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Por ocasião da elaboração do livro, além de muitas conversas 

pessoais e telefonemas trocados com meu pai Eduardo, 
relatando um pouco da história familiar e da cidade,  

certo dia recebo um envelope de suas mãos  
com algumas alterações a serem feitas e  

informações a serem acrescidas,  
com sua bela e inconfundível caligrafia. 
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 Esta é uma das páginas de um pequeno histórico familiar que meu 

pai começou a escrever em 1989: 
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origens. 
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APRESENTAÇÃO 
 

  Este livro surgiu da minha vontade de querer saber um pouco mais 

sobre a história familiar. 

  Feliz por meu pai ter realizado um dos maiores sonhos de s ua vida, 

ou seja, conhecer a cidade que seu pai nasceu (Tramutola) e ter 

conhecido alguns parentes, além de ter sido recebido por um Marrano 

(Vincenzo) que não era seu parente, atiçou ainda mais minha curiosidade. 

  Sendo assim, comecei a entrar em contato com o primo Toninho – 

filho de Michele Marrano – que meu pai sempre comentava, mas não 

conversavam há anos. E assim, desta conversa, resolvemos organizar o 

Encontro da Família Marrano de 2019, para todos nos revermos. 

  Com o sucesso deste encontro e com as fotos trazidas pelos primos 

Toninho e Marilda, além de todas as histórias contadas naquela 

oportunidade, algumas dúvidas começaram a ser esclarecidas, mas eu 

ainda não sabia ao certo quem era quem nas fotos e se haviam outros de 

nós espalhados pelo mundo. 

  Certo dia conversei com o primo "Nino" de Tramutola, pela internet, 

que confirmou que meu avô “Cona” teve vários irmãos.  

  Mas... onde viveram? Tiveram filhos?    

  Coincidência – ou não – no dia do meu aniversário, 16 de dezembro 

(2019), recebi o convite de amizade pelo Facebook de Luigia Baldi - me 

cumprimentando pelo aniversário e dizendo ser filha de Maria, irmã do 

meu avô Cona. E na conversa ela foi me relatando várias coisas e tudo foi 

clareando. Dias depois, suas irmãs Angelina e Franca também vieram 

conversar comigo. 

  Todos nós temos sonhos nesta vida. Desde pequeno fui incentivado 

pelos meus pais a ler livros. Presenteavam-me com muitos livros de 

diversas áreas, e os primeiros foram: “Ami, o menino das estrelas” e “O 

Pequeno Príncipe”, e eu imaginava um dia escrever o meu próprio livro. 

  Isto se tornou um verdadeiro sonho! Mas... escrever sobre o que?  
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  Vejo que este sonho ficou adormecido por um tempo até que fui 

presenteado com estes convites de amizade no Facebook das irmãs Baldi 

(filhas de Maria Marrano), que tantas e belas histórias relataram. 

  Tudo isso motivou a escrita deste livro. 

 Em meio ao recesso forense, a pandemia do Covid-19, aos estudos 

online dos meus filhos Luigi e Angelina, e depois com a volta dos prazos 

processuais, o livro foi finalizado. Com a colaboração de muita gente, foi 

possível concluir em menos de 10 meses. 

  Inicialmente, tinha como meta esclarecer quantos e quem foram os 

irmãos do meu avô “Cona”, entretanto, por sorte ou algo divino, foi possível 

descobrir muito mais, muito além do que eu poderia imaginar! 

  Histórias, fotos e dados foram chegando. 

  Além disso, eu, que sempre pesquisei sobre ‘Marrano ’ na internet e 

nunca havia encontrado nada muito interessante, de repente sou 

surpreendido com vários achados: informações antigas relevantes, 

arquivos em italiano, registros pessoais. 

 

"Você foi ótimo, fez uma coisa ‘belissima’", Nino 

 

"Que livro fantástico, tanta história da família Marrano.  

Você fez um excelente trabalho", Tony e Maria 

 

“Não sei como você consegue ler essas letras, não consigo decifrar.  

Dr. Gustavo 'Sherlock' Marrano.”, Toninho 

 

"Eu abri o livro. Você teve uma paciência inteiramente 'Marraniana'. 

Finalmente o mistério foi desvendado. 

Não é um trabalho pequeno. Parabéns!", Luigia. 

 

Você faz parte desta história. 

Seja bem-vindo ao misterioso mundo da Família Marrano! 
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PROJETO PILOTO 
 

  Este exemplar (ao lado) é 

datado de 17 de janeiro de 

2020. À época eu pensava ter 

acabado de escrever o livro. 

Seria um pequeno histórico 

familiar, mostrando um pouco 

sobre os “meios-irmãos” do 

meu avô “Cona” e 

demonstrando em fotos quem 

era quem.  

  Tinha apenas 51 páginas, 

com uma brevíssima 

introdução, pequeno histórico 

de Tramutola, algumas fotos da 

casa da família Troccoli, alguns 

documentos de “Cona”, um 

capítulo destinado ao Encontro 

da Família Marrano de 2019, 

além daquele demonstrando as 

fotos dos familiares. 

  Hoje vejo que foi apenas um projeto piloto, pois a partir deste 

exemplar posso dizer que a família conheceu minha ideia e assim as 

portas se abriram; além disso, dei tempo ao tempo e ele me foi mostrando 

novos caminhos e novos conteúdos.  
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NOTA 
 

Algumas fotos antigas contidas neste livro foram  
coloridas artificialmente. 

 
Apesar de eu não ser um grande fã deste recurso,  

foi possível atingir um nível aceitável em alguns casos. 
 

A meu ver, a foto colorida nos proporciona visualizar melhor os 
detalhes e fazer nosso pensamento reproduzir um pouco  

dos momentos/da época que não vivemos, ou  
trazer aquele momento mais próximo de nós novamente.  

 
Creio que isto possa tornar tudo mais realista  

e, consequentemente, optei por utilizá-lo. 
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BREVE INTRODUÇÃO – a emigração 
 

 Em 1892 mais de 30 agências e mais de 5 mil subagentes haviam na 

Itália. Este número só aumentou durante as décadas seguintes. 

  No Brasil, os primeiros italianos chegaram por volta de 1870, 

havendo estímulo do governo brasileiro para que isso acontecesse 

principalmente após a abolição da escravidão em 1888. Assim, de certa 

forma, os europeus substituíram a mão-de-obra escrava, numa verdadeira  

semiescravidão. 

  Dados apontam que, 

entre 1875-1975 cerca de 

1,5 milhão de italianos 

desembarcaram no Brasil. 

   Jornais italianos à 

época diziam que "o 

principal estímulo da 

emigração é a fome" e que 

"é sem dúvidas a miséria 

que obriga as populações 

a partirem". 

  Para compreendermos melhor, devemos nos situar.  

 

A crise italiana 

 

  Em 1861 houve a unificação da Itália, ou seja, o estado era "recém-

nascido" e se encontrava numa situação econômica crítica. E justamente 

neste período houve um grande crescimento populacional não só na Itália, 

mas em toda a Europa. Entre 1869 e 1962 a população da Itália 

praticamente dobrou, passando de 26 para 50 milhões de pessoas. 
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Destino: Brasil 

 

 

  Fato é que para o Brasil era importante receber os emigrantes, tanto 

quanto o era para a Itália se "desfazer" deles.  

  Os emigrantes eram importantes para o Brasil por 3 motivos 

principais:  

1º - com a abolição da 
escravidão (cartaz comemorativo 

referente a Abolição da Escravidão no 

Brasil em 13 de maio de 1888 ao lado), 

o Brasil precisava de mão de obra 

para a produção, isto principalmente 

nos estados de São Paulo, Espírito 

Santo e Minas Gerais; 

2º - o povoamento de grandes áreas 

ainda desabitadas do território 

brasileiro, especialmente aquelas de 

fronteira e as que eram objeto de 

disputa;  

3º - reforçar o jovem estado nacional 

brasileiro, com a Proclamação da 

República em 15 de novembro de 

1889, aumentando sua população. 

  O Brasil era apresentado pelos agentes de emigração como um lugar 

maravilhoso, onde crescia tudo aquilo que se plantava  e "de abundantes 

riquezas minerais. No Brasil terão o seu castelo, o governo dá terras e 

ferramentas a todos". 

  Então, as agências e subagentes iniciaram suas propagandas em 

praças públicas, barbearias e em repartições públicas. 
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O processo de emigração 

 

  A emigração logo se tornou uma 

grande oportunidade de negócios que 

gerava altos lucros sem oferecer em 

troca serviços e assistência de qualidade. 

  As promessas, por diversas vezes, 

eram realmente desonestas! Os agentes 

de emigração davam informações sobre 

como e para onde emigrar e ganhavam 

um percentual das companhias de 

navegação (uma delas era a “La Veloce” - 

ao lado retratada) para cada emigrante 

recrutado. 

 Panfletos eram espalhados de 

forma incontrolada por toda a Itália, com 

a promessa de “venha (para o Brasil) 

construir seus sonhos com a família”, conforme panfleto abaixo. 

   Até cartas falsificadas de emigrantes / 

familiares que já tinham partido, eram 

entregues. 

  Com tudo isso, a esperança de emigrar e 

ter um “ganho” assegurado era tentador, mas 

a dúvida pairava no ar. E assim, as próprias 

autoridades estimularam a emigração. 

 A imprensa à época comparava os 

agentes aos traficantes de escravos. No 

período da grande migração, nas últimas 

décadas do século XIX, algumas companhias 

de navegação conseguiram licença do 

governo italiano para transportar emigrantes que tinham suas passagens 

pagas pelo governo de São Paulo, ou seja, a emigração era subsidiada.  
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A violência da escravidão foi substituída pela mentira persuasiva  
de que o Brasil era o país do enriquecimento rápido.  

 

  “Por muitos anos, o governo italiano não se preocupou com a 

emigração, pelo contrário, a via com bons olhos, pois naquele momento de 

depressão econômica evitar-se-ia, com a migração, que a ordem interna 

fosse abalada com a permanência daquela massa descontente de 

trabalhadores, mantendo o equilíbrio social e o status quo intacto. Além do 

mais, os emigrantes engordavam a economia italiana por meio das 

remessas que enviavam para o país natal”. Fonte: wikipedia (Decreto Prinetti) 

   Entretanto, ao iniciarem seus trabalhos nas fazendas brasileiras, os 

italianos se depararam com a triste realidade: péssimas condições de vida, 

isolamento dos centros urbanos, falta de atendimento médico, casas 

pequenas e sem mínimas condições de higiene. Sem contar com os 

abusos dos capatazes dos fazendeiros.  

  Junte-se a isso o declínio dos preços do café de modo acen tuado a 

partir de 1895. 
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  Com o conhecimento da 

situação – através do “Relatório 

Rossi”, o governo italiano tentou 

regularizar, limitar e tutelar o fluxo 

de emigrantes. Promulgou o 

Decreto Prinetti em 26 de 

março de 1902, que proibia a 

emigração subvencionada para o 

Brasil. 

  Porém, cada vez mais vinha 

se impondo na Itália a ideia de 

que a emigração era um mal 

necessário. Desta forma, o 

governo italiano não restringiu a 

migração espontânea, ou seja, os 

italianos que quisessem vir para o 

Brasil teriam que comprar suas 

próprias passagens.  

 

  E assim os italianos continuavam a ser persuadidos por agentes.  

  Àqueles que resolviam partir, iniciava-se um grande desafio, que era 

chegar ao porto mais próximo. Na maioria das vezes iam a pé, não 

importando a época do ano. Antes de partir, vendiam o pouco que tinham 

e partiam em direção ao porto com o dinheiro.  

  Alguns chegavam muitos dias antes no porto, geralmente por má-fé 

de agentes que, em conluio com comerciantes do porto, passavam datas 

bem anteriores ao embarque, para terem que usar seus dinheiros com 

alimentação e tudo que fosse necessário para conseguirem sobreviver.  

  Além de haver poucos lugares para se hospedarem, eram 

caríssimos. Muitos dormiam nas ruas.  

  Por diversas vezes, as companhias de navegação postergavam a 

partida, para transportarem num único navio a maior quantia de pessoas 

possíveis, aumentando seu lucro. 
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  Além de não haver 

privacidade alguma nos navios, 

muitas vezes as bagagens, 

dinheiros e passaportes eram 

roubados; outros navios, devido 

a superlotação, naufragavam, 

como por exemplo o navio "Sirio" 

(acima retratado), lembrado pelo cantor Francesco de Gregori em sua 

linda e emocionante música "Il Tragico Naufragio Della Nave Sirio". 

  No navio, amontoados, tinham que aguentar cerca de um mês para 

chegarem ao destino. Estavam sujeitos a epidemias, comidas estragadas, 

furtos, enfim... morriam de fome e até por asfixia. 

  A realidade é que todos sofriam: os que permaneciam na Itália 

caótica, e aqueles que vinham ao Brasil, sem nenhuma garantia, sozinhos 

e sempre muito jovens. Estavam todos distantes um dos outros. 

  A foto ao lado retrata um 

costume comum entre os 

emigrantes italianos e seus 

familiares na hora da despedida, 

isso para aqueles familiares que 

moravam mais próximos do porto. 

Aqueles que ficavam na Itália, 

seguravam a ponta de um 
novelo de lã, o qual ia se 

desenrolando nas mãos dos que 

partiam, conforme o navio se 

afastava do cais. 

  Um gesto dramático para os familiares que perdiam os vínculos 

afetivos, e que tentavam durante décadas e mais décadas juntar as pontas 

destes novelos. 
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O desembarque no Estado de São Paulo 

 

  Os emigrantes que 

chegavam ao Estado de 

São Paulo desembarcavam 

no Porto de Santos.           
Antes de chegar ao cais, 

uma das primeiras visões 

era a da barca da imigração, 

que levava os inspetores 

para a verificação dos 

documentos e da condição 

dos imigrantes a bordo. 

   Posteriormente eram levados de trem até a capital onde havia três 

hospedarias, nos bairros: Bom Retiro, Brás (abaixo retratado) e Bela Vista.  
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 Ficavam lá até serem contratados pelos fazendeiros. Porém, até 

chegarem às fazendas, tinham de fazer outro percurso de trem e longos 

percursos a pé ou no lombo de burros e dormir muitas vezes a céu aberto.  

 

  Hoje no Brasil há cerca de 25 milhões de descendentes de italianos, 

ou seja, 15% da população brasileira. 

  A propósito da Hospedaria do Brás, atualmente funciona o belíssimo 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo (abaixo retratado), onde 

nos ajudam a entender o sentimento de viver constantemente divididos 

entre dois mundos. 

 

   Finalmente, quando as viagens de avião começaram a se tornar 

mais comuns, é que alguns filhos e/ou netos destes começaram a se 

encontrar, geralmente em viagens a passeio. 

  Graças à tecnologia, ou seja, à Internet e principalmente às redes 

sociais, cada vez mais temos a chance de localizar e conversarmos com 

primos e familiares distantes. 

  Mas, é por tudo que nossos antepassados passaram e fizeram por 

nós, que deixo registrado este histórico. 
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CAPÍTULO 1  

Nossas origens 
 

  Dizem que nossa origem se deu em Atena Lucana . Francisco 

Eduardo Marrano, que visitou Tramutola em maio de 2019, ouviu esta 

versão. 

  Entretanto, neste guia/anuário da Itália de 1896, podemos ver que 

havia Marrano (Lodovico Marrano – Notário) também em Padula.   
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   Nas imagens acima 

do anuário de 1896 

vemos Lodovico Marrano 

em Padula e Francesco 

Marrano (farmacêutico) 

em Tramutola. Ao lado, 

neste pequeno histórico 

de Antonio Santelmo, um 

patriota aliado a 

Garibaldi, podemos ver 

que ele nasceu em 

Padula, filho de Rosa 

MARRANO. 
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  Ademais, informações do Museo del Cognome (Museu do 

Sobrenome), indicam sobrenomes que foram retirados dos livros e 

pergaminhos da paróquia de Padula, onde nosso sobrenome também 

aparece, remetendo há séculos atrás.  

 

 

 Ainda no Museu, temos os sobrenomes transcritos por Paolo 

Francesco Magnanti, baseados em registros de batismos de  

Atena Lucana em 1498: 

 
Carrier 
Carro 
Casella 
Conte 
Coyro 
Curto 
De Amelio 
de Bruna 
de Calabria 
De Casella 
de Cicchetto 
De Fexa 
De Fiore 
de Fore 
de Frendo 
De Galgano 
De Gratia 
De Indeulo 
de la Pertosa 
De La Ruza 
de La Sala 
De Lanzalocto 
de l’Auletta 
de Laurentio 

de Laurienzo 
de Lella 
De Lo Nigro 
de lo Sacho 
de lo Scorto 
de Longro 
de Luciano 
de Lutiano 
De Marcho 
De Marco 
De Mariano 
De Mauro 
de Melfi 
de Mirra 
de Morello 
de Parisi 
de Rienzo 
de Riviello 
de Ruza 
de Sovilia 
De Tapiza 
De Zopta 
Del Sole 
Detarnnano 

Di Genasi o 
Genesio 
di Mauro 
di Sala 
di Salamone 
Febaro 
Febro 
Ferracane 
Ferrera 
Fortunato 
Fragallo 
Galgano 
Goliermo 
Guaimario 
Guaimarj 
Guaimarj 
Labro 
Lo Guerzo 
Lo Nigro 
Lo Sacho 
Longo 
Mangieri 
Mango 
Marathea 

Mariano 
Marrano 
Marsetano 
Maziano 
Melfi 
Miolonno(?) 
Morello 
Pagano 
Parisa 
Paruolo 
Pecoraro 
Peduto(?) 
Pezecaro 
Pezicaro 
Pissolano 
Pissolaro 
Planzo 
Posetino 
Rizo 
Romagno 
Russo 
Sabbato 
Spagnolo 
Tragallo 
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 Atualmente, podemos ver que o sobrenome Marrano é encontrado 

em 94 lugares da Itália, de norte a sul, conforme informações do site 

“Mappa dei cognomi”: 

 

 



 

31 

  Ainda, em outro site, encontro a informação abaixo, que diz haver 

cerca de 6 famílias Marrano na Província de Potenza. 

 

 

  Outro site nos dá a seguinte informação mais atual: 
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 Alguns são categóricos em afirmar que a origemda família se deu em 

Teggiano, por causa do nome Cono. Mas sobre isso falaremos bem mais 

adiante.  

 Fato é que Atena Lucana, Teggiano, Padula e Tramutola  

estão situadas muito próximas, num raio aproximado de 40 km. 

 

 

 

 Dúvidas, suposições... 

A realidade é que foi em 

T a 
que nossa história mais recente se fez. 
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CAPÍTULO 2 

TRAMUTOLA, província de  Potenza 
 

                       
 

 Tramutola é uma comuna italiana da região da 

Basilicata, província de Potenza (brasão ao lado, herdado 

da antiga província de Basilicata), com cerca de 3.250 

habitantes. Estende-se por uma área de 36,48 km², tendo 

uma densidade populacional de 90 hab/km². Faz fronteira 

com Marsicovetere (7,4 km), Paterno (8,5 km), Montesano 

sulla Marcellana/SA (8,6 km), Grumento Nova (9,2 km), 

Moliterno (10,2 km) e Padula/SA (11,6 km). 

  Os sobrenomes mais comuns em Tramutola são: Lavieri, Russo, 

Marcone, Lombardi, Falvella, La Salvia, Tedesco, Grieco e Tavolaro. 

 Conhecida como “terra imbevuta d’acqua” (terra encharcada de 

água), Tramutola é rica em belezas naturais, mas também histórico-

artísticas, principalmente sacra. A ponte entre o passado e o presente em 

Tramutola é mantida pelo antigo lavatório, onde as mulheres iam lavar as 

roupas, delimitadas por uma fonte de pedra e um antigo moinho.  

  A economia de Tramutola era predominantemente agropastoril. 

Devido à abundância de água, se cultivava o linho, além do feno e milho, 

que constituíam a principal atividade e fonte de renda. 
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Coordenadas 40° 19' N 15° 47' E 

Região   BASILICATA (antiga Lucânia) 

Província   Potenza (em vermelho no mapa) 

Área total   36,48 km² 

População total 3.018 habitantes (em 2018) 

Densidade   90 hab./km² 

Altitude   650 m 

Gentílico:   Tramutolese  

Website   www.comune.tramutola.pz.it 

 
 
A unificação da Itália 

 

 Antigamente a península itálica era dividida em vários reinos 

independentes. Depois de algumas decisões tomadas durante o 

Congresso de Viena em 1814, grande parte desses reinos passou a ser 

dominada por famílias 

austríacas ou francesas, 

além, é claro, pela Igreja 

Católica.  

 A península era 

formada por diferentes 

reinos, ducados, repúblicas, 

principados e cada uma tinha 

sua própria moeda, sistema 

de pesos e medidas diversas, isso sem falar em idiomas diferentes. 

➔ Reino Sardo-Piemontês: governado pelo rei Vittorio Emanuele II, da 

Casa de Saboia. 

➔ Reino da Lombardia, Ducado de Toscana, Ducado de Parma, 

Ducado de Modena e Reino de Veneza: governados pela Áustria. 

➔ Estados Pontifícios: governados pela autoridade da igreja católica. 

➔ Reino de Nápoles (ou Reino das Duas Sicílias): governado pela 

família dos Bourbon (franceses). 
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 Nesse período, cada reino tinha suas próprias leis e governos 

autoritários e, por esta razão, começou a surgir um sentimento nacionalista 

em prol da unificação, visando libertar a península da dominação 

estrangeira para se tornar uma grande potência.  

  Até o século XIX a península era basicamente agrária, surgindo no 

norte os primeiros investimentos na industrialização. 

  O Reino Sardo-Piemontês possuía uma Constituição liberal, uma 

economia mais centrada na indústria e uma burguesia progressista. 

Movido pelo nacionalismo e pelo interesse em promover uma integração 

do mercado consumidor interno, deram início ao processo de unificação 

italiana. O Rei Carlos Alberto atacou a Áustria em 1848, sem sucesso. 

Após a derrota, o rei abdicou em favor do seu filho, Vittorio Emanuele II. 

  A partir de 1850, no entanto, a luta se reacende com o ressurgimento 

(Risorgimento) dos movimentos pela unidade nacional, liderado pelo 

coordenador do movimento pela unidade nacional, Camilo Benso, o 

Conde de Cavour (1810-1861). Camilo Benso foi o 1º Ministro do Reino 

Sardo-Piemontês; ele promoveu junto ao Rei Vittorio Emanuele II o 

desenvolvimento da indústria, agricultura e do comércio, e desta forma 

tomaram a liderança na unificação da Itália por possuir uma forte base 

militar e econômica. Pretendiam unificar em 

torno do reino Sardo-Piemontês 

estabelecendo uma monarquia constitucional. 

  Em 1859, o Conde de Cavour conseguiu 

o apoio de Napoleão III (ao lado) para libertar 

do domínio austríaco o território da Lombardia 

e, em troca, os pequenos territórios italianos 

de Nice e Saboia foram entregues à França.  

  Em 1860, os ducados de Modena, 

Parma e Toscana se juntaram ao Reino 

Sardo-Piemontês e se rebelaram contra seus 

governantes austríacos. Uma parte dos 

estados pontifícios também apoiaram Vittorio 

Emanuele II tempos depois. 
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  Na região sul, a unificação aconteceu 

graças aos esforços de um exército de 

voluntários liderados por Giuseppe 
Garibaldi, popularmente conhecidos como 

"camisas vermelhas" (ao lado). 

  Garibaldi era membro da Jovem Itália 

(movimento criado por Giuseppe Mazzini - 

que havia liderado a primeira rebelião contra 

a dominação austríaca) e havia conseguido 

libertar o Reino das Duas Sicílias do domínio 

dos Bourbon. 

  Em certo momento, os projetos de unif icação 

de Garibaldi e Cavour se encontraram. Mesmo 

querendo uma Itália republicana, Gabribaldi deixou 

Cavour conduzir o resto da unificação, pois sabia 

que o Reino Sardo-Piemontês tinha mais estrutura 

para isso. 

Na foto ao acima: Cavour e Garibaldi - personagens da unificação italiana 

munidos de diferentes concepções políticas. 

  Com isso, Vittorio Emanuele II, que foi o Rei 

da Sardenha de 23 de março de 1849 até 17 de março 

de 1861, quando a Península Itálica foi unificada num 

único estado (adotando o regime de monarquia 

parlamentarista), continuou a partir de então a ser o Rei 

da Itália até sua morte. Ficou conhecido como o "Pai da 

Pátria". 

  Porém, ainda restava serem anexados os territórios de Veneza e 

Roma. Veneza foi anexada em 1866 com a ajuda da Prússia. A anexação 

de Roma aconteceu da seguinte forma: a guarda de Roma era feita por 

tropas francesas. Porém, em 1870, devido a guerra franco -prussiana, as 

tropas francesas que estavam em Roma tiveram que ir para o co mbate e 

deixaram-na desprotegida. Desta forma, a Itália aproveitou a oportunidade 

e invadiu Roma, tornando-a a capital da Itália. 
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  Quando Roma foi anexada em 1870, o Papa Pio IX (1792-1878) 

declarou-se prisioneiro na cidade do Vaticano e 

recusou o reconhecimento da unificação, proibindo 

os católicos de participarem da eleição que votaria 

o novo parlamento. A questão entre a Igreja e o 

Estado só foi resolvida com o Tratado de Latrão 

("Tratado de Santa Sé"), firmado em 1929 por Benito Mussolini, que 

determinou a criação do Estado do Vaticano, que seria governado pela 

Igreja Católica e não pelo Rei da Itália.  

  Com relação à Áustria, restou apenas dar fim ao controle exercido 

nas regiões de Trento, Ístria e Trieste. Essa questão foi finalmente 

resolvida após a Primeira Guerra Mundial, quando os austríacos 

foram obrigados a ceder sua autoridade nesses territórios. 

   A Itália se tornou uma república após um referendo realizado em 2 

de junho de 1946, um dia comemorado desde então como o Dia da 

República. Esta foi também a primeira vez que as mulheres italianas 

tiveram direito ao voto. O Rei Vittorio Emanuele III, que colaborou com o 

regime fascista (assinou e promulgou as leis raciais que provocaram a 

deportação de quase 8 mil judeus italianos a partir de 1943 ), abdicou em 

maio para ceder o trono a seu filho, Humberto II. Este, por sua vez, foi 

forçado a abdicar um mês depois e foi exilado. 
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  Apesar de representar uma luta histórica ao longo do século XIX, a 

unificação italiana não conseguiu 

prontamente criar uma identidade 

cultural entre o povo italiano. 

Além das diferenças de cunho 

histórico, linguístico e cultural, a 

diferença do desenvolvimento 

econômico observado nas 

regiões norte e sul foi outro 

entrave na criação da Itália. 

  Ainda hoje há rivalidade entre si: nortistas são chamados de 

POLENTONE e sulistas de TERRONE.  

 

* Polentone (comedor de polenta) pelo 

fato da polenta ser uma comida muito 

comum no norte. Mas tal termo soa 

pejorativo, afinal, se uma pessoa se 

alimentar apenas de polenta pode 

adquirir uma deficiência nutricional 

muito grave, então é utilizada para 

indicar uma pessoa rude e ignorante. 

* Terrone foi historicamente utilizado, 

após a unificação italiana, para 

descrever os proprietários do antigo 

Reino das Duas Sicílias, destacando o 

fato deles lucrarem com a propriedade 

de terras (o chamado latifúndio) sem 

trabalhar, e até a década de 1950 

manteve o significado de "camponês" 

ou "pessoa que trabalha a terra". 

 

  Mas antigamente, sendo diversas regiões da península italiana 

território de países diferentes, os italianos muitas vezes têm mais orgulho 

de sua própria região do que o país como um todo.  

  Dizem que essa cultura de serem chamados de italianos devem 

muito aos descendentes de italianos, pois de fato esses sempre os 

chamaram de italianos, em vez que eles mesmos sempre se consideraram 

lucanianos, calabreses, sicilianos, trentinos etc 

  Certo dia, conversando com Luigia Baldi, faço uma pequena 

provocação, dizendo que ela parece gostar mais de ser chamada de 

lucaniana do que de italiana, e ela me responde:  

"E por que não? Temos nossa própria história, 
nossa própria identidade e nos orgulhamos disso! 
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A região da Basilicata 

 

  Os lucanos foram um povo de origem 

samnita, que se estabeleceu na Lucânia (atual 

Basilicata) no século V a.C. Os samnitas (ao 

lado, representados no 

afresco de uma tumba em 

Nola, do século IV a.C.) 

foram um dos primeiros 

- e mais trabalhosos - 

adversários que os 

romanos já tiveram. Um dos povos fundadores 

de Roma, foram derrotados pelos romanos 

nas Guerras Samnitas (328-304 a.C. e 298-

290 a.C.) e, desta forma, acabaram sendo dominados e entraram em 

declínio. 

  Em decorrência da colonização do litoral, os lucanos foram 

fortemente influenciados pela civilização grega. 

  O isolamento ocorrido ao longo dos séculos foi provocado pelas 

dominações estrangeiras, pelas guerras e, juntamente com a malária, 

escassez de alimentos e terremotos, despovoou a região. 

 

  Carmine Crocco e o brigantaggio 

 

  Com a unificação da Itália em 1861, nem tudo ocorreu bem. O novo 

Estado destruiu todas as esperanças e expectativas do povo, com uma 

política errada de colonização que matou todas as formas de cultura local 

e uma política econômica feita de impostos e subdesenvolvimento 

provocou uma guerra. As injustiças sociais pela propriedade da terra, o 

aumento de impostos e do custo dos bens de primeira necessidade 

levaram à revolta contra o Estado Novo e a favor do Estado da família real 

dos Bourbons do Reino das Duas Sicílias. 
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  Durante 10 anos houve uma luta sangrenta de 

"foices e enxadas" contra "canhões e rifles", o que 

causou a morte de milhares de pessoas e a destruição de 

cidades inteiras, além de muita miséria e emigração. O 

líder mais representativo do conhecido "brigantaggio" 

(revolta político-social) foi o "brigante" Carmine ‘Donatelli’ 

Crocco (ao lado). De Rionero in Vulture, Carmine foi uma 

figura controversa, emblemática, considerada por alguns 

o "Robin Hood" da Lucania, mas por outros um mercenário capaz de 

crimes atrozes e também ganancioso por recompensas. 

  Desertor do exército Bourbon (fiel à desposta dinastia bourbônica), 

conseguiu reunir um exército de mais de 2 mil homens, a maioria deles 

camponeses desiludidos e ameaçados pelo Governo, que lutavam contra 

os proprietários de terras e latifundiários (os quais, assim como no anterior 

regime bourbônico, continuavam a escravizar o povo, detendo grande 

parte da terra meridional, tirando suas rendas dos agricultores de fato, 

servos das glebas) e ainda por criminosos e fugitivos, levados a viverem 

"ao léu". Outros motivos que os levaram à revolta foi o fato de que os 

agricultores eram constituídos pela privação das terras devolutas e do 

obrigatório serviço militar introduzido (como em todo o resto da Itália) pelo 

governo unitário, aliado a uma taxação mais elevada que as anteriormente 

vigentes. Particular importância à difusa desilusão com o novo governo em 

melhorar as duríssimas condições de trabalho e exploração em que 

viviam, herdados dos Bourbons. Por último, mas não sem importância, a 

anexação ao Reino da Itália foi sentida por uma parte da população como 

uma ameaça à própria fé e tradições.  

          Carmine Crocco nasceu numa família de cinco crianças. O seu pai era um pastor e a sua mãe 
era camponesa. Um dia um cão entrou na sua propriedade e matou um coelho. Donato Crocco  (irmão 
de Carmine) matou o cão, que pertencia a um rico cavalheiro chamado Don Vincenzo. Don Vincenzo 

chicoteou Donato e a mãe de Crocco, grávida de cinco meses, tentou pôr-se entre o nobre agressor e o  
f ilho. Levou um pontapé na barriga, que a obrigou a f icar de cama três anos e a abortar para poder 
sobreviver. 

          Poucos dias depois, o pai de Crocco foi preso, acusado de ter tentado matar Don Vincenzo .  Is to  
tudo pôs a família na miséria, e a mãe teve que vender as suas míseras posses e entregar os f ilhos a 
parentes seus, para ter dinheiro para comer. Carmine, juntamente com o seu irmão Donato, partiram 

para a Apúlia, onde passaram a trabalhar como pastores. Carmine, por vezes, voltava a Rionero, 
apenas para encontrar a sua mãe, que, entretanto, tinha sido internada num manicômio e já não era 
capaz de reconhecê-lo. 

          Em 1851 Carmine matou um soldado durante o serviço militar e foi forçado a fugir. O brigante 
fugiu para as matas de Monticchio, onde conheceu outros que tiveram problemas com a lei. Para 
receber a graça, em 17 de agosto de 1860 juntou-se à Expedição dos Mil de Garibaldi, lutando em 

Nápoles e Salerno. Mas foi traído (a seu ver) por Garibaldi e pela unif icação – que ocasionou muita 
miséria à população do Reino das Duas Sicílias.  
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  O brigantaggio se contrapunha 

- antes da unificação - à milícia cívica, 

armada pelos nobres e proprietários do 

Sul italiano, do que propriamente pelos 

ataques violentos do exército italiano, 

chamados então de "piemontês". 

 Em agosto de 1862, através de 

lei, o Governo instituiu tribunais 

militares. Uma “Comissão Parlamentar de Inquérito” foi enviada à 

Basilicata para encontrar uma solução para o problema, e encerrou 

declarando que a rebelião era “o protesto selvagem e brutal da miséria 

contra injustiças antigas e milenares” e, desta forma, a violência foi 

aumentada contra os revolucionários. 

  O principal território envolvido na Basilicata foi a área de 

Vulture-Melfese, onde os confrontos levaram à morte mais de 

cem brigantes, mas também de suas esposas, que 
derrubaram os estereótipos de mulheres submissas 
para irem à luta com seus maridos. 

  As execuções públicas e a exibição exemplar dos 

justiçados (prática difundida no século XIX – ao lado, em 

setembro de 1863, um bersagliere mostra o cadáver do "brigante" 

Nicola Napolitano, depois do fuzilamento) foram largamente 

empregadas como advertência e como instrumento de 

propaganda a fim de fazer popular a guerra conduzida p elo 

exército italiano na repressão da revolta no Sul. 

 Crocco conseguiu escapar dos ataques e chegou ao Estado 

pontifício, acreditando estar seguro, porém, foi capturado em Veroli pelas 

tropas papais e trancado em Roma, sendo posteriormente encarcerado em 

Portoferraio, onde morreu em junho de 1905. 

  CURIOSIDADE: os brigantes ficaram conhecidos 

como scolalagane, pela quantidade de macarrão que 

amavam comer. O termo é uma alusão ao prato “lagane 

e ceci”, criado naquele período (entre 1860-1870). 
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 A emigração  

 

  As consequências desastrosas da linha política logo se tornaram 

aparentes. Na Basilicata a taxa de mortalidade infantil era muito elevada e 

as condições ambientais extremamente degradadas devido a presença de 

muitas zonas de malária (cerca de 95% das cidades foram atingidas). 

Junte-se a isso o fato de que a região não tinha nenhuma organização de 

infraestrutura – com uma rede viária escassa. Por esta razão, entre 1876 e 

1900, cerca de 180.000 lucanianos deixaram a região para emigrar para o 

norte ou para o exterior, principalmente para a América. 

  Neste mesmo período começaram as primeiras partidas 

em massa da Basilicata, tanto que o político e sulista, 

Francesco Saverio Nitti (ao lado), em um texto de 1888 

correlacionou os dois acontecimentos igualmente filhos da 

miséria, denunciando o que em sua opinião era "uma triste e 

fatal lei: ou brigantes ou emigrantes”.  

  Em muitos lugares da 

Basilicata são encontradas 

homenagens aos emigrantes, 

como, por exemplo, o 

Monumento ao emigrante, do 

escultor Antonio Masini, que f ica 

em frente ao Conselho Regional 

de Potenza.  

  Mas o verdadeiro tesouro 

da emigração da Lucania está 

no "Castelo Federiciano" de 

Castel Lagopesole – Avigliano 

(ao lado) - onde também se 

encontra o Centro dos 
Lucanos no mundo "Nino 
Calice" - que é o Museu da 

Emigração Lucana. 
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Épocas atuais 

 

  Com o nascimento do instituto de crédito autônomo em 1879, em 

Matera, seguido por outros 44 nos anos seguintes em toda a região, fez-se 

criar a ‘Liga Agrária’, auxiliando os negócios agrícolas.  

  Alie-se a isso o renovado vigor econômico decretado pelo confisco e 

venda dos bens da Igreja. Em Potenza, por exemplo, ganharam 2.500 

hectares de terras gastando algo em torno de um milhão de liras, que 

correspondeu a um terço de todo o capital pago pelos 14 mil sócios das 

instituições de crédito lucanas em 1888. 

  Entretanto, no começo do século XX, pouca coisa mudou. Apenas na 

década de 30 foi criada algumas infraestruturas adicionais, como o 

aqueduto e algumas estradas importantes.  

  Nas décadas de 30 e 40 – do século XX – o território serviu 

como exílio para aqueles que de uma maneira ou outra recusaram 

aderir ao fascismo (retratado no símbolo ao lado: um feixe de varas 

amarradas em volta de um machado). 

  Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas cidades foram 

bombardeadas pelos Aliados, tendo alguns civis sido mortos por 

represálias nazistas. Em 21 de setembro de 1943, a cidade de Matera se 

levantou contra a ocupação nazista, tornando a primeira cidade do Sul a 

participar ativamente.  

  Com algumas alternâncias de nome, a região foi chamada de 

Lucânia pela última vez na época fascista (de 1932 a 1947), mas, com o 

nascimento da República, voltou a se chamar Basilicata. 

  Em 23 de novembro de 1980 a região foi 

devastada por um grande terremoto que afetou 

uma grande parte da região. 

  Atualmente (2019) com 559.084 mil 

habitantes e apenas 8% de seu território sendo 

plano, a Basilicata tem uma grande diversidade 

ambiental. 
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  A capital regional é Potenza (66.769 habitantes).   

A região é dividida em duas províncias: Potenza e Matera.  

 A paisagem da Basilicata é muito rica em beleza 

natural, e é cercada por três Parques Nacionais: O Cilento, o 

Pollino e o Val d'Agri, e cada dia atrai mais turistas. 

  A carne de porco embutida é preparada de diversos modos 

constituindo-se a base da alimentação na Basilicata. Muitas são também 

as verduras, preparadas das mais diversas maneiras, substituindo 

inclusive a carne. 

  Ainda sobre alimentação, diz-se que a linguiça - com várias versões 

sobre sua origem - seria romana e seu nome derivaria da palavra 

“luganega”, referente a lucano. Fato é que os lucanos deixaram como 

legado para os romanos o método de embutir carnes/conservar alimentos.  

 

  Em 1993, os sassi di Matera 

(centro histórico de Matera, conhecido 

como “cidade de pedra”) foi declarado 

Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, o primeiro local no sul da 

Itália e, em 2019 Matera foi designada 

Capital Europeia da Cultura, também a 

primeira cidade no sul da Itália.  

 Historicamente isolada e até muitas vezes esquecida, a Basilicata ao 

longo dos séculos foi palco de revoltas armadas, guerras, terremotos, 

despovoamento, e é uma área onde a cultura local e tradições 

permaneceram inalteradas, onde as pessoas são intensamente orgulhosas 

de sua história e independência, de suas belezas, da poesia, do passado 

sofrido, das lutas e conquistas. 

  Carlo Belli, intelectual italiano, dizia: “a lucânia pra mim sempre foi 

um lugar muito misterioso, com beleza extraordinária". Cheia de crenças, 

superstições e um sentimento religioso fortíssimo, a 

Basilicata se une pela fé. Com seu cântico “Mariani”, 

a devoção à Maria (Madonna) é algo de dentro, que 

todos sentem, que une e liga o povo como 

verdadeiros irmãos. 
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Breve histórico de  

 
  Tramutola vive sua história em simbiose com a do Mosteiro 
Beneditino de Cava di Terrini, do qual foi feudo por cerca de sete séculos, 
até 1806. 
 
  O “nascimento” de Tramutola ocorre no ano de 1144 quando 
Giovanni da Marsico, monge da Abadia de Cava, obtém a posse da igreja 
de São Pedro em Tramutola, que abrigava uma comunidade de monges. 
No local hoje denominado Santa Palomba, deveria surgir um monastério 
de rito grego dedicado ao Espírito Santo. 
 
  A edificação e seu entorno tinham certa importância, pois era local 
de parada para aqueles que se dirigiam para as vizinhanças. 
 
  Os monges promoveram o saneamento de áreas pantanosas e 
contribuíram para ampliar o núcleo habitado. Os habitantes que viviam ao 
redor da igreja de São Pedro gozavam da proteção dos monges, ao 
contrário de outros locais onde a população vivia à mercê dos senhores 
feudais laicos. 
 

  O abade de Cava, ao qual foi consignado o título de Barão de 
Tramutola, exercitava seu governo mediante um vigário, para as 

questões eclesiásticas, e de um funcionário responsável para as questões 
fiscais e financeiras. Os chefes de família tinham voz num parlamento que 
se reunia duas vezes ao ano. 
 
  Além das coisas espirituais, os monges tinham ensinado a população 
a plantar em área que por si só era fértil.  
 
  Entretanto, nem sempre o feudo esteve sob a dependência direta 
dos beneditinos, pois ocorreram alternâncias e disputas históricas da 
época. 
 
  O fervor religioso sempre foi vivo na população. No passado, 
Tramutola contou com um clero numeroso.  

 

 
 

Subcapítulo gentilmente escrito por “Toninho” Marrano.  
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  A padroeira 

 

 A padroeira de Tramutola é Madonna dei Miracoli (Nossa 

Senhora dos Milagres), e não é por menos.  

  Em 17 de maio de 1853 uma procissão foi organizada para “invocar” 

chuva após um longo período de seca, comprometendo toda a fertilidade 

do campo. Na tarde do dia seguinte, finalmente a chuva apareceu! 

 

  Desta forma, todo dia 17 de 

maio é comemorado o dia de 

Madonna dei Miracoli e, no último 

domingo de maio, em procissão, a 

estátua é carregada numa barca 

repleta de rosas, provavelmente 

para lembrar a devoção dos 

emigrantes que confiaram a este 

meio de transporte suas 

esperanças num futuro melhor.  
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Tramutola: lutas de classes, feudalismo e ‘risorgimento’ 
 
 
  Durante a Revolução Francesa, também em Tramutola tiveram os 
primeiros sintomas do "despertar", impulsionados pelo desejo de liberdade 
e igualdade. 
 

  A família Favella (brasão ao lado) foi a que mais 

enfrentou o poder feudal exercido pelo Barão de Tramutola . 
O vigário nem sempre exercia seu poder honestamente. 
 
  Em 1797 houve um sério tumulto popular contra o abade, e o vigário 
- que residia em Tramutola - foi até espancado. A causa? Bem... o Reino 
de Nápoles proibiu as pessoas de assarem pães em fornos privados, 
forçando-as a assarem em fornos e moinhos baronial. 
 
  Em meio a alternância de regimes, em 1799 foi proclamado a 
República Napolitana, crescendo a esperança pela liberdade e sac udindo 
o poder baronial. Entretanto, teve início o Sanfedismo (movimento 
antirrepublicano organizado pelo Cardeal Fabrizio Ruffo que mobilizou 
vários cidadãos dos estados papais contra a República Napolitana), 
fazendo com que em julho do mesmo ano o reino de Ferdinand IV fosse 
restabelecido. 
 
  Ocorre que em 1804 
entra em vigor o novo 
Código Civil Francês 
(Napoleônico). No dia 30 de 
março de 1806, Napoleão 
Bonaparte declarou que 
Ferdinand estava deposto e 
substituiu-o pelo seu próprio 
irmão, José Bonaparte, 
marcando o fim do poder 
feudal, dos privilégios 
eclesiásticos.  
 
  Iniciou-se também em Tramutola uma transformação 
socioeconômica-política, sendo o patrimônio feudal (e também dos 
subfeudos de Ferrara, Brussone-De Muria, Marino) divididos em muitas 
pequenas propriedades. 
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 Em relação a política nenhuma mudança substancial ocorreu, pois o 
poder de fato era sempre exercido pelas mesmas famílias, sendo que em 
cada mudança política, substituíam apenas algumas pessoas, mas das 
mesmas famílias. 
 
  Em 1815, Ferdinand recuperou o trono, e em 1816 
criou o Reino das Duas Sicílias (Sicília e Nápoles) – brasão 

ao lado. Apesar disto, a restauração da monarquia 
bourbônica não provocou reações significativas. 
 
  Na realidade houve uma estagnação no fervor 
político, mas o espírito de liberdade nunca cessou nos 
tramutoleses, que vieram a participar dos movimentos 
Constitucionais e Carbonários, como veremos adiante. 

 
  Em 1830, Giuseppe Mazzini, tornou-se membro 

da Carbonária (símbolo ao lado) - uma sociedade 

secreta e revolucionária que atuou na Itália, França, 
Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai nos séculos XIX 
e XX, fundada por volta de 1810 no sul da Itália - se 
refugiando em Marselha devido sua ativividade 
revolucionária, onde organizou o movimento político 
"Jovem Itália". 
 

(abaixo, a presença da Carbonária em Tramutola desde 1820. O portal 

ornamental, que ainda é observado no Largo Cesine em Tramutola, consta a 

escrita CONCORDIA FRATRUM: a casa nascerá da concordância dos irmãos) 
 

  Do ponto de vista 
político, os carbonários 
combatiam a estrutura do 
Estado Absolutista, sobretudo 
o modelo de absolutismo que 
exercia o império austríaco, 
que, à época, era soberano de 
vários reinos e principados da 
península itálica. Queriam 
formar uma consciência 
nacional entre o povo e 
despertar o desejo de 
liberdade e independência. 
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 Em 1849 Mazzini conseguiu estabelecer a 2ª República Romana, 
quando o papa Pio IX foi retirado do governo dos teocráticos Estados 
Pontifícios por uma revolução liberal, liderada pelo triunvirato composto por 
Carlo Armellini, Aurelio Saffi e claro, 
Mazzini. Após a Roma imperial e a papal, 

acreditava-se na Roma do povo 

(bandeira ao lado). Entretanto, a República 
teve uma vida curta, durando de 09 de 
fevereiro a 03 de julho, em decorrência da 
intervenção do francês Napoleão III que, 
por questões políticas, restabeleceu o 
ordenamento pontifício. Mesmo assim a curta República deixou marcas na 
história da unificação pelo encontro e confronto de muitas figuras do 
primeiro plano do Risorgimento, vindos de toda a península, como 
Giuseppe Garibaldi. 
 

  A primeira Guerra pela Independência Italiana 
 
  A Primeira Guerra de 
Independência Italiana foi travada 
em 1848 / 1849 entre o Reino da 
Sardenha e o Império Austríaco. 
A guerra viu principais batalhas 

em Custoza e Novara (ao lado 

representada) em 22 e 23 de 
março de 1849, ocasião em que 
os austríacos, sob o poder de 
Radetzky, conseguiram a vitória. 
As esperanças pela unificação 
pareciam ter desaparecido neste momento. Tudo parecia desmoronar. 

 
   Mazzini que, com Garibaldi havia 
conseguido formar a 2ª República Romana, foi 
afastado da linha de frente, pois os nacionalistas 
começaram a ver no rei de Sardenha e em Camilo 
Benso (Conde de Cavour) os líderes do 
movimento de reunificação. Isto significou separar 
a unificação da Itália da reforma social e política 
proposta por Mazzini. 
 
  Em 1853 Mazzini (ao lado) apoiou os 
milaneses em sua insurreição - sem sucesso - 
contra os austríacos. 
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  Entre 1853 e 1854 apoiou duas missões - improdutivas - de Felice 
Orsini em Carrara (região da Toscana). 
 
  Em 1856 foi secretamente à Gênova para organizar uma série de 
insurreições simultâneas. O único que foi seriamente tentado foi o de Carlo 
Pisacane, na Calábria em 1857. 
 
 

  A seita Mazziniana de Tramutola 
 

 
  De Tramutola, os irmãos Antonio, Pasquale e 

Luigi Giorgio Marrano sabiam da expedição de 

Carlo Pisacane (ao lado), e conheciam os ideais de 
Pisacane e Mazzini, que acreditavam que a Itália 
estava pronta para a revolução e o sul teria as 
condições sociais ideais para iniciar. 
 
  Os irmãos estavam entre os poucos 
lucanianos que tiveram contato com o movimento 
mazziniano. Supõe que se juntaram aos gendarmi 
(força policial) para talvez favorecer o resultado da 
expedição dos patriotas que de Ponza foram a Sapri e depois trariam a 
insurreição para Cilento. Tal momento, que ocorreu entre junho e julho de 

1857, é conhecido como Expedição de Sapri, e cerca de 300 

companheiros foram mortos na repressão. Diversos foram os motivos pelo 
fracasso. Alguns boatos se espalharam e o reino desorientou o povo 
propagando que prisioneiros haviam escapado de Ponza e teriam 
desembarcado na região, com isso corriam o risco de serem saqueados. 
Desta forma, diminuiu o número de patriotas que participariam da 
operação.  
 
  Ocorre que tais prisioneiros 
foram libertados justamente por 
Pisacane e demais seguidores 
ao desembarcarem na ilha de 
Ponza. Quando chegaram a 
Sapri (Campania), os “invasores” 
foram rapidamente dominados 
em Padula, e Carlo Pisacane foi 
brutalmente apunhalado com 
uma faca e, em seguida, morto 
em Sanza (ao lado) por moradores irritados que não o reconheceram. 
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   Os irmãos Giorgio Marrano foram acusados de ataque à segurança 
interna do Estado pela participação em associação ilícita e sigilosa (seita 
mazziniana) entre os anos de 1856 a 1858 em Tramutola e Saponara. 
 
  Luigi Giorgio Marrano, advogado e político confiável, foi acusado por 

Michele Paladino - um jovem alfaiate que esteve na casa dos Giorgio 

Marrano a trabalho em março de 1856 - de portar objetos criminosos.  Por 
ordens do Capitão Giuseppe Giovine, comandante da Gendarmeria, 
passou a ser investigado. 
   
  Em depoimento ao Juiz, Paladino afirmou que o nome da seita era 
mazziniana e que se encontravam sigilosamente na casa de Luigi Giorgio 
Marrano. Desta forma, em setembro de 1858 muitas testemunhas foram 
convocadas. O primeiro a ser ouvido foi Pietro De Sanctis, Chanceler 
Municipal, que relatou nunca ter tido conhecimento sobre a existência de 
alguma seita contra o governo real. Todos os demais testemunharam a 
mesma coisa, sempre elogiando a pessoa de Luigi. 
 
 Entretanto, o “comandante” Francescantonio Collutiis, em seu 
depoimento, afirmou que Luigi, juntamente com outros políticos 
investigados como Michele Greco, Andrea Consoli e Pasquale Pricolo, 
havia recebido cartas de sedição de um vendedor ambulante vindo de 
Salerno. 
 
  Apesar disso, a investigação dos irmãos Giorgio Marrano foi 
arquivada em 07 de janeiro de 1859.  
 
  Provavelmente Paladinho tenha acusado os irmãos com algum 
interesse, porém, a relação deste com os irmãos Giorgio Marrano 
melhorou e tempos depois chegou a costurar um casaco para Pasquale. 
 
  Fato é que o movimento da associação mazziniana ocorreu com 
simplicidade e facilidade e, com os métodos de conspiração carbonário s, 
contribuiu para a difusão dos ideais de unificação em Tramutola e na 
Basilicata.  
 
    Após o fracasso da expedição Sapri, os patriotas aceitaram o projeto 
de Giuseppe Garibaldi: “Itália e Vittorio Emanuele”.     
   
 

Fonte: Vincenzo Petrocelli (historiador e pesquisador tramutolese) 

 
 
 



 

53 

 
 

 
 

  Homens da insurreição de agosto de 1860 
 

 
  A sede do centro revolucionário da Lucânia foi estabelecida em 
Montemurro (Potenza) até 16 de dezembro de 1857, dia em que um grave 
terremoto abalou Lucânia e destruiu Montemurro. Em seguida, o escritório 

foi transferido para Corleto Perticara (Potenza). 
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 Em 13 de agosto de 1860, antes da 

chegada de Giacinto Albini (ao lado), o 

“Círculo Republicano”, liderado por Antonio 
Giorgio Marrano, declara a monarquia 
bourbônica vencida e constitui um governo 
provisório democrático e republicano – ato 
contrário ao programa de Garibaldi (“Itália e 
Vittorio Emanuele”). A república seria 
insustentável. Apesar de ser um tema polêmico, 
eram tidos por alguns como conservadores, 
egoístas e defensores da burguesia. Talvez por 
estes motivos, não são lembrados com tanto 
carinho em Tramutola.  
 

  Com a chegada de Giacinto 
Albini ("Círculo Constitucional") em 
Corleto Perticara em 16 de agosto 
para a solenidade de unificação, os 
republicanos de Tramutola aderiram 
à iniciativa Albini, colocando à 
disposição do governo 
insurrecional. Os revolucionários 
lucanianos com Giacinto Albini 
foram os proponentes da 
insurreição da Basilicata contra os 
Bourbons, e esta foi a primeira 
região continental do sul a anexar 
ao Reino Sardo-Piemontês na luta 
pela unificação. Parte da história 
repleta de controvérsias, farsas e 
traições, mas que proporcionou a 
unificação da Itália no ano seguinte, 
tendo esta agradado todos ou 
apenas alguns naquele momento. 
 
(ao lado, memorial aos patriotas 

tramutoleses na Piazza del Popolo, para 
recordar todas as gerações que 

Tramutola declarou a queda do reino 

bourbônico em 13 de agosto de 1860) 
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Localização de Tramutola na Itália e na Província  
 

 

 
 
 A seguir vemos a localização de Tramutola na província de Potenza: 
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Evolução demográfica 
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Meteorologia 

  

 

  Em Tramutola o verão é curto, morno, seco e de céu quase sem 

nuvens; o inverno é longo, muito frio e de céu parcialmente encoberto. Ao 

longo do ano, em geral a temperatura varia de 2 °C a 28 °C e raramente é 

inferior a -2 °C ou superior a 32 °C.  

Resumo meteorológico 

 
 

Temperaturas máximas e mínimas médias

 
Fontes: wikipedia e https://pt.weatherspark.com/y/78580/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Tramutola-

It%C3%A1lia-durante-o-ano 
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Planta de Tramutola em 1878  

 

 

Fonte: Arch. Stato Potenza 

 

Emigração 

 

 

  Durante o difícil período histórico das guerras da Independência, 

Tramutola experimentou o primeiro êxodo intercontinental em sua história: 

pessoas que, para escapar de uma vida sombria e difícil, desafiavam as 

ondas e confiavam na boa sorte em atravessar o oceano. Assim, massas 

de emigrantes se estabeleceram principalmente na América Central 

Argentina e Brasil. 
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Topônimo 

 

   Tramutola fica em suaves colinas arborizadas e tem vista para um 

vale fértil. Diz-se que seu topônimo deve-se ao fato de estar em uma 

posição estratégica e ser o ponto de passagem obrigatório (“trames”, que 

em latim significa: caminho transversal, atalho, canal) que permitia a 

comunicação (através do principal tronco inter-regional via Popilia) e, 

portanto, a troca de bens e cultura entre as populações que residiam nos 

vales de Diano e Tanagro com as do Val d'Agri e além - até as antigas 

colônias de Magna Grecia. 

 
Foto extraída do site oficial da Prefeitura de Tramutola 

 

Fonte: “TOPÔNIMO” e “EMIGRAÇÃO”, notas históricas do Prof . Giuseppe Troccoli, retiradas do site 

of icial da Prefeitura de Tramutola.  

 

 

Ngap’ L’acqua 
 

 

 “Ngap’ l’acqua é um antigo 

lavatório do século XVII, utilizado ainda 

hoje pelas senhoras mais antigas para 

lavar roupa”, relata “Toninho” Marrano.  

  A mesma água surgente 

alimentava um moinho d´água que f ica 

por detrás deste local e que já está 

desativado. 
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Francisco Eduardo Marrano no antigo lavatório Ngap’ l'acqua. 

 

 

  Do lado direito, se vislumbra uma 

fonte em pedra decorada com figuras 

humanas e cuja construção é do 

mesmo período histórico. 

  “Os tramutoleses mais antigos 

contam que neste Capo l´Acqua, nos 

finais de tarde, era quando ocorriam os 

encontros fortuitos (“fare la corte” - 

paquera) daqueles que vinham do 

trabalho no campo com as moças que 

iam lavar roupas e/ou encher seus 

recipientes com água”, completa 

“Toninho”. 

  Luigia Baldi conta que no verão 

as crianças se divertem em Ngap’ 

l’acqua: “(...) entram na água e se 

divertem. Ouço-as daqui de casa. 

Brincam a tarde toda!”, relata. 
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As comidas típicas 

 
  Biscoito  

 
 Em meio às conversas com Angelina Baldi (outra filha de Maria 

Marrano) – que mora na Austrália, recebo a foto abaixo, me relatando ser 

um biscoito típico de Tramutola e que faz para recordar suas origens e 

passar o tempo. 

 

 

  Scarcedda 

 

 O prato típico de Tramutola certamente é a scarcedda. Um termo 

em dialeto tramutolese e que, portanto, não é possível encontrar uma 

tradução fiel, mas que se assemelha a uma pizza encoberta ou a uma torta 

rústica. 

  Entretanto, mais do que uma tradição gastronômica, o prato é um 

ritual, quase que um culto religioso. Não é por acaso que acompanha as 

festividades do período pascal, regenerando o sentido de comunidade e de 

partilha. 
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  A comunidade de Tramutola encontra sua identidade neste prato e 

nenhuma família abre mão de prepará-lo na Páscoa.  

  Luigia Baldi que, por ocasião da Páscoa 2020 (em plena quarentena 

devido ao Coronavirus - covid-19) me revelou o histórico do prato, contou 

ainda que "soppressata é um salame lucano e existe desde a antiguidade".  

 Abaixo, a receita original. 
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 Este prato é tradicional na Basilicata, chamando de Scarcedda em 

Tramutola, Cuzzola em Moliterno e Pizza Chiena na província de Potenza, 

num modo geral.  

 Caso pense em preparar este prato não deixe para o domingo, pois, 

se quiser seguir a tradição, saiba que deve ser preparado na quinta ou 

sexta-feira santa e ser assado no domingo de Páscoa! 

 

 
Scarcedda preparada por Luigia Baldi para a Páscoa/2020 

   

Scarcedda: 
valores e sabores antigos que nunca morrerão. 
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  Il Ferricelli Lucani 

 

 Outra tradição em Tramutola certamente é o Ferricelli Lucani.  

  O ferricello, uma forma típica de massa lucana, deve seu nome ao 

fio/barra de ferro, usada para dar à massa uma forma alongada. Este prato 

está presente nas mesas lucanas aos domingos ou em momentos 

especiais. Abaixo, fotos enviadas por Luigia Baldi. 
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La bella di Tramutola 

 
 

  "Em Tramutola, existe as mulheres mais bonitas 

da Basilicata", assim disse o grande Rocco 
Papaleo, lucaniano, no filme "Basilicata costa a 

costa", onde um grupo de amigos atravessa toda a 

Basilicata a pé – de ponta a ponta – para encontrar 

um sentido para a vida. 

  Este tema já era uma lenda e passou a ser 

eternizado pelo autor. 

 

  Esta história 

também é mencionada 

no livro de Fabrice 

Moireau, “Basilicata – 

Terra, Acqua, Fuoco e 

cuore d’argila”. Na 
ilustração ao lado 

"Ombrelli in una via", 

uma mulher caminhando 

pelas ruas de Tramutola. 

 

 

 

  Ainda sobre as mulheres de Tramutola, em dialeto, Luigia cita um 

ditado: "A scusa ru figl a mamma s n piglia  la  scusa del figlio la 
mamma ne approfitta", mencionando que, quando a mãe vai com o 

bebê para a rua e deve retornar num determinado horário, mas não retorna 

para “aproveitar e ficar fora”, sempre coloca a culpa no  bebê – ou seja, 

dizendo que ele não queria retornar à casa aquela hora.  
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A canção popular tramutolesa 

 

 Composta em dialeto, a canção "Engì, Engì" é a mais tradicional de 

Tramutola. Seu autor é desconhecido, mas a canção fala de Engì - apelido 

carinhoso dado a uma jovem moça filha de camponeses que, pressionada 

pela época e não tendo 

condições financeiras para 

ter mais roupas, é convidada 

a trabalhar no campo 

honestamente. 

  Peço à Luigia se seria 

possível me enviar a 

tradução em italiano desta 

canção. Para ser o mais fiel 

possível a letra original, 

Luigia pede auxílio a uma 

amiga, a ex-Professora 

Loredana Ferraiolo. 

  Elas se reuniram na 

manhã do dia 28 de julho de 

2020 e, além da tradução, 

transcreveram a letra em 

dialeto (ao lado). 

*É possível ouvir esta canção no vídeo 

de lançamento deste livro. 

 
  
 
 
  Abaixo, temos a letra 
da canção traduziada para o 
italiano: 
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A lenda da fonte milagrosa 

 

 Em Tramutola, no Val d'Agri, existe uma fonte 

natural de água e petróleo que jorra incessantemente 

desde os tempos antigos. Segundo algumas lendas 

locais, tais manifestações se dão desde tempos 

remotos na forma de uma substância escura e com 

cheiro característico, que emergia na superfície do 

córrego Caolo (ou Cavolo), afluente do rio Agri. 

Alguns acreditavam que tal substância tinha 

propriedades medicinais. 

  No século XIX, uma primeira menção oficial escrita foi feita às 

colunas de fogo que espontaneamente saíram das montanhas dos 

Apeninos, um sinal da presença de pequenas reservas de metano 

subterrâneo ou da emissão natural de hidrocarbonetos do solo da região, 

mesmo depois do desastroso terremoto de 1857 com epicentro em Val 

d'Agri. Vários escritos da época atestam mudanças hidrológicas e 

geoquímicas que ocorreram na área após – ou antes – do terremoto.  

 A meu pedido, “Toninho” Marrano escreveu detalhando um 

pouco mais sobre o afloramento de petróleo em Tramutola: 

  “O primeiro registro oficial ocorreu na metade do século XIX, a partir dos 

trabalhos do geógrafo, historiador e político Amato Amati em seu dicionário O 

asfalto de Marsico e de Tramutola na Basilicata. 

  O primeiro estudo científico dedicado inteiramente a Tramutola foi 

divulgado em 1902, pela Sociedade Geológica Italiana e intitulado O petróleo no 

território de Tramutola, de autoria de Camillo Crema. 

  Após um período de pesquisa, a 

empresa AGIP (Azienda Generale Italiana 

Petroli) começou a explorar a área e, 

posteriormente, pela empresa ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi). No período de 1936 

a 1943, foram perfurados 47 poços, com 

profundidades variando de 200 m a 900 m, 

dos quais 26 se mostraram produtivos, 

extraindo petróleo e gás metano.  
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  O campo de Tramutola foi oficialmente encerrado em 1959. Alguns desses 

poços não foram completamente tamponados e, por isso, ainda continuam com 

emanações de água e petróleo e também de água a temperatura de 32ºC”. 

  Toninho, que relata todo ano receber um calendário da “Parrocchia 

SS Trinità” de Tramutola, recorreu a um calendário de 2007 que conta com 

um depoimento de Felice Simone (justamente o marido de Luigia Baldi), 

que trabalhou para a empresa AGIP. Vejamos: 

   “Chegamos em Tramutola em 1938 para trabalhar para a AGIP, que tinha 

como meta a exploração de petróleo e gás metano, que eram considerados de 

ótima qualidade. Naquele mesmo ano, a AGIP deu início à perfuração dos 

primeiros poços. 

  O canteiro mais importante ficava na localidade de Caranna, distante cerca 

de 2 km do centro.  

  Na área do campo, foram montadas a 

base de operação e uma vila para cerca de 

400 empregados com suas famílias.  

  Depois de uma breve interrupção por 

conta da Segunda Guerra, os trabalhos 

foram retomados. O petróleo era enviado 

para a refinaria e o gás era vendido de 

modo a permitir a circulação dos meios de 

transporte, que estava difícil devido à falta 

de combustível. 

  A atividade produtiva foi suspensa 

em 1959, quando foi totalmente 

desmontada a base operativa. 

  Atualmente, da vila-canteiro, 

restaram os dois suportes da cancela de 

acesso e dois poços: o nº 14, que emana 

água quente, que é direcionada para a 

piscina municipal e o nº2, de onde emana 

água sulfurosa”. 

 Na foto acima, vemos a torre de perfuração nos anos 40. 
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Bolhas de gás         

 

Ao longo da corrente de água, o óleo 

se acumula nas depressões e libera 

uma camada de enxofre. 

   

Acumulação de petróleo                              O fluxo de água chega ao rio 



 

71 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 



 

74 

Dialeto potentino  (Put'nzes) - apenino lucano 

 

  Dialeto é a forma como uma língua é realizada numa região 

específica, ou seja, é uma variante linguística. 

  Na Itália há incontáveis dialetos. Diz-se que cada cidade tem o seu 

próprio, às vezes com pequenas alterações e sotaques diferentes numa 

mesma região.  

  O dialeto potentino / Put'nzes (da 

província de Potenza), também 

chamado de “lucano dela zona 

appenninica”, é o falado na Província 

de Potenza, sofrendo pequenas 

alterações em cada cidade, mas os 

lucanianos compreendem pois se 

parecem muito. 

  

 Algumas características do dialeto, em italiano:  

- La «e» in finale di parola viene soppressa foneticamente e non forma 

alcuna sillaba con la lettera preceduta. 

- Se la «e» in finale di parola è accentata si pronuncia. 

- Nel modo infinito del verbo, le vocali presenti risultano essere quasi 

sempre accentate; lo stesso vale per alcune parole tronche quando 

non si passa al loro accrescimento. 

- Nelle parole acquisite da lingue straniere l'accento cade sempre 

sull'ultima sillaba. 

- La «o» in finale di parola rimane inalterata. Al massimo può 

degradare in un suono simile alla «u». 

- La consonante «r» si trasforma quasi sempre in «t» o «v», e viene 

raddoppiata nei plurali delle parole. 

- Nella particella pronominale «ci», la consonante «c» si trasforma in 

«n». 

- La s impura spesso viene trasformata nel suono «sci» di "scienza". 

- La sillaba «que» varia in «che». 

- Il gruppo «gl» diventa spesso ma non sempre «gn». 
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  Compreendendo o dialeto 
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  Vocabulário do dialeto lucano 

 

'a – la 
'ampe - lampo 
'attàn - padre 
'erm - solitario, ramingo 
'mbareche - forse 
'mbegnà - impegnare 
'mbrelle - ombrello 
'mbrogl' - corpuscolo,      
estraneo, impurità 
'mbunnà - inzuppare 
'mparà, 'mbarà – imparare 
'mpronti, 'mprunti -  in 
fronte 
'mser' - questa sera 
'mvussamùrt - becchino 
'ncandeseme - incantesimo 
'ncoppa - su, in cima 
'ndartene - intrattenere 
'ndret - dietro, indietro 
'ndrov'latonz - pasticcione 
'ndruzzulà - imgarbugliare 
'nduss - olive nere secche 
'ngalà - buttare, gettar via 
'ngappà - acchiappare 
'ngarecà - interessarsi 
'ngastrà - incastrare 
'ngazzà - arrabbiarsi 
'nghianat - salita 
'ngignare - iniziare 
'ngrafanà - sporcarsi (di 
m...) 
'nnanz - davanti 
'nnanze - davanti 
'nnozz' - nozze 
'ntruppicare - inciampare 
'ntruzzulà - ingarbugliare 
'ntunà - intonare 
'nzalanòut - andato fuori di 
testa 
'nzegnante - insegnante 
'nzert - insieme 
'nzevà - sporcare, imbrattare 
'nzist' - insistere, 
perseverare 
'nzullà - insinuare, 
pettegolare 
'nzultà - insultare 
'nzurdì - stordire 
'rret - dietro 
'stète - estate 
 

 A 
  

a qué - qui 
a zoppa - la zoppa 
a' scmmonc - la sfortuna 

a' tappil - ciabatta 

aanteggià - avanzare 

abb'tà, abbitìsci - stare 
fermo, trovare pace 

abbadde a valle - verso il 

basso 

abballà - ballare 

abbarà - badare 

abbasc sotto - in basso 

abbastà - bastare 

abbesugnà - avere bisogno 

abbià - avviare 

abbottacatascia - lucciola 

abbuffà saziare - riempire 

abbusckare - prendere 
mazzate 

abbusckare - guadagnare 

acc' - sedano 

accattà - comprare 

accattà - comperare 

acchioppa - nascondino 
(gioco) 

accia - sedano 
accidi, ammazzà, scannà 

(Basilicata meridionale) - 
uccidere 

accio - sedano 

accunzare - aggiustare, 
ordinare 

achious - chiuso 

adda ghì - deve andare 

addenare - pollaio 

addeventà - diventare, 

divenire 

addòre - odore 

addove - dove 

addunàrsi - accorgersi di 

qualcosa 

addurà - odorare 

aggia vidi - devo vedere 

agguajè - abbaiare 

agiena - igiene 

aglie - aglio 

aino,aineddu - agnello 

airà - irà aiutare 

albiro - albero 

allòte - mascalzone 

allumare - accendere 

alma - anima 

amar - amaro 

amma - gamba 

ammazzà - ammazzare 

àmmere - gambero 

amml - bricco 

ammond - sopra, in su 

ammuccià - nascondere 

ammulà - affilare 

ammurtà - spegnare 

ammurtà - spegnere 

amor - amore 

àneme - anima 

anete - andito 

angale - molare 

angele - angelo 

anghaglia - matassa 

anghe - anche 

angiliedde - angioletto 

angone - angolo, cantone 

anguora - ancora 

ann - anno 

annigghièt - annebbiato 

annumenà - nominare 

anzara - uscita 

anzenga - poco 

app'ccià - accendere 

appecà - impiccare 

appeccià - accendere 

appizzà - appuntare, 
aguzzare 

appogge - appoggio, 
sostegno 

appresse - dietro 

ara - gara 

arcagiòvane - arcobaleno 

àrche di noghé - 
arcobaleno 

ardiha - ortica 

ardlà - ardere, arrostire 

argentu - argento 



 

77 

arràfa - caraffa 
arragà - litigare 
arraggiarsi - arrabbiarsi 
arraggiato - arrabbiato 
arraghià - litigare 
arrassare - allontanare 
arrét di nuovo - ancora 
arrete di nuovo 
arriddùci - diventa 
arzera - beccaccia 
Ascenzione - Ascensione 
ascunne - nascondere 
assuozz' - chiarimento, 
risoluzione 
assurà - assodare, risolvere 
àstraco - pavimento, solaio 
àstreke - soffitta 
astumà - bestemmiare 
attà'n't - tuo padre 
attàra - gattaiola 
atterià - tediare, dare 
fastidio 
attrass' - debito, ritardo 
atu - altro 
auliva - oliva 
aunìa - agonia 
aurìe - augurio 
aurivo - ulivo 
auscio - bosso 
avantatu - lodato 
avardà - guardare 
avè - avere 
aver'dda ghì - dovrebbe 
andare 
avert' - aperto 
avìdda ghì - doveva andare 
avissivoglia - molto 
avità - evitare 
avulà - volare 
avviscenà - avvicinare 
ayn - agnello 
azzare - acciaio 
azzettà - accettare 
 

B 
 

baccalaie - baccalà 
badde - giù, in basso 
bagnato - fradicio pennice 
baiarde portantina - per il 
letame 
balcone - balcone 
balisce - valigia 
ball' - ballo 
ballature - balcone 

bambàrra - fanfara; 
compagnia 
bammascella - cascame di 
cotone 
bammàscia - bambagia 
banca - bancarella di 
ambulante 
bangariedde - desco 
dell'artigiano 
bannagiaria - furbizia 
bannaglie - matassa 
bannera - bandiera 
bannetore - banditore 
banome - buonuomo 
barasce - ragazzo, giovane 
bardare - sellaio 
bardasscia - monella, 
birichina 
Bari Bari (capoluogo 
regionale) 
barilare - costruttore di barili 
barracàna - veste per 
adolescenti 
barrera - barriera, cintura 
daziaria 
barrià - sbarrare 
bascià baciare 
Baselecara - Basilicata 
(nome della regione 
basilicoie - basilico 
bassciagne meridionale 
baste! - basta! 
battagliarìa - sparo di fuochi 
d'artificio 
battenniére - gualchiera. 
mulino 
batterùra - battitura 
battezze - battesimo 
bauglie - baule 
bbàne - bando 
bbene - bene 
becch' - pizzetto, mento 
benerì - benedire 
bèrtela - bisaccia 
biama - biada 
Bifania Epifania (festa 
cattolica) 
bilancia - vlanz 
bippeta - bevuta 
birr - burro 
boca - foruncolo 
bocca sportello - delle botti 
bodde - bollire 
bommenure - benvenuto 
bonalma - buonanima 
bonalma - buon anima 

britiche - patrigno 
bròla - caldarrosta 
brore - brodo 
buatt - barattolo 
buccunara - boccone 
Bukknott panzerotto 
(ripieno di castagnaccio) 
buoglie - bollire 
buoie - bue 
burbone borbone (casa 
reale) 
burr - birra 
burrachie - ranocchio 
burriche - asino 
buscigl - caos , confusione 
busciglie - disordine 
busto - busto 
buttacchie tinozza - 
persona grassa 
buttone - bottone 
buva - malanno 
buzzone - obeso 
 

C 
 

c' ccuvedd - civetta 
c'rnegg - setaccio 
c'rvidd - cervello 
ca - che 
cabbedda - gabella 
cacaglià - tartagliare 
càcchere - caldaia 
càccheve - caldaia 
(lavorazione del latte) 
cacciàlu - toglilo 
cacciùl - cucciolo di cane 
cadde - callo 
caddo, caddu - callo 
caggia - acacia 
cagnà - cambiare, sostituire 
cainare (femm. cainara) - 
cognato 
calà - calare 
càla - spiaggia 
calamare - calamaio 
calandra - allodola 
calavrìsi - calabrese 
camash - fiacca 
caméle - cammello 
caminè - camminare 
cammira - camera 
cammiscia - camicia 
campa - bruco 
campéna - campana 
campisante - camposanto 
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canala - grondaia 
cancariàre - mangiare 
caniciddu, caniceddu - 
piccolo cane 
canigghiol - forfora 
cannaril - gargarozzo 
cannarout - molto goloso 
canne - canna 
canosce - conoscere 
cantaridd - recipiente di 
ceramica 
cantunieri - cantoniere 
capa - testa 
capicchie - capezzolo 
capicella - testa 
cappedda - cappella 
cappiddu - cappello 
capudd' - capello 
capverd - contadino 
car'scià - trasportare 
carcarazza - Cornacchia 
carena - catena 
carn - care 
carnuvale - carnevale 
carnval - Carnevale 
carta - carta 
carusiddu - salvadanaio 
carute - caduto 
casamente - casamento 
casc' bara 
casce formaggio 
cascitella - casettina 
casendl - lombrico 
castiddu, Castiddu (Lauria) 
- castello (anche 
Castelsaraceno paese) 
Castruviddàru - 
castrovillarese,abitante di 
Castrovillari(Cosenza) 
Catoio - Magazzino 
Cavaddu - Cavallo 
cavatìddi, cavatìeddi - 
gnocchi  
cavoraròne - calderone 
cavu - capo 
càwur - caldo 
cchè aspèttese? - che 
aspetti? 
cchì bbùi? - cosa vuoi? 
cchiù più 
cehe - cielo 
cerasa - ciliegia 
cerviedd' - cervello 
cevodda - cipolla 
chedda - quella 
chène - cane 

chèpe - testa 
chèse - casa 
chiamè - chiamare 
chianata, cainàta - cognata 
chianchiru - macellaio 
chiang - macelleria 
chianga, chianca - 
macelleria 
chianghèr - macellaio 
chianiciddu - pianerottolo 
chiantarelle - pianterello 
chiante - pianto 
chianterèlle - pianterello 
chiare - chiaro 
chiarfous - moccioso 
chiascion - lenzuolo 
chiazz - piazza 
chidd' - quelli 
chien - piano 
chiène - piano 
chièsia - chiesa 
chitaridd' - uomo di bassa 
statura 
chiuvu - chiodo 
cialòun - girovagando 
ciammarouk - lumaca 
ciceglia - bruco 
ciewz - gelso 
cifaricchio - peperoncino 
Ciliento - Cilento 
cincu liri - caduta (specie di 
anziano) 
cìnnira - cenere 
cioppara - radice 
cirogg - candela 
cirvidd' - cervello 
ciss - edere 
ciuccio - asino, somaro 
ciucculata - cioccolata 
ciunn - vagina 
ciuot - stupido 
ciutu - stupido o 
eccessivamente buono 
coma - come 
combiette - confetto 
comi ti n'abbaca! - chi te lo 
fa fare! 
consobrino - cugino 
contravvoce - ciaramella 
bassa 
coperta - coperta 
còppula - berretto 
core - cuore 
cose - cosa 
crai - domani 
crapa - capra 

cresch - lievito 
cristarelle - gheppio 
Criste - Cristo 
cruce - crece 
crure - crudo 
cu - con 
cu l'ova m'pittu - in ansia 
cuagghiè - coagulare, 
rapprendersi, cagliare 
cuagliarsi - condensarsi, 
solidificarsi 
cuagliàrsi - coagularsi 
cuastidd' - castello 
cuavodd' - cavallo 
cucchiare - cucchiaio 
cuccuascia - gufo 
cucuzziddu - zucchina 
cule - culo 
cumbatte - combattere 
cummara - colei che tiene a 
battesimo 
cummugliare - coprire, 
ricoprire 
cumpare,cumpari - padrino 
cumpiatutu - commiserato 
cumpor'ma vinìa... - ogni 
volta che veniva... 
cunsubrìn' - cugino 
cunsuprine - cugino 
cuntadino - contadino 
cuntrara - contrada 
cuntratto - contratto 
cunzà - condire 
cunzare - condire 
cunziggh - consigli 
cunziglià - consigliare 
cunzumà - consumare 
cuoglie - cogliore, 
raccogliere 
cuopp - mestolo 
cuorio - cuoio 
cuosce - cuocere 
cupiticùpiti - altalena 
cupptidd - orecchiette 
curluzze - schiena 
curnàle - corniolo 
curt - corto 
curtidd - coltello 
cusce - cucire 
cuscenà - cucinare 
cusciròre - cucitore, sarto 
custumà - costumare, avere 
consuetudine 
cuttone - cotone, ovatta 
cuvanna - nidiata, figliata 
cuverchie - coperchio 
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cuvernà - governare, 
accudire 
cuverne - governo 
cuverta - coperta 
cuvozza - zucca 
cuzzette - nuca 
 

D 
 

d'addunni vene? - da dove 
viene? 
d'rrutt - ruttino 
dà - lì 
dabbre - labbro 
dafore - fuori 
dammage - danno, perdita 
darde - lardo 
dash - caprone 
davà - lavare 
davuorie - ramarro 
dazz' che - dato che 
ddà, ddàne, ddàni - là 
dece dieci 
decenzià - licenziare 
decerott - diciotto 
defenne - difendere 
deggiune - digiuno 
degna - legna 
degnare - legnata 
delùvie - diluvio; pioggia 
torrenziale 
denene - uova di pidocchi 
dengua - lingua 
dent' - dente 
denzuole - lenzuolo 
depre - lepre 
derrutt' - rutto 
despiette - dispetto 
destine - destino 
devertì - divertire 
devuzzione - devozione 
dì sira fici... - ieri sera ho 
fatto...  
diavlicch - peperoncino 
dice - dire 
diel - sole 
diell - sole 
dietro - nuretu 
diette - letto 
dievà - togliere 
dijiri appi (con aspiraz. 
diventa ghappi) - ieri ho 
avuto  
dijiri avisti - ieri hai avuto 
dijìri capisti - ieri hai capito 

dijìri capìvi / capìv't - ieri ha 
capito 
dijiri chioppi (o raro 
chiuvivi) - ieri ha piovuto  
dijìri fatìai - ieri ho lavorato 
dijìri fatìasti - ieri hai 
lavorato 
dijìri ghìvi - ieri sono andato 
dijìri hivi / hìv't - ieri è 
andato 
dijìri iddu fatìai - ieri lui ha 
lavorato 
dijìri iddu mangiài a'casa - 
ieri lui ha mangiato a casa 
dijìri jappi (ghappi) a freve 
- ieri ha avuto la febbre 
dijìri jemmo / jer'mo - ieri 
siamo andati 
dijìri jèro / jèru - ieri sono 
andati 
dijìri jistivi / istivi - ieri siete 
andati 
dijìri jsti - ieri sei andato 
dijìri sunai't u mandacetto 
- ieri suonò la fisarmonica 
dimete - limite, confine 
dino - lino 
dire - dito 
discebele – discepolo, 
aiutante 
disigne - disegno 
dittu pi dittu - per sentito 
dire 
divere - livido 
doce - dolce 
dòci - dolce (m.) 
doibotte - fucile a doppia 
canna 
doimila - duemila 
doirrote - calesse a due 
ruote 
donghe - lungo 
donna - signora, suocera 
doppe - dopo 
dotta - lotta, disputa 
dova - doga 
duccule - dolore, lamento 
dùcia - dolce (f.) 
dumenea - domenica 
duna - luna 
dunà - donare 
dunneri - lunedì 
duntane - lontano 
duolo - dolore 
dup' - o dupe lupo 

dupe - menare lupo 
mannaro 
dupenare - venditore di 
lupini 
dupine - lupino 
duppele - tappo 
durece - dodici 
durrupe - precipizio, baratro 
durrupetorie - scarpata 
ripida 
duscènte - rilucente, lustro 
duscia - luce 
duuma - legumi 
duvà - levare 
duvantina - vento di levante 
duventà - diventare 
duvere - dovere 
duvuntà - diventare 
 

E 
 

emer - nome 
er, ere - vento 
ermesce - embrice 
èrte - alto, dritto 
erva - erba 
erva - frustèra erba medica 
 

F 
 

f'nicjdd' - funicella 
fabbij - stupido 
fabbreà - costruire, 
fabbricare 
facc' - faccia 
facc'i frunti - di fronte 
faccia - fodera 
facel' - facile 
faglià - fallire, mancare un 
obiettivo 
faglià - fallire 
fagliande - persona 
sprovveduta 
faienzare - fabbricare 
terraglie 
famuggh' - famiglia 
fangotte - fagotto, pacchetto 
faniggh' - foschia 
faòre - favore 
farfariedde - persona poco 
affidabile 
fashnedd - carruba 
fasil - fagiolo 
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fastirie - fastidio 
fasule - fagiolo 
fatearòre - lavoratore 
fattorine - fattorino, 
bigliettaio dell'autobus 
fattura - sortilegio, magia, 
fattura 
faveze - falso, insincero 
fazzatòra - madia 
fedda - fetta 
femmena - donna 
féra - fiera 
féreo - fegato 
festa - festa 
fète - puzzare 
fiète - fiato, respiro 
figghia - figlia 
figghie, fuggh - figlio 
figghiola - figliola 
figghiu - figlio 
figliu meiu - figlio mio 
fimmina prena - donna 
incinta 
fimminedd' - donna piccola 
fodd' - folla 
fògliu - giornale 
fonge - fungo 
fora - fuori 
fora malucchiu - scongiuro 
x allontanare malocchio 
forchetta - furcina 
forchia - tana 
forte - forte 
fraate - fratello 
frascàtuli - polenta 
frascedda - erica 
frate - fratello 
freccia - fionda 
frecula - briciola 
frev - febbre 
frevàr - febbraio 
friddo - freddo 
frieva - febbre 
frische - fresco 
frittil' - ciccioli 
fronna - foglia 
frukulecch - piccolo pezzo 
frusce - fruscio 
fuggh' - figlio, figlia 
fume - fumo 
fumiere - letame di animale 
funtanare - idraulico 
funtanedd - fontanella 
fuoglie - foglia 
fuogu - fuoco 
fuosse - fosso 

furrer', furrera, sarrìa - 
sarebbe 
furtuna - fortuna 
futti - fare sesso, sedurre 
fuurà - raffigurare 
 

G 
 

gabbu - meraviglia e/o 
scherno 
gaddo - gallo 
gang - molare 
garamm - burrone 
gasa - casa 
gattaredda - piccola gatta 
gattarveggh - pipistrello 
gavitare - scansare 
gavut - mangiatoia 
gennare - gennaio 
genti - gente 
gghianche - bianco 
gghiurne - giorno 
ggran - grano 
gheppa - scialle 
gherva - erba 
ghiegghiere - albanese 
ghigni - riempire 
ghiòmmere - gomitolo 
ghiu avìa stato - io ero stato  
ghiu era - io ero  
giak - sangue 
giandalme - gendarme 
giante - gigante 
giorne - giorno 
gliugliaron - sporcaccione 
gliuglr sporco (agg.) 
gnanà, chianà - salire 
Gnazie - Ignazio (nome 
maschile) 
gnomm'l - gomitolo 
gnùnge, gnùngi- unire, 
collegare 
gola - cannanoce 
gosh - oggi 
granne - grande 
granu, ranu - grano 
granzill - brufolo 
Grassan' Grassano (prov. 
di Matera) 
grassir - mietitori stagionali 
graste - vaso 
gregne - fasci di spighe 
gruosso - grosso 
Guàddera - Ernia 
guagn'niell - bambino 

guagnunu - bambino 
guappo - malandrino 
gulije, gulish - desiderio 
gument - menta 
gumml - anforetta 
gùntati - oleati 
gùnu - uno 
 

H 

 
hai pigghiate - o hai 
cominciato 
hi - cebere 
 

I 

 
i cu ghè?/cu ete? - di chi è? 
iaccàre - falò 
ialle - gallo 
ianua - porta 
iascariell - fiaschetto 
iaskaridd' - fiaschetta 
iastimare - bestemmiare 
(santi o persone) 
iatature - soffietto 
iatu - fiato 
iazz' - ricovero scoperto per 
animali 
iazzà - ricoverare gli animali 
iddu iok't - lui gioca 
Iddu mangiti - Lui mangia 
iddu,iddo - lui 
ié - io 
ie - lì 
imberatore - imperatore 
inchiuvè - inchiodare 
inta - dentro 
intelligente - giuriziusu 
inzuppà - inzuppare, 
bagnare 
iocc - chioccia 
ioccella - nidiata 
iocchèla, ioccola - chioccia 
iore - fiore 
isterna - cisterna 
iuchè - giocare 
iumara - fiume 
iumara - fiumara 
iumo - fiume 
iumu, iumi - fiume 
iurù - fiorito 
iusterna - pozzo 
iustu - giusto 
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J 
 

janco - bianco 
jaramme – precipizio 
/precipizi 
jucculara - nidiata 
jurne - giorno 
jurutu - fiorito 
 

K 
 

kainà 'tt - tuo/a cognato/a 
kar's'mal - (dolci di 
mandorle) quaresimali 
Kat'katasc - lucciola 
kiangol - grossa pietra 
kiangoun - pietra un po' 
grossa 
Kkùsenza - Cosenza, città 
calabrese 
Klish - chiesa 
kokl - nucleo 
koshk - peto 
Kuç - chiave 
kukkuvell - civetta 
kusture, kusturijere - sarta 
l'curd - persona sporca 
 

L 
 

laganature - mattarello 
lagreme - lacrima 
lambione - lampione 
lamia - soffitto a volta 
lamp'shizz - fulmine 
lampascion - muscari 
lampascione - cipollaccio 
lancedd - otre 
lapazze - lapazio (erba) 
lapps - matita 
latre - ladro 
latt - latte 
lattare - lattaio 
laurà - lodare 
Lauriutu - Lauriota 
legge - leggere 
leit - lite 
lèona - legna 
lepru - lepre 
letecara - litigio 
lette - letto 

levarsi na friccia d'a 
scarpa - levarsi una 
soddisfazione 
levarsi, susarsi - alzarsi 
li - i, gli 
licce - dolosità 
lintu e pintu - pulito 
lippo - muschio 
lippu - muschio 
lisc' - schiaffo 
lìuna - legna 
lu - il 
lucanna - locanda 
luci - luce  
lule - fiore 
lupa - spartineve 
lupo - lupo 

 

M 
 

m'gghier - mogli (pl.) 
m'nghiarel - un po' tonto 
m'sal - tovaglia 
maazzine - magazzino 
macare - magari, forse 
macaredie - vivaddio 
Maccarun cu frzul - 
maccheroni col ferro 
maccarun - cu' f'rret fusilli 
maccarunièra - luogo di 
produzione della pasta 
maccatour' - fazzoletto 
maccature - fazzoletto 
macenà - macinare 
magg' - maggio 
magg' - albero della 
cuccagna 
magnà - mangiare 
mahete - malato 
mai - mai 
maiestra - maestra 
maiestra - maestra 
maiestre - maestro 
mala dengua - mallingua 
malacera - agnome di 
famiglia 
malannara - cattiva annata 
malanova - cattiva notizia 
malaparola - parolaccia 
malasciorta - sfortuna 
malat - malato 
malatia - malattia 
malàut - scarafaggio 
maletrattà - maltrattare 
malevizze - tordo 

mam't - tua madre 
mammana - levatrice 
mamméj - nonna materna 
mammone - orco 
mamon - l'uomo nero 
manche - nemmeno 
maner - maniera, modo 
manèra - maniera, modo 
mangòsa - esposto a Nord 
mangùs, mangòs - a bacìo 
mannà - mandare 
mante - mantello 
mappina - strofinaccio 
Maratiùtu - Marateota, 
abitante di Maratea 
(Potenza) 
maravuggh' - meraviglia 
marchese - mestruo 
mare - mare 
Marhjh - Maria (nome 
femminile) 
marirà - sposare 
marire - marito 
marite - marito 
mariungedde - ladruncolo 
Maronne - Madonna 
marruc'l - lumaca 
marruca - lumaca 
marterì - martedì 
Maru mì! - povero me! 
Ahime! 
mascenà - macinare 
màscena - mola (di mulino) 
màscena - macina 
mascenàre - mugnaio 
masch' - maschio 
masciata - imbasciata, 
notizia da portare 
mascije - stregoneria 
masciora - suocera 
mascul - ascelle 
matafon - pietra grossissima 
matàr - Matera 
Mater - Matera (provincia) 
Mathar - Matera 
matina - mattina 
mattra - madia 
mazzara - mazzata, 
bastonata 
mbed'a u cìvuzu - all'ombra 
di un gelso 
mbracchiarsi - sporcarsi 
mbrazza - in braccio 
mbriac voc - ubriaco 
fradicio 
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mbruscinarsi - sporcarsi a 
terra 
mece - invece 
meggh - meglio 
megl - meglio, migliore 
melogna - tasso 
mene - meno 
mène - mano 
menn - tetta 
menna - seno 
menza - metà 
mèrgula - merlo 
meti - mietere 
mezzanòtt - mezzanotte 
mie - mio 
mier - vino 
mierico - medico 
minarsi - buttarsi 
mir - vino 
misscuott - biscotto 
miu nonna - mia nonna 
mlogn - tasso 
mmhrh - vino 
mmidiatu - invidiato 
mmiria - invidia 
mmucatu - ammuffito 
mò - adesso 
modia - mollica 
moll pzirr - bagnato fradicio 
monachicchio - folletto 
monnatura - diserbatura del 
grano 
mort' - morto (sostantivo) 
morte - morte 
mosca - mosca 
mostrà - mostrare 
mucciatell - nascondino 
muddic - ombelico 
mumente - momento 
mundagna - monte, 
montagna 
munno, minn - mondo 
muresc'na - ombra 
muscate - moscato 
mush - gatta 
musse - broncio 
mustazz - baffi 
muzzaredda - Mozzarella 
 

N 
 
n'chianata - salita 
n'giutirsi - intestardirsi 
na - una 
nabbis - voragine,baratro 

naca - culla 
nacà - cullare 
nacare - cullare 
nache - altalena 
nasce - nascere 
nascenzio - assenzio (erba) 
nase - naso 
natà - nuotare 
Natali - Natale 
natu - un altro 
naturale - naturale 
ncuddu - sulle spalle 
ndrènana - altalena 
ndumm - salamoia 
neglie - nebbia 
nènte - niente 
nepote - nipote 
nett' - nitido 
nev - neve 
neva - neve 
nevera - neviera 
nezione - iniezione 
nghiure - chiudere 
ngogna - angolo 
ngup'llà - copulare 
niedde - anello 
nindi - niente 
nisciune - nessuno 
nisciuno - nessuno 
nive - neve 
nivi, niv', niva - neve 
nivre - nero 
nocca - fiocco 
nocchicedda - fiocchetto 
nòie - noi 
noste - nostro 
nottàda - notte 
notte - notte 
nova - notizia 
ntricarsi - intromettersi 
nu - un 
nu picche - un poco 
nu pocu appid'unu - un pò 
ciascuno 
nu'mmali - non vale 
nucelle - americane arichidi 
nure - nudo 
nutare - notaio 
nùtele - inutile 
nuvéna - novena 
nuzz' - nocciòlo 
nvirie - invidia 
nzogna - sugna 
 

 

O 
 
ognarune - ognuno 
ogne - unghia 
olano - ontano 
oli - olio 
ombra - ombra 
ome - uomo 
òmere - omero 
omma - gomma 
onge - ungere 
ora - ora 
orate - orata 
ore - oro 
orfane - orfano 
organe - organo (strumento 
musicale) 
orge - orzo 
orr - giunco di canne 
orte - orto 
oss - osso 
ott' - otto 
 

P 
 

p'gnat - pentola 
p'rànna - giara 
p'rchiaqql - porcellana 
(pianta) 
p'rruozz - trottola 
p'rtous' - buco, apertura 
p'scrill - dopodomani 
paccarieddo - buffetto 
paccarieddo - buffeto 
pàcce - matto 
padda - palla 
pahazze - palazzo 
paise - paese 
pantàshka - pancetta 
papa - papa 
papanonn - nonno 
paravise - paradiso 
pariedda - padella 
pariende - parente 
parlà - parlare 
parlèta - parlata 
paro - paio 
parsuniali - coloni delle 
terre 
parta - parte 
parte - partire 
partgall - arancia 
partgall - arancia 
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Paske - Pasqua (festa 
cristiana) 
passà - passare 
past'nak - carota 
pastran - cappotto 
pati, pate - soffrire 
patroun - padrone 
patrune - padrone 
pcchè - perché 
pecoredda - pecorella 
pecura - pecora 
pen - pane 
penetènza - penitenza 
perch - lentiggine 
pèreta - peto 
permesse - permesso 
pesc - pesce 
pesce - pesce 
pest - posta 
pettl - frittelle 
pi d'unni va? - per dove va / 
quale strada fa? 
piatusu - poco energico 
picc - poco 
picca - poco 
pigghiare - o prendere 
pigghiare - pigliare 
piglià - prendere 
pign - pino 
pigna - grappolo 
pigna - pigna 
pignata - tegame 
pinciagriest - cimice 
pinninu, a supinninu 
discesa  
Pippa - pipa 
pir't - peto 
pisck - pietra, sasso 
piscray - dopodomani 
pise - pisello 
Pitenz - Potenza (capoluogo 
regionale) 
pittata - dipinta, truccata 
pittato - colorato 
pizzàtulu - focaccia 
pizzentarìa - povertà 
pllar - ubriacone 
pom - mela 
ponge - pungere 
popacc - peperone 
porce - maiale 
porta - porta 
portavacìlo - treppiede in 
ferro per le bacinelle 
porte - porta 
portone - portone 

pr'kuok pesca 
Praja - Praja a Mare  
preggise - preciso 
prehà - pregare 
pren - incinta 
presebbio - presepe, 
presepio 
presebbio - presepio 
presep - presepe 
preta - pietra 
preula - pergola 
priju - gioia 
prim - prima 
prima ha chiuvùtu (o 
ha'cchiùp'tu) - prima ha 
piovuto  
priscià - rallegrarsi 
prn'kokk - albicocca 
provingia - provincia 
pruvincia - provincia 
pruvvista - provvista 
pscraj - dopodomani 
pscredd il giorno dopo 
domani 
ptrsin - prezzemolo 
ptrusin - prezzemolo 
puglisu - pugliese 
pulevine - nevischio, 
turbinio della neve 
pulitu - bello, grazioso 
pulmnar - licantropo 
pum - mela 
pummidòre - pomodoro 
puorco - maiale 
puparule - peperone 
purcelle - maialetto 
purciddu - porcellino 
pure - pure 
purmone - polmone 
purtone - portone 
purtuse - buco 
puscrai - dopodomani 
puscriddu - dopodomani 
ancora 
putej - bottega, negozio 
Putenz' - Potenza (città 
capoluogo della Basilicata) 
putìa - negozio 
Putindinu - Potentino,abit. 
di Potenza 
P’LON – truogolo 
 

 

Q 
 
qaca, qac - piazza 
qand, lis - albero 
qen - cane 
qesh, qeshenj - ridere 
quann - quando 
quannu, guannu - 
quest'anno 
Quaremma - Quaresima 
quatral' - parente 
quédd - quello 
quello - chiddu 
quist'/quest' - oppure 
stu/sta questo/a 
 

R 
 
raggia -) Rabbia 
ranecise - riso 
Rasc'catel - Raschiatello 
rasckatìeddi, rasckatìddi – 
fusilli 
ratiglia - griglia 
rattare - grattugiare 
rava - rapa 
re - di 
recotta - ricotta 
rèje - reggere 
rera - rete 
rezzùl - boccale 
ric - ricco 
rinnovà - rinnovare 
ripl - pisello 
riri, ridi - ridere 
risponne - rispondere 
rjvigghiè - svegliare 
rlogg - orologio 
rocch' - pisolino, una parte 
rocchia - gregge di pecore 
rompere - shcascia' 
ronna - donna 
rosse - grosso 
rrè - re 
rssol - rosolia 
ru - il 
rumat - letame 
rumml - anforetta 
rusete - rosato 
russe - rosso 
rutulatùr' - vortice (d'acqua) 
Rutunna - Rotonda, paese 
lucano 
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rv'tal - rovo 
rzzul - brocca 
 

S 

 
s'nal - tovaglia 
s'rannum - nonno 
sacrestane - sagrestano 
sacrete - segreto 
saiètta - fulmine 
saiettera - saracinesca 
salamorra - salamoia 
saléra - saliera 
Salìrnu - Salerno 
saluto - saluto 
sanà - castrare, guarire 
sanapurcèddi - colui che 
castra i maiali 
sande - sante santo 
sant - santo 
Santu Frangiscu i Pàula - 
San Francesco di Paola 
(CS) 
Santu Iàculu - San 
Giacomo 
Santu N'còla - San Nicola 
Santu Roccu - San Rocco 
sanua, sano - fieno 
sartash'n - pentola per 
friggere 
sartina - vicolo 
Sauzizz - Salsiccia 
savé - sapere 
savecicchie - salame 
savzizz' - salcicce 
sbiannùru - splendore della 
luce 
scagne - sgabello 
scampà - spiovere 
scangiu - scambio 
scaravash - scarafaggio 
scarfare - scaldare 
scarponià - sbrogliare i 
capelli 
scarrecà - scaricare 
scartà - scartare 
scasciato - scassato, rotto 
scatulieddo - scatolino 
scazz - schiacciare 
- verso per allontanare il 
gatto 
schitte - solo, soltanto 
sciampagnunu - prodigo 
scidda - ala 
sciugliu - loglio(erba) 

sciuscià - soffiare 
sckanat - grossa pagnotta 
sckinu - schiena 
sckirda i sole - raggio di 
sole 
sckumaredd - mestolo 
bucato 
scogghio - scoglio 
scolalagane - nomignolo dei 
briganti lucano 
scordà - dimenticare 
scquagliata - scioglimento 
della neve, disgelo 
scuitatu - tranquillo 
scunzà - spiovere 
scure - buio, scuro 
scus - scusa 
segge - sedia 
semenze - semi 
semmeline - semolino 
sensale - sensale 
senza - senza 
sera - seta 
serpa - serpente 
setacce - setaccio 
sfrukulià - provocare 
sfunnà - sfondare 
shat, shata - zappa 
shie, shi - pioggia 
shkamare - sgridare 
shkattà - scoppiare 
shkattamient - dispetto 
shkosh - scheggia 
si - se 
sicche - (femm:secche) 
secco 
sidd'è ca pu... - se poi 
capita che, metti caso che 
signore - signore 
sinale - grembiule 
singìru - sereno 
sivo - grasso di maiale 
skalk - sputo 
skroy - gufo 
skrzon - serpente 
sngir - sobrio 
socr'm - suocera 
sold - soldo 
sonne - sogno 
soore - sorella 
sorece - topo 
soresce - topo 
sorg - tappon talpa 
sòure - sole 
spaett' - spaghetti 
spanne - spandere 

sparatrappulu - cerotto 
sparpagghiè - sparpagliare 
spazzatura - munnezza 
specchie - specchio 
speil - spennare 
spià - spiare, sbirciare o 
anche domandare 
spisso - spesso 
sprton - cesta di vimini 
sprufunne - sprofondo 
spurtelle - cesta 
squaqql - papavero 
sriggh - lucertola 
st'ndin - intestini 
staggiòne - estate 
staniell - gonna 
statìa - estate 
statizz - stantio 
stàtte bùone - addio 
statti buènu - addio 
stavuocc - canovaccio 
stiavucc - tovagliolo 
sticchiu culinùlu - nudo 
stintinu, stindinu - intestino 
stipare - conservare 
stizz goccia 
sto'mmeo - stomaco 
stomugo - stomaco 
straccione - piolo 
strafacciare - scomparire in 
lontananza 
straquachiazza fannullone 
strettele - vicolo 
striddu - spuzzo 
strinte - stretta 
strittue - vicolo 
struji, struje - consumare 
strummele - trottola 
struzzulà - dipanare 
stu matinu aggiu fattu - 
stamattina ho fatto.. 
stumatìnu add'avuta a 
freve - stamattina ha avuto 
la febbre 
stupidina - ciutaredda 
stutà - spegnere 
stuzzeadente - 
stuzzicadenti 
suala - siepe 
sunà - suonare 
surigghiua - lucertola 
surìgghiue - lucertole 
suriglia - lucertola 
surk - solco 
sùue - solo 
svacandà - svuotare 
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svapora - evaporare 
 

T 
 
t'dd'kà - solleticare 
t'rtoglj - tartaruga 
tabaccare - tabaccaio 
taccia - chiodo per la supola 
delle scarpe 
tagghi' - taglia 
taglià - tagliare 
talavisiona - televisone 
talià - italiano 
Talia - Italia 
Talìare - Distinguere con gli 
occhi, vedere 
tamarru - rozzo (ma anche 
sciocco, stupido) 
tampa - tanfo, puzzo 
tampà - puzzare 
tanno,tannu allora,tanto - 
tempo fa 

tapparedd - orecchiette 
tappi'n - pantofole 
tappina - pantofola 
tar'k - sporcizia 
taròcciula - carrucola 
tastagghion - geco 
tatt - papà 
tatta - padre 
tattarann - nonno 
tavòut - bara 
tavulune - grande tavolo 
tavùt - bara 
Tavutu - Bara 
tempe - tempo 
teragne - secchio del pozzo 
terramote - terremoto 
terre - terra 
tìedda - pentola artigianale 
con stagnatura interna 
tiempe - tempo 
tijell - pentola 
tiratùru - cassetto 
tistu - mattone 

tò suredda, tò sora, sòreta 
- tua sorella  
tonz - pozzanghera 
torte - torto 
totarella - ciaramella 
totì - nascondino 
tott u monn - tutti 
tradizzion' - tradizioni 
tramenti, tramente - nel 
frattempo 
tramontana - tramontana 
trappone, trappunara - 
talpa 
trase, trasìri (Basilicata 
merid.) - entrare 
trasì - entrare 
tratùr - cassetto 
trippa - pancia 
Trivign - Trivigno (prov di 
Potenza) 
trmm'lizz - tremolio 
tron - tuoni 
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  Provérbios e ditados lucanos 

 

Em dialeto:  Chi addummanna nun fa error. 

Em italiano: Chi domanda non commette sbagli. 

Em português: Quem pergunta, não erra. 

Em dialeto: Fà prim la femmena à truvà na 

scus, c'à no nu pir't a truvà nu pertus. 

Em italiano: Fa prima la donna a trovarsi una 

scusa, che non un peto a trovarsi un pertugio. 

Em português: É mais rápido uma mulher 

encontrar uma desculpa do que um peido 

encontrar um buraco. 

Em dialeto: U papp'l s'mbruscigna ind' a 

farina e dic' ca fa u' mulnar.  

Em italiano: L'insetto si sporca nella farina e dice che fa il mugnaio. 

Em português: O inseto fica sujo na farinha e diz que é moleiro (antiga 

profissão ligada à moedura de cereais, especialmente à do trigo para a 

fabricação de farinha). 

Em dialeto: I uai' de la pignatta i sape u' cucchiar'. 

Em italiano: I guai della pentola li conosce solo il mestolo. 

Em português: Só a concha sabe dos problemas da panela. 

Em dialeto: La fatica si era bona la facienn li can'.  

Em italiano: Se il lavoro fosse stato divertente l'avrebbero fatto i cani. 

Em português: Se o trabalho fosse divertido, os cães tê-lo-iam feito. 

Em dialeto: Chi zappa, beve d'acqua, e chi pura beve lu vinë. 

Em italiano: Chi zappa beve l'acqua, chi pota beve il vino. 

Em português: Quem enxerta bebe água, quem poda bebe vinho (muitas 

vezes aqueles que trabalham mais recebem menos benefícios e 

recompensas do que aqueles que trabalham menos). 

Em dialeto: Si chiov' e mena viend', chiur l'usc' e statt' attiend!  

Em italiano: Se piove e tira vento chiudi la porta e stai attento. 

Em português: Se chover e o vento soprar feche a porta e tenha cuidado. 
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Em dialeto: Nu padr' campa cent figl' e cent figl' nun campan' nu' 

padr'. 

Em italiano: Un padre cura cento figli e cento figli non curano un padre. 

Em português: Um pai cuida de cem filhos e cem filhos não cuidam de um 

pai. 

Em dialeto: Piglia e porta 'ngasa, e dill' a mamm'ta ca sò c'ras'.  

Em italiano: Accetta la tua sconfitta e torna a casa a capo chino. 

Em português: Aceite sua derrota e volte para casa com a cabeça baixa. 

Em dialeto: Hai perdute o vuoi e vai truvenne o corne. 

Em italiano: Hai perduto i buoi e cerchi le corna. 

Em português: Perdeu os bois e está procurando os chifres. 

Em dialeto: Quanne 'a pecura manga 'o vrunghe 'u furmagge jesse 

janghe. 

Em italiano: Quando la pecora mangia l'erba di pascoli non buoni, il 

formaggio esce bianco. 

Em português: Quando a ovelha come grama de pastos ruins, o queijo sai 

branco. 

Em dialeto: U marite pú carre e la megghiere pú vandesine. 

Em italiano: Il marito con il carro e la moglie con il grembiule. 

Em português: O marido com a carroça e a mulher com o avental. 

Em dialeto: Picche parole e caude de panne non fanne mai danne. 

Em italiano: Poche parole e caldo di panni non fanno mai danno. 

Em português: Algumas palavras e roupas quentes nunca fazem mal. 

Em dialeto: Uocchie ca non vedene core ca non desidera. 

Em italiano: Occhi che non vedono cuore che non desidera. 

Em português: O que os olhos não veem o coração não sente/não deseja.  

Em dialeto: Jè megghie sci' a cucca' disciune che gauzarse pó 

diebbete. 

Em italiano: È meglio coricarsi digiuno che alzarsi con i debiti. 

Em português: É melhor deitar-se em jejum do que levantar endividado. 

Em dialeto: 'A cape tuoste 'a dume 'a curte. 

Em italiano: La testa dura è domata dalla Giustizia. 

Em português: Cabeça dura é domada pela Justiça. 
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Em dialeto: Chi vo' vaje chi non vo' manne. 

Em italiano: Chi vuole va chi non vuole manda (altri). 

Em português: Quem quer vai, que não quer envia (outros). 

Em dialeto: Addo' non si chiamate non si apprezzate. 

Em italiano: Dove non sei chiamato non sei apprezzato. 

Em português: Onde não é chamado, não é apreciado. 

Em dialeto: Chi te vo' bena te daje chi te vo' male t'accarazze. 

Em italiano: Chi ti vuole bene ti da botte chi ti vuole male ti accarezza. 

Em português: Quem te quer bem te dá uma surra; quem te quer mal, 

acaricia. 

Em dialeto: Jè megghie 'nu male accorde ca 'ne causa vinde. 

Em italiano: È meglio una transizione non molto conveniente che una 

causa vinta. 

Em português: É melhor uma transição não muito conveniente do que uma 

causa ganha. 

Em dialeto: A parola megghie jè quella che non si dice. 

Dialeto tramutolese: A megl parola è quera  ca nunz ric. 

Em italiano: La parola migliore è quella che non si pronuncia. 

Em português: A melhor palavra é aquela que não é falada. 

Em dialeto: Cunsigghie non pagate so' male apprezzate. 

Em italiano: I consigli non pagati non sono apprezzati. 

Em português: Conselhos não pagos não são apreciados. 

Em dialeto: Mena 'a preta e ascunn 'a man. 

Em italiano: Tira la pietra e nascondi la mano. 

Em português: Puxe a pedra e esconda a mão. 

Em dialeto: Fa male e penza, fa ‘bbene e scorda. 

Em italiano: Fai del male e pensaci, fai del bene e scordatelo. 

Em português: Faça o mal e pense nisso; faça o bem e esqueça. 

Em dialeto: A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara. 

Em italiano: Goccia a goccia si forma la fiumara. 

Em português: Gota a gota se forma a torrente. 
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Em dialeto: L sacc vacand non stann all’addert. 

Em italiano: I sacchi vuoti non stanno all’impiedi. 

Em português: Saco vazio não para em pé. 

Em dialeto: In temb d' carestia, ogn' buc' è galleria.  

Em italiano: In periodo di miseria, ogni cosa è buona. 

Em português: Em tempos de miséria, tudo é bom. 

Em dialeto: Case vecchie non vole cchiù sale. 

Em italiano: Formaggio stagionato rifiuta altro sale. 

Em português: Queijo temperado recusa outro sal. 

Em dialeto: U' sfil d'u' ciucc' é u'cardon.  

Em italiano: Dove c'è gusto non c'è perdenza. 

Em português: Onde há sabor, não há perda. 

Em dialeto: Attack u ciocc addo vol u patroun. 

Em italiano: Lega l'asino dove vuole il padrone. 

Em português: Amarre o burro onde o Senhor/patrão quiser (se você é 

empregado de alguém, é inútil expressar sua opinião, especialmente se for 

contrário à ordem dada). 

Em dialeto: A la scquagliata r' la nev s scummoglijn li strunzl'. 

Em italiano: Quando la neve si scioglie si scopriranno le cacche. 

Em português: Quando a neve derreter, a merda será descoberta (cedo ou 

tarde a verdade aparece).  

Em dialeto: Chi tropp s'abbascia lu cule s'mostra. 

Em italiano: Chi si china troppo mostra il sedere. 

Em português: Aquele que se inclina demais, mostra a bunda (para 

satisfazer excessivamente os pedidos de outras pessoas, corre-se o risco 

de mais cedo ou mais tarde alguém tirar proveito disso...) 

Em dialeto: Da chi nun tene migliera nè figlie, nè p'amore nè 

p'cunsiglie. 

Em italiano: Da chi non ha moglie e figli non andare a chiedere consigli. 

Em português: De quem não tem mulher e filhos, não peças conselhos 

(muitas vezes quem não tem filhos são incapazes de conhecer ou 

entender os problemas e necessidades dos outros).  
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Em dialeto: Quann’ lu cule mena vent’ lu miereche stà allabente. 

Em italiano: Quando il sedere butta aria, il medico sta a riposo. 

Em português: Quando a bunda “sopra” ar, o médico fica em repouso 

(flatulência é sinônimo de boa saúde.) 

Em dialeto: Femmene ciucce e crape tènen a stessa capa. 

Em italiano: Donne, asini e capre hanno la stessa testa. 

Em português: Mulheres, burros e cabras tem a mesma cabeça (proverbio 

dedicado à teimosia das mulheres). 

Em dialeto: Fa prima na femmena a truvà na scusa cà nu sorece a 

truvà nu purtuse. 

Em italiano: È più veloce una donna a trovare una scusa che un topo a 

trovare un nascondiglio. 

Em português: É mais rápido uma mulher encontrar uma desculpa do que 

um rato encontrar um esconderijo.  

 

Em italiano: A casa i pizzinti nun manc(g)ano mai stozze 

Em português: Na casa do pobre nunca falta um pedaço de pão. 

Em italiano: Chi mangia da solo si strozza. 

Em português: Quem come sozinho, engasga-se (aviso para não ser 

egoísta/mesquinho). 

Em italiano: Se la  parola è D'argento il  silenzio è d'oro 

Em português: Se a palavra é de prata, o silêncio de ouro. 
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CAPÍTULO 3 

Tramutola não existe mais 

 

 

 

 No dia 16 de dezembro de 1857 a província de Salerno e de Potenza 

foram atingidas por um terrível terremoto, que destruiu muitas comunas.  

  Foi um dos mais destrutivos da história sísmica italiana, sendo muito 

forte e assustador nas comunas do Valle dell'Agri. 

  Mesmo nos dias seguintes outros tremores ainda foram sentidos. 

Muitas foram às mortes e o número de pessoas desaparecidas. Aqueles 

que permaneceram vivos em Tramutola eram quase que por milagre.  

  As próprias autoridades à época se comunicavam dizendo que "o 

terremoto havia destruído completamente as comunas de Saponara e 

Tramutola" e "Tramutola não existe mais". De pelo menos 300 pessoas 

atingidas pelas pedras, 189 estavam mortas; além de 355 animais. 



 

92 

  Casas destruídas, cadáveres sem poderem ser enterrados, pessoas 

nas ruas sem saberem o que fazer e passando fome, pessoas más 

intencionadas saqueando as casas, construções abaladas pelo 

terremoto...  

  Lentamente a reconstrução foi iniciada.  

  Pessoas apáticas e, em meio ao inverno rigoroso, tornava tudo mais 

difícil. 

 

 
Fonte: wikipedia (1857 Basilicata earthquake)  
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CAPÍTULO 4 

A jovem mulher de Tramutola 
 

 

 Um costume tradicional até hoje lembrado e 

respeitado em Tramutola, diz respeito ao traje 

tradicional da jovem mulher tramutolesa, que teve 

início nos anos de 1800. 

  Foi retratado pelo pintor francês Édouard 

Pingret (foto ao lado), datável do Período 

Napoleônico, no reino de Nápoles (1806-1815). 

 

  Francisco Eduardo Marrano 

teve a honra de receber das mãos 

do Sindaco de Tramutola um 

brasão e um histórico da Comuna, 

onde no verso vem retratado tal 

pintura. 

 

À esquerda, Francisco Eduardo 

Marrano recebe do Prefeito de 

Tramutola, Francesco Carile, brasão 

e histórico da Comuna, 

acompanhados por “Nino”.  

 

Abaixo, cópia da pintura de Édouard 

Pingret, que Eduardo ganhou. 

 

Na sequência, informações do 

‘Prefeito’ (Sindaco) Francesco Carile. 
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"Este figurino é um grande costume de Tramutola.  
Remonta entre os séculos XVIII e XIX,  

e na casa da Família Marrano havia dois.  
Este item de vestuário era de famílias ricas.  
Lembro-me muito bem de que eu e minha  
prima Ida [filha de Maddalena Marrano]  

o vestíamos no período de Carnaval.  
Eles eram lindos!", relata Luigia Baldi. 
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CAPÍTULO 5 

Fotos antigas de Tramutola 
 

  Gentilmente, Luigia me enviou algumas fotos do seu acervo, sendo 

que a maioria foi tirada por seu pai – Felice Baldi, que era fotógrafo 

profissional em Tramutola.  

  Felice – marido de Maria Marrano (meia-irmã de “Cona”) – 

gostava de fotografar as ruas da cidade, as festas públicas e também sua 

família. 

  Muitas das fotos antigas presentes neste livro são devidas a ele. 

  A título de curiosidade, Luigia me enviou uma foto das câmeras 

fotográficas de seu pai, uma de estúdio e outra de mão, usada para áreas 

externas, as quais guarda com muito carinho. 

 

  Felice Baldi, que chegou a ter seu estúdio na antiga casa da família 

Marrano em Tramutola, certamente merece ser lembrado devido a sua 

importância por retratar a história. 

 



 

98 

 

  
Piazza XXIV (24) Maggio 

 

  
Piazza Fontana 

 

 

 Além destas fotos enviadas por Luigia, passo a colacionar algumas 

constantes da página no Facebook, TRAMUTOLESI NEL MONDO.  

  Em @tramutolesinelmondo encontramos notícias da Comuna, bem 

como fotos antigas e atuais das festas públicas. 
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  Cartão postal de 1922 

      
 Piazza del Popolo                                            Procissão de San Francesco     

Antigo lavatório Ngap l'acqua.        
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Piazza del Popolo – Chegada do ônibus – Potenza / Moliterno 

  
Festividade – Madonna dei Miracoli      Largo dei Fiori/Corso Vittorio Emanuele III 

 



 

101 

  
Via Veneto e Palazzo Comunale                Villa comunale                      

La fontana della villa comunale – 1965 

  

Piazza del Popolo 
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   Nesta página e na seguinte, colaciono fotos de 1986, tiradas pelo 

fotógrafo Maurizio Di Federico, também disponibilizadas na página do 

Facebook: @tramutolesinelmondo. 
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Construções feitas por Antonio Marrano 

 

 A partir de uma surgência com vazão superior a 1.000 l/s, uma Usina 

Hidrelétrica foi construída no início do Século XX (provavelmente logo na 

primeira década). 

  Esta Usina foi construída na região de Zona Caranna – Tramutola 

(área próxima das propriedades da família Troccoli), tendo como um dos 

principais pedreiros Antonio Marrano, o pai de “Cona” e de Michele. 

  Luigia conta que, por ocasião da construção, “Antonio ficou doente 

por ser um lugar muito frio e úmido”.  

 

 Abaixo, foto antiga enviada por Luigia Baldi: 
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  A seguir, foto mais recente do local: 

 

   Amigo de Luigia, Vincenzo Petrocelli - historiador tramutolês que me 

serviu de inspiração para a escrita de textos sobre Tramutola, escreveu um 

livro a respeito da central hidrelétrica, a primeira fonte de energia 

renovável de Val D’Agri. 
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  Na sequência, veremos outra construção feita por Antonio Marrano. 

 

  Inesperadamente, na tarde do dia 27 de junho de 2020 recebo uma 

foto de Luigia com a seguinte mensagem:  

“Finalmente a foto que lhe prometi: o edifício que seu  
bisavô Antonio construiu na primeira década do século XX”. 

  Eu sinceramente não me recordava mais desta promessa, mas ela 

lembrou, tirou a foto ainda em meio a pandemia do Covid-19 e me enviou 

contando que esta é uma propriedade privada, e que nossa família tinha 

estreitas relações com os proprietários. 

  Ainda, conta que a filha do proprietário foi sua madrinha de batismo. 

  A seguir, foto da construção: 
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CAPÍTULO 6 

Fotos atuais de Tramutola, por Luigia Baldi 

Prédio com arcos, Palazzo Terzella, NGAP L'ACQUA - vista da casa de Luigia  

 

           

             Il Comune                NGAP  l'acqua e via Cavour         Il vecchio mulino,  

                                             NGAP l'acqua 



 

108 

 
 
 

         Piazza del Popolo 

Abaixo, parte à esquerda da Piazza del Popolo               

Via Cavour       

                                          

 Piazza Fortunato                                    

 Via Vittorio Emanuele III 
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CAPÍTULO 7 

Família Troccoli: laços de amor 
 

 

 

  Os laços que unem a família Marrano à família Troccoli iniciaram-se 

no ano de 1890 com o casamento de Antonio Marrano com Maria Rosa 

Troccoli.  

  Posteriormente, com o falecimento de Maria Rosa em 1902, Antonio 

casou-se com a cunhada Maria Giuseppa e os laços continuaram 

formando uma bela e numerosa família. 

  Mas vamos viajar para o ano de 1835 para entendermos melhor a 

família Troccoli. 

 

Casal Vincenzo Troccoli e Maria Rosa di Salvo 

 

  O pai das irmãs Maria Rosa e Maria Giuseppa era MICHELE 

ANTONIO GIUSEPPE TROCCOLI (abaixo), nascido em 8 de setembro de 

1835. Ele era filho de Vincenzo Troccoli e Maria Rosa di Salvo, vejamos: 
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  A título de curiosidade, podemos ver que o casal Vincenzo Troccoli 

e Maria Rosa di Salvo também teve outros 3 filhos: 

 

 

(1) FRANCESCO TROCCOLI em 29 de outubro de 1836. 

 

Vemos (à direita) que ele se casou com  

Maria Carolina Caterina Montemurro em 13 de dezembro de 1897.  

Ele com 61 e ela com 59 anos de idade. 
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(2) MARIA FRANCESCA TROCCOLI em 24 de outubro de 1840. 

 

Vemos (à direita) que ela se casou com  

Antonio Rosario Tavolaro em 23 de janeiro de 1864. 
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e (3) PASQUALE GIUSEPPE TROCCOLI em 2 de outubro de 1843: 
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Casal Michele Antonio Giuseppe Troccoli e Maria Teresa Rosa Tílio 

 

 MICHELE ANTONIO GIUSEPPE TROCCOLI se casou com Maria 

Teresa Rosa Tílio em 5 de março de 1859: 
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  Como é possível visualizar na Certidão de Casamento, Maria Teresa 

Rosa Tílio se casou muito jovem, com apenas 13 anos de idade. Na 

época comentavam que em vez de cuidar da casa, ela ia com as outras 

meninas brincar na rua.  

  Ela nasceu em 2 de junho de 1846, filha de Francesco Tilio e de 

Rafaela Luca: 
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  Os filhos de Michele Troccoli e Teresa Tílio 

 

 Em 01 de fevereiro de 1862 o casal teve a 1ª filha, Maria Rosa: 
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  O casal também teve um filho em 22 de fevereiro de 1865, 

Francesco: 

 

 



 

119 

  Francesco se casou com Teresa Florinda Tavolaro em 14 de julho de 

1900. Vejamos: 
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  Em 13 de maio de 1881 quem nasceu foi Maria Giuseppa. 

  No documento, podemos verificar que o nome completo dela era 

MARIA GIUSEPPA FRANCESCA TROCCOLI, mas, para os familiares, 

simplesmente “nonna Peppa”: 

  

 

  Luigia, ao receber o documento, me responde: “eu nunca tive certeza 

se minha avó havia nascido em Vico Colombo. Quanta emoção!”. 
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  Ainda, o casal teve outros 2 filhos: Antonio e Pasquale.  

  Estes emigraram para o Brasil: 

 

 

 

 



 

122 

  Pasquale se casou com Maria Teresa Milone em 24 de julho de 

1907. Ele dizia ter 23 anos, portanto, muito provavelmente tenha nascido 

em 1884. Vejamos: 
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Casamentos de Antonio Marrano 

   

  Em 15 de novembro de 1890, Maria Rosa Troccoli se casou com 

Antonio Marrano: 
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   Uma recordação de Maria Troccoli  

 

  Desde janeiro, quando iniciei o projeto do livro, Luigia me dizia que 

procurava algo de minha bisavó Maria Rosa, fosse uma foto ou algo que 

pertenceu a ela para me mostrar. Por diversas vezes ela me escreveu 

dizendo que pensou nisso e que perguntou para os Troccoli etc 

  Na manhã do dia 20 de julho de 2020 acordo com esta mensagem: 

 

“Hoje eu tenho uma surpresa emocionante para você.  
Procurei em todos os lugares algo que nos lembrasse  

Maria Rosa Troccoli e, como que por mágica, de repente  
me lembrei deste lençol que minha avó Peppa  

deu para mim e à minha prima Ida - quando eu tinha 20 anos - e  
que eu, ciumentamente, guardei com meu enxoval.  

Nele temos as figuras bordadas T.M [Troccoli Maria]”.  

 

  Ainda, Luigia afirma: “O lençol é seu” e, em tom de brincadeira, me 

diz: “Deixo de herança pra você! Eu faço um testamento manuscrito”. 

  A seguir veremos as fotos do lençol enviadas por Luigia: 
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  Maria Rosa Troccoli veio a falecer em 26 de janeiro de 1902: 
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 Antonio, viúvo, casou-se com a cunhada - Maria Giuseppa - em 26 

de setembro de 1904. Diz-se que este não era um costume incomum à 

época. Abaixo, o registro de casamento de Antonio e Maria Giuseppa: 
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  Os filhos de Antonio Marrano e Giuseppa Troccoli  

 

Falarei sobre os filhos de Antonio Marrano e Maria Rosa Troccoli nos capítulos “CONA, O 

FILHO SOBREVIVENTE” e “FAMÍLIA DE ANTONIO MARRANO E MARIA ROSA TROCCOLI”. 

 

  Com o compromisso firmado em 26 de setembro de 1904, Antonio e 

Giuseppa tiveram a felicidade de ter 6 filhos:  

  - Maria;  
  - Maddalena em 03 de agosto de 1908;  
  - Michele em 26 de fevereiro de 1910;  
  - Maria em 13 de maio de 1912;  
  - Vincenzo em 04 de setembro de 1914, e  
  - Mario em 10 de outubro de 1917. 
 

  Ocorre que a primeira filha do casal, Maria, acabou falecendo  em 19 

de outubro de 1908. Na Certidão consta que ela teria falecido com 2 anos 

e 10 meses, portanto, muito provavelmente tenha nascido em dezembro 

de 1905. Vejamos: 
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Ao receber o documento, Luigia – neta de Giuseppa – me escreve:  

“Não sabíamos que havia esta outra criança,  
mas no cemitério/túmulo da família sempre comentaram  

de ter encontrado uma criança de cerca de 2 anos.  
Finalmente o mistério foi desvendado”. 

 

 

 Procurando muito, consigo encontrar o registro da primeira filha 

sobrevivente do casal: Maddalena. Vejamos: 

 

 

  Na parte final do livro, no Capítulo "FAMÍLIA DE ANTONIO 

MARRANO E MARIA GIUSEPPA TROCCOLI", veremos as informações 

de todos os filhos de Antonio e Giuseppa bem detalhadas. 
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As propriedades da família Troccoli 

 

 A casa dos Troccoli está localizada em “Vico Colombo”, zona 

Caranna - Tramutola, onde moram há mais de 100 anos. 

  Vimos que Maria Giuseppa nasceu exatamente neste endereço! 

 

 

 

 Luigia Baldi, com seus 79 anos, mesmo no rigoroso inverno da Itália 

em janeiro de 2020, não mediu esforços para ir até a casa da família 

Troccoli tirar algumas fotos e conseguir mais informações.  

  Ademais, no mês de março, em meio ao caos na Itália – devido ao 

Coronavirus (COVID-19) – fez questão de ir novamente ao local para 

fotografar mais detalhes. 

 Esta casa ainda hoje abriga as gerações mais novas dos Troccoli.  

  É a memória viva desta família fortemente ligada aos Marranos. 

  Na foto da página a seguir veremos a escada que dá acesso à porta 

da casa, no fundo, à esquerda. 
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Casa em Tramutola onde a Família Troccoli vive há mais de um século.  

Fotos de Luigia Baldi. 

 

 Como dito anteriormente, a propriedade da família Troccoli 

(chamados de “masseria dei CALIERI”) está situada em zona Caranna – 

Tramutola. Mas, um pouco distante dali, tinham uma propriedade rural e 

conta-se que no início do século XX algo muito estranho aconteceu e ficou 

sem explicação: um incêndio de grandes proporções ocorreu na fazenda e 

destruiu os bens da família. 
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 Na foto retratada abaixo, vemos Luigia à frente e, da direita para a 

esquerda, Maria Marrano, Giuseppina (esposa de Mario) e Angelina (irmã 

de Luigia e filha de Maria), retornando do passeio na casa de Giuseppa 

Troccoli, no início da década de 1950, em zona Caranna. Após quase uma 

hora de caminhada, chegavam ao destino. 

 

 

   

  Anos depois este local foi desapropriado pela Prefeitura para 

construirem um parque aquático, conforme informações contidas no site 

oficial da Prefeitura de Tramutola. 
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  Ainda sobre Vico Colombo, podemos ver que o local sofreu poucas 

mudanças. Nesta foto de 1986 – cedida por Toninho Marrano – vemos 

Giovanna (filha de Prosperina) com 8 anos de idade no degrau em frente a 

porta de entrada da casa dos Troccoli: 
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CAPÍTULO 8 

A casa da Família Marrano em Tramutola 

 

  Situada em Via Pendio (declive, numa tradução ao pé da letra), foi 

construída por volta de 1865 / 1870 numa rua central e estreita. Era dif ícil 

fotografá-la por inteira, mesmo porque era uma casa grande e também por 

este motivo não se há muitos registros.  

 
Casa da Família Marrano em Tramutola à direita na foto, na Via Pendio.  

 

Foto tirada por ocasião da Festa de San Rocco em 1995 ou 1996. 

 

A casa fora demolida devido a abalos sofridos num terremoto, entretanto,  

a escadaria e parte da estrutura permaneceram por questões técnicas. 

*Detalhe no arco, no canto direito da foto.  

Foto cedida por Luigia Baldi. 
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Foto de 1951 na antiga casa da família Marrano, cedida por Franca Baldi.  

 

Na foto: Maria Marrano (sua mãe), na janela.  

Abaixo, da esquerda pra direita: Giuseppa Troccoli (2ª esposa de Antonio),  

Mario (pai de Nino), Silvana (filha de Maddalena)  

e Franca Baldi (filha de Maria, que está na janela). 

Luigia: “Esta é a entrada externa do tio Mário.  

Atrás deles havia um átrio onde se passava para ir ao segundo andar.  

O arco de ferro que se vê, é a escada externa que nos levava 

 para o primeiro andar. Tudo em Via Pendio.” 
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 Hoje não há mais nada na casa. Atrás da porta verde há uma 

pequena entrada e o proprietário da porta à esquerda assumiu o controle 

através de autorização da Prefeitura. Luigia conta que aquele muro, por 

motivos de estabilidade, devido a propriedade próxima, não pode ser 

demolido. Sendo assim, permaneceu a escadaria e, talvez pelo seu 

encanto, mantiveram o arco. 

  Perguntei para Luigia se ela tinha 

alguma foto atual da casa e ela, 

prontamente, atendeu meu pedido. Na 

manhã do dia 21 de janeiro de 2020, em 

pleno inverno, numa manhã em que o site 

“weather.com” dava como previsão 

temperaturas entre 1 e 9 graus, ela foi e tirou 

as fotos da página seguinte. 

  "No começo da rua, do outro lado, 

encontrei a placa da via [Pendio]" – ao lado 

retratada, conta Luigia. Praticamente com 80 

anos, ela ainda se arriscou para tirar uma 

foto da placa da via, que diz ser muito alta. 

Humildemente, pede desculpa por não ter 

conseguido focar direito.  

 Casa grande e confortável, no primeiro 

andar morava a família de Mario e, no 

segundo, a de Maria, com entradas 

separadas.   

  “Lembro com saudades das noites de 

inverno passadas perto da lareira com avós, 

tias, tios e primos. Nós, crianças, corríamos 

para chegar ao sótão primeiro para pegar 

nozes, maçãs, castanhas e tudo o que havia 

para mastigar em volta da lareira, bons 

tempos”, relembra Luigia, que completa: “que 

imenso prazer em perceber essa 

familiaridade [entre os familiares de Rio das 

Pedras], mas afirmo que era assim também 

aqui em Tramutola; era uma característica dos Marranos”. 
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Acima, foto atual da escadaria e o que sobrou da construção pós demolição,  

por ocasião do terremoto de 1984.  

 

O arco de ferro e a escadaria (hoje com pedras) continuam presentes! 

 

Esta via atualmente não existe mais em sua forma original. 

 

Foto tirada por Luigia Baldi em 21/01/2020. 
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 Ademais, Luigia relata que onde está a porta de aço de enrolar, 

ficava o estúdio fotográfico de seu pai, Felice Baldi (casado com Maria 

Marrano), e onde está a pequena varanda era o quarto que sua avó 

Giuseppa Troccoli, que carinhosamente era chamada de “Peppa”, dormia. 

 Tendo sido demolida em 1984 após os abalos sofridos num 

terremoto, por questões técnicas a escadaria e uma parte mínima do 

edifício permanecem até os dias atuais. 

 Fato é que, “com a demolição, fez-se perder a memória histórica de 

várias gerações”, nas palavras de Luigia. 

 

  Outras casas abrigaram a família Marrano em Tramutola, 

como esta abaixo, que “Nino” diz ter sido a primeira de Antonio Marrano. 

Posteriormente, com a divisão, ficou para Maddalena. 

  Mas certamente foi na casa acima que a história familiar se fez. 

   
Na Via San Michele. Casa dos irmãos Mario e Maria Marrano.  

Foto cedida por “Nino”. 
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   Gentilmente, “Toninho” me cede mais uma foto de seu acervo. Nela 

podemos ver seus pais Michele e Idalina com a sobrinha Silvana – filha de 

Maddalena – ao centro, justamente na porta de entrada da casa da Via 

San Michele. 

Michele, Silvana e Idalina na casa da Via San Michele. 

Foto de “Toninho” Marrano, 1986. 
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 Abaixo, temos uma outra casa. Esta fora comprada por Mário 

Marrano, pai de “Nino” entre os anos 1950/1960. Luigia conta que era uma 

casa menor. Ida, filha de Maddalena, foi viver nela quando se casou. Ida 

acabou falecendo após 4-5 anos de uma doença grave, deixando um 

menino de 4 anos. 

 

 
Aqui, fachada lateral de outra casa de Mario,  

fotografada em 17-18 de maio de 1981 por “Toninho”  

e revelada em junho de 1981. 
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CAPÍTULO 9 

“CONA”, o filho sobrevivente. 

 
  É sabido que Antonio Marrano e Maria Rosa Troccoli tiveram Michele 

Antonio Cono Marrano (o “Cona”) em 1894. Mas, numa época sem 

preservativos e que os casais tinham muitos filhos, ele havia sido o único? 

Por que? Maria teria falecido nos primeiros meses de casamento? Estas 

dúvidas permanecem na cabeça de muitos familiares. 

  Em 14 de janeiro de 2020, Luigia conseguiu informações no Cartório.  

  A realidade é que se casaram em 1890, no dia 15 de novembro e 

Maria faleceu em 26 de janeiro de 1902. Nestes bons anos de casamento, 

o casal teve 5 filhos. Os outros 4 filhos sobreviveram por poucas horas, 

dias ou alguns meses, mas certamente devem ser lembrados. 

 

- O primeiro Michele Marrano nasceu em 21/12/1891 e faleceu em 

30/12/1891. 

- Em 12/05/1893 nasceu o segundo Michele Marrano. Faleceu em 

15/05/1893. 

- Eles queriam este nome! Finalmente um filho conseguiu sobreviver: 

nosso querido Michele Antonio Cono Marrano, o "Cona". 

  Mas eles tentaram ter outros filhos! 

- Maddalena Marrano nasceu em 24/06/1897 e viveu até 04/08/1898.  

- E Angiola Marrano foi natimorta em 29/06/1899. 

 

  Curiosidade: Como sabemos, com o falecimento de Maria Rosa, 

Antonio se casou com Giuseppa, a cunhada. O novo casal utilizou os 

nomes MICHELE e MADDALENA em seus dois primeiros filhos. 
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 A seguir veremos o registro de nascimento e de óbito do 1º Michele: 
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 Abaixo, a documentação do 2º Michele: 

 

 



 

146 

  Após “Cona”, o casal teve Maddalena: 
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 A última filha foi Angiola, natimorta em 29 de junho de 1899: 
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  Nesta e nas próximas duas páginas, a documentação de “Cona”. 

  Começando pela original, que nos mostra todos os detalhes: 

  Quem compareceu para registrar foi Antonio, seu pai.  

  Pedreiro, tinha 27 anos de idade. 

  Relatou que às 5:10h, do dia 25 (de setembro de 1894), nasceu um 

menino de Maria Troccoli, sua legítima esposa, em Vico Pendino, nº 30. 

  Curiosidades:  

   

  1 - o Sindaco, autoridade que assinou o documento, se chamava 

Cavaliere Salvatore Marrano. 

  2 - agora podemos confirmar onde “Cona” nasceu. Nestas certidões, 

podemos ver quer todos os filhos de Antonio e Maria Rosa Troccoli 

nasceram em VICO PENDINO, que viria a se tornar a Via Pendio. 
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Registro de nascimento do único filho sobrevivente  

de Antonio Marrano e de Maria Rosa Troccoli: 

 Michele Antonio Cono Marrano (“Cona”). 
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  De temperamento um tanto quanto misterioso, conta-se que "Cona" - 

assim como muitos italianos à época - alterou a documentação para poder 

deixar a Itália rumo ao Brasil em 1912.  

  Mais curioso ainda, é que "Cona", ao partir, nunca mais deu notícias. 

Não se sabia se era uma característica dele ou se algo de errado podia ter 

acontecido. Ou ainda se não havia meios para isso. Luigia conta que 

principalmente sua mãe Maria e sua tia Maddalena sempre falavam muito 

dele.  

  Assim como nós do Brasil sempre ficamos com muitas dúvidas, eles 

também. O que poderia ter acontecido com Cona... estava vivo? Chegou 

ao Brasil? Quem o hospedou? 

  E assim ficavam aguardando alguma correspondência/notícia de 

Cona. Quando o carteiro passava, ficavam sempre muito desiludidas e 

desapontadas por não terem recebido notícias do querido irmão (por parte 

de pai). 

  Os anos foram se passando. Décadas e mais décadas. Talvez 

ouvissem “dizer” que ele estava vivo... não podemos afirmar, af inal Cona 

simplesmente não escrevia avisando. Fato é que os irmãos que 

permaneceram na Itália eram bem mais novos. Apenas Maddalena, 

Michele e Maria eram nascidos quando Cona veio para o Brasil. Franca 

Baldi conta que “dada a diferença de idade com minha mãe (Maria), eles 

nunca se conheceram, exceto pelas histórias contadas por meu pai” , pois 

Cona partiu no ano em que ela nasceu, ou seja, 1912. 

 Os sobrinhos ficavam sem entender. “Crianças têm antenas”, brinca 

Luigia. Escutavam conversas e histórias sobre um tio que morava distante 

(Cona), mas o tempo foi passando, muito pouco se teve notícia e depois 

acabaram por ter outras preocupações, quando adultas, e formaram suas 

próprias famílias. 

 Aproximadamente 70 anos depois da partida de Cona para o Brasil, 

finalmente os familiares da Itália foram ter notícias. Isso ocorreu no início 

dos anos 1980, ou seja, quando os primeiros parentes começaram a visitar 

Tramutola. Alguns souberam de Cona através de Deize; outros através de 

Felisberto; e outra parte através de Michele e seu filho “Toninho”. 

  Luigia é categórica ao falar sobre Cona: “Não sabíamos nada sobre  

seu avô Cona, ficamos sabendo com a chegada de Deize [em Tramutola]” 
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e complementa dizendo que “quando o tio Michele veio (...) por acaso eu o 

vi na praça por alguns minutos”. 

  Mas muito mistério envolvia Cona. 

  Atualmente, Luigia, passando a ter mais informações de todos os 

Marranos do Brasil, entende que o tio estava preocupado em trabalhar e 

na família que estava construindo. 

  Luigia conta ainda que, mesmo quando os primeiros parentes do 

Brasil começaram a ir pra Itália, talvez por desconhecimento, acabavam 

por não visitar todos os familiares. Muitas vezes ela ficava sabendo da ida 

de familiares à Tramutola quando estes já tinham deixado a Comuna.  

  Sobre “Cona”, como dito 

anteriormente, chegou ao Brasil em 

1912 (em Santos), tendo como destino 

a cidade de São Paulo, na casa dos tios 

Antonio e Tereza Troccoli, à Rua 

Asdrubal do Nascimento. 

  Foi para o interior de São Paulo, 

especificamente a pequena Rio das 

Pedras em 1924, onde criou raízes, 

passando a residir e trabalhar com a 

família do Senhor Nicolau Marino, pela 

amizade e parentesco (primo-irmão) 

com Dona Serafina Luca. Ali 

permaneceu por sete anos, até se 

casar. Natim Marino, filho de Nicolau, 

sempre contou à Francisco Eduardo 

que cedeu sua própria cama à “Cona”. 

 Pedreiro, com técnicas 

diferenciadas à época, como os 

afrescos, permaneceu trabalhando para 

o Senhor Nicolau Marino por 

aproximadamente 25 anos, construindo 

obras marcantes da história de Rio das 

Pedras, como: antigo Cine Ipiranga; 

Hotel ao lado do Cinema; parte mais nova da Fábrica de Bebidas Limongi; 



 

153 

casarão da família Marino; Fábrica de Bebidas Marino; chaminé da 

Fazenda Monte Carmelo (retratado na página anterior), casas na primeira 

rua da cidade (Rangel Pestana, famosa “Rua Torta”), construções em 

todas as fazendas do Senhor Nicolau (como Santa Maria, Fortaleza, 

Capuava, Ouro Preto, Lajeado, Santa Elisa, Fazendinha e, em todas 

construindo ou reformando os engenhos, colônias de casas, casas sede e 

capelas). Dentre os principais companheiros de trabalho, 
estavam: Silvio Bressan,  Leonardele, Mário Peroza, Izidoro Zambianco 

(Doreto), Orlando Sartori, Armindo Augusti, familiares Roncato: Luis 

(Gijão), Luis (Gijeto), Piereto, Breno, Mario e Antonio Roberto; familiares 

Schiavon: pai Antonio, filhos Orlando, Dezavantor (Toi) e Natividade (Vi). 

   Muitos pedreiros da cidade aprenderam esta profissão com 
“Cona”. Além dos já citados acima, acrescente-se os senhores Irso 

Correa, Oscar Salmazi, Abilio Chinaglia, Francisco Taranto e Mário 

Peroza. 

  Posteriormente, trabalhou também na edificação das Usinas Bom 

Jesus, São Jorge e São José. Nesta última, permaneceu um longo período 

(aproximadamente 10 anos), onde atuou na edificação da usina, da casa 

sede e das colônias. 

  Atuou na edificação da Fazenda São João e em uma das mais 

marcantes fazendas da cidade: a “Nova Java”. Nesta, construiu a casa 

sede e as colônias. 

 Tendo falecido em 21 de julho de 1971, filhos contam que o pai Cona 

realmente não era muito de contar histórias. 

  Fato é que no Brasil, na época da ditadura Vargas, onde o 

Presidente Getúlio Vargas governou de 1930 a 1945, iniciou-se fortemente 

uma campanha nacionalista - mais especificamente a partir de 1938. 

Frases como “Somos Brasileiros! Fale a nossa língua!” eram 

propagadas. Em lugares com aglomeração pública, principalmente 

indústrias, deviam ser afixadas placas com dizeres: “É proibido falar os 

idiomas alemão, italiano e japonês [em referência aos países do Eixo da 2ª 

Guerra Mundial]. No Brasil fala-se somente o português. Os infratores 

serão punidos com todo o rigor da lei.” 
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  O exército brasileiro fiscalizava 

as "zonas de colonização estrangeira". 

Cidadãos chegavam a necessitar até 

de autorização para viajar dentro do 

próprio país. Nas décadas seguintes a 

situação foi melhorando, mas as 

políticas “antiestrangeiros” de Getúlio 

Vargas só foram totalmente 

abandonadas apenas em 1986. 

 

 Comentários à época diziam que, se 

falasse italiano, seria “mandado de volta à Itália”. 

  Sempre com seu cigarro às mãos, Cona 
tomava uma “pinguinha” (cachaça) e logo 

voltava ao trabalho pesado. 

 Seus amigos mais íntimos, dentre outros, foram os senhores 

Antonio Borsato, Horácio Limongi, Caetano Lemmo, Giuseppe Lemmo, 

Otávio Guidolim, Benvenuto Guidolim, Américo Petraco e familiares 

Augusti: pai “Nane Pichona” e filho Romeu. 

  Após a cansativa semana de trabalho, sempre se reuniam aos f inais 

de semana, à noitinha, inicialmente no bar do Salim (Antonio Assalim) – ao 

lado da Estação Ferroviária e, posteriormente, no bar do Zé Calabrês 

(José Severino), para tomar cerveja e comer bisteca acebolada com pão. 

  Eduardo, o filho homem mais novo de Cona, lembra muito bem 

destes momentos. Com os olhos lacrimejados ao recordar os momentos e 

sorriso no rosto, relata que "inúmeras vezes, quando criança, estive 

presente com eles, pois incomodava muito meu pai aos finais de semana 

para poder ir junto [ao bar]”, que ficava perto da casa. 

 Cona, que teve seu nome abrasileirado para Miguel, “sempre honrou 

seus compromissos financeiros, apesar das dificuldades que sempre 

passou. No trabalho cumpria seu dever muito além das exigências. 

Sempre íntegro moralmente e no ângulo da justiça, pensou antes nos 

outros do que em si mesmo”, relembra o filho Eduardo, emocionado. 
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Lucia Taranto, a esposa de “Cona” 

 

 

 Em 04 de março de 1930 “Cona” casou-se 

com Lucia Taranto. 

 Lucia nasceu em 29 de outubro de 1909, f ilha 

de Francesco Di Taranto e Vita Maria Andriulli 
(foto abaixo), um casal de Montescaglioso, província 

de Matera. 

  

  Morou no Bairro Santo 

Antão Abade com os familiares 

Taranto até se casar (fotos ao 

lado, cedidas por Glaucia). 

  Em sua homenagem, 

recebeu a denominação de um 

bairro na cidade de Rio das 

Pedras: “Núcleo Habitacional 

Dona Lucia Taranto Marrano”, 

bairro este situado na região 

das antigas propriedades da 

família Taranto. 

  Nas palavras do 

representante da Associação 

do Bairro, numa homenagem 

feita em memória de Lucia em 

2017, Rangel Luis citou: “Não 

teria pessoa melhor para nos representar e levarmos o nome em nosso 

Bairro. Um exemplo de amor ao próximo”.  

 Ex-vizinhos diziam que Lucia era séria, um tanto quanto rígida, mas 

de um coração enorme. 

  Após uma série de pesquisas, consigo encontrar a Certidão de 

Casamento de Lucia e Cona: 
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Lucia Taranto e Michele Antonio Cono Marrano (“Cona”), 

no casamento em 04 de março de 1930. 
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  A origem 

 

 Para saber um pouco mais sobre os pais de Lucia, passo horas 

procurando documentos nos arquivos de Montescaglioso. Para meu azar, 

naquele período havia muitos “Francescos” Di Taranto, o que dif icultou a 

localização. 

 

  Para dar um exemplo e, a titulo de curiosidade, o registro de 

casamento abaixo mostra um Francesco Di Taranto casando um Giulia 

Maria Andriulli, em 1893. Além do nome idêntico do noivo, a noiva tinha o 

mesmo sobrenome de Vita: 

 

 

  Resolvo então pedir ajuda para Glaucia Orlandin, também bisneta de 

Francesco e Vita – assim como eu. O pai de Glaucia era filho de Paulo, o 

filho mais novo do casal. 

  Prontamente atende meu pedido e em poucos minutos recebo as 

certidões da página a seguir: à esquerda referente ao registro de 

nascimento de Francesco e, à direita, referente ao matrimônio com Vita 

Maria Andriulli.  

  Vejamos trechos: 
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  Com base nestes documentos, retorno às pesquisas e consigo 

finalmente encontrar o registro de nascimento original de Francesco. 

  Nele podemos verificar que Francesco Di Taranto nasceu – na 

realidade – no dia 10 de abril de 1864, às 2 horas, tendo sido registrado 

pelo seu pai (Vito Nicola Di Taranto, filho de Francesco, 26 anos) no dia 

seguinte. Sua mãe era Maria Rosaria Venezia, 20 anos. 

  Vejamos: 
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  No dia 5 de agosto de 1889 Francesco Di Taranto de casou com Vita 

Maria Andriulli, ele com 26 e ela com 17 anos de idade.  
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  Após mais uma série de pesquisas, consigo encontrar o registro de 

nascimento de Vita Maria Andriulli, também nascida em Montescaglioso - 

Matera. 

  Apesar de estar em baixa qualidade e dividido em duas páginas, n o 

registro é possível verificar que Vita nasceu em 19 de setembro de 1871 , 

filha de Nicola Andriulli (32) e Maura Nicola Santoro (30). 
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 O centenário da Família Taranto em Rio das Pedras 

 

  Em 2002 foi comemorado o centenário da chegada da Família 

Taranto em Rio das Pedras. 

  Um grande encontro foi organizado e deixou como registro belas 

fotografias dos familiares reunidos, como estas: 
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 Homenagem aos que partiram para a América 

 

  Em 2019 meu pai teve a oportunidade de conhecer a terra de seus 

avós Francesco e Vita: Montescaglioso. 

  Na oportunidade foi fotografado num momento de felicidade e 

admiração em frente a uma placa em homenagem aos devotos e filhos de 

Montescaglioso que partiram para tentar a vida na América, dentre eles: 

Francesco Di Taranto. 
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CAPÍTULO 10 

Irmãos MICHELE no Brasil 

 

 

  Sabemos que, dos filhos de Antonio Marrano, apenas Michele 

Antonio Cono Marrano (que aqui trataremos apenas por “Cona”, para não 

confundir) e Michele Marrano deixaram a Itália rumo ao Brasil. 

  Com uma diferença relativamente grande de idade (15 anos), o 

primeiro chegou ao Brasil em 1912 e o segundo em 1939, ou seja, 27 

anos depois. 

 

Cona 

 

 Inquieto, tento informações concretas a respeito do dia que “Cona” 

chegou ao Brasil. Iniciei esta pesquisa em janeiro, entretanto, muito pouco 

encontrando a respeito do meu avô. O livro estava completo, mas eu não 

estava satisfeito pela falta desta informação. 

  Alguns familiares se mobilizaram para tentar ajudar a encontrar, 

como, por exemplo, minha tia Cecília, meus primos Vandalberto e 

Vanderci e também minha tia Deize. Certo dia perguntei a esta última se 

sabia algo, afinal ela reuniu algumas documentações para fins da 

cidadania italiana. Ela me escreve: "Eu me lembro que tinha um 

documento com a data de chegada no Brasil. Mas eu nem tenho mais 

esse papel. Talvez eu tenha deixado com a Cecilia ou seu pai. Eu não me 

lembro onde possa estar. [...] Acredito que tenha sido abril de 1912".  

  Procuro nas listas de bordo, mas descarto o mês de abril por nada 

ter encontrado. Começo então a pesquisar nas 945 listas de bordo daquele 

ano. 
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  No dia 25 de agosto, cansado após ter ficado horas procurando os 

arquivos, saio para uma caminhada e no retorno para casa encontro 

Vandalberto que, entusiasmado, diz que encontrará Luiz Antonio Arthuso - 

um amigo da família - a noite para pesquisarem juntos. 

  Lembrando o que Deize havia dito, ligo para meu pai insistindo para 

que ele procure um pouco mais em seus arquivos - o que poderia evitar 

buscas frustradas minhas e de Vandalberto. 

  Eis que meu pai me liga dizendo ter localizado o tal documento 

mencionado por Deize. Nele (abaixo), vemos que "Cona" fez sua viagem a 

bordo do navio "PRÍNCIPE DI UDINE".  
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 Com esta informação, volto às pesquisas e rapidamente consigo 

localizar a lista de bordo do navio. Tal lista tem 7 páginas e apenas na 

primeira delas consta as informações do navio, comandante, data etc  

  Infelizmente o documento está bem deteriorado e não é possível 

identificar todas as informações claramente, mas vemos que a data de 

chegada no porto foi 21 de junho de 1912. 
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  O nome do meu avô Cona aparece no nº 160 da página 4 da lista 

(na página a seguir), constando apenas “Michele Marrano” e não “Michele 

Antonio Cono Marrano”. 

  Realizo mais alguns recortes para facilitar a visualização e 

curiosidades. 

 

 

 

  Vemos:  

 

  - Porto de Embarque: GENOVA; 

  - Número de Ordem: 160; 

  - Casse: 3ª; 

  - Nome por extenso: MARRANO MICHELE; 

  - Idade: 19; 

  - Profissão: PEDREIRO; 

  - Sabe ler e escrever: SIM; 

  - Localidade: POTENZA; 

  - Seu destino no Estado: SÃO PAULO. 

   

  A seguir, a página 4 completa: 
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 Curiosidade 

 

 “Cona” nasceu – conforme documento original colacionado no 

Capítulo anterior – em 25 de setembro de 1894. Em junho de 1912 ele 

era para ter 17 anos (iria completar 18 em setembro). E é aqui a parte 

mais curiosa: para poder embarcar sem estar acompanhado de um adulto, 

conta-se que “Cona” falsificou a documentação. E isto fica claro, afinal, 

constou 19 anos. 

  Uma outra curiosidade sobre o ano de nascimento, fica por conta da 

data que constou na Certidão de Casamento (Capítulo anterior) entre 

“Cona” e Lucia Taranto: 1895. Creio que tenha sido apenas um equívoco. 
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 O Navio 

 

 O Navio Principe di Udine foi construído em 1907 pelo estaleiro 

Sir J. Laing & Sons Ltd. de Sunderland em nome de Lloyd Sabaudo. Proa 

vertical, dois mastros, dois funis. Com 7.785 toneladas, propulsão com 

duas hélices, velocidade de 14 nós. Acomodação para 125 passageiros na 

primeira classe e 1.950 na terceira. 

  Ele foi lançado em 1907 e passou a operar na rota Gênova - 

Nápoles - Palermo - Buenos Aires, tendo sido desativado e demolido em 

1929. 

  Abaixo, vemos uma foto dela de 1920: 

 

 

  

  Colaciono outras duas fotos, sendo que na última é possível inclusive 

ler o nome gravado no Navio: 
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Fonte: http://www.agenziabozzo.it 
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Michele 

 

  Conforme registros abaixo, Michele desembarcou no Brasil 
com 29 anos de idade, em 1939. 

  Apesar de ter tido a oportunidade de estudar na Itália, preferiu vir ao 

Brasil para trabalhar. Toninho, seu filho, lembra que o pai contava a ele:  

“minha mãe me colocava na escola pela porta  
e eu saía pela janela...” 

  Relata, ainda, que o pai sabia ler “ao seu modo, e como todo bom 

italiano, era ‘bravissimo’ nas contas”.  

  Quando Cona deixou a Itália, Michele tinha apenas 2 anos de idade. 

Foi no Brasil que os laços familiares e de amizade se fizeram entre os 

irmãos Michele. 

  Ao partir de Gênova, Michele desembarcou no porto de Santos, e 

teve como destino a pequena cidade do interior de São Paulo, Rio das 

Pedras. 

  Conta-se que, para vir pro Brasil, tinha que ser “chamado” por 

algum parente italiano que já vivia por aqui e certamente a família Luca e 

o próprio irmão “Cona” – já residente em Rio das Pedras nesta época - 

foram os maiores responsáveis. 

 

Na página a seguir, vemos a lista de bordo do Navio Mendoza. Foi 

justamente neste navio que Michele Marrano (nº 13) realizou a viagem de 

18 dias até chegar no Porto de Santos, rumo a Rio das Pedras. 
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  Para simplificar a visualização, realizo alguns recortes: 
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  Um membro da família Luca, que se diziam parentes dos Marranos, 

deixou Tramutola e fez residência em Caratinga/MG. João Luca, tempos 

depois, chegou ao Brasil e passou por Caratinga, mas provavelmente não 

se dava muito bem com o irmão, e rumou a São Paulo, conta Dona 

Teresa Marino Galvão – com quem tive uma agradável conversa na 

manhã do dia 10 de fevereiro de 2020. 

 João Luca – ‘tio’ de Cona e Michele - veio de Tramutola casado 

com Maria, e tiveram Serafina e Elvira Luca. Imagina-se que tenha sido 

através dele que os irmãos Michele chegaram ao Brasil. Tanto é verdade 

que Cona passou a residir na casa de Dona Serafina – que se casou com 

Nicolau Marino – em Rio das Pedras, pais de Dona Teresa Marino 

Galvão. Trabalhou muito tempo para o Senhor Nicolau.  

  Vindos de uma família de muratori (pedreiros), os irmãos Michele 

trabalharam na construção de muitos túmulos de cemitério, mas também 

em muitas obras marcantes e importantes à época. 

  Michele logo se fixou em São Paulo/capital, sob a “tutela” do Senhor 

João Luca e, entre pequenas obras na capital e até no interior paulista, 

trabalhou na construção do Aeroporto de Congonhas. 
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  O Senhor Luca era 

quase como um pai para 

Michele no Brasil e, vendo o 

jovem Marrano ganhando 

seu dinheiro, o orientou (ou 

obrigou, de certa forma) a 

guardar boa parte do que 

ganhava. Toninho – que 

certamente se inspirou 

muito na forma com que o 

pai fez a vida – conta que “quando meu pai foi se casar, tinha um 

montante suficiente para iniciar a vida”.    

  Mas, Michele continuava solteiro, porém não por muito tempo. 

Costume à época, os italianos apresentavam as “paesane” ou filha dos 

“paesani” ou, seja, as conterrâneas. E assim conheceu Idalina Ferrari –  

filha de calabreses – com quem se casou em 07 de janeiro de 1950. 

Ouvindo os conselhos do Senhor Luca, “em pouco tempo de casado 

conseguiu sair do aluguel e comprar uma casinha”, conta Toninho. 
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  A seguir, vemos o registro original de Michele Marrano, também 

nascido em Vico Pendio, nº 7. 
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Em 1950, por ocasião de seu casamento com Idalina,  

Michele enviou uma recordação (de São Paulo para Rio das Pedras)  

com dedicatória ao irmão Cona,  

carinhosamente guardada por seus familiares até os dias atuais. 
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 Ao longo do tempo, o máximo que Michele conseguiu mudar de 

profissão foi para trabalhar de serviços gerais numa loja de 

eletrodomésticos que existia em São Paulo (NOVEL - Novidades 
Eletrônicas, que ficava na Av. Celso Garcia, no Brás). Em paralelo, 

fazia extras de vigia nessa loja e também bicos de pedreiro nos f inais de 

semana. Com isso, foi fazendo ele próprio reformas na casa de sua 

família aos finais de semana. 

  Ao passar dos anos, Michele teve uma úlcera no duodeno e 

também problemas na coluna e, portanto, acabou se aposentando por 

invalidez. 

 Assim como Cona, Michele também não era “contador de histórias”. 

O pouco que os filhos Toninho e Marilda sabem é pela convivência que 

tiveram com o pai e através do contato com parentes da Itália. 

  Algo marcante no cotidiano da família eram as discussões sobre 

política, aposentadoria e futebol. Toninho relata que o pai era 

palmeirense e, sobretudo, anti-corinthiano.  

  

 De gênio forte e “pavio curto”, Michele era amável. “Tudo não 

durava mais que um dia”, diz Toninho. Junto com sua irmã Marilda, 

passaram bons anos com o pai, que nunca levantou a mão para quem 

quer que fosse. O “pai tinha uma ingenuidade comovente”.  
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  Toninho lembra que foram algumas vezes de trem para o interior, 

especificamente para Rio das Pedras. A primeira foi no casamento do 

Nenê (Felisberto), a quem prefiro me referir como Tio Perigo. Já 

adolescente, vieram para Rio das Pedras para visitar Cona. Ao chegarem 

à pequena cidade, ficaram sabendo que Cona estava doente e que havia 

sido transferido para Campinas. Rumaram à Campinas – cidade que f ica 

entre Rio das Pedras e a capital São Paulo, e esta foi a última vez que 

Michele viu o irmão, em vida. 

  Animado e inspirado por relembrar a linda história de seu pai, 

Toninho me relata mais algumas passagens.  

  Diz que seu pai tinha um amigo em Tramutola, que se chamava 

Mario Cestari, que também emigrou. “Mario foi apresentado para a irmã 

da minha mãe, tia Dezolina [irmã de Idalina Ferrari]”. Eles se casaram e 

também tiveram dois filhos: Dino e Rivo. Assim, Michele Marrano e Mario 

Cestari se tornaram concunhados.  

  Michele, que foi acometido pelo Alzheimer, tinha uma saúde muito 

boa - a não ser pela mente, finalmente em 1986 – ainda com a saúde 

mental em dia, 47 anos após ter deixado Tramutola, retornou à Comuna – 

acompanhado pela sua esposa e filho.  

  Foi a realização de um sonho! Ali pode rever amigos e parentes.  

  Animado, Toninho relembra: 

“Aqui, vale uma bela e surpreendente história: em 1986 levei meus pais 

para conhecerem a Itália. Apesar de tio Mario ser 10 anos mais novo que 

meu pai e terem vivido distantes a maior parte da vida, a semelhança 

entre eles, tanto física como de gestual, era fantástica! Pareciam gêmeos 

[na foto abaixo: Michele, Idalina, Giuseppina e Mario]. Meu tio foi mostrando 

alguns velhos amigos e um deles, de imediato, perguntou ao meu pai: 

“Miche, ti ricordi di quella rosa?” Aí, vem a explicação surpreendente: 

uma vez, eles estavam trabalhando no cemitério e um deles viu uma bela 

rosa num túmulo. Quando ele tentou arrancar, ouviu um choro de dentro 

do túmulo, o que fez com que ele saísse na disparada com medo do 

fantasma. Pois bem, acho que aquele senhor foi a “vítima” e a primeira 

coisa que ele se lembrou de falar para meu pai, depois de 47 anos,  

foi a história da rosa”. 
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  “Vejo agora que a vida era difícil para ele e minha mãe, mas nunca 

nos faltou nada, principalmente o esforço para nos fazer estudar”, 

relembra Toninho. Michele, por causa do Alzheimer, passou a nem se 

reconhecer mais, cumprimentando a própria figura no espelho, mas 

reconhecia sua esposa Idalina - com quem teve os amados filhos Toninho 

e Marilda. Teve até o final de sua vida terrena o suporte médico 

necessário e o carinho fraterno de seus familiares. 

  No dia 24 de janeiro de 1995 Michele teve que partir, mas “deixou 

um legado de trabalho, respeito e honestidade acima de tudo e, esta sim, 

foi a maior herança que recebemos dele”, lembra Toninho com carinho do 

pai. 

  Uma história de lutas, dificuldades, mas também de conquistas e de 

muito amor. 
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Após 47 anos, Michele retorna à Tramutola. 

Na foto, da esquerda para a direita:  

Idalina, Giuseppina, Toninho, Michele,  

Silvana (filha de Maddalena), Mário e Prosperina. 

 
Acima, uma foto tirada em São Paulo.  

Provavelmente seja a única em que os irmãos Michele aparecem juntos. 

Da esquerda para a direita, Cona é o 3º e Michele o 6º. 

Não se sabe ao certo quem são os demais da foto,  

mas tudo indica que sejam parentes Troccoli. 
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 Através de muito esforço e batalha, os irmãos Michele no Brasil 
fizeram suas vidas na suada e honrosa profissão de pedreiro.  

  Em meio às dificuldades, o amor falou mais alto e fizeram crescer a 

família Marrano no Brasil e deixaram, sobretudo, um legado de bondade 

e honestidade. 
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CAPÍTULO 11 

RIO DAS PEDRAS, estado de São Paulo 
 

 
  Rio das Pedras é uma cidade brasileira do estado de São Paulo, com 

aproximadamente 30 mil habitantes. Estende-se por uma área de 226,939 

km², tendo densidade populacional de 130 hab./km². Faz fronteira com 

Santa Bárbara d'Oeste, Piracicaba, Capivari, Mombuca e Saltinho. 

Fundação   10 de julho de 1894 

Área total    226,939 km² 

População total   29 508 hab. 

Densidade   130 hab./km² 

Clima tropical de altitude (Cfa) 

Altitude   625 m 

Website   www.riodaspedras.sp.gov.br 

  Origens 

  As margens da estrada de Itu a 

Piracicaba, até 1790, já estavam todas 

ocupadas. Em 1863, há registros de terras 

do Barão de Serra Negra, na Fazenda Bom 

Jardim e outras, como as terras do 

português Antônio José da Silva Gordo, 

vendidas, posteriormente, a este Barão. 

       A origem histórica da cidade remonta os idos de 1870, quando a 

Estrada de Ferro Ituana (mais tarde Estrada de Ferro Sorocabana), 

estendeu seus trilhos até Piracicaba, cortando a região do atual município. 
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  Em 1871, foi iniciada a construção da Estação de Rio das Pedras, 

pela Estrada de Ferro Ituana, depois Sorocabana. Atualmente Rio das 

Pedras é conhecida como a "cidade doçura". 

 
Praça da Igreja Matriz 

 

 

  Família Marrano – raízes em Rio das Pedras 
 

  Como vimos,  “Cona” formou família 

e permaneceu em Rio das Pedras até seu 

falecimento. Boa parte da família ainda 

permanece na pequena cidade, e um dos 

seus filhos mais conhecidos é Francisco 

Eduardo, que fez história na política da 

cidade - Vereador/Presidente da Câmara legislativa, Vice-Prefeito 

(1989/1992) e, posteriormente, Prefeito Municipal.   
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 Mas antes disso, Eduardo – ainda muito jovem, trabalhou na antiga 

estação de trem da Sorocabana como 

telegrafista / radiotelegrafista (1959 a 

abril/1977), quando ingressou como 

funcionário público da Secretária de Estado 

dos Negócios da Fazenda.  

  Ao lado, símbolo da “Estação de Ferro 

Sorocabana” - companhia que permaneceu 

em atividade de julho de 1875 até outubro de 

1971, quando foi extinta e incorporada à Fepasa - Ferrovia Paulista S/A. 

 

A antiga estação de trem de Rio das Pedras. 
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  Rua Torta 

 

 Atrás da antiga Estação de Trem ficava a Rua Rangel Pestana 
que, efetivamente, foi a primeira rua da cidade. Ao longo dos anos passou 

a ser popularmente chamada de Rua Torta, devido às suas 

características. 

  Fato é que a Família Marrano fez história nesta rua, pois “Cona” 

embelezou, ainda mais, uma das obras mais belas do local – a casa da 

família Marino – com seus afrescos.  

  Ainda nesta rua, Cona fez morada logo que se casou com Lúcia 

Taranto. Ficaram morando numa casa alugada até conseguir construir a 

casa da Família Marrano na Rua Dr. João Tobias. 

 

  
 

À esquerda: rua de trás da estação: Rua Rangel Pestana,  

conhecida popularmente como Rua Torta, a 1ª rua da cidade. 

À direita: Rua ‘Torta’ nos dias atuais. Foto de Del Rodrigues. 

 

 

 



 

187 

CAPÍTULO 12 

A primeira casa da Família Marrano  
em Rio das Pedras 

   

  “Cona”, sempre muito trabalhador, construiu a primeira casa da 

Família Marrano em Rio das Pedras, aproximadamente no final da década 

de 1920, começo de 1930. 

 

 Situada na Rua Dr. João Tobias – popularmente conhecida como 

“Rua das cabras” (foto acima), parte central da cidade, esta obra era muito 

admirada pelos afrescos na parede e pelo caminho de hortênsias - 

carinhosamente cultivadas pela sua esposa Lúcia Taranto - que seguia do 

portão até a escadinha que dava acesso à porta de entrada da casa, 

conforme veremos nas fotos a seguir. 
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 Os filhos contam 

que a mãe gostava 

muito de plantas – e 

isso é perceptível nas 

fotos – e eles ajudavam 

a cultivá-las. 

  Esta área/casa 

continua de posse da 

família Marrano e há 

quase 30 anos funciona 

uma escola de inglês, 

de Vanderci Marrano. 
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Foto atual da primeira casa da Família Marrano em  

Rio das Pedras-São Paulo/Brasil, onde atualmente funciona  

a mais tradicional escola de inglês da cidade: “English VM”. 

 

Abaixo, foto atual da Rua Dr. João Tobias,  

que tanta história guarda da Família Marrano. 
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CAPÍTULO 13 

Sonho realizado 

 
  Em maio de 2019 meu 

pai, Francisco Eduardo 
Marrano, visitou a pequena 

e encantadora Tramutola. 

Poder passar por aquelas 

ruas foi a realização de um 

sonho e o emocionou muito. 
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Tirou fotos com Felice Simone (marido de Luigia Baldi – filha de Maria Marrano), 

sem saber à época quem era. 

 

 

  
Como se vê à direita, nem na Itália ele esqueceu uma de suas paixões: a política. 
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Levou uma pequena 

recordação de Rio das 

Pedras – um kit de 
cachaça da Caninha 
da Roça – para o primo 

“Nino” e também para 

Vincenzo Marrano que, 

apesar de não ter laços 

de parentesco, o recebeu 

muito bem e ajudou 

Eduardo a conhecer a 

região de Val d'Agri. 
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  Como se vê na foto abaixo à esquerda, Eduardo passou na região 

que ficava a antiga casa da família Marrano e, à direita, conversou com o 

Senhor Raffaele (conhecido como “Sciulill” em Tramutola),  

que morava logo atrás da antiga casa dos Marrano. 
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CAPÍTULO 14 

Marrano e Troccoli, os ZUAL e CALIERI 

 
  Sabemos que o apelido constitui uma forma de identificação social. 

  Em alguns lugares do mundo, antigamente, as pessoas eram 

identificadas não pelo sobrenome, mas pela alcunha, que era uma forma 

de se conhecer a sua origem, geralmente quase como um “sobrenome” 

lisonjeiro, mas que também podia ser denegridor. 

  Fato é que Luigia Baldi me relatou que os Troccoli, bem como os 

Marrano também tinham seus apelidos, ou seja, uma forma como eram 

conhecidos e chamados. 

  Estes apelidos provavelmente tenham nascidos na cultura dialética 

tramutolesa, e dificilmente se conheça a origem. 

  Os Troccoli eram chamados de CALIERI, e o lugar onde 

moravam passou a ser conhecido como masseria dei calieri. “Masseria” é 

um pequeno negócio/empreendimento rural, ou seja, menor que uma 

fazenda. 

  Já a família Marrano, em dialeto, era 
conhecida como ZUAL (ZUAVI em italiano).  

Este termo se refere aos policiais da gendarmerie 

francesa, composta por pessoas de estatura alta  – 

representação de 1887 ao lado. 

  Gendarmaria, em alguns países, é o corpo 

militar encarregado de velar pela segurança 

pública e de assegurar a manutenção da ordem e 

a execução das leis. 

  “A palavra gendarmaria tem origem no termo francês gendarmerie , o 

qual deriva do termo gendarme. Por sua vez, gendarme tem origem no 

francês antigo gens d'armes, significando "homens de armas". 

Historicamente, o termo "homem de armas" referia-se a um cavaleiro 
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dotado de armadura pesada, normalmente de origem nobre, que servia 

nos exércitos europeus da Idade Média”. Fonte: site wikiwand. 

  Este termo ganhou conotações policiais na época da Revolução 

Francesa, quando a antiga Maréchaussée do antigo regime foi 

reorganizada e redesignada Gendarmerie. 

  Este conceito de guarda nacional surgiu em consequência da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual prescrevia que a 

segurança era um dos direitos naturais e imprescindíveis, constituindo 

assim uma força pública em benefício de todos. 

  Na Itália, este mesmo conceito foi utilizado, com a 

“Arma dei carabinieri” (Arma dos Carabineiros) – 

insígnia ao lado.  

  A Força Europeia de Gendarmaria (Eurogendfor ou 

EGF) constitui força de intervenção da União Europeia 

vocacionada para a realização de funções de polícia de 

natureza militar em situações de crise internacional. É 

composta por forças das gendarmarias da Espanha, 

França, Itália, Países Baixos, Portugal e Roménia. 

  Luigia conta ainda que a identificação de “zual” com os Marrano era 

imediata e que o termo/apelido pode soar irônico quando usado com o 

nome próprio (substituindo o sobrenome), por exemplo: Gustavo Zual, 

Eduardo Zual. 

  Tento compreender melhor este termo, mas Luigia Baldi diz que é 

algo da cultura deles, difícil de ser explicado. Encontro alguns significados 

de “zuavi” em pesquisa pela internet, dando conta que seria algo como 

pessoa astuta, maliciosa, desonesta, entretanto, a primogênita de Maria 

Marrano e Felice Baldi é categórica ao afirmar que “todos estes adjetivos 

não se encaixam absolutamente com o bom caráter/boa índole dos 

Marrano”. 

  Talvez esta denominação tenha surgido pela estatura dos familiares 

à época (alta – como os “soldados” zuavi, ou baixa – como forma de 

ironizar), ou como alguém que estava sempre de prontidão...  

  Não sabemos os detalhes, mas certamente faz parte da nossa 

história. 
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CAPÍTULO 15 
 

Tramutola, berço das famílias Marrano 
 

  Que Tramutola está totalmente ligada à história de nossa família 

todos já sabiam. Porém, aquela pequena cidade italiana abriga outra 
família Marrano, com história muito parecida com a nossa.   

  Com as redes sociais, a busca por familiares se tornou mais simples. 

E foi assim que minha irmã Eloah, eu e meu irmão Rafael começamos a 

buscar por Marranos no mundo, para tentarmos descobrir um pouco mais 

de nossa história.  

  Certo dia, minha irmã Eloah disse ter conversado com um moço 

chamado Vincenzo, de Tramutola. Eu e meu irmão também 

conversamos; curiosamente, não havia laços de sangue, mas uma 

amizade se fez. 

  Quando meu pai Eduardo e meu irmão Rafael se programaram para 

ir à Tramutola, Vincenzo logo se prontificou a ajuda-los no que 

precisassem. Além da bela recepção, Vincenzo os levou para conhecer 

boa parte região de Val d'Agri.     

 
Na foto: Eduardo, Rafael e sua esposa Valéria e Vincenzo em pé. 
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VINCENZO NO BRASIL 

   

  Após ser convidado por Eduardo, Rafael e Valéria para conhecer o 

Brasil, Vincenzo se animou e em setembro do mesmo ano (2019) 

desembarcou com sua namorada Angela. 

  Inicialmente foram para Fernando de Noronha e, dias depois, 

chegaram em Rio das Pedras, 

ficando hospedados no apartamento 

de Eduardo e Catarina – que os 

fizeram conhecer os produtos e 

comidas típicas brasileiras, dentre 

eles a pamonha de Piracicaba, o pé-

de-moleque, curau, queijadinha e os 

tradicionais refrigerantes 

riopedrenses da Limongi – indústria 

esta que Cona e todos os seus 

filhos homens trabalharam. 

   Ainda em 2019, através das redes sociais, tive a felicidade de 

conhecer Sandra e Ileana. Após muitas conversas, relataram que a 

família era de Tramutola e que tinham um primo por lá: justamente 

VINCENZO!  
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 Para levar Vincenzo e Angela conhecerem a capital paulista no dia 

06/10, preparamos um roteiro e fomos recebidos por Sandra Marrano para 

um café da manhã muito especial e emocionante (foto acima).  

 Após presenciarmos o encontro dos primos Sandra e Vincenzo e 

ouvirmos algumas histórias familiares, partimos para um passeio por 

alguns pontos turísticos de São Paulo, como o Mercadão Municipal e a 

Avenida Paulista, abaixo. 
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A ORIGEM 
 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

   

 

 Antonio Marrano, que passou os anos de sua vida em Tramutola, se 

casou com Teresa de Rosa (fotos acima) e tiveram 9 filhos: 

 

  Alguns filhos permaneceram na Itália, como 

foi o caso de Vincenzo (foto ao lado) que se casou 

com Carolina e tiveram 5 filhos, dentre eles 

Antonio – que se casou com Germana 
Piccininni, tendo o filho Vincenzo que até 

hoje reside em Tramutola, e que veio conhecer o 

Brasil em 2019.  

  Abaixo, árvore genealógica parcial para melhor compreensão: 
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A propósito de Vincenzo, ele continua a morar no  

“Palácio Marrano” (casa à esquerda na foto abaixo).   

Ainda sobre a foto, por ocasião do casamento de Dora,  

no fundo podemos ver a casa de Teresa de Rosa e Antonio. 

 
 

   Abaixo, foto de familiares em Pantano Coviello – Tramutola. 
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  Outros filhos de Antonio e de Teresa de Rosa desembarcaram no 

porto de Santos e fizeram sua vida no Brasil. 

  Abaixo, podemos ver uma foto com os trajes típicos de Tramutola, 

por ocasião do Carnaval. A primeira, da esquerda para a direita, é Maria – 

uma das filhas de Vittorio e Pierina. Recebo a foto de Ileana e envio para 

Luigia Baldi (a pedido da primeira). “Quanta emoção! Se não me engano, 

foram as primeiras fotos tiradas pelo meu pai [Felice Baldi – fotografo 

profissional]”, me conta Luigia, se referido às fotos deste evento. 
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FAMÍLIA MARRANO NO BRASIL 

  

   Não há informações concretas, mas, ao que tudo indica, o primeiro 

filho de Antonio e Teresa de Rosa a chegar ao Brasil foi Rosa Murena – 

que foi casada com Giuseppe Murena Lombardi. Tiveram como filhos: 

Ernestina, Gilda, Mario, Arthur, Emílio e Dina.  

  Rosa Murena era muito conhecida na Igreja São Rafael, na Mooca. 

 

  

  Posteriormente, foi a vez de 

Cono Marrano que se casou com 

Helena Manoel. Desta união tiveram 

Adua, Antônio, Valéria e Carlos 
Marrano, sendo que este último se 

casou com Eugênia e assim nasceu 

Sandra Marrano (na foto à esquerda, com 

o primo Vincenzo) e Carlos Marrano 

Júnior. 
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  Carlos Marrano (ao lado) nasceu na Mooca em 

03 de setembro de 1928. Passou uma infância dif ícil 

porque seus pais tinham muitas dificuldades 

financeiras. Com muito sacrifício se formou em 

encanador, abriu uma pequena oficina de consertos 

hidráulicos no Brás, mas resolveu tentar a vida na 

cidade de Santo André. 

  Com o tempo, adquiriu um pequeno terreno num bairro periférico de 

Santo André e iniciou a construção de sua primeira casa própria – 

construção esta feita com as próprias mãos – juntamente com sua esposa, 

Eugênia. Dessa primeira singela casinha, começou a construir pequenas 

moradias de aluguel. Além disso, foi um dos pioneiros na cidade a 

revender carros usados, os quais comprava em outros Estados, como 

Bahia e Amazonas. Posteriormente, passou também a comprar créditos 

relacionados a venda de imóveis. 

  Carlos faleceu em 30 de maio de 1993, “encerrando uma vida de 

lutas, garra, determinação, deixando fortes princípios e valores morais”, 

relata a filha Sandra, que conclui afirmando sentir “muito orgulho de ter 

sido sua filha”. 

  Abaixo, temos o Registro de Estrangeiros de Cono Marrano que, em 

São Paulo, passou a residir na Mooca e trabalhar como taxista. 
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  Umberto e Yolanda também vieram para o Brasil: 
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 Para minha surpresa, recebo de Edson Figueira do Santos 

(“Edinho”), neto de Cono, estas fotos:  

 
À esquerda, vemos Yolanda em pé.  

Na foto da direita, temos sua filha Teresa se casando. 

Abaixo, o casamento de seu filho Miguel Marrano. 
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 Em 02 de agosto de 1954 quem chegou ao Brasil foi Vittorio 
Marrano (50), e com ele os filhos Cono (11), Maria Tereza (24) e 

Yolanda (14), todos no navio P. TOSCANELLI. 

  Em 11 de março de 1955 

quem desembarcou foi sua esposa 

Pierina Ferretti (44) com os demais 

filhos: Clara (6), Maria (20), 

Antonio (9) e Ileana (3) - foto ao 

lado com o marido Roberto Fascina, 

em frente ao Museu da Imigração. 

Grávida que estava, Pierina 

conseguiu embarcar sem que 

ninguém percebesse, pois era 

muito magra e usava um 

sobretudo – se percebessem, ela 

não poderia embarcar. Ela deu à 

luz a sua filha Brasilina Itália 

Marrano logo no dia seguinte.  

 

 Nesta e nas páginas a seguir, veremos fichas de registros de 

imigrantes estrangeiros de Vittorio, esposa Pierina e de alguns filhos:   
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 Ileana – que estava prestes a completar 4 anos de idade –  não se 

recorda de Tramutola naquela época e da verdadeira aventura para chegar 

ao Brasil, mas o sangue tramutolês a faz pensar na Itália com muita 

nostalgia. Fato é que, além do registro de nascimento original, Ileana 

guarda os exames médicos da época, com o carimbo do consulado: 
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 Além disso, Ileana guarda consigo outras documentações dos pais. 

Abaixo vemos o registro de nascimento de sua mãe Pierina Ferretti, 

utilizado por ocasião da emigração: 
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 Na sequência, a Certidão de Casamento de seus pais: Pierina Ferretti 

e Vittorio Marrano: 
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  Ileana também me enviou um documento surpreendente: o 

passaporte de seu pai Vittorio. Como já dito anteriormente, junto a ele 

vieram 3 filhos (Cono, Maria Tereza e Yolanda), e no documento 

colacionado a seguir podemos ver inclusive o nome dos filhos menores de 

idade (Cono e Yolanda) bem como na foto com o pai: 
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  Após trinta e oito anos, 

ou seja, em 1993, Ileana 

retornou à Tramutola e tirou 

esta foto (abaixo à direita) em 

frente a porta de entrada da 

casa que morava (porta à 

direita), em Vico Colombo – 

em frente a casa dos Troccoli 

(porta à esquerda no fundo). 

 

  

 Luigia Baldi – que é a memória viva de Tramutola e que tanto 

colaborou com este livro – diz se recordar da época que Vittorio Marrano 

morava em Vico Colombo, em frente à casa dos Troccoli.  

  Então, perguntei à Ileana se ela já tinha ouvido dizer sobre “Gigina” 

(apelido de Luigia), pois sua irmã Yolanda era amiga de Gigina! Ileana me 

confirma que lembra da irmã realmente falar muito este nome na casa, já 

no Brasil.  
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  Yolanda (à esquerda), que 

tem a mesma idade de Luigia (à 

direita), recebe a foto da amiga. 

Após 65 anos, as amigas de 

infância / adolescência em 

Tramutola – hoje ambas com 79 

anos de idade – tiveram a 

felicidade de saber uma da outra 

e de recordar um pouco aqueles momentos como, por exemplo, o fato da 

família de Luigia à época ser cliente da família de Yolanda, pois estes 

fabricavam roupas e iam entrega-las de caminhão. 

 
Em pé, da esquerda pra direita: Antonio (Nino), Cono, Maria, Tereza, Renato, 

Yolanda, Yolanda (irmã de Vittorio). 

Abaixo: Vittorio, Pierina, Brasilina, Clara e Ileana. 

 

  No Brasil, assim como muitas famílias italianas, os Marranos 

passaram muitas dificuldades. Moravam num “cortiço na Rua Dias Leme, 

nº 130 – Mooca, com quarto, sala e cozinha todos amontoados”, diz 

Ileana.  
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  Abaixo à esquerda, temos uma foto mais recente das irmãs Clara, 

Ileana, Yolanda e Brasilina e, à direita, uma foto da mãe, a guerreira 

Pierina Ferretti Marrano, que faleceu em 2009 aos 93 anos de idade. 

  

 

 Ainda, Ileana me envia algumas outras fotos familiares. 
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  Na foto à esquerda vemos na sequência: Vittorio, a filha Teresa (que 

era conhecida como Sissina) se casando com Amelio, Pierina e abaixo a 

caçula Brasilina (a única filha de Vittorio e Pierina nascida no Brasil). 

  À direita vemos: Antonio, a mãe Pierina, e as filhas Clara, Ileana e 

Maria (atrás de azul). 

  

  Maria veio a se casar com Antonio Milano, também de Tramutola. 

Abaixo, uma foto do casal: 
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 Parte desta família Marrano continua a 

morar na Mooca e outra na Vila Formosa e, a todas 

estas coincidências, junte-se o fato da tia de Ileana 

(irmã de sua mãe Pierina), Elisa Ferretti, ter se 

casado com Michele Troccoli (ao lado). Michele, 

que morava na casa dos Troccoli em Vico Colombo, 

certamente era parente ou até mesmo irmão de 

Maria Rosa e Maria Giuseppa.  

  Além da história parecida e de todas as coincidências, vemos que 

eram próximos e se conheciam. 

  Pesquisando, é possível verificar que os Marranos talvez habitassem 

Tramutola já no século XVIII, o que nos faz imaginar quantos anos antes já 

haviam antepassados naquela região e, se em alguma geração, as duas 

famílias Marrano se encontraram em parentesco. 

  Pensando nisso, inquieto, continuo minha busca por respostas.  

 

Antonio Marrano e Teresa de Rosa 

 

 A respeito de Antonio Marrano e Teresa de Rosa entre perguntas 

aos familiares e pesquisas na internet, localizo alguns Registros de 

Estrangeiros, recebo diversas fotos, e encontro estas 2 árvores 

genealógicas parciais (abaixo). No site há 11 bilhões de registros. No 

sistema deles as árvores genealógicas são tidas de 2 formas: as 

colaborativas e as geradas conforme informações de registros. 

  As imagens demonstram que os pais de Francesco ANTONIO 

MARRANO (casado com Teresa de Rosa) seriam (Carmine) Giuseppe 

Marrano e Emilia di Lorenzo, bem como os pais de Giuseppe seriam Cono 

Marrano e Maria Giuseppa Aulicino. 

  O fato de aparecer como Francesco Antonio e não só Antonio, gerou 

uma série de dúvidas. 

  Mas vejamos: 
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  Pergunto aos familiares, mas não têm informações para me 

confirmar.  

 Digito, procuro... passam-se 30, 60, 90 minutos e nada.  

  Visito sites brasileiros, italianos etc 

  Até que, sou surpreendido com o que eu mais esperava: documentos 

entre 1865 e 1910, onde seria possível encontrar diversas respostas, de 

uma ou de outra família. 

  A emoção toma conta! 

  Antonio Marrano seria realmente Francesco Antonio Marrano e 

seria mesmo filho de Giuseppe e Emilia di Lorenzo? 

  É o que veremos na página seguinte, com os devidos comentários: 
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  Nesta Certidão de Casamento, podemos ver que: 
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  - Aquelas 2 árvores genealógicas parciais estavam corretas:  

  Antonio e Teresa de Rosa se casaram em 7 de março de 1885; 

   

  - Antonio na verdade era FRANCESCO ANTONIO MARRANO; 

   

  - Antonio era filho de GIUSEPPE e EMILIA DI LORENZO; 

   

  - Teresa de Rosa era filha de Filippo e Rosa Farina; 

   

  - Antonio tinha 20 e Teresa 17 anos; 

 

  - A profissão de Antonio era mulattiere , ou 

seja, aquele que guiava as mulas usadas para 

transporte (imagem demonstrativa ao lado). 

 

  Curiosamente, tempos depois recebo de Don Vincenzo Pizzo 

(Pároco da Parrochia Santissima Trinità de Tramutola) o registro 

manuscrito do casamento em latim: 
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  Após mais algumas pesquisas, consigo localizar o registro de 

nascimento de Teresa de Rosa, vejamos: 

 

 Nele podemos ver – com certa dificuldade – que Teresa de Rosa 

nasceu em 13 de dezembro de 1867, tendo sido registrada no dia 

seguinte. Era filha de Filippo de Rosa (40) e Rosa Farina. Também é 

possível verificar que Filippo era filho de Antonio. 
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 O casal Carmine Giuseppe Marrano e Emilia di Lorenzo 

 

  Abaixo, veremos a Certidão de Casamento completa de CARMINE 

GIUSEPPE MARRANO e EMILIA DI LORENZO, que se casaram em 29 de 

maio de 1858: 
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  Abaixo, o registro de nascimento de Emília di Lorenzo: 
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Giuseppe e Emilia tiveram 5 filhos: Maria Rosa, Maria Giuseppa Rosaria, 

Maria Raffaela, Francesco Antonio e Nicola Napoleone. Vejamos: 
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 Curiosidade: no registro de Nicola Napoleone (o último registro à 

direita na página anterior) quem compareceu para registrá-lo foi justamente 

seu pai: Giuseppe Marrano, 43 anos de idade, filho do falecido Cono. 

Declarou que nasceu um menino no dia 11 de sua esposa Emilia di 

Lorenzo (34 anos) - filha de Luigi, na Strada Cavour, nº 63. 

  Se você prestou muita atenção, deve ter reparado que eu inverti a 

ordem dos registros dos dois últimos filhos para colocar a Certidão de 

Francesco Antonio (que se casou com Teresa de Rosa) em destaque: 

 



 

235 

  O filho Francesco Antonio, como já vimos, se casou com Teresa. 

 

 Em 29 de janeiro de 1885, quem se casou foi a filha Maria Raffaela 

Marrano, com Salvatore Giuzio: 
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 Em 21 de agosto de 1890, Nicola Napoleone, 21 anos, mulattiere, se 

casou com Marianna Durante: 
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  Carmine Giuseppe Marrano, marido de Emilia di Lorenzo, faleceu em 

21 de agosto de 1882. 

 

  No registro de óbito (abaixo) podemos ver que:  

  - Uma das pessoas que compareceu para comunicar o ocorrido foi 

Vincenzo Troccoli; 

  - Giuseppe morava na Via Cavour, nº 63; 

  - Faleceu com 55 anos de idade. 
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  Os filhos de Antonio Marrano e Teresa de Rosa 

 

  O casal Antonio Marrano e Teresa de Rosa (como vimos na árvore 

genealógica que a família possui e que gentilmente cedeu para fazer parte deste 

livro) teve 9 filhos: Giuseppe, Umberto, Rosa, Raffaela, Cono, Iolanda, 

Vincenzo, Vittorio e Mario. 

  Entretanto, na realidade, foram 11 filhos, explico: 

  * O primeiro Carmine Giuseppe Marrano (1º filho do casal), nascido 

em 17 de janeiro de 1886 – que claramente ganhou este nome em 

homenagem ao avô que foi casado com Emilia di Lorenzo – faleceu em 24 

de novembro de 1891. Abaixo, os registros de nascimento e de óbito dele: 

  

  * O mesmo aconteceu com o primeiro Vincenzo. Ele nasceu em 4 de 

março de 1888, mas faleceu 4 meses depois, em 19 de junho: 
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 Desta forma, tomo a liberdade para mudar a sequência desta árvore 

(acima), colocando-os em ordem cronológica, demonstrando com as 

devidas documentações: 

 

- 1885 – Antonio Marrano se casou com Teresa de Rosa. 
 
 
- 1886 – nasceu o 1º filho:   o 1º Carmine Giuseppe.  
    Faleceu em 1891. 
 
- 1888 – nasceu o 2º filho:   o 1º Vincenzo. 
    Faleceu no mesmo ano. 
 
 
- 1889 – nasceu o 3º filho:   Rosa Emilia. 
 
- 1891 – nasceu o 4º filho:   Emilia Raffaela. 
 
- 1894 – nasceu o 5º filho:   o 2º Carmine Giuseppe. 
 
- 1895 – nasceu o 6º filho:   o 2º Vincenzo. 
 
- 1899 – nasceu o 7º filho:   Cono Filippo. 
 
- 1902 – nasceu o 8º filho:   Yolanda Margherita. 
 
- 1904 – nasceu o 9º filho:   Vittorio. 
 
- 1906 – nasceu o 10º filho:  Umberto. 
 
- 1909 – nasceu o 11º filho:  Mario Emilio Rosario. 
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Acima, uma foto do casal Antonio e Teresa de Rosa  

com um dos filhos ao centro. 

Foto cedida por “Edinho”. 
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 Rosa Emília Marrano nasceu em 8 de julho de 1889. 

 

 

 

  Como vemos na própria averbação no registro de nascimento, ela se 

casou com Giuseppantonio Murena em 22 de julho de 1906. 

  

 Na página seguinte, a Certidão de Casamento: 
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  Emilia Rafaella nasceu em 12 de setembro de 1891: 
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  O 2º Carmine Giuseppe Marrano nasceu em 6 de janeiro de 1894:  
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  O 2º Vincenzo Marrano nasceu em 10 de dezembro de 1895: 
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  O Registro de nascimento abaixo nos mostra que Cono Filippo 

Marrano nasceu em 3 de janeiro de 1899: 
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 Edson Figueira dos Santos – filho de Adua e neto de Cono – relata 

que a mãe ganhou este nome porque Cono serviu na Primeira Guerra 

Mundial num destacamento na cidade African, que tinha este nome: Adua. 

  Já no Brasil, Cono passou a ser chamado de Nicola, por motivos de 

chacota. 

  Abaixo, no documento de aposentado enviado por Edinho, podemos 

verificar alguns detalhes, bem como visualizar uma foto sua: 

 

 

 

 

 

  Em 13 de outubro de 1902 quem nasceu foi Violanta – ou melhor: 

Yolanda Margherita Marrano. 
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  A família não sabe ao certo o que aconteceu, mas fato é que 

Yolanda foi erroneamente registrada como “Violanta”. 

  A realidade é que a letra “Y” não faz parte do alfabeto italiano, 

aparecendo apenas em palavras estrangeiras, o que pode ter levado o 

Sindaco a se confundir. 

 

  Em 15 de outubro de 1904 quem nasceu foi Vittorio Marrano e, em 

24 de dezembro de 1906, Umberto Marrano. 
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  Infelizmente não consegui encontrar os registros de nascimento 

originais deles e, por esta razão, colo um trecho dos registros de 

estrangeiros – os quais coloquei na íntegra no início do capítulo – apenas 

para confirmarmos as datas de nascimento: 

 

 

  E, por fim, em 17 de maio de 1909, foi a vez do último filho do casal 

vir ao mundo: Mario Emilio Rosario Marrano. 
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CAPÍTULO 16 

Os Marranos dos séculos passados 
 

  Você pode até não ter entendido o "porque" de eu ter colocado a 

parte mais antiga da história familiar no final do livro. 

  Fato é que eu quis escrever um pouco sobre aqueles membros da 

família que a maioria conhece ou já ouviu dizer. 

  Porém, neste capítulo, falarei daqueles que provavelmente ninguém 

sabia nomes: os Marranos dos séculos XVIII e XIX. 

  Certamente Luigia Baldi e "Nino", a esta altura, devem estar 

arrependidos em me ajudar neste projeto, pois meus pedidos vão 

além do que eles sabem contar.  

  Mas eles fizeram grandes descobertas e creio estarem felizes.  

  Luigia uma vez me relatou que sempre teve curiosidade em querer 

saber mais sobre a família, mas tinha certa "preguiça", e este projeto 

motivou ela - que conseguiu descobrir um pouco mais sobre a família 
Troccoli, após ficar horas no Cartório de Tramutola. Além disto, buscou 

fotos antigas e recentes para me enviar.  

  Já Nino, após ser questionado por mim sobre a vida de Antonio 

Marrano, deve ter pensado: "Até onde ele quer ir? Quantas 
perguntas!". 

  Entretanto, Nino fez pesquisas no Cartório da Comuna de Tramutola 

e conseguiu duas certidões dos antigos Marranos. 

   

  A partir de agora, iremos viajar pelos séculos passados. 
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  Antes de adentrarmos na história familiar de nossos antepassados, 

compartilho duas capas de livros de registros utilizados na pesquisa.  

 
Tramutola - Província de Basilicata – Distrito de Potenza, 1809.  

Sob égide do Código Napoleônico. 
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Tramutola - Província de Basilicata, 1844.  
Reino das Duas Sicílias. 
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 Começamos este Capítulo com o registro de nascimento de 

Antonio Marrano, datada de 06 de outubro de 1864, que se casou 

com as irmãs Troccoli (primeiro Maria Rosa e depois Maria Giuseppa). 

 
 Apesar de a foto da Certidão (conseguida por Nino) ter saído 

tremida, com muita dificuldade é possível visualizar que: compareceu 

Michele Marrano (filho de Cono) - sendo Madalena Ferrara sua esposa - 

para registrar o nascimento de Antonio Marrano.  

 Procurando em arquivos, consigo encontrar outro documento de 

Antonio (próxima página), e nela podemos visualizar melhor os dados. 
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   Procurando arquivo por arquivo, página por página, consigo 

descobrir que Michele Marrano e Maddalena Ferrara, tiveram outro 

Antonio, alguns anos antes, em 23 de setembro de 1860: 
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 Ocorre que ele faleceu em 12 de novembro do mesmo ano (1860), 

vejamos: 
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  Ainda, encontro um terceiro filho de Michele e Maddalena Ferrara. 

Ele nasceu em 6 de setembro de 1861, mas faleceu em 4 de maio de 1862 

(registro de óbito na página seguinte), e se chamava Giuseppe Marrano. 
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 Curiosidades: no ato de registro, Don Michele MARINO foi uma das 

testemunhas; no falecimento, quem compareceu para relatar o ocorrido foi 

Michele Ferrara. Michele era filho de Pasquale (assim como Maddalena). 
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 E, por fim, consigo descobrir que Michele e Maddalena Ferrara 

tiveram uma filha: Maria Marrano. 

  No registro abaixo, vemos que ela nasceu em 16 de junho de 1870, 

em “Vico Pendino”. 
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  Maria se casou com Giovanni Rosario Luca (filho de Pietro Luca e 

Marianna Falvella) em 8 de novembro de 1890: 
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  O casal Maria e Giovanni Luca teve 4 filhos: Angiola, Angiola (o que 

pode indicar que a primeira faleceu), Marianna Caterina Maddalena e 

Pietro Luca. Vejamos: 
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  Conforme as descobertas iniciam, outras e maiores dúvidas 

aparecem. É possível visualizar que o pai de Michele era Cono, mas 

quando Michele teria nascido? Eis que Nino consegue este documento: 
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  Através de muita busca, consigo a folha do verso, a continuação: 
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  Neste registro é possível verificar que, na verdade, Michele tinha um 

nome mais longo: Michele Arcangelo Pietro Marrano . Ele 

era filho de Cono Marrano (que declarava ter 40 anos e ser filho de 

Francesco) e Rosa Tavolaro e nasceu em 28 de outubro de 1836. O casal 

morava na Strada Santa Maria la Rosa. Guarde este nome! 

  Após ter recebido esta certidão de “Nino”, continuo minha busca e 

resolvo tentar a sorte nos arquivos pela internet. Eis que encontro outro 

documento de Michele Arcangelo Pietro (abaixo). 
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 Dias depois, ainda sobre o nascimento de Michele Arcangelo Pietro, 

recebo de Nino este Certificado: 

 

 Nas duas próximas páginas, veremos que Michele Arcangelo 

Pietro Marrano se casou com Teresa Rosa Maddalena Ferrara em 

agosto de 1859, conforme Certidão de Casamento: 
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 Entretanto, olhando nos arquivos, encontro OUTRA Certidão de 

Casamento (na página seguinte) de Michele Arcangelo Pietro Marrano, 

datado de 15 de fevereiro de 1855, com Maria Giuseppa Vita: 
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 Isso me fez pensar: mas por que Michele Arcangelo Pietro Marrano 

teria se casado com Teresa Rosa Maddalena Ferrara em 1859?  

 

Maria Giuseppa Vita teria falecido? 

 

  Inicio busca de Certidão de Óbito entre 1855 e 1859. Não consta! 

Haviam se separado? Também não consta nenhum registro neste sentido.  

  Curiosamente, no terremoto de 1857 pelo menos 200 pessoas 

morreram, mas nos arquivos de óbitos daquele ano constam “apenas” 

cerca de 130 registros. Mais curioso ainda é verificar que no casamento de 

1855 os pais de Michele Arcangelo estavam vivos (inclusive consta a 

assinatura de Cono), mas no 2º casamento (1859) os pais estavam 

falecidos. 

  Ao que parece, Cono, sua esposa Maria Rosa e a nora Giuseppa 

Vita perderam a vida no terremoto, porém, por falta de documentos, não 

podemos confirmar. De fato, não há registros de mortes no dia do 

terremoto (16 de dezembro de 1857). 

 

Mas e Michele Arcangelo Pietro Marrano, 
teve filhos no primeiro casamento 

(com Maria Giuseppa Vita)? 
 

Na realidade sim! 

 

 

  Veremos (abaixo) a Certidão de Nascimento de Maria Rosa Rosaria 

Carolina Marrano, de 5 de janeiro de 1856. Nela consta filha de: Michele 

Marrano (sem “Arcangelo Pietro”), de 20 anos (ele nasceu em 1836!), 

sendo este filho de Cono (Marrano). 



 

272 

 

 Mas não pararam por aí. 

  Em 8 de março de 1857 tiveram Cono Antonio Francesco Marrano. 

  Certidão abaixo: 
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 Nos 3 anos seguintes, não há mais certidão de nascimento de pais 

Michele e Maria Giuseppa Vita, o que pode indicar que ela teria falecido no 

terremoto e Michele Arcangelo Pietro casado com Maddalena Ferrara. 
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NOTA: 
 

  Em 1836, no nascimento do filho Michele Arcangelo Pietro, 

Cono declarava ter 40 anos.  

 

  Procurei Certidão de Matrimônio de Cono com Rosa 

Tavolaro de 1836 para trás, porém não encontrei com estes 

nomes.  

 

A única Certidão que encontrei 

é a da página seguinte, com os nomes  

Cono Rosario Nicola Marrano e Maria Rosa Tavolaro. 

 

  Chama atenção pelo nome do pai dele (FRANCESCO), que 

é o nome que consta na Certidão de Nascimento de Michele 

Arcangelo Pietro como sendo o pai de Cono.  

 

  De fato, me parece que nem sempre usavam o nome 

completo nos registros, talvez por serem longos e/ou não ser à 

época uma exigência apresenta-los. Michele Arcangelo Pietro e 

Maddalena Ferrara, por exemplo, não usaram o nome completo 

nos registros dos filhos. Veremos adiante. 
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Registro de casamento de 

Cono Rosario Nicola Marrano e Maria Rosa Tavolaro: 
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 Ter encontrado este registro gerou um conjunto de sensações: 

alegria, emoção, incerteza... 

  Não me dei por satisfeito. 

  Falo com Nino e Luigia, que a essa altura estão empolgadíssimos. 

Eles não têm respostas concretas e confirmam aquilo que eu já imaginava: 

se quisermos saber a verdade, temos que nos socorrer à Igreja, pois 

naquela época era lá que os registros de nascimento eram feitos. 

  Juntamos força e formamos uma verdadeira Frente em prol dos 

registros de nossos familiares do final do século XVIII.  

  No dia 22 de maio de 2020, uma sexta-feira, Nino me escreve 

avisando que não tinha encontrado nada na Comuna e que na semana 

que vem iria na Paróquia conversar com o Padre. 

 No dia 26, Luigia – ainda em meio a pandemia do Covid-19 – me 

escreve contando que foi na Paróquia e que o Padre não estava, mas que 

deixou um pedido. 

  Continuo minha busca nos arquivos online, pois algumas dioceses 

têm tais arquivos divulgados. Sem sucesso! Resolvo procurar o contato da 

Paróquia e enviar e-mail – ainda com meu italiano básico – como forma de 

reforçar o pedido: 

   

  Eis que na manhã do dia seguinte (27), ligo meu celular às 7h e vejo 

que há uma mensagem de Nino, enviada às 4h (9h em Tramutola): “Fui ao 

Pároco pedir o Certificado de Cono e ele me disse que tinha recebido 

ontem um e-mail com o mesmo pedido, imediatamente pensei que 

fosse seu. Ele me disse que faria a busca, mas sendo a data de 

nascimento incerta poderia levar certo tempo, pois os registros são 

manuscritos, em latim e com caracteres pequenos, mas assim que 

tiver uma notícia – positiva ou não – lhe envia diretamente por e-mail”. 
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  Bom... eles foram iluminados! Demorou muito menos do que 

podíamos imaginar. Sendo que Nino me escreveu às 4h, três horas depois 

recebo o e-mail com a resposta (abaixo): 

 

 

 

“Caro Gustavo Marrano, 

Foi isso que descobri... anexo também fotos de  

registros de batismo e casamento dos seus antepassados. 

Bom trabalho e bom dia. 

Don Vincenzo Pizzo” 
 

 

  Abro o arquivo, e para minha surpresa: 
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  Inicialmente, podemos confirmar que CONO ROSARIO 
NICOLA MARRANO (e não apenas ‘Cono Marrano’ – como 

costumava assinar e a se identificar) era filho de Francesco Marrano e 

Nicolina Tortoriello. 

 

  Abaixo, em documento referente ao matrimônio com Maria Rosa 

Tavolaro datado de 21 de setembro de 1831, podemos ver que ele se 

identificou apenas como ‘Cono Marrano’: 

 

  Abaixo, podemos ver que Maria Rosa Tavolaro era filha de Pasquale 

Tavolaro e Maria Seraphina Ponzio. 
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  Cópia do documento de batismo de Cono Rosario Nicola Marrano: 
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  Vemos que consta como data de batismo 06 de dezembro de 1793 . 

Ademais, não encontro no registro de Cono – enviado pelo Pároco – a 

data de nascimento.  

  No e-mail em que agradeço Don Vincenzo pelo envio dos 

documentos, aproveito para perguntar se ele consegue “decifrar” e dizer a 

data e, em menos de 5 minutos, ele me responde: 

 

 

“Gustavo, 

Purtroppo nel registro non c'è scritta la data della nascita,  

ma solo nato da ... 

Presumibilmente all'epoca era consuetudine battezzare il giorno 
stesso della nascita o al massimo pochi giorni dopo” . 

 

 

Tradução:  

 

 

“Gustavo, 

Infelizmente no registro não está escrito a data de nascimento,  

mas somente nascido de ... 

Presumivelmente, na época era costume batizar no dia do nascimento  

ou no máximo poucos dias depois”. 
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 Cópia do documento de batismo de Maria Rosa Tavolaro: 
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 O casal Cono Rosario Nicola Marrano e Maria Rosa Tavolaro – 

além de Michele Arcangelo Pietro Marrano (1836) – teve outros 3 filhos: 

 

LUIGI ANTONIO MARRANO, em 18 de julho de 1832. 

Ele faleceu em 7 de setembro de 1833. 

A seguir, veremos os registros de nascimento e de morte: 
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ANTONIO LUIGI MARRANO, em 13 de abril de 1835 

(registro de nascimento abaixo): 
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e ANTONIO MARRANO, falecido em 4 de janeiro de 1876. 

No registro consta: Antonio Marrano, de Tramutola, 40 anos,  

Sacerdote, filho célibe de Cono e Rosa Tavolaro. 
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  Ainda nos arquivos, consigo encontrar documento que demonstra 

que, além de Cono Rosario Nicola Marrano, o casal Francesco 

Marrano e Nicolina Tortoriello teve mais um filho:  

MICHELE ARCANGELO MARRANO.   

  Na Certidão de Casamento (abaixo), datada de 8 de junho de 1839, 

Michele Arcangelo Marrano declarava ter 43 anos (portanto teria nascido 

em 1795-1796 – poucos anos depois de Cono Rosario Nicola) e estava se 

casando com Rosa Ormando, de 18 anos, também nascida em Tramutola. 
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 Michele Arcangelo Marrano e Rosa Ormando tiveram 10 filhos: 

 

- Maria Raffaela Saveria Filomena Marrano em 14 de abril de 1840; 

- Angiola Colomba Marrano em 17 de junho de 1841; 

- Francesco Carmine Pasquale Marrano em 3 de março e 1843; 

- Giuseppa Nicolina Saveria Marrano em 19 de agosto de 1844; 

- Maria Antonia Marrano em 16 de setembro de 1846; 

- Francesco Antonio Cono Marrano em 10 de outubro de 1848; 

- Cono Antonio Carmine Marrano em 15 de março de 1850; 

- Antonio Luigi Michele Marrano em 21 de junho de 1851; 

- Cono Luigi Michele Marrano em 25 de agosto de 1853, e 

- Cono Francesco Giuseppe Marrano em 12 de julho de 1855. 

 

  A seguir, veremos os registros de todos, na ordem de nascimento: 
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Tudo isso na ‘Strada Santa Maria la Rosa’, vejamos: 
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  Os filhos Francesco Carmine Pasquale, Giuseppa, Maria Antonia e 

Francesco Antonio Cono faleceram com pouco tempo de vida, vejamos: 
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  Curiosidade: neste registro de óbito (abaixo), datado de 13 de março 

de 1857, Michele (Arcangelo Marrano) foi uma das pessoas que 

compareceu para informar o falecimento da Senhora Caterina Pierri. Ele 

dizia ter 60 anos, ou seja, poderia ser de 1797. Consta o endereço Strada 

Santa Maria la Rosa e, no final, a assinatura dele. 
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  A jovem de 17 anos, Maria Raffaela, a primeira filha de Michele 

Arcangelo e Maria Rosa Ormando, se casou com Emmanuele Carmine 

Antonio Branda e tiveram 4 filhos: Carmine, Maria Rosa, Giuseppe e 

Michele Rosario. Vejamos a seguir os registros de casamento e de 

nascimento dos filhos: 
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  Angiola, filha de Michele Arcangelo e Maria Rosa Ormando, se 

casou com Prospero Tavolaro (filho de Michele) em 09 de maio de 1963 

(abaixo). Entre as testemunhas, estava Michele Marino. 
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  Angiola e Prospero tiveram sua primeira filha – dificilmente tenha 

sido a única – em 15 de julho de 1864 e o nome Maria Rosa Tavolaro 

voltou a aparecer nas duas famílias. 
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 Angiola faleceu nova. Vemos no registro de óbito abaixo, que ela 

faleceu no dia 4 de agosto de 1872, com apenas 31 anos de idade: 
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  Ainda, ao que tudo indica, o casal Francesco e Nicolina Tortoriello  

teve outro filho: CONO MARRANO. 

Pois é... pesquisando nos arquivos, encontro um outro 
CONO MARRANO. Ele era casado com MARIA GIUSEPPA AULICINO. 

 

Podemos visualizar algumas 

COINCIDÊNCIAS SOBRE AS INFORMAÇÕES DE 

‘CONO MARRANO’ e ‘CONO ROSARIO NICOLA MARRANO’: 

  1- Os 2 eram filhos de Francesco; 
  2- Residiam na mesma (pequeníssima) rua; 
  3- Nasceram num período muito próximo (década de 1790); 
  4- Ambos diziam ter a profissão de pizzicagnolo (negoziante). 

 

  Eu não encontrei nenhum documento que demonstre e comprove o 

nome da mãe de Cono Marrano.  

  Já Cono Rosario Nicola Marrano, como visto anteriormente, era f ilho 

de Nicolina Tortoriello. 

  Também não encontrei Certidão de Casamento de Cono Marrano 

com Maria Giuseppa Aulicino. O casal teve vários filhos entre 1815 e 1831. 

  Curiosidade: nos documentos abaixo, de 1836, por ocasião do 

nascimento de Michele Arcangelo Pietro, vemos que Cono Rosario Nicola 

(casado com Maria Rosava Tavolaro), era filho do falecido Francesco e 

morava na Strada Santa Maria la Rosa, além disso, tinha como profissão 

pizzicagnolo. 

  

  A seguir veremos os filhos de Cono Marrano e Maria Giuseppa 

Aulicino e outras curiosidades/coincidências. 
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A família de Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino  

 

 No documento (abaixo) datado de 1825, por ocasião do nascimento 

de Marianna Marrano, filha de Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino, 

vemos que Cono era filho de um falecido Francesco, e também tinha como 

profissão pizzicagnolo. Além disso, no endereço de Giuseppa vemos: 

“Strada Santa Maria la Rosa”. 
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  Marianna casou-se com Giuseppe Luca em 9 de julho de 1846 

(registro abaixo). Giuseppe era filho de Francesco Luca e Maria Teresa 

Grieco.  

 

  

 
  O casal, que teve 6 filhos – Francesco, Maria Giuseppa, Maria 
Tereza, Nicola, Alessandro e Alexsandro (conforme registros a seguir), 
colocou o nome em um dos filhos de Nicola Luca, o que pode indicar 
também uma homenagem a Cono Rosario Nicola.  
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Mas vejamos documentos de outros filhos de 
 

Cono Marrano  
e  

Maria Giuseppa Aulicino: 
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 No nascimento da filha Maria Carmela, em 1824, vemos que 

aparece o pai de Cono – Francesco – como não estando falecido, e isso 

gera dúvidas sobre a data de seu falecimento. Cono era pizzicagnolo e 

morava na Strada Santa Maria la Rosa.  
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 Maria Carmela, o 4º filho de Cono Marrano e Maria Giuseppa 

Aulicino, nascida em 1824, teve 3 filhos: Giuseppa, Antonio e Rosa. Nos 

três registros consta ‘pai ignorado’. Abaixo à direita, vemos o registro de 

óbito do filho Antonio. 
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  Estas letras estão cada vez mais feias, mas é possível ler – 

prestando muita atenção – que, no nascimento do filho Pasquale Marrano 

em 1820 (abaixo), Cono já era pizzicagnolo.  

  Na linha 9/10, onde diz: “professione: pizzicagnolo, domiciliato...”, é 

quase possível afirmar que consta o mesmo endereço, porém abreviado. 

O mesmo acontece na linha 16, onde na sequência aparece o nome de 

Maria Giuseppa Aulicino. 
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 Pasquale, o 3º filho de Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino, 

nascido em 1820, casou-se com Maria Caterina Giani e tiveram 3 filhos: 

Fioravante Rosario, Francesco Antonio Giuseppe e Francesco Paolo. 

  No nascimento do terceiro filho, Pasquale declarava ter 46 e Maria 

Caterina 25 anos de idade. 

 

 



 

317 

  No registro de nascimento do filho Francesco, em 1818, vemos que 

Cono e Maria Giuseppa Aulicino já residiam na “Strada S. Maria la Rosa” 

(linha 7).  

  Na parte final do registro vemos a seguinte curiosidade: as 

‘testemunhas’ foram Michele LUCA e Michele Marrano, também 

residente na Strada S. Maria la Rosa (o que pode levar a crer que 

fosse o irmão, Michele Arcangelo Marrano – também filho de 

Francesco e Nicolina Tortoriello – e que costumava a se identificar 

apenas como Michele Marrano). 
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 Francesco, o 2º filho de Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino, 

nascido em 1818, casou com Rosalina Grieco (filha de Saverio) em 28 de 

novembro de 1840 e tiveram 6 filhos: Giuseppa Maria Rosa, Cono Saverio 

Michele, Pasquale, Cono Saverio, Rosario Saverio e Antonio. Documentos 

a seguir: 
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  Ocorre que os filhos Pasquale, Cono Saverio e Rosario Saverio 

faleceram com pouco tempo de vida: 3 anos, 2 meses e meio e 4 meses, 

respectivamente. 
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  Giuseppa Maria Rosa Marrano (filha de Francesco e Rosalina 

Grieco) se casou com Francesco Paolo Favaro em 19 de maio de 1860: 
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Em 21 de dezembro de 1861 quem faleceu foi Rosalina Grieco,  

a esposa de Francesco: 
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  Francesco, por sua vez, casou-se novamente em 15 de abril de 

1862, aos 44 anos de idade, com Maria Tereza Carolina Vita - 42 anos de 

idade (Certidão de casamento abaixo).  

   

  *Até onde foi possível verificar, o novo casal não teve filhos.
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 No registro de nascimento do filho Carmine Giuseppe, em 1827, 

vemos que quem compareceu para registrar não foi Cono Marrano, mas 

sim Francesca Calviello. Ela afirmou que Cono Marrano (casado com 

Maria Giuseppa Aulicino) havia 35 anos, era pizzicagnolo e moravam na 

‘Strada Santa Rosa’. 
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   Em 1 de agosto de 1831 quem nasceu foi Michele Antonio (registro 

à esquerda). À direita o registro de óbito, informando que Michele faleceu 

em 9 de junho de 1833. 

  Nos documentos consta: filho de Cono Marrano, negoziante, 

domiciliado na Strada Santa Maria la Rosa. 
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 Carmine Giuseppe, o 6º filho de Cono Marrano e Maria Giuseppa 

Aulicino, nascido em 1827, casou-se com... 

  

 Bom... isso nós já vimos no capítulo anterior, se recorda? 

  Finalmente o mistério das duas famílias Marrano de Tramutola é 

desvendado e a ligação entre ambas é encontrada.  

  Este Carmine Giuseppe Marrano, filho de Cono Marrano (irmão de 

Cono Rosario Nicola Marrano), foi justamente o que se casou com 

Emilia di Lorenzo. 

 

  Apenas para recordar, o casamento ocorreu em 29 de maio de 1858 

 

e eles tiveram 5 filhos: 

Maria Rosa,  
Maria Giuseppa Rosaria,  

Maria Raffaela,  
Francesco Antonio e  
Nicola Napoleone. 
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  Se você prestou atenção nas informações de Cono Marrano 

(casado com Maria Giuseppa Aulicino) deve ter reparado que as 

idades não fazem muito sentido, vejamos: 

 

  *Em 1818, no nascimento do filho Francesco, ele dizia ter 23 anos 
(portanto ele seria de 1795); 
 
  *Em 1820, no nascimento do filho Pasquale, ele dizia ter 30 anos 
(portanto seria de 1790); 
 
  *Em 1824, no nascimento da filha Maria Carmela, ele dizia ter 30 
anos (portanto seria de 1793); 
 
  *Em 1825, no nascimento da filha Marianna, ele dizia ter 33 anos 
(portanto seria de 1792); 
 
  *Em 1827, no nascimento do filho Carmine Giuseppe, ele dizia ter 35 
anos (portanto seria de 1792). 
 
 
   Se hoje em dia, muitas vezes, as pessoas escondem a idade, 
naquele tempo certamente não era um fato relevante, pois vemos nos 
documentos que em várias ocasiões colocavam “cerca de ___ anos”. 
Portanto, fica difícil determinar em que ano CONO MARRANO nasceu. 
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  Ademais, em 1833, uma outra filha deles se casou: Nicolina Maria 

Rosa Marrano. Na Certidão (abaixo) podemos ver que ela é filha de Cono 

Marrano e Maria Giuseppa Aulicino e declarava ter 18 anos. 

  Curiosidades: tendo em vista que ela tinha 18 anos em 1833, 

podemos imaginar que deve ter nascido em 1815 e, portanto, seria a 

primeira filha do casal. Além disso, o nome NICOLINA não foi por menos - 

certamente uma homenagem à avó Nicolina Tortoriello (esposa de 

Francesco Marrano). 
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  O casal Nicolina Maria Rosa Marrano e Nicola Vignati tiveram 9 

filhos: Maria Tereza, Maria Tereza, Maria Raffaela, Maria Raffaela, Michele 

Arcangelo, Domenico, Giuseppa, Vincenzo e Alessio Cono. Vejamos abaixo: 
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  Entretanto, conforme vemos nas 

certidões de óbito (abaixo), as primeiras 

Maria Teresa e Maria Raffaela 

faleceram, e por isso os nomes foram 

repetidos nas filhas seguintes. 

 
NOTA:  

O fato de não ter localizado a  
Certidão de Casamento de  

Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino, 
bem como o Registro de nascimento da filha 

Nicolina (a 1ª do casal), pode indicar que 
Maria Giuseppa Aulicino  

morasse em outra 'cidade' e só depois  
foi com o marido para Tramutola. 
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Francesco Marrano e Nicolina Tortoriello, século XVIII 

 

  Devo esclarecer que este subcapítulo estava na parte das 

CURIOSIDADES (que veremos logo mais), entretanto, poucos dias antes 

do lançamento deste livro muita coisa mudou. Irei explicar. 

  Nas 2 certidões de óbitos a seguir veremos onde pode ter começado 

a “saga dos Cono” na família Marrano. É mera suposição, mas é curioso.  

  Na 1ª, de 4 de novembro de 1837, temos o falecimento de 

Emmanuela Marrano (70 anos), filha de Rosa la Salvia e Cono Marrano. 
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  Na 2ª, de 13 de agosto de 1838, temos o falecimento de Pasquale 

Marrano (marido de Rosa di Salvo) aos 74 anos de idade. Ele era f ilho de 

Rosa la Salvia e de Cono Marrano, negoziante. Fazendo uma conta 

rápida, Pasquale seria de 1764, o que indicaria que Cono seria de, pelo 

menos, 1746, imaginando que tivesse tido Pasquale aos 18 anos de idade. 
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  Seria Cono Marrano e Rosa la Salvia os pais também de 

Francesco Marrano, que se casou com Nicolina Tortoriello e tiveram 

Cono Rosario Nicola, Cono e Michele Arcangelo Marrano?  

 

  Não tenho respostas concretas, mas junto a isso outra curiosidade: 

  Os nomes costumavam a se repetir muito na família.  

  Vimos que Francesco Marrano e Nicolina Tortoriello tiveram Cono 

Rosario Nicola, Cono e também Michele Arcangelo Marrano.  

  Todos estes nomes foram usados pelas gerações seguintes. No 

próximo capítulo ficará mais fácil visualizar isso. 

  Onde quero chegar? Bom... no registro de óbito constou apenas 

“Pasquale Marrano”, mas não me dou por satisfeito e acabo encontrando a 

Certidão de Casamento de Pasquale, onde consta seu nome completo: 

 

MICHELE ARCANGELO PASQUALE MARRANO 

 

O nome “Michele Arcangelo” viria a ser utilizado para denominar  

um dos filhos de Francesco e Nicolina Tortoriello 

(Michele Arcangelo que se casou com Maria Rosa Ormando),  

bem como um dos filhos de Cono Rosario Nicola e Maria Rosa Tavolaro 

(Michele Arcangelo Pietro, neto de Francesco e Nicolina Tortoriello 

e pai de Antonio Marrano, que veio a se casar com as irmãs Troccoli). 

 

  Pode ser muito pouco para poder afirmar que Pasquale fosse irmão 

de Francesco, mas também chama atenção o fato do pai de Pasquale - 

Cono - ter sido negoziante, ou seja, aquele que tem um comércio (os 

irmãos Cono e Cono Rosario Nicola, filhos de Francesco, eram 

pizzicagnolo).  

  Reparem nas documentações (no matrimônio de Cono Rosario 

Nicola, por exemplo) que Francesco também era negoziante. 
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  A seguir, a Certidão de Casamento de Michele Arcangelo Pasquale 

Marrano e Maria Rosa Vita di Salvo, datado de 23 de fevereiro de 1831, 

onde ele assina apenas como PASQUALE MARRANO: 
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  Mas antes mesmo de encontrar este documento de Pasquale, no dia 

1º de junho de 2020 agradeço novamente Don Vincenzo pelo envio dos 

documentos de Cono Rosario Nicola Marrano e pergunto se há alguma 

possibilidade de encontrar o registro de Matrinônio de Francesco e 

Nicolina Tortoriello. 

  Eu já imaginava que seria muito complicado, então aguardava uma 

resposta negativa. 

  Don Vincenzo, que costuma responder rapidamente os e-mails, não 

me respondeu no dia seguinte, nem no próximo... mas me enviou uma 

resposta no dia 4: como esperado, negativa! 

 

 

 

"Bom dia Gustavo, 

Infelizmente este tipo de pesquisa é um pouco complicada e difícil de 
realizar, porque não há referências temporais para este casamento.  
Os registros que devem conter esses dados são antigos e estão em 

condições precárias. Sinto muito, mas não posso ajudá-lo. 

Don Vincenzo". 

 

  Não poderia ser diferente, portanto, agradeço e digo que 

compreendo perfeitamente. 
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  Entretanto, passado mais de um mês, inesperadamente ao acordar 

no dia 23 de julho verifico ter recebido um novo e-mail da Parrochia 

Santissima Trinità de Tramutola. 

  A emoção toma conta e fico imaginando o que poderia ser. Talvez 

fosse Don Vincenzo perguntando se eu havia finalizado o livro. 

  Ao abrir o e-mail, vejo que está escrito:  

 

"Bom dia Gustavo, eu consegui encontrar isto". 

 

 

 

  Inacreditavelmente, um dos arquivos é justamente o registro de 

casamento de Francesco Marrano e Nicolina Tortoriello. 

  O ato ocorreu em 27 de dezembro de 1790. 

  Mais curioso ainda é ver o nome de Pasquale Marrano no 

documento, provavelmente como testemunha. 

  Vejamos: 
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  Mas Don Vincenzo também não se deu por satisfeito e foi além.  

  Ele conseguiu localizar os registros de batismo e óbito de Francesco 

Marrano. 

  Podemos ver que Francesco foi batizado em 07 de fevereiro de 1761 

e tinha um nome mais comprido:  

GIUSEPPE  FRANCESCO  NICOLA  MARRANO 
  Com esta informação, tudo vai ficando mais claro. Agora sabemos 

porque as gerações seguintes tiveram nomes de Giuseppe e Nicola. 

  

 Ademais, agora temos a confirmação:  

Francesco era filho de 

CONO MARRANO e ROSA LA SALVIA 
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   Vejamos o registro de batismo de Francesco, ou melhor: 

GIUSEPPE FRANCESCO NICOLA MARRANO. 

 

 

 

 Abaixo, veremos o registro de óbito de Francesco. 

  É possível verificar que Francesco faleceu com apenas 35 anos de 

idade, em 15 de setembro de 1797: 
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R E S U M I N D O: 
 
 

Cono Marrano casou-se com Rosa la Salvia e tiveram  

  (1) Giuseppe Francesco Nicola Marrano em  
     07 de fevereiro de 1761(data de batismo); 
  (2) Michele Arcangelo Pasquale Marrano. 
    Sendo que ele faleceu em 1838 com 74 anos, seria de 1764, e 
  (3) Emmanuela Marrano. 
    Sendo que ela faleceu em 1837 com 70 anos, seria de 1767. 

 
  (1) Giuseppe Francesco Nicola Marrano casou-se com  

  Nicolina Tortoriello em 27 de dezembro de 1790 e tiveram  
       (não necessariamente nesta sequência:) 
    (1) Cono Rosario Nicola Marrano 
      em 06 de dezembro de 1793 (data de batismo),  
    (2) Michele Arcangelo Marrano em 1795-1796, e 
    (3) Cono Marrano  
      (data indefinida, mas nascido na década de 1790). 

 
  (2) Michele Arcangelo Pasquale Marrano casou-se com 

  Maria Rosa Vita di Salvo em 23 de fevereiro de 1831. 

 
 

 
 
 

(1) Cono Rosario Nicola Marrano casou com  

Maria Rosa Tavolaro em 23 de março de 1831 e tiveram  

  (1º) Luigi Antonio Marrano em 18 de julho de 1832, 
    porém faleceu em 07 de setembro de 1833; 
  (2º) Antonio Luigi Marrano em 13 de abril de 1835; 
  (3º) Michele Arcangelo Pietro Marrano em 28 de outubro de 1836 e 
  (4º) Antonio Marrano, filho célibe. 
    Faleceu em 4 de janeiro de 1876, com cerca de 40 anos. 
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  (3) Michele Arcangelo Pietro Marrano casou-se com  

  Maria Giuseppa Vita em 15 de fevereiro de 1855 e tiveram  

    (1º) Maria Rosa Rosaria Carolina Marrano  
      em 5 de janeiro de 1856, e 
    (2º) Cono Antonio Francesco Marrano  
      em 8 de março de 1857. 

 
  (3) Michele Arcangelo Pietro Marrano 
  casou-se novamente, desta vez com  

  Teresa Rosa Maddalena Ferrara em agosto de 1859 e tiveram  

    (1º) Antonio Marrano em 23 de setembro de 1860,  
      porém faleceu em 12 de novembro de 1860; 
    (2º) Giuseppe Marrano em 06 de setembro de 1861, 
       porém faleceu em 04 de maio de 1862; 

    (3º) *Antonio Marrano em 06 de outubro de 1864, e 

    (4º) Maria Marrano em 16 de junho de 1870. 

 
    (3º) *Antonio Marrano casou-se com 
    (1º) Maria Rosa Troccoli  
     em 15 de novembro de 1890 e tiveram 
      (1) Michele Marrano em 21 de dezembro de 1891, 
        porém faleceu em 30 de dezembro de 1891; 
      (2) Michele Marrano em 12 de maio de 1893, 
        porém faleceu em 16 de maio de 1893; 
      (3) Michele Antonio Cono Marrano (“Cona”)  
        em 25 de setembro de 1894; 
      (4) Maddalena Marrano em 24 de junho de 1897, 
        porém faleceu em 04 de agosto de 1898, e 
      (5) Angiola Marrano natimorta em 29 de junho de 1899. 

    (2º) Maria Giuseppa Francesca Troccoli  
    em 26 de setembro de 1904 e tiveram 
      (1) Maria Marrano em 1905, porém faleceu  
        com 2 anos e 10 meses em 19 de outubro de 1908; 
      (2) Maddalena Marrano em 03 de agosto de 1908; 
      (3) Michele Marrano em 26 de fevereiro de 1910; 
      (4) Maria Marrano em 13 de maio de 1912; 
      (5) Vincenzo Marrano em 04 de setembro de 1914, e 
      (6) Mario Marrano em 10 de outubro de 1917. 



 

343 

    (4º) Maria Marrano casou-se com  

    Giovanni Rosario Luca  
    em 8 de novembro de 1890 e tiveram: 
      (1) Angiola Luca em 13 de julho de 1891; 
      (2) Angiola Luca em 19 de fevereiro de 1893; 
      (3) Marianna Caterina Maddalena  
        em 26 de janeiro de 1894, e 
      (4) Pietro Luca em 24 de outubro de 1903. 
 

 

(2) Michele Arcangelo Marrano casou-se com  

Maria Rosa Ormando em 8 de junho de 1839 e tiveram 

  (1º) Maria Raffaela Saveria Filomena Marrano  
    em 14 de abril de 1840; 
  (2º) Angiola Colomba Marrano em 17 de junho de 1841; 
  (3º) Francesco Carmine Pasquale Marrano em 3 de março e 1843, 
    porém faleceu em 20 de agosto de 1843; 
  (4º) Giuseppa Nicolina Saveria Marrano em 19 de agosto de 1844 
    porém faleceu em 11 de junho de 1847; 
  (5º) Maria Antonia Marrano em 16 de setembro de 1846, 
    porém faleceu em 3 de maio de 1847; 
  (6º) Francesco Antonio Cono Marrano em 10 de outubro de 1848 
     porém faleceu em 15 de agosto de 1849; 
  (7º) Cono Antonio Carmine Marrano em 15 de março de 1850; 
  (8º) Antonio Luigi Michele Marrano em 21 de junho de 1851; 
  (9º) Cono Luigi Michele Marrano em 25 de agosto de 1853, e 
  (10º) Cono Francesco Giuseppe Marrano em 12 de julho de 1855. 

 
  (1º) Maria Raffaela Saveria Filomena Marrano se casou com  
  Emmanuele Carmine Antonio Branda  
  em 21 de fevereiro de 1857 e tiveram 
    (1) Carmine Branda em 23 de setembro de 1858; 
    (2) Maria Rosa Branda em 29 de agosto de 1860;  
    (3) Giuseppe Branda em 14 de dezembro de 1862, e 
    (4) Michele Rosario Branda em 4 de março de 1865. 

 

  (2º) Angiola Colomba Marrano casou-se com  

  Prospero Tavolaro em 09 de maio de 1863 e tiveram 

    Maria Rosa Tavolaro em 15 de julho de 1864. 
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(3) Cono Marrano casou-se com  

Maria Giuseppa Aulicino e tiveram 

  (1º) Nicolina Maria Rosa Marrano, provavelmente em 1815; 
  (2º) Francesco Marrano em 28 de maio de 1818; 
  (3º) Pasquale Marrano em 30 de julho de 1820; 
  (4º) Maria Carmela Marrano em 3 de março de 1824; 
  (5º) Marianna Marrano em 12 de outubro 1825; 
  (6º) Carmine Giuseppe Marrano em 25 de março de 1827, e 
  (7º) Michele Antonio Marrano em 1 de agosto de 1831, 
    porém faleceu em 10 de junho de 1833. 

 
  (1º) Nicolina Maria Rosa Marrano casou-se com  
  Nicola Francesco Vignati em 24 de setembro de 1833 e tiveram  
    (1) Maria Tereza Vignati em 16 de março de 1835,  
      porém faleceu em 17 de abril de 1835;  
    (2) Maria Tereza Vignati em 12 de junho de 1838;  
    (3) Maria Raffaela Vignati em 14 de setembro de 1840,  
      porém faleceu em 7 de abril de 1841;  
    (4) Maria Raffaela Vignati em 1 de maio de 1842;  
    (5) Michele Arcangelo Vignati em 13 de março de 1844;  
    (6) Domenico Marrano em 20 de fevereiro de 1846;  
    (7) Giuseppa Vignati em 17 de agosto de 1848;  
    (8) Vincenzo Vignati em 15 de agosto de 1851, e   
    (9) Alessio Cono Vignati em 25 de dezembro de 1853.  

 
  (2º) Francesco Marrano casou-se com  

  (1º) Rosalina Grieco e tiveram 

    (1º) Giuseppa Maria Rosa Marrano  
      em 14 de agosto de 1842 
    (2º) Cono Saverio Michele Marrano    
      em 14 de setembro de 1844; 
    (3º) Pasquale Marrano em 19 de outubro de 1845, 
      porém faleceu em 19 de março de 1849; 
    (4º) Cono Saverio Marrano em 3 de março de 1849, 
      porém faleceu em 22 de maio de 1849; 
    (5º) Rosario Saverio Marrano em 12 de fevereiro de 1853, 
      porém faleceu em 5 de junho de 1853, e 
    (6º) Antonio Marrano em 26 de junho de 1854. 
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      (1º) Giuseppa Maria Rosa Marrano  

      casou-se com Francesco Paolo Favaro  
        em 19 de maio de 1860. 
 
     > Rosalina Grieco faleceu em 21 de dezembro de 1861. 

  (2º) Maria Tereza Carolina Vita em 15 de abril de 1862. 

 
 

   (3º) Pasquale Marrano casou-se com  

  Maria Caterina Giani e tiveram 

    (1º) Fioravante Rosario Marrano em 14 de janeiro de 1860; 
    (2º) Francesco Antonio Giuseppe Marrano  
      em 9 de novembro de 1864, e 
    (3º) Francesco Paolo Marrano em 15 de outubro de 1865. 

 
  (4º) Maria Carmela Marrano teve 

    (1º) Giuseppa Marrano em 5 de abril de 1848; 
    (2º) Antonio Marrano em 12 de fevereiro de 1850, 
      porém faleceu em 14 de fevereiro de 1850, e 
    (3) Rosa Marrano em 26 de agosto de 1853. 
    (*não consta nome do pai em nenhum dos registros) 
 

 

  (5º) Marianna Marrano casou-se com  

  Giuseppe Luca em 9 de julho de 1846 e tiveram 

    (1) Francesco Luca em 1 de janeiro de 1847; 
    (2) Maria Giuseppa Luca em 18 de maio de 1849; 
    (3) Maria Tereza Luca em 30 de setembro de 1851; 
    (4) Nicola Luca em 12 de setembro de 1853; 
    (5) Alessandro Luca em 21 de dezembro de 1859, e 
    (6) Alexsandro Luca em 6 de maio de 1862. 
 
 

  (6º) Carmine Giuseppe Marrano casou-se com  

  Emilia di Lorenzo em 29 de maio de 1858 e tiveram 

    (1º) Maria Rosa Marrano em 28 de junho de 1859; 
    (2º) Maria Giuseppa Rosaria Marrano  
      em 8 de fevereiro de 1962; 
    (3º) Maria Raffaela Marrano em 3 de junho de 1863; 

    (4º) *Francesco Antonio Marrano em  26 de abril de 1865, e 

    (5º) Nicola Napoleone Marrano em 11 de julho de 1869. 
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      (4º) *Francesco Antonio Marrano casou-se com  

      Teresa de Rosa em 7 de março de 1885 e  tiveram: 

        (1) Carmine Giuseppe Marrano  
        em 17 de janeiro de 1886, 
        porém faleceu em 24 de novembro de 1891; 
        (2) Vincenzo Marrano  
        nasceu em 4 de março de 1888,  
        porém faleceu em 19 de junho de 1888; 
        (3) Rosa Emília Marrano  
        nasceu em 8 de julho de 1889; 
        (4) Emilia Rafaella  
        nasceu em 12 de setembro de 1891; 
        (5) Carmine Giuseppe Marrano  
        nasceu em 6 de janeiro de 1894; 
        (6) Vincenzo Marrano  
        nasceu em 10 de dezembro de 1895; 
        (7) Cono Filippo Marrano  
        nasceu em 3 de janeiro de 1899; 
        (8) Yolanda Margherita Marrano  
        nasceu em 13 de outubro de 1902; 
        (9) Vittorio Marrano  
        nasceu em 15 de outubro de 1904; 
        (10) Umberto Marrano  
        nasceu em 24 de dezembro de 1906, e 
        (11) Mario Emilio Rosario Marrano  
        nasceu em 17 de maio de 1909. 

 
 
 

 
 
 
 

NOTA:  
 

como os arquivos que encontrei são até 1910,  
não é possível saber se todos sobreviveram, casaram, tiveram filhos  
(ou mais do que consta descrito neste livro) e, ainda, se emigraram. 
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CAPÍTULO 17  

Árvore genealógica parcial  

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º esposa: 
TERESA ROSA 

MADDALENA FERRARA 

Maria Rosa Marrano  

*ANTONIO MARRANO 

Francesco Antonio Giuseppe Marrano 

*GIUSEPPE MARRANO 

**ANTONIO LUIGI MARRANO 

2ª esposa 

Maria Tereza  
Carolina Vita 

CONO MARRANO MARIA GIUSEPPA AULICINO 

Giuseppa Maria Rosa Marrano 

Giuseppe Luca 

Cono Luigi Michele Marrano 

Emilia di Lorenzo  

Nicolina Maria Marrano 

Francesco Luca 

Nicola Francesco Vignati 

Francesco Paolo Marrano 

<< ANTONIO MARRANO >> 

>>>> 
*Francesco Carmine Pasquale Marrano 

*Giuseppa Nicolina Saveria Marrano 

Angiola Colomba Marrano 

*Maria Antonia Marrano 

*Francesco Antonio Cono Marrano 

Cono Antonio Carmine Marrano 

Maria Rosa Branda 

Antonio Luigi Michele Marrano 

Cono Francesco Giuseppe Marrano 

Giuseppe Branda 

Domenico Vignati 

Vincenzo Vignati 

Francesco Marrano 

Alessio Cono Vignati 

Pasquale Marrano 

Maria Carmela Marrano 

Giuseppa Marrano 

Marianna Marrano 

MARIA ROSA TAVOLARO 

*Antonio Marrano 

Maria Rosa Tavolaro 

Carmine Giuseppe Marrano 

Rosa Marrano *Michele Marrano 

Giuseppantonio Murena 

MICHELE ARCANGELO  

PIETRO MARRANO 
1ª esposa: 

MARIA GIUSEPPA VITA 

1ª esposa 
Rosalina Grieco 

Maria Giuseppa Rosaria Marrano  

Giuseppa Vignati 

Maria Caterina Giani 

Fioravante Rosario Marrano 

Salvatore Giuzio 

Carmine Giuseppe Marrano  

Vincenzo Marrano 

TERESA DE ROSA 

**Maria Rosa Rosaria  
Carolina Marrano 

Yolanda Margherita Marrano 

Maria Raffaela Marrano  

Vittorio Marrano 

Umberto Marrano 

Carolina Vita 

Maria Raffaela Saveria Filomena Marrano 

Marianna Durante 

Filippo de Rosa Rosa Farina 

Emmanuele Carmine Antonio Branda 

Helena Manoel 

Antonio de Rosa 

Pierina Ferretti 

Francesco Paolo Favaro 

<< Francesco ANTONIO MARRANO  >> 

GIUSEPPE FRANCESCO  
NICOLA MARRANO 

CONO MARRANO ROSA LA SALVIA 

MICHELE ARCANGELO 

PASQUALE MARRANO 

ANTONIO MARRANO 

Antonio Marrano 

*Rosario Saverio Marrano 

*Cono Saverio Marrano 

*Pasquale Marrano 

Cono Saverio Michele Marrano 

Michele Rosario Branda 
**Cono Antonio  

Francesco Marrano 

*Carmine Giuseppe Marrano  

Prospero Tavolaro 

*Maria Tereza Vignati 

*Vincenzo Marrano  

Maria Tereza Vignati 

Rosa Emilia Marrano 

*Maria Raffaela Vignati 

Emilia Raffaela Marrano 

Maria Raffaela Vignati 

Michele Arcangelo Vignati 

Luigi di Lorenzo 

Mario Emilio Rosario Marrano 

Cono Filippo Marrano 

NICOLINA TORTORIELLO 

MARIA MARRANO Giovanni Rosario Luca 

Maria Rosa Vita di Salvo 

MICHELE ARCANGELO MARRANO MARIA ROSA ORMANDO 
*LUIGI ANTONIO MARRANO 

CONO ROSARIO NICOLA MARRANO 

Carmine Branda 

Maria Seraphina Ponzio 

EMMANUELA MARRANO 

Maria Giuseppa Luca 

Maria Tereza Luca 

Nicola Luca 

Alessandro Luca 

Alexsandro Luca 

Nicoletta Ciccarella 

Pasquale Tavolaro 

Nicola Napoleone Marrano  
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OS TROCCOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHELE ANTONIO GIUSEPPE TROCCOLI MARIA TERESA ROSA TILIO 

VINCENZO TROCCOLI MARIA ROSA DI SALVO RAFAELA LUCA FRANCESCO TILIO 

MICHELE TROCCOLI 

FRANCESCO TROCCOLI 

**Pasquale Giuseppe Troccoli 

Maria Francesca Troccoli 

Francesco Troccoli 

**Pasquale Giuseppe Troccoli 

Maria Teresa Milone 

Maria Carolina 
Caterina Montemurro 

Teresa Florinda Tavolaro 

Antonio Rosario Tavolaro 

<< MARIA ROSA TROCCOLI >> 

<< MARIA GIUSEPPA TROCCOLI >> 

ANTONIO TROCCOLI 

PASQUALE TROCCOLI 

ANTONIO TILIO 
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A união MARRANO - TROCCOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Faleceram com poucos dias de vida ou bebês      

** Não sei se sobrevieram 

 

 

ALBERTO JANE 

IRIA MARIA 

CECÍLIA MARIA 

FRANCISCO EDUARDO 

* MADDALENA MARRANO 

FRANCESCO VITA 

IDA 

GIUSEPPINA 

ANTONIO 

DONATO 

SILVANA 

MICHELE MARRANO IDALINA FERRARI 

MARILDA 

MARIA MARRANO 

ANTONIO 

 (“Toninho”) 

FELICE BALDI 

LUIGIA 

ANGELINA 

FRANCA 

DEIZE 

VINCENZO MARRANO MARIA ROCCO 

* ANGIOLA MARRANO 

ANTONIO 

MARIA PROSPERINA 

FRANCESCO 

MADDALENA MARRANO 

MARIO MARRANO GIUSEPPINA DI FUCCIO 

ANTONIO (“Nino”) 

*MARIA MARRANO 

*MICHELE MARRANO 

MICHELE ANTONIO 
CONO MARRANO 

(“Cona”) 

Sonia Tavolaro 

Francesco Di Taranto Vita Maria Andriulli 

LUCIA TARANTO 

FELISBERTO  

MARIA HELENA 

<< ANTONIO MARRANO >> 

ANTONIO OLYMPIO 

* CECÍLIA 

DELFINO 

1ª esposa: 
MARIA ROSA  

TROCCOLI 

2ª esposa: 
MARIA GIUSEPPA  

FRANCESCA TROCCOLI 

*MICHELE MARRANO 

Maria Sammartino 

* ANTONIO 

Maria Catarina Modesto 

Arthur Leonardo Junior 

Antonio Ferro 

Felice Giorgio Simone 

Angela Sturion 

Luigi Grieco 

Roberto Iacobelli 

Gerardo Aragona 

Giovanni Lettieri 

Maria Vanda Possignolo 

Michele Mercadante 

Teresa 
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351 

CAPÍTULO 18 

Marranos: Via Pendio e Strada Santa Maria la Rosa 
 

 
Os Marranos da Via Pendio 

 

  Não deve ser mais novidade para ninguém que os familiares 

moraram na Via Pendio (antigamente chamada de Vico Pendio / Pendino). 

  Mas, tem uma coisa que chama atenção e que talvez você possa 

não ter reparado: a numeração. 

   Neste Capítulo irei demonstrar todos os familiares que nasceram na 

Via Pendio, e qual a numeração da residência foi declarada nos registros. 

 

 Filha de Michele Arcangelo Pietro e Maddalena Ferrara 

  No registro de Maria – irmã mais velha de Antonio (que se casou 

com as irmãs Troccoli), nascida em 16 de junho de 1870, constou VICO 

PENDINO, nº 2. 

  *Este é o primeiro registro que aparece a família Marrano morando 

na Via Pendio. 

 

 Filhos de Antonio e Maria Troccoli 

  No registro do 1º Michele, nascido em 21 de dezembro de 1891 e 

falecido dias depois, constou VICO PEDINO, nº 4. 

  No registro de 2º Michele, nascido em 12 de maio de 1893 e falecido 

dias depois, constou VICO PENDINO, nº 19. 

  No registro de Michele Antonio Cono Marrano (“Cona”), nascido em 

25 de setembro de 1894, constou VICO PENDINO, nº 30. 
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  No registro de Maddalena, nascida em 24 de junho de 1907 e 

falecida em 04 de agosto de 1898, constou VICO PENDINO, nº 8. 

  No registro de Angiola, natimorta em 29 de junho de 1899, constou 

VICO PENDINO, nº 18. 

   

  Filhos de Antonio e Giuseppa Troccoli 

  No registo de Maria, 1ª filha do casal, nascida em 1905 (a que 

faleceu com 2 anos e 10 meses) constou VICO PENDIO, nº 7. 

  No registro de Maddalena em 03 de agosto de 1908, constou VICO 

PENDINO, nº 7. 

  No registro de Michele em 26 de fevereiro de 1910, constou VICO 

PENDINO, nº 7. 

   

 Filhos de Antonio e Teresa de Rosa 

  No registro do 1º filho do casal, Carmine Giuseppe, nascido em 17 

de janeiro de 1886 e falecido em 1891, constou VICO PENDINO, nº 23. 

  No registro da filha Rosa Emília, nascida em 08 de junho de 1889, 

constou VICO PENDINO, nº 9. 

 

  Assustado ao ver que aparece 10 números diferentes numa rua tão 

pequena, pergunto à Luigia se ela sabe explicar. 

  Na opinião de Luigia, as alterações podiam ser em decorrência de 

atualizações feitas pela "Prefeitura", conforme havia construções de novas 

casas.  

  Ainda, confirma que os "M.M." estavam esculpidos no nº 7 e a 

entrada de Mario no nº 9. 

 

 

 



 

353 

Os Marranos da Strada Santa Maria la Rosa 

 

  Mas antes da Via Pendio, os familiares mais antigos moraram na 

Strada Santa Maria la Rosa. 

  Passarei a relacionar quem morou e nasceu nesta rua: 

 

 Filhos de Cono Marrano e Maria Giuseppa Aulicino 

  Em 28 de maio de 1818 nasceu Francesco. 

  Em 30 de julho de 1820 nasceu Pasquale Marrano. 

  Em 03 de março de 1824 nasceu Maria Carmela.  

  Em 12 de outubro de 1825 nasceu Marianna. Quando Marianna se 

casou com Giuseppe Luca, alguns filhos também nasceram na Strada 

Santa Maria la Rosa. 

  Em 25 de março de 1827 nasceu Carmine Giuseppe, que viria a se 

casar com Emilia di Lorenzo. Este casal viria a ter Francesco Antonio, que 

se casou com Teresa de Rosa. 

  Em 1 de agosto de 1831 nasceu Michele Antonio, que faleceu em 09 

de junho de 1833. 

 

  Filhos de Cono Rosario Nicola Marrano e Maria Rosa Tavolaro 

  Em 18 de julho de 1832 nasceu Luigi Antonio, falecido em 07 de 

setembro de 1833. 

  Em 13 de abril de 1835 nasceu Antonio Luigi. 

  Em 28 de outubro de 1836 nasceu Michele Arcangelo Pietro 

Marrano. 
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 Filhos de Rosa Ormando e Michele Arcangelo (filho de Francesco e 
Nicolina Tortoriello) 

  De 1840 a 1855 os 10 filhos do casal nasceram na Strada Santa 

Maria la Rosa. 

 

  Filhos de Michele Arcangelo Pietro e Maria Giuseppa Vita 

  Em 05 de janeiro de 1856 nasceu Maria Rosa Rosaria Carolina 

Marrano. 

  Em 08 de março de 1857 nasceu Cono Antonio Francesco Marrano,. 

 

 Filhos de Michele Arcangelo Pietro e Maddalena Ferrara 

  Em 23 de setembro de 1860 nasceu Antonio Marrano, falecido em 12 

de novembro de 1860. 

  Em 06 de setembro de 1861 nasceu Giuseppe Marrano, falecido em 

04 de maio de 1862. 

  Em 06 de outubro de 1864 nasceu Antonio Marrano, que veio a se 

casar com as irmãs Troccoli. 
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CAPÍTULO 19 

Nossas origens, segundo Saverio Marrano 
 

 

  Como forma de complemento ao Capítulo 1 "A origem", não posso 

deixar de mencionar o estudo feito por Saverio Marrano, que escreveu o 

livro "NOTIZIE SU TRAMUTOLA E 
NOTE AUTOBIOGRAFICHE", 

lançado em outubro de 1997.  

 Neste livro, Saverio – que é 

filho de Vincenzo e neto de Antonio 

Marrano / Teresa de Rosa – fez a 

árvore genealógica parcial da 

Família, a qual colacionei no 

Capítulo 15. 

  Fato é que só vim a ter acesso 

a outras partes do livro quando 

Ileana me enviou, isso faltando 

pouco mais de um mês para o 

lançamento do meu livro. Entretanto, 

penso que se tivesse recebido o 

arquivo antes, talvez o livro tivesse 

tomado outro rumo.  

  Em seu livro Saverio afirma que a origem da família Marrano se deu 

em Teggiano (antiga Diano), Provincia de Salerno. Teggiano f ica a 40 km 

de Tramutola e a 13 km de Atena Lucana. 

  Na sequência, transcrevo alguns trechos do livro (originalmente em 

Italiano) que achei mais interessante. 
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A origem 

 

  “Sobre as origens da Família Marrano, constatei que há muitos 
anos (devo presumir entre 1500 e 1600), 2 primos de sobrenome 
Marrano se mudaram para Tramutola, vindos de Teggiano. 

  Prova disso é o fato de que em minha família havia os nomes de 
Salvatore e Cono, nomes estes difundidos em Teggiano, onde é típico o 
nome de Cono - que foi dado para homenagear San Cono, patrono de 
Teggiano (meu tio e meu primo tinham este nome). 

  Um destes 2 primos deu origem ao sobrenome duplo ‘GIORGIO 
MARRANO’, ainda existente em Tramutola. Verificou-se que ele era 
farmacêutico e casado, porém, não tinha filhos com sua esposa.  

  No entanto, teve um filho com uma mulher de sobrenome 
‘Giorgio’ e que, após o reconhecimento paterno, disse que o filho 
poderia ter o duplo sobrenome: GIORGIO MARRANO. 

  O outro primo deu origem a minha e a outra familia Marrano 
(apelidada de Zuale), ainda existente em Tramutola”. 

 

A etimologia 

 

  “Sobre a etimologia do sobrenome Marrano (que ainda é 
encontrado em Teggiano), não encontrei nada de concreto. 
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  A palavra Marrano poderia se referir ao uso da 'marra' (ferrament a 
agrícola semelhante à enxada). (...) 
Ou o nome poderia ser da 
terminologia espanhola: depois que 
Carlo Martel derrotou os árabes em 
Poitiers (Batalha de Poitiers, ao lado 

representada), e depois da unificação 
da Espanha em 1492, foi decretada a 
expulsão dos judeus da Espannha. 
Em vez de renunciar sua posição 
econômica, alguns preferiram 
renunciar sua religião e abraçar a igreja Católica. No entanto, foram 
acusados de oportunismo e suspeitos de fé duvidosa e, portanto, 
chamados de ‘marranos’ ”.  

 

Brigantaggio 

 

  “Na minha família havia um tio de meu pai, Salvatore Marrano, que 
foi capturado pelos 'brigantes' na época do brigantaggio. À família, rica, 
foi pedido um resgate a ser pago em ducados. O resgate foi pago, mas o 
infeliz - devido a um mal entendido - teve sua orelha mutilada. Com o 
tempo, passou a usar os cabelos compridos para esconder a amputação. 
Finalmente ele emigrou para a América, onde faleceu na década de 1930, 
sem deixar filhos”. 
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  Para demonstrar o que Saverio expôs em seu livro a respeito do 

nome 'Cono', faço uma breve pesquisa a respeito. 

 

São Cono de Teggiano 

 

  São Cono nasceu na comuna de Teggiano, sendo filho de aldeões já 

com idades bem avançadas. Enquanto estava grávida, a mãe teria 

sonhado com um clarão e essa visão foi interpretada por um Padre local 

como sendo o nascimento de uma criança importante e de bastante 

notoriedade. 

  O nome Cono foi então 

escolhido por significar - em 

um dialeto de Salerno - "algo 

perfeito". 

  Quando ainda era muito 

jovem, Cono decidiu que 

seguiria o caminho da fé no 

mosteiro da ordem de São 

Bento na cidade de San 

Nicolas, porém os pais eram 

contra uma vez que eles eram 

idosos e Cono era o único filho deles. Sendo assim, Cono foge de casa, 

mas os pais vão atrás dele. Ao chegarem no mosteiro, os pais assumem 

como responsável pelo santo. Espertamente, Cono percebe a presença 

dos pais e se esconde no forno de pão para ninguém o encontrar. Por não 

saberem que ele estava dentro do forno, os monges acendem o forno e 

Cono consegue se salvar milagrosamente. Com esse ato, os pais - 

aldeões - se convencem que ele deveria seguir o seu caminho na fé. 

  Seu falecimento ocorreu em 3 de junho de 1200, porém sua 

canonização ocorreu somente em 1871 a pedido do Papa Pio XI, tendo 

sido escolhido a data de seu falecimento para a festa litúrgica. 

  São Cono ficou conhecido no Brasil como o Santo da boa sorte nos 

jogos. 
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O uso do nome Cono em Teggiano 

 

  Levou quase 7 séculos para Cono ser canonizado como Santo pela 

Igreja Católica, entretanto, já era reconhecido como um verdadeiro Santo 

pelo povo de Teggiano ao longo dos séculos. 

  Desta forma, muitos pais passaram a batizar de Cono os filhos 

nascidos desde então. 

 Tomo como exemplo os registros de nascimento do ano de 1813 – o 

qual escolhi aleatoriamente. 

  Teggiano sempre foi uma comuna pouco populosa, e nestes 

registros podemos ver como o nome Cono aparece, seja no nome do f ilho 

ou no nome do pai. 

  Da esquerda para a direita temos as colunas: 

 

SOBRENOME / NOME / NOMES DOS GENITORES / DIA DE NASCIMENTO 
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Curiosidade 

 

  Fato é que resolvi fazer algumas buscas pelo sobrenome Marrano 

em Teggiano. 

  O documento à esquerda, datado de 12 de janeiro de 1830, nos 

mostra o falecimento de Margarita Marrano aos 63 anos de idade. Ela era 

filha de CONO MARRANO e Elena D’Onza.  

  À direita, temos o registro de óbito de Lucia Marrano ao que parece 

com 88 anos de idade. Ela faleceu em 29 de agosto de 1863, era f ilha do 

casal Cono e Elena e casada com Gaetano Di Zeo. 

  

 

  Consigo encontrar um outro documento que também chama muito 

atenção. Trata-se de um registro de óbito datado de 5 de maio de 1839. 
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Aparece "Comuna de Diano", pois antigamente era o nome dado a 

Teggiano.  

  Foi declarado que no dia 4 de maio (1839) faleceu MICHELE 

MARRANO (ao que parece com 71 anos), solteiro, filho de ANTONIO 

(Marrano) e Margarita. 

  Cono, Michele e Antonio eram 

nomes comuns, entretanto, não 

deixa de ser curioso.  

  Ao lado, o registro: 

 Por falta de documentos não é 

possível fazer nenhuma afirmação, 

mas o que chama atenção é o fato 

de Saverio Marrano afirmar que a 

origem da família se deu em 

Teggiano e que, num período muito 

próximo, havia outro Cono Marrano 

em Tramutola (o que se casou com 

Rosa la Salvia).  

  Durante os anos de 1810 e 

1865 estes foram os únicos 

registros de nascimento e de óbito 

localizados em Teggiano. 

  A título de curiosidade, 

também realizei pesquisas em 

Atena Lucana e, entre os anos de 

1809 a 1850 não encontrei registro 

de óbito de nenhum Marrano. 

 

   Ademais, realizei pesquisas rápidas em Marsicovetere, Moliterno, 

Padula, Viggiano e Marsico Nuovo em alguns anos aleatórios (século XIX), 

sem nada encontrar. 
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Meus comentários 

 

  Após breve pesquisa nos arquivos de Teggiano, verifiquei que o 

nome CONO sempre foi muito utilizado por lá. Usei como exemplo os 

registros de 1813, mas constatei que o fenômeno se repetiu no século 

todo. 

 

  Quando Savério Marrano fala que “o outro primo deu origem a 
minha e a outra familia Marrano (apelidada de Zuale), ainda existente 
em Tramutola”, se refere justamente ao apelido familiar relatado por 

Luigia Baldi, que rendeu um capítulo específico. 

 

  Ainda sobre estes primos, Saverio diz presumir que os 2 tenham ido 

de Teggiano para Tramutola por volta de 1500 / 1600. Isso me faz pensar 

quantos CONOS Marrano pode ter tido em nossa família antes do Cono 

que foi casado com Rosa la Salvia por volta de 1750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

367 

CAPÍTULO 20 

Da organização dos próximos 2 capítulos 

   

  Passo a explicar como separei a composição familiar em 2 capítulos. 

  No Capítulo 21 veremos a família completa de Antonio Marrano com 

Maria Rosa Troccoli. 

  Já no Capítulo 22, a família de Antonio Marrano com Maria Giuseppa 

Troccoli. 

  Para melhor entendimento, fiz uma imagem explicativa tendo em 

vista não se tratar de uma árvore genealógica. 

  Conforme veremos na imagem a seguir, separei as famílias em 

colunas imaginárias.  

 

  Ou seja, para cada nova geração, uma nova coluna. 
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CAPÍTULO 21 

Família de ANTONIO MARRANO e MARIA ROSA TROCCOLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|-> **ANTONIO MARRANO   e  |-> MARIA ROSA TROCCOLI 

Nascimento: 06/10/1864  Nascimento: 01/02/1862 

Nasceu em: Tramutola   Nasceu em: Tramutola  

Falecimento: 21/08/1941  Falecimento: 26/01/1902 

Casaram-se em: 15/11/1890 em Tramutola 

 

TIVERAM 5 FILHOS: 

|-> 1º FILHO DE ANTONIO E MARIA ROSA:  

MICHELE MARRANO 

Nascimento: 21/12/1891 

Nasceu em: Tramutola 

Falecimento: 30/12/1891 

|-> 2º FILHO DE ANTONIO E MARIA ROSA:  

MICHELE MARRANO 

Nascimento: 12/05/1893 

Nasceu em: Tramutola 

Falecimento: 15/05/1893 

 

Na foto: Michele Antonio Giuseppe Troccoli e 

Maria Teresa Rosa Tilio, pais de:  

Maria Rosa, Maria Giuseppa,  

Francesco, Antonio e Pasquale Troccoli. 
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|-> 3º FILHO DE ANTONIO E MARIA ROSA:  

MICHELE ANTONIO CONO MARRANO (LYRG-3NG) 

 
Nascimento: 25/09/1894 

Nasceu em: Tramutola 

Falecimento: 20/07/1971 

Apelido: Cona 

Nome no Brasil: Miguel Marrano 

Curiosidades: 

- Veio para Rio das Pedras em: 1924, passando a residir e trabalhar com a família do Sr. Nicolau Marino, 

pela amizade e parentesco (primo irmão) com Dona Serafina Luca.  

- Data do casamento: 04/03/1930 

- Profissão: Pedreiro 

Casou-se com:  Lucia Taranto  

     
    Nascimento: 29/10/1909 (mas teve documento que constou 02/11/1911) 

    Filha de: Francesco Taranto e de Vita Andriulli 

    Falecimento: 23/07/1978 

 

   TIVERAM 11 FILHOS: 

     

    |-> 1º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    ANTONIO (Toninho)  

    Faleceu bebê 



 

371 

    |-> 2º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    FELISBERTO MARRANO 

     
    Apelido: Perigo ou Nenê 

    Nascimento: 20/08/1932 

    Falecimento: 19/07/2012 – com 79 anos 

    Casou-se com:   Maria Vanda Possignolo 

      
        |-> Nascimento: 27/09/1937 

         TIVERAM 4 FILHOS:  

        |-> 1º FILHO DE FELISBERTO E MARIA VANDA: 

        VANDALBERTO POSSIGNOLO MARRANO 

      
        Nascimento: 06/04/1961 
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        Casou-se com: Maristela Negri 

        
            Nascimento:  08/02/1965 

            TIVERAM 3 FILHOS: 

            
            Na foto: Gabriel, Matheus e Ana Clara 

            |-> 1º FILHO DE VANDALBERTO E MARISTELA: 

            MATHEUS MARRANO 

            Nascimento: 11/01/1994 

            |-> 2º FILHO DE VANDALBERTO E MARISTELA: 

            GABRIEL MARRANO 

            Nascimento: 17/01/1996 

            |-> 3º FILHO DE VANDALBERTO E MARISTELA: 

            ANA CLARA MARRANO 

             Nascimento: 04/07/1998 

        |-> 2º FILHO DE FELISBERTO E MARIA VANDA 

        WARLEI MARRANO 

      
        Nascimento: 01/07/1963 
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        |-> 3º FILHO DE FELISBERTO E MARIA VANDA 

        VANDERCI MARRANO 

         
        Nascimento: 23/07/1967 

       Apelido: Deca 

        Casou-se com:  Anderson Osti 

        
        |-> 4º FILHO DE FELISBERTO E MARIA VANDA  

        WAGNER MARRANO 

      
        Nascimento: 23/11/1968 
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        Casou-se com:   Lucilene Maria Pimpinato 

             
            Nascimento: 15/11/1974 

            TIVERAM 1 FILHO:  

            |-> FILHO WAGNER E LUCILENE: 

            GUILHERME MARRANO 

        
            Nascimento: 04/04/2017 

     |-> 3º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    MARIA HELENA MARRANO 

     
    Nascimento: 11/11/1933 

    Apelido: Heleninha 

    Falecimento: 06/01/1970 
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    |-> 4º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    ANTONIO OLYMPIO MARRANO 

     
    Nascimento: 26/07/1935 

    Apelido: Peteco 

    Falecimento: 29/05/2012 – com 76 anos 

    Casou-se com:  Maria Angela Sturion 

         
        Nascimento: 05/12/1942 

        TIVERAM 1 FILHO:  

        |-> FILHO DE ANTONIO OLYMPIO E MARIA ANGELA 

        MIGUEL STURION MARRANO 
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        Nascimento: 21/05/1980 

        Casou-se com:  Mariela Barbosa Bassa 

        
            Nascimento: 13/08/1985 

            TIVERAM 2 FILHOS: 

           |-> 1º FILHO DE MIGUEL E MARIELA: 

            LUÍS FILIPE MARRANO 

        
            Nascimento: 21/06/2003 

            |-> 2º FILHO DE MIGUEL E MARIELA: 

            LORENA MARRANO 

        
            Nascimento: 18/07/2017 
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    |-> 5º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    CECÍLIA 

    Faleceu bebê (nasceu depois do Peteco ou do Bingue)  

    |-> 6º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    DELFINO MARRANO 

      
    Nascimento: 25/12/1938 

    Apelido: Bingue 

    Falecimento: 09/06/2010 

    |-> 7º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    ALBERTO JANE MARRANO 

     
    Nascimento: 17/04/1941 

    Apelido: Bertinho 

    Falecimento: 18/01/1993 
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   |-> 8º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    IRIA MARIA MARRANO 

      
    Nascimento: 20/10/1943 

    Casou-se com:  Antonio Ferro 

       
        Nascimento: 22/04/1941 

        TIVERAM 1 FILHO: 

        |-> FILHO DE ANTONIO E IRIA: 

        DANILO MARRANO FERRO 

      
        Nascimento: 28/09/1983 
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    |-> 9º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    CECÍLIA MARIA MARRANO 

     
    Nascimento: 20/10/1943 

   |-> 10º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    FRANCISCO EDUARDO MARRANO 

      
    Nascimento: 04/10/1945 

    Casou-se com:  Maria Catarina Modesto 

      
                            Foto de posse Prefeito 01/01/1993 

        Nascimento: 29/03/1958 

        TIVERAM 3 FILHOS: 
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        |-> 1º FILHO DE FRANCISCO EDUARDO E MARIA CATARINA: 

        RAFAEL EDUARDO MODESTO MARRANO 

      
        Nascimento: 06/05/1979 

        Casou-se com: Valéria Cecílio Alba  

        
           Nascimento: 15/06/1979 

        |-> 2º FILHO DE FRANCISCO EDUARDO E MARIA CATARINA: 

        ELOAH CATARINA MODESTO MARRANO 

      
        Nascimento: 13/10/1982 

          TEVE 1 FILHA: 
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          |-> MARIA EDUARDA MARRANO CALORI 

       
      Nascimento: 15/09/2006 

          Apelido: Duda 

        Casou-se com: Elias Hideo Teramoto 

        
             Nascimento: 14/10/1981 

        |-> 3º FILHO DE FRANCISCO EDUARDO E MARIA CATARINA: 

        GUSTAVO EDUARDO MODESTO MARRANO 

      
        Nascimento: 16/12/1985 
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        Apelido: Guma 

        Casou-se com:  Tamires Rosatti 

        
            Nascimento: 15/08/1987 

            TIVERAM 2 FILHOS: 

            |-> 1º FILHO DE GUSTAVO E TAMIRES: 

            ANGELINA ROSATTI MARRANO 

        
            Nascimento: 07/11/2011 

            |-> 2º FILHO DE GUSTAVO E TAMIRES: 

            LUIGI ROSATTI MARRANO 

        
            Nascimento: 11/01/2018 
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    |-> 11º FILHO DE “CONA” E LUCIA:  

    DEIZE MARRANO 

      
    Nascimento: 17/10/1947 

    Casou-se com: Arthur Leonardo Junior 

         
        Nascimento: 05/07/1952 

        TIVERAM 2 FILHOS:  

        |-> 1º FILHO DE DEIZE E ARTHUR: 

        FERNANDA LEONARDO 

      
        Nascimento: 03/05/1979 

        |-> 2º FILHO DE DEIZE E ARTHUR: 

        ADOLFO LEONARDO 
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        Nascimento: 08/09/1980 

        Casou-se com: Paula Padovani 

             
            Nascimento: 02/02/1980 

            TIVERAM 1 FILHO:  

            |-> FILHO DE ADOLFO E PAULA: 

            LUCA LEONARDO 

             
            Nascimento: 05/03/2015 

|-> 4º FILHO DE ANTONIO E MARIA ROSA:  

MADDALENA MARRANO 

Nascimento: 24/06/1897 

Nasceu em: Tramutola 

Falecimento: 04/08/1898 

 

|-> 5º FILHO DE ANTONIO E MARIA ROSA: 

ANGIOLA MARRANO (LY1T-JJV) 

Natimorta em: 29/06/1899 

Nasceu em: Tramutola 
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CAPÍTULO 22 

Família de  
ANTONIO MARRANO e MARIA GIUSEPPA TROCCOLI. 

 

-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --  
 

Após o falecimento de  

Maria Rosa Troccoli  em 1902, 

Antonio Marrano  
casou-se com a cunhada,  

Maria Giuseppa Francesca Troccoli. 

-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 

 
Uma nova e bela história foi escrita... 
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|-> ANTONIO MARRANO     e |-> MARIA GIUSEPPA FRANCESCA TROCCOLI  

          
Nascimento: 06/10/1864  Nascimento: 13/05/1881 

Nasceu em: Tramutola    Nasceu em: Tramutola 

Falecimento: 21/08/1941  Falecimento: 29/09/1962 

        Apelido: Peppa 

Casaram-se em: 26/09/1904 em Tramutola 

        Luigia Baldi: “Fui no Cartório e encontramos os dados da minha avó e o 

nome correto dela era Maria Giuseppa Troccoli, a data de nascimento é a que eu te enviei, bem como a 

de morte”. 

        Angelina Baldi: “Lembro-me muito bem... era uma mulher muito boa e 

me lembro dela com muito carinho. É claro que naqueles dias a vida não era fácil pra ninguém e eles 

faziam muitos sacrifícios para sobreviverem". 

 

TIVERAM 6 FILHOS: 

|-> 1º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

MARIA MARRANO 

Nascimento: dezembro de 1905 

Falecimento: 19/10/1908 

|-> 2º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

MADDALENA MARRANO (LB94-K33) 

  
Nascimento: 03/08/1908 

Nasceu em: Tramutola/PZ 

Apelido: Elena 
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Casou-se com: Francesco Vita 

    TIVERAM 5 FILHOS:  

    |-> 1º FILHO DE MADDALENA E FRANCESCO: 

    IDA 

   Casou-se com:  Michele Mercadante 

        TIVERAM 1 FILHO: Saverio 

    Falecida 

    |-> 2º FILHO DE MADDALENA E FRANCESCO: 

    GIUSEPPINA 

    Falecida 

    |-> 3º FILHO DE MADDALENA E FRANCESCO: 

    ANTONIO 

    Casou-se com: Teresa 

    Falecido 

   |-> 4º FILHO DE MADDALENA E FRANCESCO: 

    DONATO  

    Permanece em Battipaglia, uma cidade a 100 km de distância de Tramutola. 

    |-> 5º FILHO DE MADDALENA E FRANCESCO: 

    SILVANA  

    Vive em Gênova 

    [NINGUÉM ESTÁ NO FACEBOOK] 
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|-> 3º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

MICHELE MARRANO (LB9L-T44) 

 
Nascimento: 26/02/1910 

Altura: 1,68m 

Residência: Rua Itauna, nº 816- Vila Maria / Rua Asdrubal do Nascimento, 143 e emprego na Rua 

Barbosa, nº 168 | Morou muito tempo na Rua Orozimbo Maia, nº 7 – Mooca - SP 

Nasceu em: Tramutola/PZ 

Passaporte expedido em: 09/03/1939 

Desembarcou em: Santos, 25/05/1939 

Profissão: Pedreiro e ajudante geral na loja NOVIDADES ELETRÔNICAS (hoje extinta), na Av. Celso Garcia, 

Brás - SP 

Curiosidades: 

- Quando chegou ao Brasil passou por Rio das Pedras, se encontrando com o irmão Michele Antonio 

Cono Marrano. 

- Já morando em São Paulo, junto com o filho “Toninho” foram visitar Cona que ficou internado em 

Campinas/SP. 

Falecimento: 21/01/1995, com 85 anos 

Casou-se com:  Idalina Ferrari 

    Idalina Ferrari e Michele Marrano em seu casamento 

   TIVERAM 2 FILHOS: 

    |-> 1º FILHO DE MICHELE E IDALINA: 

    MARILDA MARRANO LETTIERI  
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     Rita, Rafael, MARILDA e Beatriz 

    Nascimento: 28/12/1951 

    Mora em: Rua Sapucaia, nº 1070 – apartamentos 43 e 63 – Mooca - SP 

    Casou-se com: Giovanni Lettieri 

         
        Nascimento: 29/08/1939 

        Nasceu em:  

        Falecimento: 20/12/2004 

        TIVERAM 3 FILHOS: 

        |-> 1º FILHO DE MARILDA E GIOVANNI: 

        RITA DE CÁSSIA LETTIERI 

        Nascimento: 19/01/1982 

        |-> 2º FILHO DE MARILDA E GIOVANNI: 

        RAFAEL LETTIERI 

        Nascimento: 21/05/1986 

        |-> 3º FILHO DE MARILDA E GIOVANNI: 

       BEATRIZ LETTIERI 

        Nascimento: 14/11/1994 

    |-> 2º FILHO DE MICHELE E IDALINA: 

    ANTONIO MARRANO  
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    Nascimento: 16/06/1955 

    Apelido: Toninho 

|-> 4º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

MARIA MARRANO (GMJC-QPZ)  

Franca e Maria 

Nascimento: 13/05/1912 

Nasceu em: Tramutola/PZ 

Falecimento: 29/12/1979 - com 68 anos por doença cardiovascular 

Casou-se com:  Felice Baldi 

     
    Nascimento: 30/09/1912 

    Falecimento: 20/08/1984 

    Profissão: fotógrafo  
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    TIVERAM 3 FILHOS:  

   

  
Tramutola, 1972, na casa da família Marrano. Da direita para a esquerda: Angelina Baldi e marido 

Gerardo Aragona. Maria Marrano (com Clelia Aragona nos braços) e marido Felice Baldi. Felice Simone 

e esposa Luigia Baldi. Acima, Franca Baldi e Laura Aragona. 

   |-> 1º FILHO DE MARIA E FELICE: 

    LUIGIA BALDI [FACEBOOK] 

            
                                                                                                                                   Luigia e Felice Simone 

    Nascimento: 06/08/1940 

    Apelido: Gigina  

    Vive em Tramutola 

    Curiosidades:  

    - “Embora eu tivesse apenas 1 ano de idade, eu me recordo do meu avô ANTONIO como 

que num sonho, e meu tio Vincenzo parecia muito com sua presença. Não me lembro do seu rosto mas, 

vários fatos que aconteceram naquele tempo, minha mãe confirmou quase tudo pra  mim”. 



 

392 

    - Não teve filhos. Perdeu uma gravidez (trigêmeos) em 1977, no 4º mês.  

    - “Lindo! Encontramos outro pedaço da família, que prazer. Pena não sermos todos 

íntimos. Minha mãe lamentou muito que, com o irmão Cona, eles não tivessem tido esta oportunidade. 

Michele, ocasionalmente, trocava algumas cartas. Aqui na Itália, infelizmente, nossos jovens continuam 

“fugindo” ao redor do mundo à trabalho. Isso é muito triste. Em comparação com século atrás, nada 

mudou!”. 

    Casou-se com: Felice Giorgio Simone 

       
        Apelido: Filippino 

    |-> 2º FILHO DE MARIA E FELICE: 

    ANGELINA BALDI  [FACEBOOK]  

      
    Nascimento: 22/01/1943 

    Apelido: Lilina [FACEBOOK] 

    Vive em Melbourne – Austrália há mais de 50 anos. 

    Curiosidades: 

    - “Nós sabíamos do seu avô Cona porque nossa mãe Maria frequentemente mencionava 

aqueles irmãos distantes dizendo que eles tinham que emigrar muito cedo ...” 

    - “Estou em Melbourne há mais de cinquenta anos, tenho duas filhas e cinco netos, moro 

sozinha desde que meu marido faleceu há três anos”. 

    - “Seu pai, vejo que há muita semelhança com alguns dos Marranos, o mesmo sorriso!!!” 

    - “Vivo perto dos filhos do tio Vincenzo, e temos um relacionamento muito bom”  

    Casou-se com: Gerardo Aragona 
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       TIVERAM 2 FILHOS: 

        |-> 1º FILHO DE ANGELINA E GERARDO: 

        LAURA ARAGONA 

         
       Nascimento: 30/11/1968 

        Mora em Melbourne 

        |-> 2º FILHO DE ANGELINA E GERARDO: 

        CLELIA ARAGONA 

        Nascimento: 30/09/1973 

        Apelido: CLELSIE AMORE [FACEBOOK] 
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    |-> 3º FILHO DE MARIA E FELICE: 

    FRANCA BALDI [FACEBOOK] 

     
       Foto à direita: Franca, mãe Maria, pai Felice Baldi, Felice Simone e Luigia 

    Nascimento: 06/02/1953 

    Mora em: Potenza/PZ 

    Casou-se com:  Roberto Iacobelli 

         
         TIVERAM 2 FILHOS: 

        |-> 1º FILHO DE FRANCA E ROBERTO: 

        FRANCESCO IACOBELLI 

         Francesca e Francesco    

       Casou-se com:  Francesca 
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            TIVERAM 2 FILHOS: 

            |-> 1º FILHO DE FRANCESCO E FRANCESCA: 

            DIEGO  

            Nascimento: 2013 

             
            |-> 2º FILHO DE FRANCESCO E FRANCESCA: 

            NICOLÒ 

         
 

        |-> 2º FILHO DE FRANCA E ROBERTO: 

        MARIACRISTINA IACOBELLI [FACEBOOK) 

          
                  Claudio, Franca e Mariacristina 

        Nascimento: 16/08/1992 
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        Casou-se com: Claudio Turlione 

             
            Filhos: 2 

            |-> ISABEL  

            
            |-> GAIA  
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|-> 5º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

VINCENZO MARRANO (QMJC-QC7) 

    
                          Vincenzo com esposa e filhos na década de 1960 

Nascimento: 04/09/1914 

Nasceu em: Tramutola/PZ 

Falecido: 15/12/1974 

Viveu na Austrália (a partir de 1951) 

Antonio e Francesco chegaram com a mãe (Maria Rocco) em 1954 na Austrália.  

Casou-se com:  Maria Rocco 

      
             Antonio, Maria Rocco e Franco – em 2010 

    Faleceu em 2011, com 92 anos. 

     TIVERAM 2 FILHOS:  

    |-> 1º FILHO DE VICENZO E MARIA ROCCO: 

    ANTONIO MARRANO 

   Nascimento: 01/01/1947 

    Apelido: Tony 

   Casou-se com: Maria Sammartino [FACEBOOK “Maria Marrano”] 

         Nasceu na Austrália. 

        A mãe era de Villa D’Agri e foi pra Austrália em 1951. 

        O pai era de Viggiano. 

         TIVERAM 1 FILHO:  

        |-> FILHO DE ANTONIO E MARIA: 

        GEMMA MARRANO 
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        Antonio, Gemma e Maria Sammartino 

   Mora em Bulleen, Victoria, 15 km de distância de Melbourne 

    - “Também estamos felizes em saber que existem parentes na América do Sul.” 

    
    Foto de Angelina Baldi e Antonio, que encontraram-se em 15/01/2020 para separarem 

fotos de familiares para me enviar. 

   |-> 2º FILHO DE VICENZO E MARIA ROCCO: 

    FRANCESCO MARRANO 

    Apelidos: Frank e Franco 

   Nascimento: 09/03/1948 

|-> 6º FILHO DE ANTONIO E GIUSEPPA: 

MARIO MARRANO (GMJC-Q2R) 

  Nino e seus pais Giuseppina e Mario  

Nascimento: 10/10/1917  

Nasceu em Tramutola/PZ 
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Falecimento: 09/03/2012 

Casou-se com: Giuseppina di Fuccio 

     
    Nascimento: 06/10/1922 

    Nasceu em : Viggiano/PZ 

    Falecimento: 27/12/2001, em Marsicovetere/PZ 

    TIVERAM 2 FILHOS: 

   |-> 1º FILHO DE MARIO E GIUSEPPINA:  

    MARIA PROSPERINA MARRANO 

     
   Nascimento: 28/09/1952 

    Nasceu em: Viggiano/PZ 

    Casou-se com:  Luigi Grieco em 19/01/1973 

        Nascimento: 15/09/1939 

        Nasceu em: Tramutola 

        Residente em Tramutola, no Distrito de Castiglione  

         TIVERAM 2 FILHOS:  

        |-> 1º FILHO DE PROSPERINA E LUIGI: 

        MICHELE GRIECO [FACEBOOK] 

     Nascimento: 26/01/1975 

        Nasceu em: Potenza/PZ 

        Mora em Pisa 

        |-> 2º FILHO DE PROSPERINA E LUIGI: 

        GIOVANNA GRIECO [FACEBOOK] 
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        Nascimento: 11/04/1978 

        Nasceu em: Potenza/PZ 

       Residente em Tramutola, no Distrito de Castiglione  

        Casou-se com: Andrea de Maio 

             
           Nascimento: 29/04/1973 

            Nasceu em: Viggiano/PZ 

            TIVERAM 2 FILHOS:  

            |-> 1º FILHO DE GIOVANNA E ANDREA: 

             GUIDO DE MAIO 

            Nascimento: 14/07/2005 

            Nasceu em: Potenza/PZ 

           |-> 2º FILHO DE GIOVANNA E ANDREA: 

            MARIA GRETA DE MAIO 

             
           Nascimento: 29/05/2009 

            Nasceu em: Potenza/PZ 
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    |-> ANTONIO MARRANO 

     
    Nascimento: 04/12/1957 

    Nasceu em: Tramutola 

    Apelido: Nino 

    Residente em: Via Monticello, 8 

    Casou-se com: Sonia Tavolaro, em 30/10/1993 

         
       Nascimento: 31/10/1967 

        Nasceu em: Tramutola 

        TIVERAM 1 FILHA: 

        |-> GIUSEPPINA MARRANO  

         
        Data de nascimento: 29/04/1995 

        Apelido: Giusi 

        Nasceu em: Marsicovetere/PZ 
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CAPÍTULO 23 

Datas 

 

 

 

 
JANEIRO        NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Antonio Marrano (Tony)   01/01/1947 
Matheus Marrano    11/01/1994 
Luigi Rosatti Marrano    11/01/2018 
Gabriel Marrano     17/01/1996 
Rita de Cássia Lettieri    19/01/1982 
Angelina Baldi     22/01/1943 
Michele Grieco     26/01/1975 
 
 

FEVEREIRO     NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Maria Rosa Troccoli     01/02/1862 26/01/1902 
Paula Padovani     02/02/1980 
Franca Baldi     06/02/1953 
Maristela Negri Marrano   08/02/1965 
Michele Marrano    26/02/1910 21/01/1995 
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MARÇO         NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Luca Leonardo     05/03/2015 
Francesco Marrano (Frank)   09/03/1948 
Maria Catarina Modesto Marrano  29/03/1958 
 
 

ABRIL          NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Guilherme Marrano    04/04/2017 
Vandalberto Possignolo Marrano  06/04/1961 
Giovanna Grieco    11/04/1978 
Alberto Jane Marrano    17/04/1941 18/01/1993 
Antonio Ferro     22/04/1941 
Andrea de Maio     29/04/1973 
Giuseppina Marrano (Giusi)   29/04/1995 
 

 
MAIO          NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Fernanda Leonardo    03/05/1979 
Rafael Eduardo Modesto Marrano 06/05/1979 
Maria Giuseppa Francesca Troccoli 13/05/1881 29/09/1962 
Maria Marrano Baldi    13/05/1912 29/12/1979   
Miguel Sturion Marrano   21/05/1980 
Rafael Lettieri     21/05/1986 
Maria Greta de Maio    29/05/2009 
 

 
JUNHO          NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Valéria Cecílio Alba Marrano  15/06/1979 
Antonio Marrano (Toninho)   16/06/1955 
Luis Filipe Marrano    21/06/2003 
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JULHO          NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Warlei Marrano     01/07/1963 
Ana Clara Marrano    04/07/1998 
Arthur Leonardo Junior   05/07/1952 
Guido de Maio     14/07/2005 
Lorena Marrano     18/07/2017 
Vanderci Marrano    23/07/1967 
Antonio Olympio Marrano   26/07/1935   29/05/2012 
 
 

AGOSTO         NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Luigia Baldi     06/08/1940 
Mariela Barbosa Bassa Marrano  13/08/1985 
Tamires Rosatti Marrano   15/08/1987 
Mariacristina Iacobelli    16/08/1992 
Felisberto Marrano    20/08/1932 19/07/2012 
Giovanni Lettieri     29/08/1939 20/12/2004 
 
 

SETEMBRO        NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Vincenzo Marrano    04/09/1914 15/12/1974 
Adolfo Leonardo     08/09/1980 
Maria Eduarda Marrano Calori  15/09/2006 
Luigi Grieco     15/09/1939 
Michele Antonio Cono Marrano  25/09/1894 20/07/1971 
Maria Vanda Possignolo Marrano  27/09/1937 
Danilo Marrano Ferro    28/09/1983 
Maria Prosperina Marrano   28/09/1952 
Felice Baldi     30/09/1912 20/08/1984 
Clelia Aragona          30/09/1973 
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OUTUBRO       NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Francisco Eduardo Marrano   04/10/1945 
Antonio Marrano     06/10/1864 21/08/1941 
Giuseppina di Fuccio    06/10/1922 27/12/2001 
Mario Marrano     10/10/1917 09/03/2012 
Eloah Catarina Modesto Marrano  13/10/1982 
Elias Hideo Teramoto    14/10/1981 
Deize Marrano     17/10/1947 
Iria Maria Marrano    20/10/1943 
Cecília Maria Marrano    20/10/1943 
Sonia Tavolaro     31/10/1967 
 
 

NOVEMBRO        NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Lucia Taranto     02/11/1911 23/07/1978 
Angelina Rosatti Marrano   07/11/2011 
Maria Helena Marrano   11/11/1933 06/01/1970 
Lucilene Maria Pimpinato Marrano 15/11/1974 
Beatriz Lettieri     14/11/1994 
Wagner Marrano    23/11/1968 
Laura Aragona          30/11/1968 
 
 

DEZEMBRO        NASCIMENTO  FALECIMENTO 

Antonio Marrano (Nino)   04/12/1957 
Maria Angela Sturion Marrano  05/12/1942 
Gustavo Eduardo Modesto Marrano 16/12/1985 
Delfino Marrano     25/12/1938 09/06/2010 
Marilda Marrano Lettieri   28/12/1951 
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CAPÍTULO 24 

Encontro da Família Marrano 2019 

 
  Eis que, finalmente em 23 de novembro 2019, conseguimos reunir 

uma da família Marrano que vive no Brasil para um encontro. 

  Após muitos anos sem a família – residente no Brasil – se encontrar, 

me arrisco a dizer que este foi um dos encontros dos últimos anos onde 

mais familiares estiveram juntos num único evento. 

  Embalado ao som de muita música italiana e de um belo churrasco, 

demos muitas risadas, contamos muitas histórias e, podemos dizer que 

verdadeiramente celebramos nossas origens! 

 

 

Acima, convite do encontro. 
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  Carinhosamente preramos um painel para o encontro, com diversas 

fotos antigas, que veremos abaixo. No detalhe, brasão da Comuna de 

Tramutola ganhado por Francisco Eduardo Marrano pelo Sindaco de 

Tramutola, por ocasião de sua visita em maio de 2019. 

 

 

Painel feito por Gustavo Eduardo Modesto Marrano e Francisco Eduardo Marrano. 
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  Ainda, preparamos um backdrop especial para tirarmos fotos e 

lembrarmos daqueles que sempre estarão em nossos corações, bem 

como de símbolos  da Itália, da cidade de Rio das Pedras, da Comuna de 

Tramutola, do Brasil e da cidade de São Paulo. 

 

 

  

 Passo a colacionar algumas fotos do encontro: 
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Acima, da esquerda para a direita: “Toninho”, Danilo, Rafael, Gustavo, Eloah. 

 

Abaixo: Rita, Cecília, Iria, Deize, Arthur, Eduardo,  

Vanderci, Vandalberto, Marilda, Catarina, Vanda e Ângela. 

 

Agachado: Miguel. 
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Parte da geração mais nova da família. Da esquerda para a direita: 

Maria Eduarda, Luigi, Angelina e Lorena. 

 



 

414 
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CAPÍTULO 25 

PERIGO em TRAMUTOLA 

 
 Nem só de belas histórias e boas notícias vivemos. 

  Eis que, enquanto escrevia este livro, sou surpreendido com a notícia 

abaixo no site do meio de comunicação mais famoso da Itália, a “Rai”. 

 

 A notícia do dia 20 de janeiro de 2020 dava conta que Tramutola 
havia sido atingida por um forte terremoto. 

 Busco contato com Luigia e “Nino”, mas não me respondem. Talvez 

fosse devido ao fuso horário ou falta de comunicação/internet. Tudo era 

incento. 

  Realizo pesquisas em sites brasileiros, e nada de noticiar o ocorrido. 

Alguns sites estrangeiros mencionam um possível terremoto no sul da 

Itália, mas sem maiores informações. Finalmente encontro o site do 

“Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, e sou surpreendido ao 

verificar que Tramutola havia sido a comuna mais próxima do epicentro 

(1km). 
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 Aguardo diversas horas pelo contato de Luigia e de “Nino”, mas não 

tenho retorno. 

  Finalmente, no dia seguinte, verifico ter recebido uma mensagem de 

Luigia. 

  Emocionada e abalada, Luigia me relata todo o ocorrido e 

envia algumas fotos da tragédia ocorrida na pequena Comuna de 

Tramutola, as quais passo a colacionar a seguir: 
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BRINCADEIRA!!!  

ISTO É 
 

 
 

 Bom... mas então porque 

este capítulo se chama “Perigo 

em Tramutola”?  

  Esta certamente é uma 

das boas recordações que 

temos da nossa família, em Rio 

das Pedras/Brasil. 

  Aos familiares, explico: 

Michele Antonio Cono Marrano, 

que no Brasil ficou conhecido 

como “Cona”, teve 11 filhos. 

Alguns tiveram apelidos 

curiosos que talvez ninguém 

saiba a origem. Tinhamos o 

Bingue (Delfino), o Peteco 

(Antonio Olympio) e o PERIGO 
(Felisberto Marrano). 

  Muito querido por todos nós, o eterno TIO PERIGO teve a 

oportunidade de conhecer Tramutola em 1989 (foto acima). 
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 Anos depois, em 1994, Vanderci – filha de Felisberto (Perigo) – 

também teve a oportunidade de conhecer a Comuna. Deca, como é 

conhecida entre os familiares, relata que se preparou por longos dois anos 

para poder fazer a viagem. Se dedicou muito ao estudo da lingua italiana 

para poder aproveitar o passeio e conversar com os familiares de 

Tramutola mas, incrédula, relata que quando chegou lá “não conseguia 

[me] comunicar com os tios pois eles só falavam em dialeto”. 

  Fato é que Vanderci (ao 

centro na foto ao lado) conseguiu 

aproveitar o passeio e também 

participou da celebração de 

FERRAGOSTO (Festa da 

Assunção de Maria pelos 

italianos no dia 15 de agosto. 

É também ponto de partida 

das férias na Itália), subindo a 

montanha para fazer piquenique 

junto com os familiares (abaixo). 

 

 

 Vandalberto, o filho mais velho de Perigo, conta que o sonho do pai 

também era conhecer a Itália e, mais do que isso, conhecer Tramutola.  
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  Cona teve um filho, Antonio (“Toninho”), mas que faleceu bebê. 

Assim, podemos dizer que Perigo foi o filho sobrevivente mais velho  e, 

certamente por este motivo, se recordava muito mais das conversas e das 

histórias que ouvia. Era um grande entusiasta das histórias familiares e 

certamente devia questionar muito o pai, mesmo que este não fosse de 

querer contar. Fico imaginando que Cona deva ter pensado à época: “já 

contei a história pra um filho, não vou repetir tudo novamente”.  

  Recordando com sua mãe Vanda, Vandalberto conta que o pai 

sempre dizia que antes de falecer queria conhecer a cidade de Tramutola, 

ver os parentes que ainda viviam na comuna e “ir na casa que seu pai 

nasceu e que desde a sua infância escutava as histórias que eram 

contadas”. Vanda, diversas vezes, ouviu o marido contar este desejo à ela. 

  Quando finalmente conheceu Tramutola, graças à Arthur Lernardo 

que o levou, teve a oportunidade de reviver tudo aquilo que seu pai falava 

da terra que nasceu e “iria entrar na casa que sempre esteve em sua 
imaginação”, nas emocionantes palavras de Perigo, guardadas 

carinhosamente por Vanda – sua esposa.  

 Vandalberto recorda que esta viagem sempre esteve nas conversas 

do pai com os familiares e amigos. Ele chegou ao Brasil radiante de 

alegria. Simplesmente, não se continha! Contava para todos a sua 

experiência que viveu em um novo mundo, cheio de novidades. 

  Em Tramutola ganhou presentes inesquecíveis: uma das melhores 

recordações de sua vida, lindas fotos e também um apelido 

(“americano”). 

  Felisberto desejava que todos os seus irmãos fossem para 

Tramutola conhecer suas raízes e sentir a mesma emoção que ele sentiu. 
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 Amante da culinária italiana, “Perigo” era o filho que mais apreciava 

fazer massas e por este motivo herdou de seu pai (“Cona”) um bem de 

valor imensurável: as máquinas de fazer massas. 
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  Tais máquinas foram usadas por diversas vezes para fazer os 

saborosos almoços de domingo. 

 Fato é que o sentimento de amor à terra italiana era 
incontrolável. Os olhos do tio Perigo “brilhavam quando falava da 

viagem, da beleza de Tramutola, do encontro com os parentes italianos e 

das conversas com as pessoas da cidade”, relembra o filho Vandalberto. 

 

Na foto, da direita para a esquerda:  

Felisberto (Perigo), Mário, Giuseppina, Prosperina e Giovanna. 
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CAPÍTULO 26 

Fotos diversas 

 
 Apesar da minha intenção nunca ter sido criar um ‘fotolivro’ familiar, 

algumas fotos históricas, curiosas e bonitas não podiam deixar de fazer 

parte deste projeto, por isso dediquei um capítulo exclusivo à elas. 

 

 
 Acima à esquerda, Cona trabalhando. Ao lado, vemos a Indústria de Bebidas 

Limongi (onde Cona e todos os filhos homens trabalharam) e mais  ao fundo as 

propriedades da família Marino onde Cona morou por um tempo e trabalhou. 

 

 
 À esquerda vemos Cecilia, Berto e Iria na formatura (Ginásio) das gêmeas.  

Ao lado, foto de 1965 por ocasião da formatura (Colegial) de Deize,  

acompanhada por Eduardo. 
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 À esquerda vemos mais uma foto do casamento de  

Michele Marrano com Idalina. Foto cedida por “Toninho”.  

Ao lado: Eduardo, Vandalberto e Delfino (Bingue). Foto cedida por Vanderci. 

 

Abaixo, Tramutola 1986. Fotos cedidas por “Toninho”.  

À esquerda: Prospera, Giovana e Silvana.  À direita: Toninho com Giuseppina. 
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Foto de 1995. Época em que boa parte dos familiares de Rio das Pedras se reuniam 

na casa de Deize em Piracicaba para o almoço de Natal. Vemos: Danilo, minha irmã 

Eloah, eu (Gustavo), “Bingue”, Fernanda e “Peteco”. 

Abaixo, foto de 2002 por ocasião do centenário da  

familia Taranto em Rio das Pedras. 
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Fotos de 2007, por ocasião do aniversário de  

Vanda Possignolo, casada com Felisberto Marrano  

(carinhosamente chamado pelos familiares de “Perigo”). 
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 Casamento de Eduardo e Catarina Modesto - 8 de julho de 1978. Aqui vemos 

os irmãos Eduardo, Iria, Felisberto ("Perigo”), Deize, Alberto ("Bertinho"), Cecilia, 

Delfino ("Bingue") e Antonio ("Peteco") com a mãe Lucia Taranto. 

Abaixo, foto mais descontraída dos irmãos: Bertinho, Du, Peteco, Perigo e Bingue. 
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CAPÍTULO 27 

Curiosidades e considerações finais 
 

 

*  Na Certidão de Óbito do 1º filho de Michele Arcangelo Pietro Marrano 

com Teresa Rosa Maddalena Ferrara (Antonio Marrano em 1860), 

podemos ver que Luigi TROCCOLI foi um dos que levou a conhecimento o 

falecimento de Antonio.  

  Em Tramutola há muitos Troccoli que não são parentes entre si, mas 

fato é que o Antonio Marrano nascido em 1864 se casou com as irmãs 

Troccoli, o que pode indicar que já havia amizade entre as famílias. 

 

*   Os nomes Angiola, Maddalena, Giuseppe, Francesco, Luigi, Michele, 

Antonio e Cono estão presentes na família há gerações! 

 

*   Agora podemos compreender o “porque” do nome longo de Michele 

Antonio Cono Marrano, vejamos:   

 



 

430 

*   O documento datado de 1793, referente ao nascimento de Cono 

Rosario Nicola Marrano, é assinado pelo Padre Francesco Marigliani. Ao 

ler, Luigia me escreve: “este padre, Francesco Marigliani, era dono da 

casa onde eu moro, comprada pelo meu avô Baldi em 1921”.  

 

  Em outra ocasião, Luigia havia me relatado que tal casa tem quase 

200 anos, e que a data está numa placa escrita em latim. 

 

*  A respeito do referendo 

realizado na Itália em 2 de junho 

de 1946, em que as mulheres 

tiveram pela primeira vez direito a 

voto e os italianos decidiram pela 

República como forma de governo, 

Luigia Baldi relata: “Eu tinha 

apenas 6 anos de idade, mas me 

lembro muito bem deste evento, 

pois meu pai foi escrutinador”. 

 

*  Na Certidão de Casamento 

de Michele Arcangelo Pietro 

Marrano e Teresa Rosa Maddalena Ferrada, podemos ver que Francesco 

MARINO foi testemunha. Já Cono Marrano havia sido testemunha em 

1835 no casamento de uma moça de sobrenome Luca.  

  Mas o que chama atenção mesmo é a Certidão de nascimento de 

Maria Teresa Rosa Tílio (abaixo), de 4 de junho de 1846. Podemos ver que 

ela era filha de Francesco Tílio e de Rafaela LUCA. Teresa Tílio viria a ser 

a mãe das irmãs Troccoli: Maria Rosa e Maria Giuseppa. 
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*  Vimos no Capítulo "Família Troccoli: laços de amor", que os irmãos 

Troccoli – Antonio e Pasquale – vieram para o Brasil.   

  O que chama atenção é o endereço que constou no registro de 

estrangeiros de Antonio e que pode ter passado despercebido para 

muitos:  

Rua Asdrubal do nascimento, 143 

  Este é exatamente o mesmo endereço que constou no registro de 

Michele Marrano poucos anos antes (conforme vimos no Capítulo "Irmãos 

Michele no Brasil"). 
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  Trecho abaixo dos registros para relembrarmos: 

 
  Seria a tal casa de João Luca – pai de Serafina – que passou por 

Minas Gerais, mas fez morada na capital paulista?  

  Vimos anteriormente que a mãe de Teresa Tilio, casada com 

Michele A. G. Troccoli, tinha sobrenome Luca... 

   Ou seria a residência de algum familiar Troccoli que chegou 

anteriormente no Brasil? 

  

* Vimos que Michele Marrano, pai de Toninho e 

Marilda, trabalhou como pedreiro e até numa loja de 

produtos eletrônicos (Novel), entretanto, antes disso 

tudo, Michele ao chegar em São Paulo trabalhou 

numa Padaria. Esta padaria está localizada na Rua 

Treze de Maio, 596 - Bela Vista, e foi fundada em 

1914. É simplesmente uma das padarias mais 

tradicionais da capital paulista e seu fundador é 

também de Tramutola: 

"Localizada na porção sul da Itália, a região da Basilicata batiza uma das padarias mais 
tradicionais de São Paulo, aberta em 1914. Veio de lá, mais precisamente da comuna 

de Tramutola, o imigrante Filippo Ponzio, fundador do negócio. Ele escolheu um 
casarão na rua Treze de Maio, no Bixiga, para abrigar seu empreendimento e, 

inspirado nas receitas domésticas de sua terra natal, começou a produzir pães em solo 
brasileiro. “Lá em Tramutola, as pessoas costumavam fazer o pão na própria casa, não 
tinha padaria naquele tempo”, explica Nicola Lorenti, sobrinho-neto de Ponzio e parte 

da quarta geração à frente do negócio." 

 

  Ademais, vimos anteriormente que Maria Rosa Tavolaro, casada 

com Cono Rosario Nicola Marrano era filha de Pasquale Tavolaro e Maria 

Seraphina Ponzio, ou seja, mesmo sobrenome do fundador da padaria. 
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*  “Revirando” os arquivos online encontro também duas assinaturas de 

Cono Marrano, datadas de 1835, quando foi testemunha em dois 

casamentos, sendo que em um dos casamentos o noivo era f ilho de uma 

moça de sobrenome Ferrara e a noiva tinha sobrenome Luca, 

curiosamente sobrenomes ligados à família Marrano na época. 

 

  

 

 

 

  Seria Cono Marrano ou Cono Rosario Nicola Marrano? 

  Por dedução, esta informação pode ‘comprovar’ que Cono Marrano – 

que cada vez dizia ter uma idade – fosse realmente de 1795 (e seu irmão, 

Cono Rosario Nicola, de 1793). 

 

  Cono e Cono Rosario Nicola moravam na Strada Santa Rosa 

(atualmente chamada de Via della Rosa) e a profissão deles era 

pizzicagnolo, que seria aquele que tem uma pequena venda de frios 

(salsichas, salames, queijos etc). 
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*  Se recorda que no 1º capítulo eu coloquei que em Padula/Salerno 

havia Lodovico Marrano? Curiosamente, pesquisando, encontrei que 

ele nasceu em 1 de novembro de 1816 e era filho de um tal FRANCESCO 

MARRANO.  

 

  Vimos que Giuseppe Francesco Nicola Marrano (filho de Cono 

Marrano e Rosa la Salvia) nasceu em 1761. Tento descobrir mais algum 

detalhe e acabo conseguindo o registro de nascimento de Lodovico. 

Entretanto, quem compareceu para registrá-lo não foi seu pai Francesco - 

se tivesse sido iria aparecer filho de quem ele era e isso poderia ajudar a 

descobrir se havia alguma ligação familiar. 
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*  Pelo que reparei, as listas de bordo dos navios eram sempre feitas 

em ordem alfabética, principalmente as da 3ª classe. 

  Não sei se você notou, mas na lista do navio "Principe di Udine" de 

1912, em que "Cona" chegou ao Brasil, há uma curiosidade: logo abaixo  

do nome dele há outra pessoa de sobrenome Marrano: Rosa Marrano. 

  Vejamos no recorte: 

 

  Consta: Rosa Marrano, 53 anos, viúva, Potenza, com destino a 

cidade de São Paulo. 

  Cheguei a ficar com  dúvidas, mas logo tudo fez sentido. 

  Ela dizia ter 53 anos em 1912, então nasceu em 1859. Pergunto para 

Ileana, que resolve conversar com sua irmã Yolanda. Esta última confirma 

a minha suspeita: Rosa na verdade era Maria Rosa Marrano, a 1ª f ilha do 

casal Carmine Giuseppe Marrano e Emilia di Lorenzo, nascida em 28 de 

junho de 1859, ou seja, irmã de Francesco ANTONIO MARRANO (que se 

casou com Teresa de Rosa). 

  Na página seguinte, o registro de nascimento de Maria Rosa Marrano. 
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*   Família Luca Marino. Entro em contato com Dona Teresa Marino 

Galvão, filha de Serafina Luca – a quem “Cona” chamava de prima-irmã. 

  Dona Teresa me relatou que seus avôs (pais de sua mãe Serafina 

Luca) eram João e Maria e que vieram de Tramutola. Entretanto, antes 

de partir para o Brasil, tiveram uma menina chamada Catarina. Ao 

chegarem no Brasil o casal fez morada inicialmente em Caratinga-MG, 

onde nasceu Serafina. Tempos depois foram pra capital paulista, onde 

nasceu Elvira. 

  Curioso é saber que, quando os italianos chegavam ao Brasil, tinham 

que "abrasileirar" o nome: Michele virava Miguel; Giuseppe virava José; 

Giovanni virara João. E é aqui que começa a entrar uma curiosidade:  

  No capítulo 9 vimos sobre a proximidade de “Cona” com a família 

Luca Marino; já no Capítulo 16 vimos que o pai de “Cona” (Antonio) tinha 

uma irmã chamada Maria, que se casou com GIOVANNI ROSARIO LUCA. 

  Como já visto, o casal Maria Marrano e Giovanni Rosario Luca teve 

ao menos 4 filhos em Tramutola: Angiola, outra Angiola, Marianna Caterina 

Maddalena e Pietro Luca. Fato é que após o nascimento de Pietro em 

1903 eu não consegui localizar mais nenhum documento desta família em 

Tramutola, nem ao menos se todos os filhos sobreviveram. Isso pode 

indicar que a família tenha emigrado. 

 Como relatado por Dona Teresa, o casal teve uma filha nascida em 

Tramutola chamada Catarina, o que pode indicar que fosse Marianna 

Caterina Maddalena.  

 Pergunto então à Dona Teresa se ela tem algum documento ou se 

recorda o sobrenome de sua avó materna, Maria. Mesmo após procurar e 

conversar com sua irmã, não consegue localizar documentos e me dar 

respostas. Diz que à época os pais não falavam muito sobre o passado e, 

por ser a filha mais nova e ter estudado muitos anos em colégio interno, 

não tem tantas recordações. 

 Costume à época, os casais imigrantes conversavam certos 

assuntos em italiano, para ninguém mais entender. Certamente os filhos 

nunca souberam se os pais tiveram filhos que sobreviveram pouco tempo 

ou natimortos.  
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  Aliás, mais um detalhe: pouco tempo após o nascimento de Elvira, 

Maria engravidou novamente e faleceu devido a complicações na 

gestação. 

  Seriam Giovanni Rosario Luca e Maria Marrano os pais de Serafina 

Luca e por isso "Cona" a chamava de prima-irmã? 

 

 

*  Igreja Matriz de Rio das Pedras. Carmela e Donato, os pais de 

Nicolau Marino - marido de Serafina Luca. 

  O altar da igreja matriz de Rio das Pedras (abaixo) foi construído 

provavelmente por causa de uma “promessa” feita por Carmela, ainda em 

Tramutola. Esta história me foi contada por Dona Teresa.  

  Fato é que, ao chegarem em Rio das Pedras, Donato encomendou à 

família Longo de Amparo/SP 

um altar inspirado na Igreja de 

Tramutola. Era uma forma de 

manterem a fé e de estarem 

um pouco mais próximos da 

terra natal. 

  Infelizmente, no começo 

dos anos 2000 o padre optou 

por retirou o altar, mas ele 

continua na capela da Igreja, 

na lateral. 

  Em setembro de 2019 

Dona Teresa teve a 

oportunidade de conhecer 

Tramutola e a primeira coisa 

que ela quis fazer foi ir até a 

igreja para ver o altar. Relata que não conseguiu segurar a emoção ao ver 

a similaridade. 

  Curioso é saber, ainda, que tal igreja (Parrocchia Santissima Trinità) 

de Tramutola está situada na PIAZZA MARINO. 
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*  Esta foto de Michele Antonio Giuseppe Troccoli (pai das irmãs 

Maria Rosa e Maria Giuseppa) está no Capítulo 21 deste livro. Entretanto, 

foi deste jeito que me foi enviada por Luigia Baldi. 

  O quadro permanece até hoje na casa da família Troccoli em Vico 

Colombo e guarda um mistério: as 2 fotos colocadas nas bordas do 

quadro. 

  Na época em que procurava uma foto de Maria Rosa (minha bisavó) 

para me enviar, Luigia me relatou que perguntou aos familiares Troccoli, 

mas todos disseram nunca ter visto uma foto dela. Ao questionar a 

respeito das 2 fotos, simplesmente não sabiam dizer quem eram. 

  Luigia me diz: “pode ser até mesmo Maria Rosa, mas infelizmente 

não podemos afirmar”. 
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*  Como já vimos anteriormente, Antonio Marrano era pedreiro e 

trabalhou até na construção de uma usina hidrelétrica em Tramutola. 

Provavelmente ele tenha ensinado seus filhos "Cona" e Michele - que 

vieram para o Brasil - esta profissão.  

  Mas e Antonio, aprendeu com quem? 

  Bom... surpresa por verificar que o nome do pai de ANTONIO 

MARRANO era MICHELE ARCANGELO PIETRO MARRANO, Luigia me 

escreve: "Finalmente sabemos agora!", e me conta uma linda e 

emocionante história:   

“Nós nunca tínhamos entendido a quem se referiam as iniciais,  
e graças a Nino e a foto da Certidão que você me enviou ontem,  

percebi que as iniciais se referem a  
Michele Arcangelo Pietro Marrano, nascido em 1836  

e que foi ele quem construiu a casa na Via Pendio. [Na casa] haviam  

dois ‘MM’ esculpidos num portal de pedra, na entrada”. 

 Não podemos afirmar com toda certeza que a casa tenha sido 

construída por Michele Arcangelo Pietro Marrano, mas certamente a 

possibilidade é muito grande. 

  Vimos no Capítulo 18 que a família morou na Strada Santa Maria la 

Rosa até pelo menos 1864, e em 1870 já estavam em Via Pendio. 

  Em 1857, ano do terremoto que avassalou Tramutola, Michele A. P. 

estava com 21 anos. Teria este fenômeno natural tido alguma influênica na 

mudança de casa? 

 M. M.  
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Um livro feito acima de tudo com AMOR. 
 
 
 
 
 

As histórias que me foram relatadas e as colaborações que tive,  
tornaram este projeto único e especial. 

 

Quantos dias me peguei verdadeiramente chorando.  
A cada achado, uma emoção. 

 

Organizar o conteúdo tornou muito desafiador,  
pois os nomes dos antepassados eram parecidos.  

Alguns usavam “cerca de ..... anos”.  
Em um documento usavam o nome completo; já em outro, reduzido. 

Tudo isto dificultou ainda mais ter certeza de quem se tratava. 
 

Às vezes um documento encontrado que podia ser a solução,  
apenas aumentava a dúvida. 
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Cada novo documento era uma verdadeira nova peça  
de um quebra-cabeça, que só era possível  

compreender se encontrasse as peças ao redor. 
 

Muitos dias fiquei ansioso e de mãos atadas. 
Com o tempo, a solução! 

 

Confesso e concordo que o livro ficou complicado de ser entendido  
em algumas passagens, necessitando ser lido mais de uma vez.  

 
Também confesso ter lido infinitas vezes,  

e os nós na cabeça nem sempre eram desfeitos  
e, por isso, organizei o “Resumindo” e a “Árvore Genealógica”. 

 
Decifrei e analisei os documentos inúmeras vezes para compreender  

e encaixar no livro no melhor lugar possível. 
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Aos meus filhos Angelina e Luigi 
e à todos os familiares: 

 

Desejo que tenhamos sempre orgulho da vida simples  
e difícil de nossos antepassados. 

Cada venda realizada; cada tijolo encaixado, cada transporte feito  
no lombo de burro, cada garrafa envasilhada, não foi a toa.  

Foi pensando no próprio sustento e no de seu familiar  
e, por isso, chegamos até aqui. 

 

Depois de muita dedicação,  
deixo com muito carinho este livro à todas as gerações da  

-  família Marrano  - 
 
Gustavo Eduardo Modesto Marrano 
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Buongiorno Italia gli spaghetti al dente  
e un partigiano come Presidente 
con l'autoradio sempre nella mano destra 
un canarino sopra la finestra 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti 
con troppa America sui manifesti 
con le canzoni, con amore, con il cuore 
con più donne sempre meno suore 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria 
con gli occhi pieni di malinconia 
buongiorno Dio 
lo sai che ci sono anch'io 

Buongiorno Italia che non si spaventa 
e con la crema da barba alla menta 
con un vestito gessato sul blu 
e la moviola la domenica in TV 

Buongiorno Italia col caffe' ristretto 
le calze nuove nel primo cassetto 
con la bandiera in tintoria 
e una 600 giù di carrozzeria 

... 

Lasciatemi cantare 
con la chitarra en mano 
lasciatemi cantare 
una canzone piano piano 
Lasciatemi cantare 
perché ne sono fiero 
sono l'italiano 
l'italiano vero! 

Esta história não tem                                                                               
Fim 
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