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Volume III  

Parte 6 

 
 
Devido ao crescimento do material de pesquisa, para facilitar a leitura e o carregamento da 
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. 
 
Esta Parte 6 é dedicada a famílias ancestrais dos Rossi. A principal incerteza sobre elas é a 
respeito da pertença dos nossos Rossi aos Rossi de Piano, mas como já foi discutido na Parte 1, 
o parentesco só carece de um testemunho direto, pois as evidências indiretas são muito 
fortes. Como o fundador do grupo trentino saiu de Parma em torno de 1560, uma genealogia 
pode ser reconstruída pelo menos até Guglielmo, incluindo as famílias Fieschi-Lavagna, Grillo, 
De Carrara e Candiano (com seus ramos Maltraversi, De Baone e De Carturo), mas devido ao 
desconhecimento da identidade do fundador do grupo trentino a incerteza da genealogia 
depois Guglielmo é considerável.  
 
Há indícios que permitem supor que o fundador descenda de Bertrando Rossi, o Jovem, um 
dos bisnetos de Guglielmo, pois na sua descendência surgem vários homens que têm o nome 
feminino Maria como segundo nome, inclusive pelo menos dois Giovannis, e um primo (de 
grau desconhecido) de Giovanni Battista de Fassa vivia em Parma e se chamava Giovanni Maria 
nesta época. Basear-se apenas na onomástica é muito arriscado, embora seja uma 
característica singular que pode ser a verdadeira chave do parentesco para essas últimas 
gerações.  
 
  
          Fieschi (De Lavagna)...................................................................................................... 6 
          De Vezzano................................................................................................................... 12 
          Grillo............................................................................................................................. 16 
          De Carrara..................................................................................................................... 18 
          De Baone e de Carturo (Conti – Candiano)..................................................................... 23 
          De Rossano (De Collalto)................................................................................................ 29 
          De Camposampiero....................................................................................................... 35 

 
 

Esta parte foi atualizada em 12 de julho de 2022 

 

As outras Partes poderão ser encontradas neste link: http://tetraktys.wikidot.com/cronica-
longhi-e-frantz-o-passado-na-europa 
 
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.  

http://tetraktys.wikidot.com/cronica-longhi-e-frantz-o-passado-na-europa
http://tetraktys.wikidot.com/cronica-longhi-e-frantz-o-passado-na-europa
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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, 
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, Begnudelli, 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 5 serão descritas as seguintes famílias: 
 
Ahalolfing 2, Antigos Welf 2, Aribonen, Beber, Carolíngios 2, Dalpass, Dal Vit (Rolandini), De 
Cles, De Dardine, De Ebersberg (Sighardinger), De Eppenstein, De Flandres 2, De Hamaland 2, 
De Vornbach, Del Aus, Do Friuli, Engelberting, Esikonen, Eticônidas 2, Ezzonen, Hunfriding, 
Hupaldiner, Immeding 2, Liudolfing 2, Luitpolding, Macedônios, Maleinos, Marcolla, Marochi, 
Phokas, Robertianos, Ruchelli, Skleros e Zanini.  
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Fieschi (De Lavagna) 
 
Linha: [Oberto > Tedisio > Ansaldo > Tedisio > Rubaldo > Alberto > Ruffino > Ugo Fieschi > 
Maddalena > Giacomo (Rossi) > Guglielmo] > ... > Giuseppe > Ermenegildo > Catharina > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
O primeiro registro na linha direta é de Oberto, morto 
antes de 994, possivelmente o mesmo que Oberto I, 
conde palatino e marquês de Milão e fundador dos 
poderosos Obertenghi. Tedisio I de Lavagna foi 
testemunha em um diploma de Oberto I, e é citado 
como filho de Oberto. Se este Oberto é o Oberto I ou 
um homônimo ainda é objeto de debate, embora a 
maioria dos historiadores os considerem sendo a 
mesma pessoa.1 2 Tedisio foi senhor das florestas de 
Capodimonte, possivelmente usurpadas do mosteiro 
local. Foi apoiador de Arduino de Ivrea em suas lutas 
contra os bispos de Ivrea e Vercelli e por isso teve bens 
confiscados pelo imperador Oto III em 999. Estava 
morto antes de 1014.3   
 
Foi pai de Ansaldo, dono de terras e feudos na região 
de Varese como vassalo do bispo de Gênova, co-
senhor do mosteiro de Graveglia, teve bens 
confiscados pelo imperador Henrique II em 1014 e 
estava morto antes de 1031, possivelmente perdeu a 
vida na Batalha de Mezzànego quando ele e outros 
vassalos se rebelaram contra o bispo.4   
 
Seu filho Tedisio II de Lavagna havia participado da 
rebelião e buscou refúgio junto ao senhor de Vezzano, 
casando com uma de suas filhas, gerando Rubaldo, 
Oberto e Alberto. 5  Em 1031 alugou diversas terras do 
bispo Landolfo,6 incluindo Costa del Castello, 
Martinasca, Cassego, Chinela, Trenzanasca, Scioverana, Zanega e Castello, com o compromisso 
de reger e governar servos e igrejas e melhorar os terrenos, o que lhe assegurou um 
significativo poder na região.7 Em 1076, quando já estava morto, é atestado em um 
documento como conde, um título que a família assumiu sem direito, mas que com os anos 
acabou sendo aceito pelas autoridades. Coube aos filhos de Tedisio II iniciar a afirmação do 
poder feudal da família nesta região, tornando-se a mais importante da parte oriental da 

                                                             
1 Calcagno, Daniele. “La memoria dei feudali. Una genealogia memoriale dei conti di Lavagna e la spedizione di 
Mezzànego”. In: Bernabò, Barbara (ed.). Mezzanego in valle Sturla. Comune di Mezzanego, 2008 
2
 Guglielmotti, Paola. “Genova e Liguria”. In: Benes, Carrie (ed.). A Companion to Medieval Genoa. Brill, 2018  

3 Calcagno, op cit. 
4 Calcagno, op cit. 
5 Calcagno, op cit. 
6 Firpo, Marina. “La ricchezza e il potere: le origini patrimoniali dell'ascesa della famiglia Fieschi nella Liguria 
Orientale tra XII e XIII secolo”. In: Calcagno, D. (ed.). Atti del convegno I Fieschi tra Papato e Impero.  Lavagna,  1997  
7 Bernabò, Barbara. “I conti di Lavagna e l'alta Val di Vara”. In: Calcagno, D. (ed.). Atti del convegno 
I Fieschi tra Papato e Impero.  Lavagna,  1997 
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Ligúria, apoiando a Igreja, controlando rotas de comércio e adquirindo outros feudos e 
privilégios em várias comunas nas redondezas.8 9  
 
O conde Rubaldo de Lavagna teve o filhos Alberto, Enrico, Opizzo e Arduino.  Entre 1158 e 
1161 sua família obteve para si e seus parentes a confirmação imperial dos feudos de seus 
ancestrais, nesta época ameaçados pela expansão da comuna de Genova, mas em 1166 a 
família foi obrigada a jurar fidelidade aos cônsules de Gênova, restringindo suas pretensões. O 
conde Alberto de Lavagna foi pai do conde Ruffino de Lavagna (c. 1138-c.1174), que foi pai de 
Sigembaldo, bispo de Brugnato, Obizzo, bispo de Parma, Tedisio, fundador do ramo de Parma, 
e do conde Ugo ou Ugolino de Lavagna (1178 – 1205), alcunhado Fliscus ou Fiesco, fundador 
do ramo Fieschi de Gênova.  Ugo foi juiz e casou com uma filha de Amico Grillo, o que lhe 
assegurou uma posição de prestígio.10 11 12  
 
Ugo foi pai entre outros de Sinibaldo, papa com o nome de Inocêncio IV, e Maddalena,13 
casada com Bernardo Rossi e mãe de Giacomo.14 

 
Outros a lembrar entre os Lavagna são Manfredo, bispo de Palestrina, cardeal e legado 
apostólico para a Lombardia e Piemonte. Seu irmão Arduino foi embaixador de Gênova no 
Concílio de Latrão de 1179 e procurador da Igreja na Marca e na Lombardia;15 o abade 
Giovanni Penello, fundador da Igreja de Santa Maria em Chiavari; Ambrogio, conde de Rapallo; 
Hibleto, bispo de Albergaria; Opizzo, cônego da Catedral de Parma, depois bispo; Alberto, 
arquidiácono de Parma; Pagano, senhor de Cogorno; Corrado, senhor de Colosso; Gerardo, 
senhor de Levaggi.16 Em 1249 a família obteve do imperador novos bens e o título de condes 
palatinos, com privilégio de julgar causas, criar juízes e notários e cunhar moeda. 17 Os Lavagna 
sobrevivem até hoje.  
 
A seguir transcrevo um artigo de Vito Antonio Vitale sobre os Fieschi. 
 

“Exemplo típico de uma família feudal que, absorvida pela comuna com a qual há 
muito tempo estava em guerra, penetra em sua vida e exerce uma ação 
preponderante, os Fieschi são o ramo mais importante da numerosa e prolífica 
linhagem dos Condes de Lavagna, que no sec. XII renovou várias vezes o juramento de 
lealdade ao município e a Genova. De um Rufino que havia participado desses 
juramentos, mas ainda rebelde em 1173 e morto em 1177, nasceu Ugo, que se 
chamava Fliscus, e que é, portanto, o progenitor desta família, que deu à Igreja dois 
papas, 72 cardeais e centenas de outros prelados, generais, almirantes, embaixadores 
na república de Gênova e competiam constantemente com os outros maiorais, 
especialmente com os Doria e os Spinola.  

                                                             
8 Bernabò, op. cit. 
9 Balbi, Giovanna Petti. Governare la città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale. Firenze 
University Press, 2007  
10 Remedi, Alfredo G. “Il Cardinale Manffredo da Lavagna e l’origine del cognome Fieschi da alcuni documenti 
dugenetschi infrentvi i rapporti fra i conti di Lavagna, Milano e l’Impero”.  In: Calcagno, D. (ed.). Atti del convegno 
I Fieschi tra Papato e Impero.  Lavagna,  1997 
11 Cellerino, Flavia. “Strategie di affermazione dal lignaggio al consorzio: i conti di Lavagna e i Fieschi”. In: Calcagno, 
D. (ed.). Atti del convegno I Fieschi tra Papato e Impero.  Lavagna,  1997  
12 Bernabò, op. cit. 
13 Lunani, Eros. “Uno sguardo indiscreto su capitani di ventura dell’Umbria”. In: Lignani, Antonella & Lunani, Eros 
(eds.). Dalla realtà urbana alla ricostruzione di un quadro di civiltà: percorsi di storia locale. Morlacchi, 2006 
14 Litta, Pompeo. Famiglie celebri d'Italia: Rossi di Parma. Torino, 1835 
15 Remedi, op. cit. 
16 Belgrano, B. L. Tavole Genealogiche a corredo della Illustrazione del Registro Arcivescovile. Genova, 1873 
17 Bernabò, op. cit. 
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“Com Ugo, de quem temos 
notícias entre 1155 e 1214, e 
com os seus filhos, a 
participação dos Fieschi na 
vida do município genovês 
foi intensa e contínua; mas 
adquiriram uma importância 
muito mais do que local 
quando o filho de Ugo, 
Sinibaldo, em 1243 assumiu 
o pontificado com o nome de 
Inocêncio IV. Na realidade, 
os Fieschi estavam ligados 
por interesses e parentesco 
com a nobreza aderente ao 
partido imperial, mas 
quando seu parente que se 
tornou papa, lideraram a luta 
contra o império, e também 
induzidos por vantagens 
pessoais e familiares, se 
tornaram o chefe do partido 
guelfo genovês na luta 
contra Frederico II e os 
gibelinos.  
 
“Especialmente notáveis 
foram Ugo e Alberto, filhos 
de Tedisio e netos de Ugo: o 
primeiro, advogado e juiz, foi 
também embaixador do 
município, enquanto Alberto, 
futuro capitão-geral do 
exército papal, levava ajuda a 
Parma, que se rebelara 
contra Frederico. No último 
período da grande disputa, 
os Fieschi exerceram um 
domínio real sobre a 
cidade. Mas, quando 
Frederico morreu, foi 
chamado de volta, também 
por conselho do pontífice, e 
até mesmo os líderes 
gibelinos foram 
compensados, ocorrendo 
uma rápida mudança. Uma vez cessado o perigo externo, as atitudes altivas, agravadas 
pela intenção de construir um palácio em posição dominante e ameaçadora, 
despertaram a desconfiança dos outros nobres, e em particular os Doria provocaram 
um motim que impediu os Fieschi de realizarem o seu intento. 
 

O papa Inocêncio IV Fieschi enviando missionários para evangelizar os 
tártaros.  Abaixo, o antigo Castelo Fieschi em Montoggio. 
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“Juntamente com os Grimaldis, os 
Fieschi capitaneavam o partido guelfo, 
ao qual estavam agora decididamente 
ligados, especialmente porque o 
Cardeal Guglielmo (que morreu em 
Roma em 1256) tinha sido legado 
papal, e Alberto conde de Lavagna, 
chefe do exército de Inocêncio IV 
contra Manfredo, enquanto o 
cardeal Otobono, outro sobrinho do 
pontífice e mais tarde também papa 
(Adriano V), foi um dos principais 
apoiadores de Carlos de Anjou no 
colégio dos cardeais. Com Ugo, irmão 
de Ottobono, obrigado a negociar com 
os pisanos em 1258, os Fieschi ainda 
participam da vida oficial do 
município; mas então eles conspiram 
contra o novo capitão do povo 
Guglielmo Boccanera e são forçados a 
deixar a cidade. O Tratado de 
Nymphaeum e o restabelecimento do 
império grego em Constantinopla, que 
distanciam ainda mais Gênova da 
política papal, contribuem para tornar 
os Fieschi cada vez mais avessos a 
Boccanera, de modo que são com os 
Grimaldi os inspiradores da revolução que em 1262 derruba o capitão e restabelece 
um governo claramente nobre e guelfo. Isso, sem quebrar os acordos firmados com 
Manfredo e úteis para os interesses comerciais, graças a Tedisio Fieschi e Bovarello 
Grimaldi, estipula um tratado de neutralidade amigável mútua com Carlos de Anjou 
em 21 de julho de 1262.  
 
“Após a vitória de Carlo e a morte de Manfredo e Corradino, os Fieschi e os Grimaldi 
recuperam seu domínio e trazem Gênova de volta aos angevinos, mas por um curto 
período de tempo; a condição resultante de submissão quase humilhante determina a 
reação gibelina liderada pelos Doria e pelos Spinola. Excluídos do poder, os Fieschi, 
próximos do riquíssimo e poderoso Cardeal Ottobono, ligados por parentesco aos 
principais soberanos da Europa, influentes por terem contribuído grandemente para a 
eleição de Gregório X, concluem, junto com os Grimaldi, um acordo secreto com Carlos 
de Anjou; recuperando seu domínio com sua ajuda, eles farão de Gênova um centro do 
guelfismo, leais ao rei da Sicília. Alberto e Nicola, irmãos de Ottobono, são 
proclamados rebeldes, e a disputa abre uma guerra com Carlos de Anjou.  
 
“A paz celebrada em 1276 teve como consequência a venda de muitas terras dos 
Fieschi ao município; enquanto isso, após o curto pontificado de Adriano V, o poder 
político da família começou a declinar, nem valeu a pena a tentativa revolucionária 
guelfa de 1289 liderada por Opizzo (patriarca de Antioquia e administrador do 
arcebispado de Gênova) de ressuscitá-lo. Os capitães do povo, entretanto, consideram 
prudente e político não enfurecê-los com vingança e punição; mas alguns anos depois, 
em 30 de dezembro de 1295, os Fieschi e os Grimaldi causam um novo e mais sério 

A tumba do cardeal Luca Fieschi, foto Sailko/Wikimedia 
Commons. 
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tumulto que coloca a vida da cidade em sério perigo por 
dois meses: desta vez os rebeldes são enviados para o 
exílio, mas os gibelinos vitoriosos lutam entre si.  
 
“Os Fieschi, no turbilhão dos conflitos civis, nos 
primeiros anos do século XIV, adotam a estratégia de 
colocar os Doria contra os Spinola, ajudando a 
enfraquecê-los, e em 1317 Carlo Fieschi e Gaspare 
Grimaldi conseguem ser eleitos capitães do povo, 
obtendo o efeito de reconciliação entre os dirigentes 
gibelinos. Segue-se uma longa guerra entre guelfos e 
gibelinos que se generaliza para  maior parte da Itália, 
terminando com o domínio de Roberto de Nápoles em 
1331. Destaca-se neste período o cardeal Luca, que 
tinha uma vida política e religiosa intensa, libertou 
Bonifácio VIII, fundou igrejas e comprou o Sagrado 
Catino em 1319 como um presente para a catedral, 
morrendo em Avignon em 1336. Giovanni, chefe da 
família e do partido, porém, é forçado ao exílio pela 
nova revolução gibelina de 1335. 
 
“A transformação política de 1339 com a instituição do 
dogado popular, excluiu os Fieschi, como as outras 
grandes famílias, do exercício do poder, mas não dos 
cargos diplomáticos e militares. No início eles tentaram, 
mas em vão, derrubar a nova ordem; em seguida, 
adotaram em relação aos novos governantes os 
métodos já usados com os Spinola e Doria, soprando o 
fogo das dissensões e lutas partidárias entre as novas 
famílias ducais, visando enfraquecer os contendores e 
superar essa dissensão. Não só isso, eles iniciam 
negociações primeiro com os Condes de Sabóia, depois 
com a França, para recuperar a autoridade perdida sob o 
domínio desses poderes. As tratativas de Nicola e Carlo 
Fieschi e outros nobres com Amedeo VI e Amedeo VII de 
Sabóia não tiveram sucesso; mas nas lutas turbulentas 
dos últimos anos do século XIV o próprio Carlo 
e Rimondino tiveram uma participação muito 
considerável, junto com Antoniotto Adorno, no 
estabelecimento da dominação francesa em Gênova, 
primeiro com o duque de Orléans e depois (1396) com 
seu irmão Carlos VI.  
 
“Aliados de Tommaso Fregoso, ex-doge, Nicola e  
Gian Luigi Fieschi tentaram em 1425 remover Gênova do 
domínio de Filippo Maria Visconti, que era o duque desde 1421, mas a tentativa falhou 
e eles devastaram muitas terras na Riviera de Levante. No entanto, permaneceram 
adversos aos Visconti até a revolta de 1436 que tirou Gênova do Ducado de Milão, 
restabelecendo o dogado independente. Mas quando eles propuseram colocar seu 
irmão Giovanni no comando do exército contra Afonso de Aragão, agora aliado do 
duque de Milão, Giovanni Antonio Fieschi, que aspirava a esse comando, levantou a  

A Basílica Fieschi em Cogorno. Foto Davide 
Papalini. Abaixo, Gian Luigi Fieschi, foto G. 

Benini.  
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Riviera, apoderou-se de Gênova a 18 de dezembro de 1442 e, tendo expulsado o doge 
Fregoso, tornou-se um dos oito capitães da liberdade. Ele então continuou nas 
atitudes sediciosas contra o novo doge Raffaele Adorno; mas, em 1447, o doge Giano 
Fregoso, tendo obtido provas de seus novos planos para entregar Gênova à França, o 
mandou para a morte. Seu primo Gianfilippo, durante o dogado de Pietro II Fregoso, 
liderou a oposição, então o abordou novamente quando o Fregoso, insatisfeito por ter 
chamado os franceses de volta a Gênova, pediu ajuda a Francesco Sforza e Ferdinando 
d'Aragão. Na tentativa de surpreender Genova (1459), Gianfilippo morreu e a disputa 
de seus parentes, ansiosos por sua herança, fez com que o empreendimento 
fracassasse: um dos parentes, Orlando, levado por seus inimigos, foi condenado à 
morte.  
 
“Esse caráter intolerante e turbulento continuou entre os Fieschi ao longo do século. A 
princípio em favor do governo Sforza, eles então opuseram fortemente a ele Gian 
Luigi (1441-1508) do ramo de Torriglia, e Matteo, do ramo de Savignone, sob a 
orientação de Obietto (1435-1497), um tipo inquieto de prelado aventureiro, 
considerado o chefe da família. Eles participaram da conspiração anti-Sforza de 
Girolamo Gentile em 1476 e, no ano seguinte, derrubando o domínio milanês, foi 
eleito capitão do povo, cargo que deu a Obietto assim que voltou de Roma, onde 
esteve abrigado com seu irmão. O novo domínio foi breve: depois de um mês Bona 
Sforza voltou à posse de Gênova, e Obietto, forçado a fugir para Milão, logo foi preso 
por ter participado da conspiração de Cicco Simonetta. Então os parentes e 
especialmente Gian Luigi pegaram em armas novamente, desencadeando uma guerra 
amarga nas montanhas e no litoral, que continuou mesmo após a perda de Gênova 
pelos Sforza em 1478. A partir deste momento, enquanto Obietto se tornava cardeal e 
protonotário apostólico, e Filippino seu irmão se tornava capitão-geral da Córsega, 
Gian Luigi manteve uma posição proeminente na vida da República até sua morte. 
 
“Com Gian Luigi, o Velho, a família atingiu o seu apogeu: o assassinato de seus dois 
filhos Gerolamo e Giovanni Ambrogio em 1513 por um parente do doge Giano II 
Fregoso empurrava cada vez mais a casa para a França, atitude que retomava mesmo 
após a reforma de Andrea Doria, na qual constituiu uma das 28 consorterias. Mas a 
vida suntuosa de Sinibaldo minou seu poder econômico; e este status inferior, 
combinado com uma série de causas morais e políticas, ajudou a determinar o 
ressentimento de seu filho Gian Luigi contra os Doria, que eclodiu na famosa 
conspiração de 1547. Este evento marca o fim da família Fieschi, em seu ramo mais 
poderoso, o de Torriglia, continuado pelos herdeiros de Scipione, o único sobrevivente 
dos irmãos de Gian Luigi, e extinta na descendência francesa com Gian Luigi Mario em 
1708, enquanto um ramo que permaneceu na Itália chegou ao início do século XIX. A 
este ramo pertence Sinibaldo que, depois de ter sido agente na Turquia, conseguiu que 
o processo de restituição de bens da família fosse reaberto por imposição de Luís XIV. 
Por outro lado, o ramo dos Condes de Savignone sobreviveu, mas menos rico e 
poderoso, dando numerosos oficiais, senadores e diplomatas à república, como 
Ugo, enviado extraordinário a Londres (1654-55) e Giambattista, Carlo Maria e 
Giovanni Francesco, ministros em Milão entre 1650 e 1679. Também lhe pertencem o 
cardeal Lorenzo (1642-1726), núncio na França e arcebispo de Gênova, Domenico  
(falecido em 1762), benfeitor, fundador de um conservatório, Luca Donato, escritor 
genealogista do século XVIII, e o conde Agostino (1760-1829), que integrou o governo 
da curta república de 1814 e foi posteriormente oficial de Vittorio Emanuele I após a 
anexação ao Piemonte. 
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“Os Fieschi também produziram figuras femininas muito notáveis, famosas 
especialmente pelas obras de piedade: Caterina, fundadora de comunidades religiosas 
masculinas e femininas, elevada às honras dos altares, celebrada como ‘a santa de 
Gênova, e Tommasina (1448-1534), também famosa por sua santidade de vida e 
conhecida como escritora de temas ascéticos”. 18 

 
A família deteve vários outros títulos, entre eles os de príncipes-bispos de Vercelli, condes 
palatinos, príncipes de Masserano e marqueses de Savignone, Casella, Frasinello, Chiappe, 
Senarega e della Croce. Possuíram dezenas de palácios e castelos (a maioria em ruínas), foram 
patronos de várias igrejas, e foram os construtores da Basílica de São Salvador em Cogorno, 
um esplêndido monumento gótico. 
 
 
 
 

De Vezzano 
 
Linha: [Cono > Corrado? > filha > Rubaldo (de Lavagna) > Alberto > Ruffino > Ugo Fieschi > 
Maddalena > Giacomo (Rossi) > Guglielmo] > ... > Giuseppe > Ermenegildo > Catharina > 
Victorio (Longhi) > Alcides 
 
O fundador da família é Cono de Vezzano, senhor do castelo de Vezzano, atestado a partir de 
1012 e morto antes de 1055, possível parente dos condes de Lavagna, pai de Corrado de 
Vezzano, que em 1012 era co-senhor de um feudo com os Lavagna, 19  e que dentre seus 
irmãos parece o melhor candidato a ser o pai de uma mulher que casou com Tedisio II de 
Lavagna, gerando Rubaldo de Lavagna.20   
 
  

                                                             
18 Vitale, Vito Antonio. “Fieschi”. In: Enciclopedia Italiana. Treccani, 1932 
19 Balbi, Giovanna Petti. I signori di Vezzano in Lunigiana: (secoli XI-XIII). Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
Sezione Lunense, 1982 
20 Calcagno, Daniele. “La memoria dei feudali. Una genealogia memoriale dei conti di Lavagna e la spedizione di 
Mezzànego”. In: Bernabò, Barbara (ed.). Mezzanego in valle Sturla. Comune di Mezzanego, 2008 

A urna com a múmia de santa Catarina de Genova. Foto Sailko/Wikimedia Commons. 
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A família estabeleceu sua sede principal em Vezzano 
Ligure, antigamente um feudo Obertenghi, cedido depois 
aos condes-bispos de Luni. Em 963 já é citada a existência 
de um castelo, construído sobre as ruínas de um antigo 
mosteiro. Pouco depois emerge a família de Cono, que 
conquistou do bispo, depois de muitas lutas, o senhorio do 
castelo e da cidade formada em seu redor. Seu poder se 
consolidou em meados do século XI com a aquisição dos 
castelos de Beverino, Isola, Polverara, Vesigna, 
Montedivalli, Carpena e Ponzano e outras terras em 
Varese, Portovenere, Zignago, Rochetta di Vara, Maissana 
e Lagneto, mais os pedágios de Sarzana e Madrignano, 
cobrindo uma extensa região no golfo de La Spezia entre 
Porto Venere e Sestri Levante.21  22  Contavam com o apoio 
imperial e se colocaram como vassalos do imperador 
Frederico Barba Ruiva em 1154, mas começaram a perder 
bens para a comuna de Gênova e lhe juraram fidelidade 
em 1223, e em seguida disputas políticas levaram à perda 
de quase todos os seus domínios restantes.23 24 Venderam 
o capitanato de Vezzano em 1263, e em 1273 perderam os 
castelos de Vezzano e Isola, que passaram para os Fieschi, que por sua vez os venderam a 
Gênova em 1276. O castelo de Vezzano acabou destruído e mais tarde foi reconstruído como 
um palacete.25 26 27 
 
Depois da sua expulsão de Vezzano a família adotou o sobrenome De Nobili, mas em 1312 
recuperaram os feudos de Vezzano, Vesigna, Ponzano, Polverara, Beverino, Caipena e 
Montedivalli e foram confirmados em sua posse em 1335.28 A família sobrevive até hoje. Entre 
os expoentes dos Vezzano podem ser citados Gualtiero, governador da Marca de Ancona, 
bispo de Buttafava, capelão de Inocêncio IV e arcebispo de Gênova; Guglielmo, bispo de Luni; 
Guglielmo e Guido, almirantes; Goffredo, bispo de Parma; Albebrando, jurisconsulto, síndico e 
procurador de Gênova; Luchino, notário e conde de Vezzano. 29  Entre os Nobili: Laudivio, autor 
da tragédia De captivitate ducis Jacobi;  Girolamo, governador de Melfi; Grimaldo, jurista, 
tratadista e membro do Supremo Tribunal de Florença;  Raffaele, secretário e síndico de La 
Spezia, cônsul honorário da Espanha, cavaleiro da Coroa Italiana e distinguido com a Medalha 
de Ouro dos Beneméritos da Saúde por sua atuação na epidemia de cólera; 30 Francesco, 
cardeal; Filippo, fundador do ramo dos marqueses de Vezzano; o marquês Giovanni Battista, 
professor de Direito no Ateneu de Gênova, presidente da Caixa de Poupança, síndico de La 
Spezia e deputado do Reino da Itália;31 o marquês Prospero, grande fabricante de cigarros, 
conselheiro em La Spezia, deputado do Reino da Itália, sub-secretário de Estado, fundador dos 
jornais La Giovane Democrazia e Il Corriere della Spezia.32 

                                                             
21 Mazzini, op. cit. 
22 Scoprire storia e tradizioni. Comune di Varese Ligure 
23 Palazzo Giustiniani – Vezzano. Giustiniani. 
24 Storia dell’origine del borgo di San Venerio Alto, nel Comune della Spezia. Provinzia di La Spezia. 
25 Provincia de La Spezia. Franco Bampi. 
26 

Nuti, Giovanni. “Fieschi, Niccolò”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 47. Treccani, 1997 
27 Storia dell’origine del borgo di San Venerio Alto, nel Comune della Spezia. Provinzia di La Spezia. 
28 Mazzini, op. cit. 
29 Gerini. Emanuelle. Memorie storiche d'illustri scrittori e di uomini insigni dell'antica e moderna Lunigiana, Volume 
1. Frediani, 1829 
30 Raffaele De Nobili, il sindaco che immolò la vita per gli spezzini malati di cólera. Città de La Spezia, 11/04/2020 
31 Giovanni Battista dei Nobili. Camera dei Deputati 
32 Prospero de Nobili di Vezzano. Camera dei Deputati. 
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Os marqueses Giovanni Battista e Prospero de Nobili di Vezzano 

Remanescentes do Castelo de Vezzano. Foto Giustiniani. 
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Igreja de San Venerio em La Spezia, construída pelos senhores de Vezzano em 1084, foto Fabrizio Diciotti. Abaixo, 
uma villa pertencente aos marqueses De Nobili de Vezzano. 
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Grillo 

Linha: [Amico > Beatrice > Maddalena (Fieschi) > Giacomo (Rossi) > Guglielmo] > ... > 
Giuseppe > Ermenegildo >  Catharina > Victorio (Longhi) > Alcides  
  
 
Amico Grillo foi membro do Conselho Maior, cônsul de Gênova em 
1157, 1160, 1163, 1165, 1172, 1176, 1179, 1181 e 1194, almirante das 
galeras, embaixador na Sicília e em Lucca e capitão-geral na Guerra de 
Pisa, de memória muito louvada, uma das figuras mais proeminentes da 
segunda geração da aristocracia consular numa fase em que a comuna 
recém havia adquirido independência, e um agente importante no 
lançamento das bases para a sua rápida afirmação como uma potência 
mediterrânea. 33 34 Foi pai de Amico II, cônsul em 1184, do cardeal 
Ottone, legado pontifício para a Germânia,35 e de uma filha, que a 
maioria dos historiadores chama Beatrice, mas alguns Antonia, casada 
com Ugo Fieschi e mãe de Maddalena Fieschi.36  
 

A tradição diz que a família estava em Gênova desde o século VI, 
quando Argenta teve uma visão da Virgem Maria. Esta história é pouco confiável, mas a família 
se tornou patrona da igreja construída para comemorar a aparição.37 Segundo Crollalanza 
vinham da Germânia e se estabeleceram em Gênova em 798, quando ali está presente o conde 
Gianifero, 38 mas nenhum outro autor fala deste Gianifero e o primeiro a ser documentado 
com segurança é Guglielmo em 1126, mas em poucos anos aparecem vários outros. 
Receberam a nobreza cívica e produziram vinte cônsules.39 Pietro foi juiz e em 1252 era 
podestà de Bologna.40 Na década de 1260 Simone foi destacado almirante.41 Giovanni, 
senescal do rei Filipe II em 1272. Em 1303 Pietro era chanceler do arcebispo.42 Em 1335 
Tomaso era castelão de Siracusa.43 Em 1374 Gabriele era prior da Abadia de San Giuliano.44 A 
partir de 1390 começaram a produzir outros juízes, cargo que conferia um alto prestígio e 
vinha acompanhado de muitos privilégios.45 Mais tarde outros se notabilizaram em postos na 
Igreja, na política, na diplomacia e nas armas. Produziram quatro cardeais e quatro almirantes 
e vários ramos para Roma, França, Espanha e o sul da Itália. Em 1528 na reforma dos estatutos 
cívicos receberam o título de patrícios e foram inscritos entre as famílias antigas titulares de 
poderosas consorterias, tendo um grande número de famílias associadas.46  47  

                                                             
33 

Basso, Enrico. “Grillo, Ammico”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 59. Treccani, 2002 
34 Filangieri, Luca. Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII-metà XIII). Università degli Studi di Firenze, 2010 
35 Semeria, Giovanni Battista. Secoli christiani della Liguria, ossia Storia dellaMetropolitana di Genova, volume 1. 
Chirio & Mina, 1843 
36 Lunani, op. cit. 
37 G. Parodi. Collegiata di Santa Maria delle Vigne. Genova, 1980 
38

 Crollalanza, Giambattista. Dizionario storico blasonico, vol. 1. Pisa, 1886 
39 Canale, Michele Giuseppe. Nuova istoria della repubblica di Genova, Volume 1.  Le Monnier, 1858 
40 Frati, Luigi. Statuti di Bologna: Dall' anno 1245 all' anno 1267. Regia Tipografia, 1877 
41 Rose, Susan. Medieval Ships and Warfare. Routledge, 2017 
42 

Semeria, Giovanni Battista. Secoli christiani della Liguria, ossia Storia della Metropolitana di Genova, Volume 2. 
Chirio & Mina, 1843 
43 Gravina, Vincenzo Palizzolo. Il blasone in Sicilia, ossia raccolta araldica. Visconti, 1875  
44 Salvi, Guglielmo. “San Giuliano d’Albaro”. Genova, rivista municipale, jan/1938 
45

 Isnardi, Lorenzo. Storia della Università di Genova, parte prima. Genova, 1861 
46 Ferrari, G.F. de. “Storia della nobiltà di Genova”. In: Giornale araldico genealogico diplomatico. Bari, 1897 
47 Lercari, Andrea. La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal comune consolare alla repubblica aristocratica. La musa 
Talia, 2009 
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A partir do século XVI adquirem uma série de títulos, entre eles os de senhores de Robiac, 
Basaluzzo, Trevignano, Anguillara e Capriata, condes de Serravalle, Anguillara e Portula, 
marqueses de Estoublon, Francavilla, Clarafuente, Carpeneto  e Santa Cristina, duques de 
Giugliano, Monterotondo e Mondragone, príncipes de Palo e Grandes de Espanha.48 Podem 
ser destacados também Angelo, monge e poeta; Francesco (1646-1703), alferes-mor do rei da 
Espanha, conde de Anguillara e primeiro duque de Giuliano; Marcantonio, embaixador em 
Madri; Carlo, general da Armada Espanhola e cavaleiro do Tosão de Ouro; o conde Carlo 
(1780-1852), cavaleiro de São Maurício e São Lázaro, presidente do Conselho e prefeito do 
Tribunal de Chiavari, senador em Gênova, advogado do Senado de Nizza e presidente do 
Senado de Savoia,49

  e o conde Carlo (1919 –1990), aviador na II Guerra, recebendo a Medalha 
de Prata do Valor Militar, louvado e prolífico poeta, contista e romancista, também 
matemático, autor do tratado Principio di meccanica numerica. 50 51  

                                                             
48 Montón, Alejandro García. “Ascenso social y recreación del pasado familiar. Cuatro dedicatorias para los Grillo de 
Mondragone (1674-1723)”. In:  Terrasa, Antonio & Muto, Giovanni (eds.). Estrategias culturales y circulación de la 
nueva nobleza en Europa (1570-1707). Doce Calles, 2015 
49 Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Archivio Centrale dello Stato, Roma 
50 L'Eco della Stampa, 08/04/1958 
51 Limongelli, Luigi. L'Italia nel Libro. Servizio Informazioni e Proprietà Intellettuale, 1958 

Palácio Grillo-Spinola em Gênova, foto Superchilum/Wikimedia Commons. Ao lado, Palácio Grillo 
em Roma, foto Archeologo/Wikimedia Commons. Abaixo, tumba de um magistrado da família 

Grillo, foto Mongolo1984/Wikimedia Commons 
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De Carrara 

Linha: [Gumberto > Gumberto > Luitolfo > Artiuccio > Milone > Marsilio > Marsilio > Iacopino 
> Iacopino > Iacopo > Marsilio > Pietro > Donella > filho (Rossi)] > ... > Giuseppe > 
Ermenegildo > Catharina > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Os Carrara foram uma família de origem 
germânica que se tornou conhecida como 
senhores de Padova e condes de Carrara, 
Anguillara e Saccisica. Floresceram sob a 
especial proteção dos imperadores, que os 
cobriram de privilégios, e entre os séculos 
XII e XV foram uma das mais poderosas 
famílias do norte da Itália, com uma 
importância comparável aos Scala de 
Verona e aos Visconti de Milão. Também se 
notabilizaram como donos de um vasto 
patrimônio, como guerreiros e como 
patronos das artes. Seu sobrenome deriva 
de um castelo que possuíam em Carrara, 
perto de Padova.52 53 54 Roberto Cessi fez 
um bom resumo da história da família, que 
transcrevo na íntegra: 
 

“Os Carrara descendiam daquela 
geração de arimanni, proprietários 
alodiais livres, que se estabeleceram 
em Conselvano e Piovado di Sacco 
desde a constituição do primeiro 
condado. O mais antigo de que 
temos registo, em 1027, Litolfo, 
filho de Gumberto, ainda não 
parece gozar de direitos 
jurisdicionais na vasta propriedade 
fundiária que depende dele.  
 
“O senhorio dos condes, que durante o 
século XII rapidamente se instalaram no Castelo de Carrara, absorvendo e exercendo 
os poderes jurisdicionais, foi formada tanto pela investidura do feudo episcopal, 
quanto pela transferência dos direitos jurisdicionais de que gozavam os senhores de 
Baone, ramo colateral dos condes de Padova, ambas por usurpação; e atinge seu 
maior esplendor com Iacopino filho de Marsilio. Na segunda metade do século XII, 
reforçada pela relação com duas das principais famílias rurais, a dos Delesmanini pelo 
primeiro casamento, com Speranella, a dos De Baone, pelo segundo, com Maria. Mas 
no final daquele século e no início do seguinte, de um lado, o mau funcionamento do  
 
 

                                                             
52 Norman, Diana. Siena, Florence, and Padua: Art, Society and Religion, 1280-1400. Yale University Press, 1995 
53 Comune di Due Carrare. Storia. 
54 Cessi, Roberto. “Da Carrara”. In: Enciclopedia Italiana. Treccani, 1931 

Brasão de Iacopo I, o Grande, primeiro senhor de Padova desta 
família. O escudo é sempre o mesmo, mas os ornamentos externos 

variam bastante entre os vários ramos. 
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Os muros do Castelo Carrara, tudo o que resta do antigo castelo, foto Alessandro Vecchi. 

 

Igreja da abadia fundada por Luitolfo de Carrara, foto Threecharlie/Wikimedia Commons. 
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núcleo familiar, de outro, as 
reivindicações de autonomia do núcleo 
rural e, ainda mais, as do cidadão 
comum, acabam rompendo a unidade 
jurisdicional, e os antigos senhores são 
obrigados a se urbanizar. 
 
“Marsilio II e seu filho Iacopo, em 
meados do século XIII, são oprimidos 
pelas lutas que se travam entre a cidade 
e o campo, entre o município e o 
Império; o antigo Castelo de Carrara é 
cedido ao município e as jurisdições 
nobres são revogadas. Mas depois da 
devastação empreendida por Ezzelino da 
Romano, a família, tendo se mudado 
para a cidade e participado das lutas 
internas, reconstrói uma nova 
fortuna; em meio a amargas 
disputas partidárias.  
 
“O caminho está pavimentado para o 
domínio de Giacomo de Carrara, filho de 
Marsilio (falecido em 1324), em 1318 era 
capitão do povo, e depois foi nomeado 
vigário imperial: assim começou, devido 
à junção do duplo título, o seu 
governo. O poder dos Scala, que domina 
Verona, é pressionando; o regimento 
carrarês resistiu e, sob o governo de 
Giacomo, chegou ao fim. Mas o sucessor 
e continuador de sua obra, Marsilio , 
filho de Perenzano, sucumbiu sob o peso 
do poder de Cangrande della Scala 
(1329). O pequeno senhorio foi 
subjugado e só ressuscitou dez anos 
depois, graças à aliança veneziano-
florentina de 1336, que encontrou um 
remédio para o excessivo poder 
continental do senhorio Scala. A 
restauração Carrarese, com Marsilio 
primeiro, e depois com Ubertino filho de 
Giacomino, torna-se assim um elemento 
de equilíbrio político-territorial em 
oposição à preponderância de um forte 
senhorio territorialmente extenso.  
 
“Assim foi encerrada a primeira fase do senhorio carrarês, que, uma vez consolidada 
na sua função política e social, tornou-se ela própria herdeira daquelas ambições de 
expansão, como contrapeso à que tinha sido vigorosamente apoiada por venezianos e  
 
 

Masrilio de Carrara, segundo senhor de Padova. Abaixo, 
tumba de Ubertino de Carrara, foto de Didier Descouens. 
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florentinos. Se o governo de Ubertino pode ser considerado em certo sentido como  
um período de ajuste da vida interna e da política externa, o de Giacomo, filho 
de Nicolò (1345-1350) e o de Giacomino, também filho de Nicolò (1350-1355), está em 
intensa preparação para aquele desenvolvimento expansivo, que terá seu maior 
esplendor e o trágico epílogo com Francesco, o Velho, filho de Giacomo (1355-1388), e 
com seu herdeiro Francesco o Jovem (1391-1404). Ambos, cercados por uma das 
cortes mais brilhantes do século XIV no culto das artes, letras, armas e ainda mais 
férteis em intrigas políticas, assumiram o sonho ambicioso de fazer de Padova o centro 
de um grande estado continental; chocaram-se com os Scala, os Visconti, os Friulani e, 
finalmente, com o colosso veneziano, que se livrou do vizinho inconveniente 
estrangulando-o na prisão, para onde transportou após a vitória das armas, Francesco, 
o Jovem (1406). A dinastia Carrarese foi assim extinta; herdeiros colaterais tentaram 
várias vezes no século XV, mas sempre sem sorte, reclamar os direitos perdidos”.55 

 
Passemos agora à genealogia. O fundador da família é Gumberto, um guerreiro lombardo 
morto antes de 970. Seu filho Gumberto aparece como testemunha em 970 investido de um 
feudo em Agna, onde sua família mais tarde construiu um castelo. Casado com Rogentrud, 
faleceu antes de 1027, deixando o filho Luitolfo, primeiro senhor de Carrara, onde em 1027 
fundou uma abadia posta sob a proteção de Santo Estêvão, dotando-a com extenso 
patrimônio de bens em Carrara, Buvolenta, Pernumia, Arquà e Montegrotto. Foi a primeira 
abadia beneditina da província de Padova, mas acabou sendo destruída, restando hoje a igreja. 
Em 1068 Luitofo já estava morto.56 
 
Seu filho Artiuccio doou de terrenos para a abadia em 1068. Foi pai de Milone, morto em 
torno de 1106 numa batalha. Casou com Richelda, sendo pai de Marsilio, senhor do feudo de 
Pernumia, doou terrenos à abadia em 1109, em 1149 recebeu um feudo em Carrara do bispo 
de Padova e faleceu em torno de 1163. 57    
 
Casado com Galearra, Marsilio foi pai de Iacopino, conde de Carrara, casado primeiro com 
Speranella Delesmanini, e depois com Maria de Baone, mãe de seus filhos. Sua primeira 
mulher pouco depois das bodas fora raptada pelo conde Pagano, vigário imperial. Iacopino 
suportou a ofensa calado e aceitou o divórcio que lhe foi imposto, mas seu cunhado 
Delesmanino jurou vingança e desencadeou uma guerra envolvendo outras cidades, que 
aproveitaram a oportunidade para se rebelar contra o poder imperial.  Iacopino foi o mais 
notável personagem até sua geração, agregando um grande patrimônio à fortuna da família. 
Em 1174 foi podestà de Treviso e em 1180 era um dos gastaldi de Padova, falecendo em 
1190.58  
 
Seus filhos viveram num período de intensas lutas entre o império e a comuna que se tornava 
independente. Perderam várias terras, incluindo o Castelo de Carrara, tomado pela comuna de 
Carrara e pouco depois destruído, sendo forçados a viver em Padova. Contudo, em 1318 
Iacopo I o Grande se tornou senhor da cidade, iniciando sua fase de apogeu, conquistando 
Verona, Vicenza,  Treviso, Feltre, Belluno, Bassano, Udine e Aquileia, controlando até 1405 
grande parte do Veneto e parte do Friuli. 59  
 
  

                                                             
55 Cessi, Roberto. “Carrara, da”. In: Enciclopedia Italiana. Treccani, 1931 
56 Litta, Pompeo. “Carraresi di Padova”. In: Famiglie celebri italiane, 1831 
57 Litta, op. cit. 
58 Litta, op. cit. 
59 Cessi, op. cit. 
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Iacopino foi pai de Pietroconte, Alberto, Marsilio, Uguccio e Iacopino, testemunha em 1216 
um tratado de paz entre Padova e Veneza, e falecido antes de 1262. Gerou Giovanni, podestà 
de Belluno em 1212 e 1241, Iacopino e Iacopo, morto em 1324. Iacopo foi pai de Bonifazio, 
Ubertino e Marsilio, conselheiro e governador de Padova, morto em 1337. Casado com uma 
filha de Uguccione de Carturo, foi pai de Iacopo I o Grande, primeiro senhor de Padova, 
Pierconte e Pietro, alcunhado Perenzano, reitor de Belluno em 1287 e 1288 e morto antes de 
1334. Casado com Emilia ou Cecília Fieschi, foi pai de Cunizza, Fulgenzia, Regentrude, Marsilio, 
segundo senhor de Padova, e Donella, casada com Guglielmo Rossi e mãe de Rolando. 60  61  

                                                             
60 Litta, op. cit. 
61 Marchi, Alessandro de. Cenni storici sulle famiglie di Padova, e sui monumenti dell  uni er it    preme  o un bre e 
trattato sull' arte araldica : con tavole. Minerva, 1842 

Fac-símile de selos  de Francesco o Jovem, Albertino e Francesco, desenho de Litta. 
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De Baone e de Carturo (Maltraversi - Candiano) 
 
Linha 1: Pietro I Candiano > Pietro II > Pietro III > Vitalis, dito Ugo > ... > Ugo de Baone > 
Alberto de Baone > Manfredo > Albertino > Maria > Iacopino (de Carrara) > Iacopo > Marsilio 
> Pietro > Donella > filho (Rossi) > ... > Giuseppe > Ermenegildo > Catharina > Victorio 
(Longhi) > Alcides  
 
 
O mais antigo ancestral desta linha é Pietro Candiano, de uma família oriunda da região de 
Padova que migrou para Veneza no século V fugindo das invasões bárbaras, fez parte do 
primitivo governo veneziano como tribunos e depois produziria cinco doges. O sobrenome 
Candiano se extinguiu em 1018, mas a linha masculina sobreviveu com outros sobrenomes.62 
Nascido em torno de 845, Pietro foi aclamado doge em 17 de abril de 887, mas faleceu 
precocemente em 18 de setembro em uma batalha contra os eslavos. Não pôde realizar muito, 
mas seu governo foi significativo por ser o primeiro doge aclamado pelo povo.63  
 
Foi pai de Pietro II, doge a partir de 932, que governou preocupado em assegurar o domínio da 
Ístria e do Adriático. Estabelecendo relações com o Império Bizantino, recebeu o título 
honorífico de protospatarios, comandante da Guarda Imperial. Faleceu em 939. 64  

                                                             
62 Litta, Pompeo. “Candiani di Venezia”. In: Famiglie celebri italiane, 1831 
63 Bertolini, Margherita Giuliana. “Candiano, Pietro (I)”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 17. Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1974 
64 Bertolini, Margherita Giuliana. “Candiano, Pietro (II)”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 17. Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1974 

Um dos dois brasões da família Candiano. O outro traz uma banda azul sobre campo branco. Ao lado, a 
presumida lápide de Pietro I, foto Silverije/Wikimedia Commons. 
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Pietro I Candiano, coleção Fondazione Terra d'Otranto. 
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Seu filho Pietro III em sua juventude foi embaixador em Bizâncio e foi aclamado doge em 942. 
Deu continuidade à política externa estabelecida pelo pai mas se interessou também em 
fomentar o comércio e firmar o poderio da sua família, adquirindo diversos bens na região de 
Padova. No fim da vida enfrentou uma rebelião do filho Pietro IV, que havia sido associado ao 
trono. Foi casado com Richilde (Richelda, Archielda), provavelmente uma princesa 
lombarda.65  
 
Seu outro filho, Vitalis, alcunhado Ugo, foi ativo a partir da década de 960, quando recebeu 
benefícios do imperador Oto I e talvez já tivesse o cargo de conde de Padova e Vicenza, cargo 
que só é documentado seguramente em torno de 995, e que perdeu em 1001, morrendo antes 
de 1015. Casado com Imilia, filha de Uberto, co-conde de Vicenza em 995, deixou os filhos 
Imelda, Uberto, citado como conde (de jurisdição incerta, provavelmente Vicenza) em 1015 e 
1016, e Manfredo I, conde (de jurisdição incerta, provavelmente Padova) no início do 
  

                                                             
65 Bertolini, Margherita Giuliana. “Candiano, Pietro (III)”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 17. Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1974 

Pietro II Candiano. 
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século. Embora a genealogia dos ramos colaterais seja fragmentária, é um consenso que ele foi 
o progenitor dos sucessivos condes de Vicenza e Padova, uma família que depois se tornou 
conhecida como Conti, tronco de quatro grandes ramos: Conti propriamente ditos, 
Maltraversi, Baone e Carturo, além de várias outras famílias, donos de um vasto patrimônio, 
fundadores de vários castelos e generosos benfeitores de instituições religiosas, mas também 
famosos pela extrema violência e falta de escrúpulos com que perseguiam seus interesses.66 67  
 
Manfredo II, que pode ser mesmo que o anterior, era conde de Vicenza em 1050. Foi sucedido 
por seu filho Uberto I, conde de Vicenza em 1066 e senhor de Selvazzano antes de 1072. 
Morreu pouco depois, deixando os filhos Ugo I (Ugezzone), conde em 1076, e Uberto II. Ugo I 
foi sucedido no condado por Guido I, irmão ou filho de Uberto I, conde de Vicenza de c. 1085 
até 1107, quando seu filho Uberto III dito Maltraverso assume o condado de Vicenza,68 69 
sendo atestado até 1136 e o fundador dos Maltraversi.70 Os condes de Padova descendem de 
Alberto, outro filho do conde Ugo I, atestado como conde de Padova a partir de 1069. Doou 
casas e uma igreja para o mosteiro de San Michele all’Adige. Foi sucedido pelo seu filho 
Manfredo III, conde de Padova a partir de 1095. Seu filho Ugo II assumiu o condado em torno 
de 1107, e casou com Rodolonia Giustiniani. 71 
 
Destaca-se nesta família Niccolò Maltraversi, morto em 1243, bispo de Reggio, administrador 
apostólico da Diocese de Vicenza, assistente do Capítulo de Mantova, construtor de várias 
igrejas, ampliador do palácio episcopal, reformador da administração dos bens eclesiásticos e 
grande diplomata do papado, enviado em numerosas missões, recebendo muitos privilégios, 
entre eles o direito de cunhar moeda.72  
 
 

                                                             
66 Castagnetti, Andrea. La Società Veneziana nel Medioevo II - Le famiglie ducali dei Candiano, Orseolo e Menio e la 
famiglia comitale vicentino-padovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X-XI). Libreria Universitaria Editrice, 1993 
67

 Quarena, Maickol. Insediamenti e paesaggi agrari storici di Baone, Calaone e Valle San Giorgio. Tesi di laurea. 
Università degli Studi di Padova, 2014 
68 Castagnetti (1993), op. cit. 
69 Quarena (2014), op. cit. 
70 Rippe, Gérard. Padoue et son Contado (X – XIII siècle). Publications de l’École française de Rome, 2013 
71 Castagnetti (1993), op. cit.  
72 Marchetti, Elisabetta. “Maltraversi, Niccolò”. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 68. Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, 2007 

Castelo Maltraversi em Valbona, foto Padova Medievale. Ao lado o brasão da família.  
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Ugo de Baone seguramente descendia dos Conti, 
mas de qual ramo exatamente é incerto. Ugo deu 
origem à linha dos condes de Baone ao receber o 
castelo de Baone do marquês Adalberto Azzo II em 
1077. Em 1088 foi citado em primeiro lugar numa 
lista de senhores bergamascos e milaneses que 
detinham o elevado estatuto de capitães, ou seja, 
estavam logo abaixo do rei, morrendo antes de 
1106. Esta linha produziu 8 cônsules e 7 juízes, e 
deteve um extenso patrimônio, com feudos, terras e 
benefícios em Tramonte, Torreglia, Arquà, Praglia, 
Baone, Salarola, Galzignano, Luvigliano, Cortelà, 
Zovon, Boccon, Lissaro, Mestrino, Montegalda, 
Cornegliana, Marendole, Monselice, Solesino, 
Tribano, Terrazza, Cartura, Bagnoli, Agna, Cona, 
Pontecasale, Pontelongo, Correzzola, Casteldibrenta, 
Calcinara, Concadalbero, Arzer dei Cavalli, Villa del 
Bosco, Tombiole, Camponogara e San Giorgio in 
Brenta.73  74 75 
 
Ugo foi pai de Alberto I, conde de Baone, homem 
riquíssimo, benfeitor do mosteiro de San Cipriano 
em Murano, morto em 1114, casado com Elica, 
benfeitora do mosteiro de São Bento de Podolirone, 
gerando Uguccione, “nobre principalíssimo de 
Padova”, benfeitor do mosteiro de São Bento de 
Podolirone, advogado de Candiana, Alberto II e Manfredo, conde de Baone, “homem ilustre”, 
benfeitor com sua esposa do mosteiro de São Bento de Podolirone, casado com India de 
Rossano.76 77 78 
 
Manfredo e India foram pais de Alberto III (Albertino), conde de Baone, senhr de Calcinara, 
cônsul de Padova em 1173, benfeitor do mosteiro de San Michele de Candiana e da Igreja de 
Santa Giustina de Laurano, co-fundador do mosteiro de Santa Margherita em Salarola em 
1179, fez uma peregrinação à Terra Santa, e faleceu antes de 1182. Casado com Bertolina, foi 
pai de Maria de Baone, casada em torno de 1164 com Iacopino de Carrara e mãe de 
Iacopino.79 80 81  Com a morte de Albertino, que não teve filhos homens, seu ramo se extinguiu. 
A divisão dos seus muitos bens foi contestada e desencadeou uma guerra com os Carrara, 
sendo empenhados em 1183 a Obizzo d’Este.82 Os Baone se extinguiram com a morte em 
torno de 1210 de seu primo Alberto IV, juiz imperial, cônsul e podestà de Padova, “homem 
famosíssimo” e introdutor da vitivinicultura nos Montes Euganei. 
 

                                                             
73 Rippe, op. cit. 
74 Quarena (2014), op. cit. 
75 Quarena, Maickol. “Castelli, monasteri e paesaggi agrari tra Baone, Calaone e Valle San Giorgio”. In:  Brogiolo, 
Gian Pietro (ed.). Este, l'Adige e i Colli Euganei. Storie di paesaggi. Società Archeologica, 2017  
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 Quarena (2014), op. cit. 
77 Gennari, Giuseppe. Annali della città di Padova. Remondini, 1804 
78 Marchi, Alessandro de.  Cenni storici sulle famiglie di Padova e sui monumenti dell'Università premesso un breve 
trattato sull'arte araldica. Minerva, 1842 
79 Quarena (2014), op. cit. 
80 Verci, Giambatista. Storia degli Eccelini, Tomo I. Piccoti, 1841 
81 Marchi, op. cit. 
82 Quarena (2017), op. cit. 

Alberto IV de Baone 
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Linha 2: Pietro I Candiano > Pietro II > Pietro III > Vitalis, dito Ugo > ... > Manfredo 
Maltraversi > ... > Guido > Uberto >... > [Artuso de Carturo > Traversino > Romoaldo] > 
Traversino > Uberto > Uguccione > filha > Pietro (de Carrara) > Donella > Rolando (Rossi) > 
Giacomo > Bertrando o Jovem] > ... > Giuseppe > Ermenegildo >  Catharina > Victorio 
(Longhi) > Alcides  
 
Dos Conti-Maltraversi saíram os condes de Carturo e Montebello.83 84 As 
primeiras gerações são citadas em crônicas antigas mas são 
questionadas atualmente. Diz Gérard Rippe que eles emergem com 
segurança somente no fim do século XII, embora ele reconheça que 
neste caso as fontes antigas são plausíveis por haver diversas outras 
evidências em seu favor.85 Segundo os antigos, o primeiro a aparecer é o 
conde Artuso de Carturo, a partir de 1105.86 Em 1123 foi cônsul de 
Padova. Teria sido pai de Traversino, cônsul de Padova em 1144, pai de 
Romoaldo.87 88 A partir de Traversino de Carturo ou de Montebello, 
alegado filho de Romoaldo, a genealogia já está bem estabelecida. Foi 
conde de Montebello e senhor de Carturo em 1163, pai 
do conde Uberto, atestado a partir de 1232, pai de 
Uguccione, senhor de Carturo, castelão de Campreto, 
nomeado herdeiro do conde Pietro de Montebello em 
1259, 89 90 e pai de uma filha casada com Marsilio de 
Carrara, gerando Pietro de Carrara.91 
 
A família de Carturo deixou uma significativa marca em 
Padova e Treviso, onde tiveram palácios, os castelos de 
Carturo, Villanova e Organo, além de vários feudos e 
vilas na região, exercendo um grande poder 
especialmente no século XIII,  produzindo vários 
militares, magistrados e outros dignitários.  Deram 
origem a diversas outras famílias.92 93 Destacam-se 
Maltraverso de Montebello, conde de Vicenza, fundador 
com parentes da riquíssima Abadia de Praglia; Gilberto, 
cônsul de Padova em 1183; Traversino e Alberto, juízes em 
1275; Guglielmo, reconstrutor do castelo da família depois dos ataques veroneses;94 Pietro, 
conde de Carturo e “valorosíssimo capitão” na década de 1260, célebre como estrategista;95 
Benvenuto, construtor da cidade murada de Citadella em 1220-21, recebida em feudo, em 
função do que seu ramo adotou o sobrenome Citadella.96   

                                                             
83 Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio. Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1985  
84

 Foladore, Giulia. Il racconto della vita e la memoria della morte nelle iscrizioni del corpus epigrafico della basilica 
di Sant'Antonio di Padova. (secoli XIII-XV). Università degli Studi di Padova, 2006  
85 Rippe, Gérard. Padoue et son Contado (X – XIII siècle). Publications de l’École française de Rome, 2013 
86 Marchi, Alessandro de. Cenni storici sulle famiglie di Padova e sui monumenti dell'Università premesso un breve 
trattato sull'arte araldica. Minerva, 1842 
87 Camerini, Paolo. Piazzola. Alfieri & Lacroix, 1925 
88 Tettoni, L. & Saladini, F. Teatro araldico, Volume 5. Wiltman, 1846 
89 Archivio veneto, vols. 199-200. Regia Deputazione, 2005 
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91 Marchi, op. cit. 
92 Marchi, op. cit. 
93 Kleinhenz,  Christopher. Medieval Italy: An Encyclopedia, Volume 2. Routlege, 2004  
94 Camerini, op. cit. 
95 Cittadella, Andrea. Descrittione di Padoa e suo territorio: con l'inuentario ecclesiastico : brevemente fatta l'anno 
salutifero MDCV et in noue trattati compartita. Veneta, 1993  
96 Minich, Serafino. Della vita di Andrea Cittadella Vigodarzere. Antonelli, 1870 

No alto o brasão de Carturo segundo Paolo 
Camerini. Outras fontes o descrevem como uma 
faixa horizontal branca sobre vermelho. Abaixo, 
Citadella, construída por Benvenuto de Carturo. 

Foto Kromatika/Wikimedia Commons. 



29 
 

De Rossano (De Collalto) 
 
Linha: Rambaldo de Treviso > ... > Berengario > Ermiza > filho (De Rossano) > India > Alberto 
II (de Baone) > Maria > Iacopino (de Carrara) > Iacopo > Marsilio > Pietro > Donella > filho 
(Rossi) > ... > Giuseppe > Ermenegildo > Catharina > Victorio (Longhi) > Alcides 
 
 
A família de Rossano descende dos condes de Treviso, que 
passaram à história com o sobrenome De Collalto.97 A 
família foi fundada por Rambaldo I (Regimbaldo), 
provavelmente de origem longobarda, que em 958 ou 959 
recebeu de Berengario II, rei da Itália, o senhorio de 
Lovadina e os bosques de Montello, confiando-lhe a guarda 
do rio Piave. Em 971 é citado como conde de Treviso.  Foi 
casado com Gisla, que a maioria dos historiadores diz ser 
filha de Berengario II, mas alguns a têm como filha de 
Paoluccio, cônsul de Padova e marquês de Cavarzere. A 
existência de um Berengario em sua descendência apoia a 
primeira hipótese. Seus filhos Rambaldo II, Bianchino, 
fundador da família De Camino, e Gilberto, obtiveram do 
imperador muitas terras e privilégios entre os rios Piave e 
Brenta. 98 99 
 
Em 1038 receberam a faculdade de criar nobres e notários, 
aumentando seu poder e influência, mas em torno de 1084 
caíram em desgraça junto ao imperador Henrique IV e 
tiveram bens confiscados, incluindo o condado de Treviso, 
privilégios só recuperados em 1116, graças a muitas súplicas 
e ao pagamento da fortuna de 800 libras. A partir de então a 
família iniciou uma grande expansão territorial, marcada 
principalmente pela construção de um castelo em Collalto e 
outro em San Salvatore (Susegana). Nesta época Alberico é 
eleito bispo de Treviso. Em torno de 1160 Rambaldo III e 
sua mãe fundaram o Mosteiro de Santo Eustáquio em 
Nervesa, seguido pela fundação de diversas outras capelas 
na região. Com a instituição do sistema comunal em Treviso 
em 1162, que erodiu o poder dos condes feudais, a família 
rapidamente se adaptou à nova realidade, e vários membros assumiram os cargos de podestà 
e cônsul. Não perderam ao título de condes de Treviso, mas suas funções jurídicas foram 
ultrapassadas e o título se tornou honorífico. Em 1166 Oldarico é bispo de Treviso. Em 1303 o 
conde Rambaldo VIII foi nomeado pelo papa reitor da Marca de Ancona, em 1306 obteve o 
prestigioso título de patrício veneziano, e a partir de 1310 consolidou seu domínio sobre a 
margem esquerda do rio Piave, terminou a construção do castelo de San Salvatore, e fundou a 
Capela Velha, que se tornaria o centro religioso da família. Em 1312 participou na derrubada   

                                                             
97 Ruzza, Vincenzo. “Da Conti di Treviso a Conti di Collalto. Mito e realtà”.  In: Convegno I Collalto: conti di Treviso, 
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98 Ruzza, op. cit. 
99 Schmidt, Ondrej. “Tra lo sforzo di egemonia a Treviso e la costruzione di un domínio territoriale sul Piave: la 
dinastia comitale dal X fino agli inizi del XIV secolo”. In: Ebel, Petr & Schmidt, Ondrej (eds.). Da Treviso a Brtnice: 
storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi. Masarykova Univerzita, 2019  
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Diploma de Berengario II concedendo o senhorio de Lovadina a Rambaldo I. Abaixo, o castelo de Collalto antes de sua destruição na 
I Guerra. 
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da signoria de Treviso, foi nomeado capitão geral, e teve seus castelos enfeudados em seu 
favor pelo imperador junto com as vilas do entorno, independentes da jurisdição da comuna 
de Treviso, o que na prática equivaleu à fundação dos condados de Collalto e San Salvatore, 
que no século XV passariam a ser usados no lugar do título de condes de Treviso na 
descendência da família. O último ser chamado de conde de Treviso foi Vinciguerra, em 
1471.100 101  
 
Em 1344, chamada pelo conde-bispo de Ceneda, Veneza penetrou no território de Treviso, que 
teve de submeter-se. Após uma conspiração, da qual participaram os Collalto, visando 
entregar Treviso ao rei da Hungria Ludovico de Anjou, a cidade e o território passaram 
definitivamente a fazer parte das possessões de Veneza. Os Collalto aceitaram a situação, e 
foram reinvestidos pela República com parte dos seus antigos feudos, incluindo Collalto, San 
Salvatore, Falzè, Sernaglia, Barbisano e Refrontolo, Colfosco, Santa Lucia e Susegana, 
exercendo funções judiciais em nome de Veneza. Neste período a família se dividiu em dois 
ramos, um chamado Collalto di Sopra (ou mais simplesmente Collalto) e o outro Collalto di 
Sotto (ou San Salvatore). 102  
 
Em 1413 Veneza reconheceu a autonomia dos condados de Collalto e San Salvatore. Em 1595 
Veneza extinguiu a autonomia, mas concedeu hereditariedade aos seus títulos, agora apenas 
honoríficos, mas tiveram de adquirir um feudo no território veneziano para o decreto ter 
efeito. O conde titular, Antonio, com seu filho Maximiliano, aceitou esta condição, enquanto o 
segundo filho, Rambaldo, se rebelou, recusando-se a servir sob a bandeira veneziana. Alistado  
 

                                                             
100 Ruzza, op. cit. 
101 Schmidt, op. cit. 
102 Sani, Valentino. “Nel regno dei Collalto”. In: Bel composto: storia, arte, musica, 2018 (2) 

O castelo de San Salvatore antes da guerra. 
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como simples soldado no exército imperial contra os 
turcos, onde se destacou por sua bravura, e 
trabalhou nas guerras antiturcas a serviço de Rodolfo 
II na Hungria e na Transilvânia, e foi posteriormente 
escolhido para missões diplomáticas. Na guerra de 
sucessão ao Ducado de Mântua em 1628, tornou-se 
comandante da expedição imperial na Itália. 
Recebeu terras na Morávia e os senhorios de Pirnitz, 
Rudoletz e Cerna, dando origem ao ramo morávio. 103 
 
Em 1806 Napoleão decretou o fim dos senhorios 
feudais, e em compensação Odoardo III recebeu o 
título de Príncipe do Império. Na I Guerra Mundial os 
castelos de Collalto e San Salvatore foram 
destruídos, assim como a Igreja de São Jorge, 
ricamente decorada de afrescos. Em 1913 o príncipe 
Manfredo tornou-se o VII conde de Collalto, e em 
1924 reuniu as posses morávias da família com as do 
Veneto. Com o fim da II Guerra, as posses da 
Morávia foram confiscadas pelo Estado da 
Checoslováquia. Manfredo VIII de Collalto 
reconstruiu parcialmente o castelo de San Salvatore. 
Com a extinção da linha masculina em 2004, os 
títulos de Conde de Collalto e Príncipe do Império 
passaram para Emmanuel de Croy, filho mais velho 
da princesa Isabel de Collalto e do príncipe 
Guillaume de Croy.104  
 
Outros a lembrar nesta família são Manfredo, 
fundador de um hospital para os cavaleiros de 
Malta; Alberto, que retornou da cruzada com a 
relíquia de um espinho alegadamente da coroa de 
Cristo, ainda hoje venerado na Igreja de São Jorge 
em Collalto; Giuliana, beata, fundadora do convento 
de S. Biagio e S. Cataldo em Veneza; Antonio, que 
transformou o castelo de Collalto em um mosteiro 
franciscano em 1461; Gian Antonio, fundador do 
mosteiro carmelita de Santa Maria da Consolação; 
Manfredo, bispo de Ceneda, Feltre e Belluno; 
Roberto, podestà de Belluno e Treviso; Antonio, 
fundador da Igreja de Santa Cruz;  Enrico, abade e 
organizador do arquivo familiar; Antonio Rambaldo, 
feito conde imperial com os predicados de ilustre e 
magnífico;105 Manfredo, humanista, literato, cônego 
prebendário em cinco igrejas e camareiro secreto do 
papa Leão X; seu filho Collaltino, militar, poeta e 
mecenas, seu irmão Vinciguerra, abade e literato.106  

                                                             
103 Sani, op. cit. 
104 Sani, op. cit. 
105 Sani, op. cit. 
106 Zagonel, Giampaolo. “I fratelli Collaltino e Vinciguerra tra i letterati veneziani intomo alla metà del Cinquecento”. 
In: Con egno I Collalto  conti di Tre i o, patrizi  eneti, principi dell’Impero. Susegana, 1998 

Rambaldo, fundador do ramo morávio. Abaixo, a beata 
Giuliana. 
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  Um conde de Collalto não identificado do século XVII 
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A genealogia dos condes de Treviso nas 
primeiras gerações é fragmentária,107 e não 
se sabe de qual ramo saiu Berengario de 
Treviso, membro desta família,108  morto 
antes de 1085 e originador do ramo de 
Rossano.  
 
Foi pai de Ermiza (de Rossano), que em 
torno de 1050 construiu com seu filho 
Forzura um castelo em uma propriedade 
rural que pertencera a um certo Roxius, 
dando origem à vila de Rossiano, que hoje é 
Rossano Veneto. O castelo foi enfeudado em 
seu favor, de onde este ramo tomou seu 
nome. Possivelmente nesta mesma época 
Ermiza fundou o castelo de Cassola. 109 110 
Em 1085 Ermiza, junto com seu afilhado 
Ezzelo de Romano, mais India filha de 
Vangerio de Treviso, mais Tiso e Gherardo 
(de Camposampiero), filhos de India, 
fundaram a Abadia dos santos Pietro e 
Eufemia em Villa del Conte, dotando-a com 
170 terrenos, 8 moinhos, 7 capelas, os dois 
castelos, a terça parte do Canal do Brenta, 
direitos sobre os mercados de Santa Felicità 
de Romano e de Onara, e direitos de uso de 
rios, casas, bosques, pastos e pomares em uma larga área entre Treviso, Vicenza e Feltre.111 112 
Nenhum dos castelos sobreviveu ao tempo.  
 
Ermiza foi casada com Gherardo I. A família de Gherardo mais tarde foi conhecida como De 
Camposampiero, mas quando ele viveu a família recém havia sido fundada, ainda era pouco 
expressiva e o sobrenome ainda não havia se fixado. Não se sabe ao certo quantos filhos 
tiveram, ao que parece três ou quatro, nem seus nomes são conhecidos com segurança. São 
citados Folco, Gherardo, Vinciguerra, Crescenzio, Tiso e outros, mas os autores divergem.113 
Somente de um se conhece o nome com segurança: Forzura. Seus filhos, ao se mudarem para 
Treviso, continuaram a usar o topônimo De Rossano, sem dúvida preferindo ressaltar a ilustre 
origem da mãe, enquanto os filhos de Forzura passaram a usar o sobrenome Forzadura ou 
Forcatura. Em Treviso os De Rossano se destacaram na vida pública a partir do fim do século 
XII. Andrea de Rossano em 1190 era um dos cidadãos mais proeminentes, e foi eleito cônsul 
em 1195. Falcone e Federico também eram cônsules em 1195.114   

                                                             
107 Bustreo, Gian Paolo. “I conti di Treviso, funzionari dell'impero e dinasti territoriali (secoli X-XIII)”. In: Convegno I 
Collalto  conti di Tre i o, patrizi  eneti, principi dell’Impero. Susegana, 1998 
108 Collodo, Silvana. “Stirpi signorili della Valsugana: appunti di ricerca sui Da Caldonazo e i Da Castelnuovo”. In: 
Bortondello, Vito; Dall’Agnol, Nadia; Minati, Carlo (eds.). I Percorsi storici della Valsugana II – La valle divisa. Castel 
Ivano, 1998 
109 

Canova, Antonio & Mantese, Giovanni. I castelli medioevali del Vicentino. Accademia olimpica, 1979 
110 Brentari, Ottone. Storia di Bassano e del suo território. Pozzato, 1884 
111 Geronazzo, Davide. Bre i appunti  torici  ui rapporti politici e culturali tra la Germania ed l’Italia Nord-Orientale 
nel Medioevo. Academia.edu, 2006  
112 Collodo, op. cit. 
113 Camposampiero, Gherardo di. “Domus de Campo Sancto Piero - Storia genealogica dei Camposampiero”. In: 
Bollettino del Museo Civico di Padova, 1969; LVIII (1-2) 
114 Brentari, op. cit. 

Collaltino de Collalto 
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Um dos filhos de Ermiza foi pai de India de Rossano, que casou no início do século XII com 
Manfredo, conde de Baone, gerando Alberto II de Baone (Albertino). 115 Em fontes antigas o 
pai de India é chamado de Alberico ou Almerico, mas atualmente sua identidade não é clara. 
Em 1122 India recebeu de sua sogra Elica todos os bens que ela possuía na corte de Carturo.116  
117 Em 1162 junto com seu filho Albertino fez uma doação ao Mosteiro da Santa Cruz de 
Campo Sion no Canal do Brenta.118 
 

 

De Camposampiero 

Linha: Tiso I > Tiso II > Gherardo I > filho (De Rossano) > India > Alberto II (de Baone) > Maria 
> Iacopino (de Carrara) > Iacopo > Marsilio > Pietro > Donella > filho (Rossi) > ... > Giuseppe > 
Ermenegildo > Catharina > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
A linha começa com Tiso I, alcunhado O Alemão, 
cavaleiro, condottiero e vassalo de Henrique, 
marquês de Verona, atestado talvez em 993 e 
seguramente em 1013, quando recebeu um 
feudo do imperador Henrique II na área onde 
mais de setenta anos depois foi erguido o castelo 
de Campo Sancto Pietro (Camposampiero), na 
campanha de Padova, de onde a família tomaria 
o nome, mas não de imediato, sendo a primeira 
atestação em 1117. Casado em 1025 com Elica, 
de origem longobarda, foi pai de Tiso II, casado 
com Imilia, atestados em 1064 quando viviam na 
área de Treviso e sua mulher fez uma doação de 
terras para a Igreja de São Miguel Arcanjo em 
Verona. 119  
 
Foram pais de Tiso III e Gherardo I, os prováveis 
construtores do castelo de Camposampiero. 
Gherardo foi casado com Ermiza de Rossano,120 
sendo avós de India de Rossano. 121 
 
 
 
 

                                                             
115 Quarena (2014), op. cit. 
116 Castagnetti, Andrea & Varanini, Gian Maria. Il Veneto nel Medioevo: le signorie trecentesche. Banca popolare di 
Verona, 1995 
117 Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza, Parte 1. Venezia, 1879 
118 Torelli, Pietro (ed.). Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di stato in Mantova e dei monasteri 
mantovani soppressi. Archivio di Stato di Mantova in Milano, 1914  
119 Camposampiero, Gherardo di. “Domus de Campo Sancto Piero - Storia genealogica dei Camposampiero”. In: 
Bollettino del Museo Civico di Padova, 1969; LVIII (1-2) 
120 Camposampiero, op. cit. 
121 Brentari, Ottone. Storia di Bassano e del suo território. Pozzato, 1884 

Escudo primitivo recuperado do selo de Alissante. 
As cores e a cimeira foram perdidas e foram 

reconstruídas conforme a hipótese de Gherardo 
di Camposampiero. 
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Possuíram também os castelos de Treville, 
Loreggia, Puignano, Rustega, Fonte e metade do 
castelo de Campreto, situados na fronteira entre 
Padova e Treviso, e desempenharam um destacado 
papel na comuna de Padova, sendo recebidos na 
nobreza cívica e ocupando vários cargos de alto 
escalão. Gherardino foi cônsul no fim do século XII 
e detinha considerável prestígio, além de ser 
senhor de um feudo. Foi um dos protagonistas da 
encarniçada luta que os Camposampiero travaram 
contra seus parentes De Camino, que por muito 
tempo perturbou a região de Treviso.122  Ariprando 
foi cônsul de Padova, em 1147; Tisolino I foi 
membro do Conselho em 1148, cônsul em 1173 e 
podestà em 1178, senhor de feudos, vassalo do 
patriarca de Aquileia e depois do bispo de Treviso, 
e chamado de nobilíssimo e riquíssimo. Em seu 
testamento libertou seus servos e deixou vultosas 
doações para muitas igrejas e mosteiros. 
Crescenzio foi padre, construiu um mosteiro e uma 
igreja, levou vida de grande piedade, alega-se que 
operou milagres e foi declarado beato.123  
 
Em meados do século XIII foram incluídos entre os 
magnatas de Padova e em torno de 1278 são 
chamados de condes de Camposampiero.124 
Guglielmo foi ainda jovem listado entre os 
magnatas encarregados de reformar os estatutos 
cívicos de Padova referentes aos direitos dos 
senhores feudais. Tentou aproximar-se de Alberico 
de Romano, senhor de Treviso, mas não teve èxito; 
então se voltou para o grupo de Ezzelino de 
Romano, que por um tempo o tratou 
amigavelmente. Sua sorte mudou quando Ezzelino 
decretou a morte de alguns membros da família 
Delesmanini, à qual pertencia a sua esposa. Foi 
envolvido na rebelião familiar e caiu em desgraça, 
sendo decapitado.125  
 
 

                                                             
122 Barile, Elisabetta. “Camposampiero, Gherardo (Gherardino)”. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17. 
Treccani, 1974 
123 Camposampiero, op. cit. 
124 Castagnetti, Andrea. “Famiglie di governo e storia di famiglie. Gli esempi di Verona e Padova (secoli XIXIV)”. In: 
Castagnetti, Andrea & Varanini, Gian Maria (eds.). Famiglie di governo e storia di famiglie in Il Veneto nel Medioevo. 
Le signorie trecentesche. Verona, 1995 
125 Barux, E. E. “Camposampiero, Guglielmo da”. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17. Treccani, 1974 

O segundo brasão da família. Abaixo, beato Crescenzio de 
Camposampiero 
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Tiso VI participou da reconquista de Ferrara para os Este e do ataque a Treviso, foi nomeado 
vigário da Marca de Ancona e podestà de Conegliano, teve assento no Conselho de Padova, 
vendeu seu palácio para a comuna instalar a sede do governo, comprou a torre de Porta 
Molina para viver, fundou um pequeno convento para os franciscanos e foi amigo de Santo 
Antônio, a quem deu abrigo em seus últimos dias. Diz a tradição que ele foi testemunha do 
milagre do aparecimento do Menino Jesus ao santo. Os bollandistas o chamavam de venerável 
mas a Igreja não o reconhece. 126   
 
Tiso VII, o Grande, foi um dos principais responsáveis pela derrubada do tirano Ezzelino de 
Romano e participou da tomada de Cittadella, mas teve seu castelo de Fonte destruído nas 
lutas. Em compensação, na divisão do espólio do tirano recebeu muitos bens, incluindo o 
castelo de Codego e todas as vilas a ele subordinadas. Participou do estabelecimento da 
aliança com Bassano, mas foi prejudicado com a promulgação de leis que limitaram os poderes 
dos magnatas.127  
 
Tiso VIII foi embaixador junto ao marquesado de Este, capitão no assédio de Castelli, em 1286 
foi síndico de Treviso, podestà de Ferrara em 1288, de Vicenza em 1304, entrou para o 
Conselho Maior de Padova, e em 1308 foi ordenado cavaleiro. Tinha um elevado prestígio em 
Padova, tornando-se chefe do partido papal e líder do Conselho dos Sábios encarregado de  
  

                                                             
126 Barile, Elisabetta. “Camposampiero, Tiso da”. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17. Treccani, 1974 
127 Camposampiero, op. cit. 

Castelo de Camposampiero, foto Threecharlie/Wikimedia Commons. 
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defender a cidade contra as 
tropas imperiais, embora sem 
sucesso. A cidade rebelou-se 
quando Cangrande della Scala foi 
nomeado vigário imperial, e Tiso 
assumiu com outros líderes o 
governo da cidade, expulsando os 
gibelinos. Serviu na guerra para a 
reconquista de Vicenza, 
morrendo em combate. Foi o 
mais notável expoente da família, 
que depois começa a perder 
influência.128 
 
O ramo principal se extinguiu em 
meados do século XIV. Quase 
todos os seus castelos estavam 
destruídos antes de 1430. O de 
Camposampiero sobreviveu, com 
reformas, e hoje é a sede do 
governo comunal.  
 
A consanguinidade dos 
Camposampiero que viveram 
depois é disputada. 129 Eles 
alegam ser descendentes do 
tronco principal e seu título de 
condes foi confirmado 
oficialmente, mas usam outro 
brasão. Perderam o título no 
século XIX, mas foram 
confirmados como nobres com 
base em sua presença no 
patriciado padovano.130 131  

                                                             
128 Barile, Elisabetta. “Camposampiero, Tiso da”. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17. Treccani, 1974 
129 Camposampiero, op. cit. 
130 Schroeder, Francesco. Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle 
provincie venete. Alvisopoli, 1830  
131 Camposampiero, op. cit. 

Cela do Santuário da Visão de Santo Antônio, construído onde Tiso VI de 
Camposampiero havia erguindo uma ermida para os franciscanos e onde Santo 
Antônio se abrigou antes de morrer. A cela foi muito reformada ao longo dos 

séculos. Foto Lovio/Wikimedia Commons. 
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