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I- OBERTO DA PROSÁPIA 

A história é uma mistura de fatos reais e lendas, sendo às vezes, impossível separar 

o real do imaginário.  

As lendas são introduzidas propositalmente por pessoas interessadas, ou 

acidentalmente, por má interpretação dos fatos, ou surgem naturalmente no meio 

do povo.  

Quanto mais distante no passado está a história, mais lendas se misturam a ela, e é 

um fascinante exercício de imaginação, buscar os fatos históricos escondidos pelas 

lendas.  

Por volta do século IV, o Império Romano está sendo cristianizado.  

Entre os povos germânicos, chamados bárbaros, pelos romanos, torna-se muito 

popular o Arianismo, pregado pelo bispo de Arius, que negava a natureza divina de 

Cristo, portanto considerado herege por Roma.  

Ao Norte da Itália e parte da Alemanha, o cristianismo romano está muito difundido, 

principalmente pela influência de Santo Ambrósio, bispo de Milão.  

Por esta época, ano de 380, circulava pelos territórios germânicos um personagem 

mitológico, ou real, não sabemos a verdade. Trata-se de OBERTO DA PROSÁPIA. 

Entre a população germânica contam-se muitas lendas e feitos heroicos deste 

OBERTO. Até mesmo, o sério historiador Massimiliano Deza, no século XVII, fala dele 

como um personagem real, tendo, contudo o cuidado de relatar os seus feitos no 

condicional, inclusive a história de que ele teria salvado uma criança de ser 

devorada por um feroz dragão. 

Seu nome é germânico, assim podemos deduzir que ele era um guerreiro germânico, 

talvez a serviço de Roma. Possivelmente era cristão romano, e não ariano, pois 

existem relatos de que ele teria ido a Milão ouvir os sermões de Santo Ambrósio.  

Assim, este estranho herói, misto de São Jorge e Dom Quixote, esteve tão presente 

no imaginário germânico que muitos reis e chefes militares germânicos se atribuiam 

descendentes dele.  
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II- O REI DESIDÉRIO SE DIZIA DESCENDENTE DE OBERTO DA PROSÁPIA 

Por volta do ano 700, a tribo germânica dos Lombardos é dirigida pelo rei Desidério, 

que se diz também descendente de OBERTO DA PROSÁPIA.  

Se isto é verdade ou não, não sabemos, pois não existem documentos da época para 

confirmar o fato. O que sabemos mesmo é que este Desidério serviu ao rei da 

Austrásia, (região da atual França).  

Pepino d’Heristal, pai de Carlos Martel, e avô de Cartomano e Pepino, o breve, reis 

germânicos que salvaram o cristianismo europeu dos muçulmanos.  

Entre os filhos de DESIDÉRIO, um nos interessa; ADIAIS GRALIO, que se tornou 

comandante militar dos Lombardos. Ele morreu em 732, sendo sucedido por seu 

filho ELIA GRÁLIO, que colocou as suas unidades militares a serviço do Imperador do 

Oriente, TEODORO II, cujo Império se estendeu da Turquia até Ravena, e Gênova na 

Itália.  

Após a morte de Elia, ele é sucedido por seu filho Teodorico, nome dado por seu pai 

em homenagem ao rei Teodoro II. Quando Teodorico morreu em 767, as suas terras 

foram divididas entre os seus dois filhos. ELIA E TEODORICO RINALDO.  

Teodorico Rinaldo chefiou os seus germanos bem mais ao Norte da Itália, em 

território hoje pertencente à Alemanha e à França.  

Com a morte de Teodorico Rinaldo, seu competente filho Segismundo, assume os 

poderes do pai, e expande a sua influência, recebendo o título de Conde de 

Aquitânia, e se casa com uma das filhas do Imperador grego de Constantinopla, 

Miguel Curopalata.  

Desse casamento nasceram dois filhos:- ROBERTO E BALDONINO.  

ROBERTO não teve filhos, mas Baldonino casa-se com Ildegarda, condessa de 

Gênova e Provença (França), com que tem três filhos:- LUDOVICO, EVERARDO E 

RUPERTO.  

Ludovico não teve filhos e Baldonino morre jovem, e sem filhos, em 830.  

RUPERTO casa-se com Cunegunda, condessa de Haia, e terá três filhos:- RUPERTO, 

TEODORICO E LUDOVICO.  
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III-RUPERTO OBERTENGHI RECEBE O TÍTULO DE CONDE DE TUITESBURGO 

.... e os seus domínios atingem as regiões de Altena, Mons, Bergen e Westifália, na 

atual Alemanha, fronteira com a Bélgica e Holanda.  

Por esta época RUPERTO servia ao rei germânico Ludovico II. Ele teve dois filhos: 

ADOLFO OBERTENGHI E EVERARDO.  

EVERARDO OBERTENGUI vai para o Império franco, e entre os seus descendentes 

estarão os duques de Borgonha, e os primeiros francos de Jerusalém, mais de um 

século depois.  

ADOLFO OBERTENGUI terá um filho com o mesmo nome dele, e fixará residência nas 

duas cidades germânicas próximas uma da outra. Julier e Cleve (ou Julich e Kieve, 

em Alemão), próximo à fronteira belga.  

Com a morte do rei Luiz, o piedoso, em 840, filho de Carlos Magno, o seu império 

europeu é dividido entre seus três filhos.  

 LOTÁRIO ficou com a metade inferior da Itália, a menor parte, porém era onde 

estava a joia máxima do cristianismo, Roma.  

 CARLOS, o calvo, ficou com a Aquitânia, que abrange as atuais França, Bélgica, 

Holanda. Inglaterra e Irlanda.  

 LUIZ, por último, ficou com a Germânia, que abrangia as atuais Alemanha, 

Áustria, Suíça, parte da polônia, pretensões sobre a Hungria, República Checa 

e Norte da Itália.  

Esta divisão, que dependeu mais da força militar e influência política de cada um foi 

a base da formação das futuras novas nações, das quais nascerão, além dos laços 

existentes, novos laços que sempre serão feitos.  

A moeda política usada no estabelecimento destes laços será as mulheres. Elas 

estarão presentes em quase todos os arranjos políticos entre as nações, mesmo que 

muitas vezes, os seus nomes não apareçam.  

Ao longo dos anos, vários reis subirão ao trono destas três novas potências, sem 

muito significado. O reino de Itália já nasceu condenado ao desaparecimento, pois 

sendo pequeno e fraco, acabará engolido pelo seu irmão do Norte, o Império 

Germânico.  
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IV-A MARCA INCLUÍA UM TERRITÓRIO PARA GOVERNAR E UMA CARTA REAL 

DANDO-LHES ESTES PODERES 

O Império de Aquitânea e o Império Germânico estarão se matando nos próximos 

1.000 anos por motivos vários, e no futuro provocando duas guerras mundiais.  

O que nos interessa no momento é o Império Germânico.  

Para evitar os conflitos comuns na sucessão dos reis, causados principalmente pelo 

fato de o herdeiro não ser imperador, este seria escolhido por sete eleitores. 

Constituía uma grande honra para um nobre ser eleitor do Império.  

Como as conquistas germânicas eram sempre campanhas guerreiras, os primeiros 

imperadores premiavam os seus melhores e mais fiéis guerreiros com um Marca.  

A Marca incluía um território para governar, e uma carta real dando-lhes estes 

poderes. O detentor de uma Marca era chamado de Marquês, e os sete eleitores do 

Império Germânico eram Marqueses. Para colocar ordem no Império, os eleitores 

elegem em 911, Conrado I, da Marca da Francônia.  

Ele inicia a reorganização do Império. Contudo morre em 919, sem ter completado 

seu trabalho. Mesmo a contragosto, Conrado I havia indicado ao eleitorado o seu 

provável sucessor. Henrique, da Marca de Saxe, seu maior inimigo, mas o único 

candidato com competência para prosseguir seu trabalho.  

Henrique I é eleito, consolidando a reorganização do Império, reinando até sua 

morte em 936. Enquanto estes fatos ocorrem na Germânia, na Itália acontecimentos 

importantes estão ocorrendo.  

Em Roma, o trono de  Pedro é ocupado pelo Papa Sérgio III, que reinou de 904 a 911. 

Este Papa é politicamente fraco e se envolveu em tantas intrigas que comprometeu 

a autoridade da Igreja. 

 Primeiro ele autorizou o quarto casamento do Imperador Leão VI, de 

Constantinopla, que se divorciou de sua terceira mulher.  

Em segundo lugar envolveu-se com Moralízia dei Conti, mulher de Alberico dei 

Conti, duque de Toscana.  
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V-VÁRIOS IMPERADORES SE SUSCEDERAM SEM MUITO SIGNIFICADO, ATÉ SER 

ELEITO BERENGÁRIO II 

 Moralízia frequentava a corte do Vaticano enquanto seu marido estava em 

constantes viagens militares e de negócios. O apelo do Papa aos filhos de  Moralízia, 

aos quais ele chamava de “sobrinhos” aumentava os comentários de que as crianças 

seriam filhos do Papa, o qual chegou ao extremo de nomear duas destas crianças, 

cardeais da Igreja.  

Em 911, Sérgio III morre misteriosamente, ficando no ar a suspeita de homicídio. 

Após sua morte dois Papas se sucederam no trono de São Pedro, e D.Moralízia com 

seus filhos continuaram em Roma.  

Em março de 914 um dos filhos dela, Alberico será eleito Papa aos 25 anos de idade, 

com o nome de João XI. 

Embora fosse um Papa fraco, João XI dirigirá a Igreja por 14 anos de forma bastante 

satisfatória no lado religioso, mas permitirá graves desordens civis em Roma. 

Acabará sendo assassinado em Maio de 928, e dizem que foi  a mando do seu irmão 

Ottaviano.  

Mais sete Papas se sucederam até que em 16 de dezembro de 955, o próprio 

Ottaviano se elegerá papa com o nome de João XII.  

A forte oposição encontrada por este Papa dentro e fora da Igreja precipitará os 

fatos, que irão alterar a história de muitas famílias.  

Mais tarde, com a morte de Henrique I, e na falta de um novo candidato à altura, o 

Império Germânico passará por um período de confusão.  

São mais de 300 Marcas e Ducados no Império, o que exige um Imperador de pulso 

forte para manter a ordem, impedindo que os nobres se matem em pequenas 

guerras regionais.  

Vários Imperadores se sucederam sem muito significado, até ser eleito Berengário II, 

que embora não fosse um gênio administrativo, conseguiu manter o Império em 

paz.  
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VI- NA MARCA DE AMAREK ESTÁ O MARQUÊS ADOLFO OBERTENGUI 

Em 948, Berengário II promulga uma série de leis, que terão muita importância no 

futuro, inclusive a da inviolabilidade do lar.  

Na Marca de Amarek está o Marquês Adolfo Obertengi, um dos sete eleitores do 

Império, que no coração de Berengário II jurou fidelidade ao rei por si, por sua casa e 

descendentes.  

Com a morte de Berengário II sobe ao trono Oto I cognominado O Grande.  

Com sua grande energia, Oto I revitaliza o Império, estabelecendo um período de 

grande prosperidade.  

No Norte da Itália, região da Lombardia e Ligúria estava ocorrendo uma agitação 

política. A grande distância entre o centro do poder na Germânia, e os condados da 

Itália, aliada ao espírito de independência destes povos tornava-se fraca a influência  

do Imperador.  

O Papa não consegue manter a sua autoridade religiosa na nomeação dos bispos. 

Devido ao poder político destes, os nobres querem que a nomeação seja conjunta, 

isto é, o nobre deseja indicar o bispo de sua região e partido para que não seja 

nomeado um bispo hostil à sua política.  

O Papa João XII solicita o apoio do Imperador para impor a sua autoridade, que 

estava bastante abalada, por ele ser suspeito de matar seu irmão Papa. 

 Para Oto I esta solicitação foi muito bem-vinda. Não é só a autoridade da Igreja que 

é questionada na região, mas a própria autoridade do Imperador está em cheque. 

 As Ricas províncias do Norte da Itália pouco têm contribuído em impostos para o 

tesouro do Império.  

Em janeiro de 962, Oto I reúne-se em sua corte em Ratisbona (atual Regensburg), na 

Baviera, Alemanha para onde convoca os seus nobres. Entre eles está ADOLFO 

OBERTENGUI, a cujo filho GUIDO, Oto havia dado o título em 23 de janeiro de 951.  

“ Nobres servidores da coroa, falou Oto I, Eu vos convoquei aqui  
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VII-O CONDE ADOLFO OBERTENGUI FEZ OS PREPARATIVOS PARA A PARTIDA DAS 

SUAS FORÇAS, COM AJUDA DOS SEUS FILHOS GUIDO E BELO OBERTENGHI 

...por solicitação do  nosso Santo Padre João XII, para que seja restaurada a 

autoridade real do Império nas províncias rebeldes da Itália, e a autoridade do 

Vaticano nas questões religiosas (...) 

Pretendo pessoalmente comandar as nossas tropas disciplinadoras, e desejo ser 

acompanhado por meus leais súditos no comando das várias unidades militares (...) 

Marquês Adolfo Obertenghi, gostaria que a Cavalaria de Kleve se encarregasse da 

ocupação da Ligúria. O senhor está pronto para isto?” 

Resposta- “Gloriosíssimo Imperador, sabe V.M. que eu, vosso humilde súdito 

cumprirei todas as vossas vontades sem qualquer vacilo do meu coração. Contudo 

sabe V.M.  que este coração servil está velho e cansado para tamanha empresa, mas 

os meus filhos são jovens e fortes, e fiéis servidores de V.M., e poderão tomar o meu 

lugar e servi-lo melhor, pois não levarão na garupa dos cavalos o peso adicional dos 

anos que levo.  

“Caso V.M. concorde, meu filho mais velho GUIDO, se apresentará com os nossos 

cavaleiros para servi-lo”.  

Oto, um homem prático, não esperava resposta diferente. É melhor que o velho 

marquês Adolfo continue onde está, com a Marquesa Matilda, sua esposa, mulher 

enérgica e prudente, companheira fiel e esclarecida.  

De volta ao seu castelo o Conde ADOLFO OBERTENGUI fez os preparativos para a 

partida das suas forças com ajuda dos seus filhos GUIDO E BELO, os mais velhos, 

bons rapazes, bons cavaleiros, que muito aprenderão nesta campanha com os 

duzentos cavaleiros do condado.  

O coração do velho Marquês manifestou as suas dúvidas para a mulher:- 

“Matilda, sei que sou um homem velho, e que a minha cabeça e corpo  
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VIII-  GUIDO OBERTENGHI É ESTABELECIDO EM GÊNOVA COMO REPRESENTANTE DO 

IMPERADOR OTTO I 

...não têm mais o vigor de outrora. Enviar nossos filhos em uma missão em terras 

tão distantes! Ainda por cima para manter bispos que nem são Arianos!” 

“Cale-se, velho! Você sabe muito bem que estas aventuras não são para nós! Sou fiel 

servidora da Santa Madre Igreja, e não admito que você fale na heresia Ariana (os 

puros). Você sabe muito bem que há séculos o Concílio de Nicéia considerou o bispo 

Arius e seus seguidores, hereges. Imagine só! Duvidar da natureza Divina de Cristo? 

Os princípios do Arianismo estabelecidos por esta seita têm influenciado o povo 

germânico, mas você como homem prudente e esclarecido não pode duvidar dos 

ensinamentos da verdadeira Igreja. O nosso bispo Volkart é da mesma opinião. 

Nossas crianças servirão ao Império e à Santa Igreja fielmente nesta empresa (...)” 

“Contudo mulher, o meu coração diz que não voltarei mais a ver meus filhos e meus 

netos (...) 

O marquês estava certo; não voltaria a ver os seus filhos mais velhos e os netos, 

filhos destes, porque eles não retornariam da Germânia.  

A campanha foi rápida, apenas uma viagem para Roma, pois nenhuma cidade ousou 

resistir ao Imperador.  

Em fevereiro, Oto I está em Roma reunido com o Papa, traçando a política do 

Império e da Igreja.  

No dia 27 de fevereiro de 962, o Papa coroa Oto I Imperador do Sacro Império 

Romano- Germânico. O símbolo real é uma águia de duas cabeças; uma cabeça 

romana e outra germânica.  

Guido Obertenghi I é estabelecido em Gênova como representante do Imperador. 

Ali, seus filhos Oberto e Belo completarão a sua educação preparando-se para 

substituir o pai, quando chegasse a hora.  

OBERTO é o herdeiro, e seu irmão BELO o ajudará na administração.  
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IX- OTO I CONFIRMA O TÍTULO DE CONDE PARA OBERTO AZZO OBERTENGHI, FILHO 

DE GUIDO, E O TÍTULO DE VISCONDE PARA BELO AZZO OBERTENGHI, NESTE MESMO 

ANO DE 962. 

Em 963, cansado da fraqueza do Papa João XII, Oto I o depõe e o expulsa de Roma. 

Porém, o poder de quem usa a coroa papal é maior do que imagina. Por meio de 

manobras políticas, intrigas e assassinatos, João XII retorna ao poder, e o usa para 

exterminar os inimigos. Para se livrar definitivamente deste Papa, Oto I manda 

assassiná-lo em 14 de maio de 964. 

Em 973 morre o imperador Oto I, que é sucedido por seu incompetente filho Oto II, 

que sem a energia e a competência do pai é derrubado do poder.  

Depois de muitas lutas palacianas, Arduíno II é coroado Imperador. A autoridade 

Imperial ficou abalada devido aos desmandos de Oto II, e seu sucessor Arduíno I.  

As agitações nas províncias renascem com a falta de autoridade Imperial. OBERTO E 

BELO OBERTENGUI sentem-se desobrigados do juramento de vassalagem, que vem 

desde Berengário II, e atendendo aos anseios da população genovesa proclamam a 

independência da Província.  

Somente em 1014. Arduíno I, já velho, consegue uma consolidação do poder para 

enviar tropas para a Itália. GUIDO OBERTENGHI  já havia morrido. 

 OBERTO I morreu em 15 de outubro de 975, mas deixou os filhos ALBERTO AZZO, 

OBERTO II E UGO, nascidos em Gênova, como seus herdeiros na cidade. Seu filho 

BELO, com 65 anos, ainda continuava ativo.  

Nesse ano de 1014, as tropas germânicas ocupam a cidade prendendo seus líderes. 

São enviados para a Germânia, OBERTO II, ALBERTO AZZO, o caçula UGO e o velho 

tio BELO.  

BELO, por sua idade não resiste à prisão, morrendo nela. UGO consegue fugir, 

escapando para a Ligúria, onde organiza a resistência.  
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X-DESCENDENTES DO VELHO MARQUÊS GUIDO (DE KLEVE) JÁ SÃO MAIS DE 70 EM 

GÊNOVA 

O Império ficará em pé de guerra até a morte de Arduíno I, em 1021. 

É eleito Enrico III como novo Imperador. Este, mais esclarecido e prudente deseja 

pacificar o Império estabelecendo acordos com a nobreza. OBERTO II não aceita o 

acordo ficando prisioneiro em uma abadia na Germânia até sua morte.  

ALBERTO AZZO E UGO assumem o consulado em Gênova neste mesmo ano de 1021, 

recebendo de volta os bens da família sequestrados por Arduíno I.  

UGO morreu no ano de 1035 não deixando descendentes.  

ABERTO AZZO teve três filhos homens. ALBERTO AZZO II (ou Oberto Azzo II, sendo 

Alberto na grafia italiana), BELO II e BELONORATO, sendo que este último morrerá 

jovem, sem descendentes.  

BELO II terá dois filhos homens. GUIDO II E GUILHERME EMBRÍACO. 

Os descendentes do velho Marquês GUIDO DE KLEVE   já são mais de 70 em Gênova, 

e depois de quase um século, as novas gerações já perderam o vínculo com a 

Germânia. São agora cidadãos da República de Gênova, governada por Conselho 

Consular eleito.  

COMEÇA AGORA UMA NOVA FASE DA FAMÍLIA.  

As diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega em 

Constantinopla criaram a separação das duas igrejas. No ano de 1054, com a morte 

do Papa Leão IX, o bispo de Constantinopla deixa de prestar obediência a Roma.  

Em Gênova, no ano de 1066, OBERTO AZZO II organiza a Armada Genovesa. Esta 

Armada tem por objetivo defender a cidade contra os piratas e principalmente, 

contra os navios muçulmanos que infestam o Mediterrâneo.  

Além disso, com uma armada será mais fácil capturar barcos e cidades inimigas para 

obtenção de escravos.  
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XI- A ESCRAVIDÃO NEGRA SERIA DESCONHECIDA E EVITADA, ATÉ A DESCOBERTA DA 

AMÉRICA 

Os povos normalmente tinham algumas restrições a escravizar a própria gente, 

muito embora isto existisse. Já, quanto à escravização de povos estranhos não 

existia qualquer preconceito. Dessa forma os vários povos faziam incursões em 

outras terras em busca de escravos. Os Vikings buscavam ingleses e russos. Os 

italianos buscavam árabes e estes buscavam europeus, e assim por diante.  

Alguns escravos e escravas acabavam subindo na hierarquia social e política dos 

seus conquistadores, como foi o caso de Roxelana, a escrava russa, que se tornou a 

esposa preferida do sultão Suleimam, e a mulher mais poderosa do Império 

Otomano.  

Todo o progresso que o mundo tem hoje se deve ao trabalho escravo. A mão de 

obra barata da escravidão alimentou exércitos e políticos, e permitiu que cientistas 

e sábios passassem as suas vidas estudando e pesquisando, sendo vestidos e 

alimentados pela mão de obra escrava.  

Os líderes religiosos podiam se dedicar exclusivamente à pregação da sua religião, 

pois na base social estava o escravo produzindo para eles. Por esta razão nenhum 

líder religioso pregou como preceito básico da sua religião, o fim da escravatura; 

Pregavam, quando muito um tratamento mais humano, e uma igualdade na glória 

divina após a morte.  

O fim da escravidão só seria decretado por John Walt no século XVIII, com a 

invenção da máquina a vapor, que trabalhava mais e mais barato do que o escravo. 

Dessa forma, os navios mercantes que cruzavam os mares levavam em seus porões 

esta mercadoria valiosa, o escravo.  

A escravidão negra seria desconhecida e evitada até a descoberta da América. A não 

ser por uns poucos escravos sudaneses no Mediterrâneo, e poucos negros do leste 

africano, nos países árabes os escravos eram brancos, e cada povo capturava 

escravos de outros povos também brancos.  
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XII-A SUA ARMADA GARANTIA SEGURANÇA AOS NAVIOS MERCANTES, E 

CAPTURAVA ESCRAVOS. 

Com a construção de navios de guerra em Gênova eles puderam entrar no lucrativo 

comércio internacional. A sua armada garantia segurança aos navios mercantes, e 

capturava escravos.  

Para aqueles leitores que acham um exagero o que afirmo, basta lembra-los de que, 

em recente reunião na ONU foi proposta uma ação contra a escravidão no mundo. 

Cinco países se recusaram a assiná-la porque as suas economias ainda dependem do 

trabalho escravo. Entre os que assinaram como o Brasil e os Estados Unidos, o 

fizeram por hipocrisia.  

Basta conhecer as indústrias da confecção nas grandes cidades americanas, ou em 

São Paulo para se conhecer a escravidão de imigrantes ilegais, ou nas carvoarias e 

canaviais brasileiros.  

Devido a inconstância dos ventos, um navio de guerra a vela constituía um grande 

risco em uma batalha naval. Os romanos já haviam concluído isto antes de Cristo. 

Uma súbita calmaria poderia mudar o curso de uma batalha. Por esta razão, os 

navios de guerra, além das velas possuíam remos. Estes remadores podiam ser 

escravos, mas normalmente não o eram. Eram quase sempre criminosos cumprindo 

as suas penas. Em vez de deixarem os presos nas cadeias com custos de 

manutenção, sem nada produzir, eles eram condenados às galés. Eram acorrentados 

aos remos, onde cumpriam suas penas em trabalho pesado.  

Este tipo de pena apresentava vários inconvenientes, pois no caso do navio afundar 

não havia tempo de soltar o condenado das correntes. A alimentação nos navios, 

que já era ruim para todos, era pior para os galés. Assim, poucos conseguiam 

sobreviver mais de 5 anos neste trabalho. Como os galés não eram escravos de 

povos estranhos, e sim criminosos do seu próprio povo, eles deixavam parentes e 

familiares em terra, que exerciam pressão política contra o tratamento dado aos 

galés. Veremos vários destes problemas ao longo da nossa história.  
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XIII-UMA HIPÓTESE PARA O FUTURO  SURGIMENTO DO NOME SPÍNOLA SERÁ A DE 

QUE SIGNIFICA "SENHOR DO MONTE SPINA" 

Ao Norte de Gênova, nos montes Apeninos existe uma montanha chamada SPINA, 

em uma fértil região.  

GUIDO OBERTENGHI nascido no ano 1.070 compra este ducado e constrói um 

castelo na localidade de Polcevera, próximo ao monte SPINA, que ele batiza como 

Carmeno, ou Carmandino, mas que será sempre conhecido como Casteleto, onde ele 

irá viver periodicamente.  

Anexo ao castelo, GUIDO ergue uma igreja, SANTA MARIA DA VINHA, por causa dos 

imensos vinhedos plantados na região, para a produção de vinho e passas.  

Uma hipótese para o futuro surgimento do nome SPÍNOLA será a de que significa 

“senhor do Monte Spina”.  

Para a igreja do Casteleto, GUIDO consegue uma preciosa relíquia; um espinho, que 

afirmam, veio da coroa de Cristo. Em italiano, espinho é spina, e o nome Spínola 

pode vir daí. A última hipótese, que eu acho pouco provável é a de que GUIDO era 

magro e alto, com ombros largos e cabeça grande. De pé ele se parecia muito com as 

spinas, ou no diminutivo, spinola, (rolhas de madeira para fechar garrafas e tonéis 

de vinho).  

O que teria começado como apelido poderia ter virado nome de família, o que 

ocorria com frequência na Idade Média, quando apelidos e profissões viraram 

sobrenomes.  

Nesta mesma época  alguns OBERTENGHI começaram a mudar os seus sobrenomes, 

surgindo as famílias SPINA E DÓRIA, e outros escolheram o nome do castelo de 

Carmandino, criando a família CARMANDINI. 

O maior poder que uma família pode ter é o poder econômico. O acúmulo de 

riquezas é a base do poder familiar, o que era estendido a empresas e nações. Tendo 

acumulado fortuna, a família pode e deve aumentar o seu poder colocando os seus 

filhos nas outras três fontes de poder. A Igreja, o Estado e as Forças Armadas.  
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XIV- CONRADO II PROMULGOU EM 1033 A LEI “CONSTITUTIO DE FIDELIS”, QUE 

ASSEGURAVA AO FILHO MAIS VELHO O DIREITO À HERANÇA FAMILIAR. 

A sociedade medieval tinha plena consciência deste fato; a concentração de riqueza 

é essencial ao desenvolvimento da sociedade.  

Conrado II promulgou em 1033 a lei “Constitutio de Fidelis”, que assegurava ao filho 

mais velho o direito à herança familiar. Aos filhos mais jovens competia usar o nome 

e prestígio da família para construir a própria fortuna. Às filhas, um bom casamento 

era o objetivo máximo. Para aumentar ainda mais o poder familiar foi estabelecida a 

lei “Jure Longobardorum”, em que toda a família junta o seu capital em uma espécie 

de” conzorzio” para investir. 

Em Gênova, este costume acabou sendo estendido a toda a cidade em que as 

guildas, organizações profissionais precursoras dos atuais sindicatos, juntaram-se às 

famílias, transformando a cidade em uma grande empresa, onde todos são sócios. 

Por esta razão, o governo Genovês acabou sendo conhecido como  “A Companhia”, 

onde as famílias nobres se faziam representar como cônsules, havendo no Conselho 

Administrativo representantes das guildas dos tecelões, dos marinheiros, dos 

soldados, etc.  

Este Conselho da Companhia escolhia um dos nobres para presidir o Conselho, 

sendo ele chamado de “Capitão do Povo”. Com o tempo, este Capitão do Povo 

acabará recebendo o nome de Duce, ou Doge, imitando o ocorrido em Veneza.  

A grande confusão surgida no mundo cristão no ano 1.000, quando se acreditava 

que o mundo iria acabar foi devidamente aproveitada pelos muçulmanos, que 

avançaram sobre a Europa ocupando inclusive a Sardenha.  

Passado o período de confusão, o Papa Silvestre II prometeu à Sardenha um feudo a 

quem de lá expulsasse os infiéis.  

Os Genoveses tentaram três vezes, mas fracassaram em todas. Porém em 1066, o 

velho ALBERTO AZZO reorganiza a marinha de guerra genovesa, tornando-a uma 

arma poderosa. A prova de fogo é a tomada da Sardenha.  
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XV- EM 1088 É ELEITO URBANO II, QUE IRIA SACUDIR O MUNDO 

Os genoveses vencem e capturam o rei sarraceno Musato, que foi entregue de 

presente ao Imperador germano Henrique II. Cumprindo a promessa feita por 

Silvestre II, o novo Papa Alexandre II e o Imperador anexam a Sardenha a Gênova.  

A luta da Sardenha havia sido longa e sangrenta, na qual centenas de genoveses 

perderam a vida. ALBERTO AZZO concluiu estar muito velho para estas aventuras, e 

entregou a armada ao seu filho BELO.  

Uma característica da função de Papa é a sua curta duração. Geralmente os cardeais 

são eleitos Papa, já muito velhos. Assim, entre Silvestre II (Gerbert d’Arilac), morto 

em 1003, e Urbano II eleito em 1088, passarão pelo Vaticano 17 Papas, alguns com 

reinados de menos de um ano. 

Um fato comum a todos eles é a luta contra o Imperador germânico pelo poder. O 

Papa Gregório VII e o Imperador Henrique II travaram uma enorme luta pelo poder 

em 1077. O Papa chegou a excomungar o Imperador pregando que ninguém estava 

obrigado a obedecer a um Imperador excomungado. As consequências foram 

tumultos por toda a Germânia onde a autoridade do Imperador desapareceu.  

Para resolver a questão, Henrique II pede perdão ao Papa, o qual lhe impõe alguns 

dias de penitência e orações.  

Em 1085, o sínodo dos bispos influenciado pelo Imperador, depõe Gregório VII. 

Henrique II tenta eleger um Papa da sua confiança. As confusões criadas deixaram o 

Vaticano dois anos sem Papa. Somente em 1087, o Colégio de Cardeais conseguiria 

eleger Vitor III para Papa, o qual morreria poucos meses depois.  

Em 1088 é eleito Urbano II, que iria sacudir o mundo. Desde o início do cristianismo, 

os cristãos fazem romarias à Terra Santa. Durante o Império Romano estas romarias 

eram mais fáceis, porque os cristãos não precisavam atravessar fronteiras. Estavam 

sempre dentro do Império. A partir do ano 312 isto ficou ainda mais fácil, com a 

subida ao poder do Imperador romano Constantino, o primeiro Imperador cristão.  
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XVI- ESTA É A OPORTUNIDADE ESPERADA POR GUILHERME EMBRÍACO 

Santa Helena, mãe de Constantino vai à Terra Santa e constrói várias igrejas nos 

locais sagrados, hospedarias para romeiros, etc. o que facilitou muito a vida dos 

fiéis.  

A partir do século VII em 661, os muçulmanos tomam o Oriente Médio, e a vida dos 

cristãos na Palestina se complica. Ser cristão significava usar roupas identificadoras, 

pagar impostos extras, perda de igrejas transformadas em Mesquitas, etc. Nada 

pode ser feito por 430 anos.  

Com a intensificação do comércio entre o ocidente e o oriente, os navios de Gênova, 

Pisa e Veneza compram e vendem produtos aos árabes. Junto com as mercadorias 

vinham notícias das restrições impostas aos cristãos. Estas restrições eram 

exageradas pela Igreja Católica com o objetivo de levantar o ódio aos muçulmanos. 

Em 1088, o Papa Urbano II começa a pregar as Cruzadas. A Europa devia pegar em 

armas para reconquistar a Terra Santa. Nos púlpitos das Igrejas a palavra era uma 

só:- Guerra.  

Esta é a oportunidade esperada por GUILHERME EMBRÍACO. GUILHERME é diferente 

do seu irmão GUIDO I. Embora treinados para a guerra, somente GUILHERME 

mostrou entusiasmo pela carreira militar. De caráter agressivo, mais de 1,80m de 

altura, excepcional para a  época, grande força e vigor físico, GUILHERME é o 

guerreiro e aventureiro nato.  

Como GUIDO é o herdeiro da família, a sua índole é de burocrata, casou bem com as 

suas obrigações. Embora não fosse avesso às armas, GUIDO prefere negociar, e é um 

político por índole e formação.  

A combinação destes dois irmãos foi a base da transformação da família nos 

próximos séculos. Em torno dos dois, os outros membros da família se aglutinaram 

com o objetivo de projetar a fama e o poder da família, e o acúmulo de riquezas e 

oportunidades para todos.  
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XVII-EM 1097 CHEGA A CONSTANTINOPLA A PRIMEIRA CRUZADA 

 

A combinação destes dois irmãos foi a base da transformação da família nos 

próximos séculos. Em torno dos dois, os outros membros da família se aglutinaram 

com o objetivo de projetar a fama e o poder da família, e o acúmulo de riquezas e 

oportunidades para todos.  

Da França parte precipitadamente uma turba levada por Pedro, o eremita, e um 

soldado francês de nome Gautier-Sans- Avoir, que são massacrados pelos árabes em 

1095 na Síria.  

Uma cruzada de crianças parte também pretendendo vencer pela fé. Não chegam à 

Palestina. Na travessia da Iugoslávia, eles são capturados pela população local e 

vendidos como escravos. Somente em 1096 as nações europeias estariam já 

preparadas para uma cruzada profissional.  

Em 1097 chega a Constantinopla a primeira cruzada. Em sua maioria era de 

franceses, comandados por Godofredo de Bouillon, junto seguem os genoveses 

comandados por GUILHERME EMBRÍACO, e tropas de Pisa e Veneza.  

Embora Constantinopla houvesse perdido a Palestina para os muçulmanos e a 

quisesse recuperar para si com a ajuda do Papa, a convivência entre cristãos e 

muçulmanos era relativamente pacífica.  

A chegada dos Cruzados em pé de guerra com os árabes só iria tumultuar estas 

relações e prejudicar o comércio. A Igreja Ortodoxa Grega com sede em 

Constantinopla considerava-se guardiã dos lugares santos, e não via com bons olhos 

a chegada de católicos romanos para tomar este lugar.  

A entrada de milhares de soldados Cruzados na cidade gerou tumultos com saques e 

brigas de rua.  
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XVIII-EM 1099  GUILHERME ATACA JOPE COM A ARMADA GENOVESA 

Para se livrar dos incômodos hóspedes, o imperador bizantino, Aleixo providencia 

rapidamente os meios de atravessar o Bósforo mandando os Cruzados para a 

Turquia.  

Os primeiros encontros entre as tropas inimigas são nas cidades de Antioquia e 

Nicéia, com vitória esmagadora dos Cruzados.  

Em seguida eles atravessaram o planalto da Anatólia ainda na Turquia, quando vem 

ao se encontro um grande exército. Os Cruzados atacam e massacram o exército 

Árabe.  

Somente após a batalha interrogando uns prisioneiros é que se esclareceu a terrível 

verdade. O exército não era muçulmano, mas cristãos sírios, que vieram se juntar 

aos Cruzados.  

Em 1099 GUILHERME ataca Jope (Zalfo) com a armada genovesa. Durante a batalha 

ele recebe a notícia da aproximação da Armada Egípcia, muito mais poderosa do que 

a sua vinda do porto de Ascalão, na faixa de Gaza.  

Com receio de que os seus soldados se acovardassem, Guilherme manda todos para 

terra esvaziando os navios, que ele então afunda. Para as tropas genovesas não tem 

mais escolha da fuga: ou vencer, ou morrer. Em terra os genoveses se juntam aos 

franceses, que estavam indo para Jerusalém.  

Pela ferocidade com que os fanáticos cruzados atacavam e matavam os árabes e 

turcos indiscriminadamente correu pela Palestina o boato de que os bárbaros 

cristãos eram antropófagos, e que os árabes capturados eram assados nas fogueiras 

e devorados. Os cruzados faziam questão de reforçar esta lenda assando porcos e 

espalhando que eram seres humanos. Diante de tal selvageria, os árabes fugiram 

ante a aproximação dos cruzados.  

Assim o caminho para Jerusalém é aberto, e as tropas cristãs marcharão até a 

Cidade Santa sem qualquer oposição. As vilas e fortes ao longo do caminho estão 

abandonados por seus defensores, que fugiam dos selvagens invasores.  
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XIX- NO CONSELHO DE GUERRA REUNIDO, GUILHERME EMBRÍACO FEZ O SEGUINTE 

DISCURSO:- 

Um Conselho de guerra é organizado com os comandantes franceses, genoveses, 

pisanos e venezianos, sob o comentando de Godofredo de Bouillon, para se tratar 

da estratégia de ataque à Cidade Santa.  

Como se aproximava a época de seca, o risco de um longo cerco à cidade era grande, 

pois poderia vir socorro do Egito, e o exército europeu acampado no deserto, 

ambiente totalmente estranho para ele, poderia ter resultado imprevisível. No 

Conselho de Guerra reunido, GUILHERME EMBRÍACO fez o seguinte discurso:- 

 “Permiti, ó senhores, de ler na fronte de todos vós, e principalmente no primeiro e 

invencível comandante, uma magnânime deliberação, ou de vencer, ou de morrer. A 

esta generosa fortaleza se junta a justiça e à piedade da causa, que me fariam 

esperar próximo e inevitável triunfo, se houvéssemos de combater somente com 

estes bárbaros que se defendem nestas muralhas; mas nós nos encontramos em 

terra estrangeira, inumeráveis são o sarracenos e os egípcios que nos cercam. Com 

súbitos socorros, possam impedir as nossas armas, e com competentíssimos 

exércitos, correr em socorro dos assediados. E quando isto não se teme, que é justo 

não temer, já se avizinha o verão, áridas são estas campanhas em torno, sem um 

regato ou fonte de refrigério no campo, e só desta poesia, muito austral, dispersa-se 

de outras maneiras, que não são aquelas da Itália e França, diferentes daquilo que 

os nossos soldados estão acostumados a suportar desde pequenos. Por tudo isto, se 

nós encurtamos o caminho da vitória, haveremos de guerrear somente homens, mas 

se seguirmos um caminho longo, como estamos empreendendo, expor-nos-emos de 

combater com os elementos da natureza e com o céu.  

Depende, pois, conforme o meu parecer, que o êxito da empresa depende da 

rapidez, e este desejo devemos procurar com emprenho e arte, já que a experiência 

mostra não haver força para vencer estas muralhas.  

Nós viemos de Gênova, bem providos De instrumentos próprios, artífices peritos em 

erguer máquinas ao avanço, como os antigos romanos, contra as praças mais fortes, 

e as rochas mais inexpugnáveis. 
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XX-GUILHERME FOI O PRIMEIRO A POR OS PÉS EM JERUSALÉM 

 Temos engenheiros experientes para fabricá-las e aplicá-las a inimigos defensores, 

temos peitos intrépidos, corajosos, que aspiram ser os primeiros sobre as muralhas 

e no meio da turba de defensores. 

 Se, portanto, não concedem o mérito e a honra de auxiliar esta empresa,  confio 

àquele Deus, por cuja fé cinjo ao meu flanco a espada, que a máquina por mim 

desenhada fará o compêndio de nossos trabalhos, fará o flagelo dos nossos 

adversários, fará, em suma, a ponte para entrar na cidade, e a escada pela qual 

descerá a vitória” 

A cidade de Jerusalém é cercada. Coube a GUILHERME EMBRÍACO e aos seus 

genoveses a honra do primeiro ataque para a escalada dos muros, enquanto o resto 

da tropa daria cobertura com uma chuva de flechas e com ataques aos portões.  

Partindo da torre móvel construída pelos genoveses, que é empurrada de encontro à 

muralha. GUILHERME foi o primeiro a por os pés em Jerusalém; depois de uma feroz 

batalha dentro da cidade, ela é tomada. Os cruzados tiveram aí o primeiro contato 

com a terrível arma árabe:- O FOGO GREGO-  

Tratava-se, na verdade, de uma bucha feita de trapos, embebida em uma mistura de 

enxofre e óleo negro, muito encontrado em vazamentos naturais no Oriente Médio. 

Os romanos o chamavam de nafta, e os palestinos de betume, mas no futuro seria 

conhecido como petróleo.  

Estas bombas incendiárias, além de incendiar torres de assalto, exalavam uma 

fumaça sulfurosa preta e tóxica, que agredia a garganta e os pulmões. Os cruzados 

iriam enfrentar muitas vezes o FOGO GREGO, assim chamado porque foi inventado 

pelos gregos de Constantinopla, que o usaram pela primeira vez em 717, salvando a 

cidade de um ataque árabe comandado por Valid II.  

Tomada a cidade, os cruzados elegeram o francês Godofredo comoo primeiro rei de 

Jerusalém. O rei Godofredo deverá ficar na cidade com 300 soldados, enquanto o 

resto da tropa fica liberada. Godofredo morrerá no ano seguinte, sendo substituído 

por Balduíno I. Uma análise da situação do exército Cruzado considera não ter 

condições de presseguir a campanha.  
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XXI-UM ANO DEPOIS, EM 1.100, GUILHERME É NOMEADO GENERAL 

Os suprimentos vindos da distante Europa não são suficientes. Os soldados 

genoveses com muitos mortos, feridos e doentes precisam de descanso. Assim 

encerra-se a primeira fase da primeira Cruzada em 1.099 retornando para a Europa a 

maior parte dos Exércitos.  

GUILHERME EMBRÍACO chega a Gênova em 1099, coberto de glória e riquezas dos 

saques às cidades conquistadas. Encontra seu irmão GUIDO SPÍNOLA, que como 

membro do governo e comerciante havia feito grandes negócios com o suprimento 

de tropas.  

Por insistência do Papa Pascoal II, o novo Papa que substitui Urbano II, morto 

recentemente, os genoveses iniciam os preparativos para retornar à Terra Santa. 

Havia ainda muito para conquistar. 

Um ano depois, em 1.100, GUILHERME é nomeado general, e parte novamente para 

a Palestina com vários navios cargueiros. Eram 27 galés de guerra, com 8.000 

soldados.  

De Marselha seguem mais tropas francesas. Veneza e Pisa não querem ficar de fora, 

concorrentes ferrenhos de Gênova também partem para o Oriente. Tem início a 2ª 

fase da primeira Cruzada.  

O desembarque de tropas é feito no porto de Leocadicéia, em território bizantino. O 

objetivo inicial é enfrentar a confederação dos turcos, egípcios e sarracenos 

(palestinos), povos diferentes, mas unidos pela língua comum, o árabe, e a religião 

comum, muçulmana.  

Os cruzados passam o inverno neste porto grego por quatro meses, de dezembro a 

março. A partir de março começam a fazer incursões pela Anatólia, território turco.  

Em abril a Armada começa a percorrer a costa turca e síria até as proximidades de 

Haifa, onde encontram a frota egípcia de 40 barcos de guerra.  

A batalha dura todo o dia com evidente vantagem para os egípcios. À tarde, 

Guilherme determina o recuo dos navios genoveses para o porto de Zaffo sob o 

domínio de franceses, do rei Balduíno. 
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XXII-NA MADRUGADA DE DOMINGO NA PENUMBRA DA IGREJA AINDA ESCURA 

SURGE, SUBITAMENTE UM FOGO NO ALTO SOBRE O SANTO SEPULCRO. 

Na Páscoa de 1101, muito deprimido pela derrota sofrida no mar, GUILHERME 

convoca os seus comandantes para as cerimônias da Semana Santa no Santo 

Sepúlcro, sendo que o grupo deverá passa a Sexta Feira da Paixão e o Sábado de 

Aleluia em jejum e orações.  

As cerimônias religiosas ficaram a cargo do Arcebispo Damberto, patriarca de Zaffo, 

que oficiaria a missa do domingo da Ressurreição.  

A chama desce lentamente sobre as cabeças dos soldados, indo depois acender as 

velas do altar, que haviam ficado apagadas durante a Semana Santa.  

Extasiados pela visão, GUILHERME  e seus homens começam a cantar o “The Deum 

Laudemos” considerando o milagre como um sinal dos céus para a vitória sobre os 

mouros. GUILHERME sai da igreja com fé redobrada, e incita o seu exército a segui-lo 

na conquista.  

Este milagre se repetirá todos os anos na Sexta Feira da Paixão. Em 1187, portanto 6 

anos mais tarde, Saladino testemunharia o fenômeno, sendo que ele apagou a 

lamparina com a espada quatro vezes, e todas as vezes ela reacendeu.  

Sem ter como explicar o fenômeno, Saladino comentou tratar-se de uma farsa 

criada pelos cristãos sírios, sem contudo encontrar uma explicação plausível.  

As tropas cruzaram a Palestina, e fizeram uma parada de fé no rio Jordão, onde 

relembraram o batismo de Cristo partindo em seguida, com todo o entusiasmo, 

sobre a fortaleza sarracena de Dora, próxima a Assur, que após três dias de 

combates foi tomada. Isto significou o domínio da Babilônia, atual Iraque.  

Em seguida, GUILHERME retorna com as tropas para a Cota. O objetivo é a poderosa 

fortaleza de Cesaréia, magnífica cidade-fortaleza construída pelos romanos. As 

florestas da região foram devastadas. Toda a madeira foi usada pelos hábeis artífices 

genoveses na confecção de armas de assalto. Aríetes, escadas, catapultas, tudo 

necessário ao assédio das muralhas, é fabricado e usado pelos 8.000 soldados 

genoveses.  

Crente no poder do milagre no Santo Sepulcro, GUILHERME, imprudentemente, 

sobe na frente dos seus homens para escalar as altas muralhas.  
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XXIII- PELA JANELA DA TORRE, A VOZ FORTE DE GUILHERME SE FAZ OUVIR PELOS 

ATACANTES CRISTÃOS, COMO SE FOSSE UM TROVÃO DIVINO: 

Quando a primeira escada foi encostada, GUILHERME sobe na frente incitando seus 

homens a segui-lo, enquanto os arqueiros, com chuvas de flechas, davam cobertura 

aos atacantes.  

Atingindo o alto da muralha, GUILHERME começa a distribuir golpes com a sua 

pesada espada. Naquele momento, o guerreiro ouve atrás de si o barulho da escada 

se partindo. Vendo a escada quebrada, e seu comandante sozinho no alto da 

muralha, os soldados genoveses ficam momentaneamente desarvorados, sem 

iniciativa pela falta do chefe, e recuam, saindo debaixo da muralha.  

Então Guilherme se deu conta de que estava sozinho no meio dos inimigos, e não 

haveria o apoio dos companheiros, que deveriam estar vindo junto. Saltar de volta é 

impossível, devido à altura e ao peso da armadura.  

À direita, GUILHERME vê próximo, uma torre defensiva com alguns sarracenos e um 

combatente de físico tão avantajado quanto o dele próprio. Os dois travam uma luta 

titânica em frente à porta da torre, assistida por ambos os lados, com as respirações 

suspensas.  

Com um hábil golpe de espada, GUILHERME abate o forte rival e entra na torre, 

trancando a porta atrás de si. Pela janela da torre, a voz forte de GUILHERME se faz 

ouvir pelos atacantes cristãos, como se fosse um trovão divino: 

- Para onde fugis, ó companheiros? Cá dentro está o vosso inimigo, aqui o vosso 

capitão, e no meio de tantos, haverá algum que me acompanhe ao triunfo?  

Onde nasce o temor que vos perseguirá? A quem cedeis o campo? É vileza fugir de 

quem resiste; vós fugis de quem de vós foge, e com isto esquivais não à morte, mas 

à vitória.  

O que? Não vos recordais da Pátria, nem me dizei nem da vossa honra? Nem de vós 

todos? Para onde foi, pois a jurada promessa? Donde a obediência militar? O 

estímulo da glória, o decoro da Nação, o zelo pela fé, onde está?  
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XXIV- PELAS VITÓRIAS CONQUISTADAS, GUILHERME NEGOCIA COM O REI BALDUÍNO 

EM JERUSALÉM 

 

Ouviste o som dos dias e acreditastes em Deus, que nos prometeu a expugnação da 
Cesaréia. E agora com vossa covardia desmentis os oráculos eternos? A ruptura de  

uma escada meterá em risco o exército inteiro? Não vos farão outras ordens, nem 
outros braços, para vos aproximardes dos muros? Eis aqui em cima o vosso 
almirante. Eu estou para isto, permaneço eu só, no meio de tantos inimigos, sem 
ofensa e sem temor. E vós, fugis?  

E o que pode só um homem, não o poderá um exército inteiro já tantas vezes 

vitorioso? Que direis, portanto na Itália, quando vos perguntarem novas de vosso 

chefe? Aí então dizei-lhes que só eu, por minha vez me perdi, e que vós todos vos 

salvastes com a vossa bravura? Restará então o que será dito em Gênova, no 

Senado, na Europa, em todo o mundo que GUILHERME EMBRÍACO, sozinho teria 

tomado Cesaréia, e que todos vós para bem imitar vosso capitão haveis tomado a 

fuga? 

Os soldados recolocaram as escadas e após duas horas de luta lavaram com o 

sangue bárbaro a mancha vergonhosa da fuga.  

Pelas vitórias conquistadas, GUILHERME negocia com o rei Balduíno em Jerusalém, a 

divisão das áreas de influência dos territórios conquistados. Ficará com os genoveses 

uma igreja em Jerusalém e outra em Joppi. Um terço da cidade de Joppi passa para o 

controle genovês, bem como todas as cidades de Assur, no Iraque. Cesaréia na 

Palestina e Ascalão na faixa de Gaza. Nestas regiões passam a valer as leis 

genovesas. As igrejas cobram o dízimo dos fiéis, e nas estradas passam a ser 

cobrados os pedágios dos viajantes. O resto das áreas conquistadas ficará em parte 

com o rei Balduíno, e o resto sob a administração das tropas francesas, pisanas e 

venezianas.  
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XXV-A ORDEM DOS HOSPITALEIROS 

Desde tempos memorais, ordens religiosas de frades organizaram hospedarias ao 

longo das rotas dos peregrinos da Europa Medieval para a Terra Santa. Eram 

amalfitanos, frades originários da cidade de Amalfi, na Itália, que mantinham as 

hospedarias com as esmolas recolhidas pela Europa, dando estadia e tratamento 

médico aos peregrinos. Os monges eram, em sua maioria, beneditinos.  

Com o tempo, estas casas de hospedagens ou hospitais tratavam mais de doenças e 

ferimentos do que de hospedagem, vindo daí o termo hospital, onde se trata de 

doentes. Estes frades se organizaram em uma nova ordem chamada, a Ordem dos 

Hospitaleiros 

Devido aos constantes ataques dos salteadores aos hospitais e peregrinos em 

trânsito, a ordem se dividiu em três áreas de atuação. Os frades coletores, que 

recolhiam esmolas pelo mundo para manter a ordem, os frades hospitaleiros, que 

mantinham os hospitais e catequizavam, e a terceira, que se tornaria a mais 

importante durante as cruzadas; os frades guerreiros.  

Por causa do Mosteiro de São João Batista, que guardava o Santo Sepulcro, eles 

foram também conhecidos como Cavaleiros de São João. Os monges alemães se 

organizariam da mesma forma como os Cavaleiros Teutônicos, e os franceses como 

os Cavaleiros do Templo ou Templários. Estas ordens se tornaram a espinha dorsal 

dos cruzados. Estes frades guerreiros não tinham família, não ambicionavam 

riquezas e combatiam pela fé. Eram temidos em todo o Mediterrâneo e chegariam 

ao século XX como a Ordem dos Cavaleiros de Malta, ligada ao Vaticano. 

Finalmente foi feito o ataque à fortaleza de Acre. GUILHERME atacou pelo mar as 

defesas do porto, usando inclusive, os navios de suprimentos genoveses que 

acabaram de chegar, e Balduíno com seu exército francês ataca por terra, 

conquistando o forte, que será conhecido como o S. João do Acre ou Akko, e se 

tornará a mais importante fortaleza cruzada na Palestina.  

Em 1102 GUILHERME retorna a Gênova coberto de glória. Aproveitando o prestígio 

conseguido com as suas vitórias na Palestina, ele se candidata ao Consulado sendo 

eleito.  



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

 

 

XXVI-EM CONVERSA COM SEU IRMÃO GUIDO FICA SABENDO QUE ESTE HAVIA 

ASSUMIDO HÁ POUCOS MESES O SOBRENOME SPÍNOLA, EM ITALIANO, ROMPENDO 

DEFINITIVAMENTE A LIGAÇÃO DA FAMÍLIA COM O SACRO IMPÉRIO. 

Guilherme mantém o seu segundo nome, EMBRÍACO, como sobrenome, não 

assumindo o SPÍNOLA, criando a nova dinastia dos EMBRÍACOS, que existirá por 300 

anos, antes de se extinguir. Nos documentos oficiais da Igreja, escritos em latim, o 

nome SPÍNOLA é grafado SPINULA.  

EM 1107 chegam notícias da Palestina informando que os muçulmanos reiniciam as 

campanhas militares contra os cruzados. Não havia possibilidade de envio imediato 

de mais tropas ao Oriente.  

Os cruzados permaneceram lá, principalmente os guerreiros das ordens religiosas 

deverão suportar os ataques, o que eles fizeram muito bem por dois anos, até 1109 

quando ambos os lados, exauridos, fazem a paz provisória.  

As trocas comerciais e culturais entre as duas civilizações, árabe e europeia, irão 

modificar lentamente o pensamento ocidental, que culminará com o Renascimento. 

Contudo, não é correto imagina que, com o fim das grandes batalhas, a paz seja 

verdadeira. Pequenos conflitos continuam acontecendo sendo necessária a 

manutenção de uma força de ocupação na região. Com o retorno de vários nobres 

da Palestina, com fama e dinheiro, novos personagens começam a surgir 

ambicionando igual sucesso. 

Devido aos problemas internos na Europa, as nações não podiam dispor de muitas 

tropas para deslocar para a Palestina. A Itália não é um país, mas uma região onde 

existem várias pequenas nações independentes como: Gênova, Pisa, Roma, Veneza, 

etc, em constante competição entre si. O aparente estado de paz entre o Vaticano e 

o Sacro Império Germânico é falso, pois as disputas de poder entre as partes são 

constantes. É neste estado de conflito interno que os países europeus têm que 

dispor de tropas para a Palestina. 

É surpreendente que, com tantas dissidências domésticas as cruzadas tenham 

conseguido algum sucesso.  
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XXVII-COM O ENVOLVIMENTO DE GUIDO E GUILHERME NA POLÍTICA, AS NOVAS 

GERAÇÕES DA FAMÍLIA COMEÇAM A APARECER. 

 Por causa das pressões muçulmanas de 1107 a 1109 sobre as conquistas dos 

cruzados, começam a ser sentidas necessidades de novas campanhas.  

O intenso comércio Oriente-Ocidente é feito na Itália por três portos:- Gênova, Pisa 

e Veneza, e na França pelo porto de Marselha. O resultado deste movimento é uma 

imensa riqueza circulando por estes portos com a exportação de suprimentos, a 

saída de tropas e a chegada de mercadorias e riquezas conquistadas. Pisa tem o seu 

porto no rio Arno, que corta a cidade. Os navios, ao ter que subir o rio gozam da 

proteção das tropas em terra.  

Ambas as cidades, Gênova e Pisa estão a apenas 150km uma da outra, e a 

competição comercial se torna acirrada gerando inclusive ações armadas entre elas.  

GUIDO SPÍNOLA, usando a sua grande habilidade política consegue o consulado da 

República de Gênova e o monopólio mundial do comércio de uva- passa para a 

família Spínola. Considerando que as passas, naquela época são o alimento básico 

dos viajantes por seu grande poder alimentício e durabilidade, sem exigir condições 

especiais de conservação, o comércio deste produto tornou a família Spínola muito 

rica e, consequentemente, a cidade de Gênova também.  

Os pisanos se revoltaram contra os privilégios concedidos aos genoveses pelo papa e 

pelo Império. Os genoveses, por sua vez, consideravam que os privilégios eram 

justos, uma vez que foram eles que derramaram o seu sangue, e se arriscaram mais 

na Palestina durante a primeira cruzada Para garantir a rota comercial com o 

Oriente e as conquistas lá, principalmente no Porto de Acre onde a fortaleza 

garantia a chegada e saída dos navios em segurança, tropas tinham que ser 

mantidas e constantemente renovadas.  
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XXVIII- ANSALDO SPÍNOLA, FILHO DE GUIDO E HUGO EMBRÍACO, FILHO DE 

GUILHERME EMBARCAM NESTE MESMO ANO NO COMANDO DE 70 GALÉS PELO 

MEDITERRÂNEO. 

GUIDO E GUILHERME precisam assumir a responsabilidade de manter o poder 

político na cidade de Gênova. Para não perder as rédeas do poder, a nova geração 

da família tem que ocupar o espaço nas fontes de poder, que a sustentam:- O 

exército, a Marinha e a Igreja.  

GUIDO tem dois filhos homens, ANSALDO E GUIDO. ANSALDO é jovem guerreiro 

nato, por isto entra para o Exército onde pretende fazer carreira. Já seu irmão 

GUIDO mostra-se negociador e ponderado, sem qualidades guerreiras, por isto seu 

pai o encaminha para a política começando logo a frequentar o Consulado, onde 

fará carreira.  

A necessidade de retomar as ações militares na Palestina induz o Consulado a enviar 

novas tropas para aquela região ANSALDO SPÍNOLA, filho de GUIDO e HUGO 

EMBRÍACO, filho de GUILHERME embarcam neste mesmo ano no comando de 70 

galés pelo Mediterrâneo. 

Os dois conseguem um reforço muito bem-vindo:- Beltramo, filho do conde 

Raimundo de Tolosa, Espanha junta-se com as suas tropas aos genoveses. A primeira 

tentativa é contra o Porto de Trípoli, no Norte da África. Após duros combates em 

frente ao Porto, os genoveses se retiram desistindo temporariamente da 

empreitada navegando para a Palestina.  

É importante saber a divisão política do Oriente Médio naquela época, para 

compreender as conquistas. 

O lado europeu da atual Turquia até Ravena, na Itália, é o Império Bizantino, com 

capital em Constantinopla.  

Os atuais Israel, Líbano, Iraque, Irã, Jordânia e Siria constituem uma nação árabe 

chamada Síria. Da Península do Sinai, no atual Egito, até Trípoli, na atual Líbia é o 

Egito.  

Assim, as tropas genovesas desembarcam em Acre, e viajando por terra conquistam 

a pequena e bíblica cidade de Biblos, no Líbano. 
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XXIX- ANSALDO E UGO RETORNAM A TRÍPOLI NO EGITO, QUE É DESTA VEZ 

ATACADA POR TERRA E MAR, SENDO TOMADA EM JUNHO DE 1109 

 

 Esta ação contra um objetivo militar sem importância serviu para treinar as tropas 

em combate por terras desérticas tão diferentes daquelas conhecidas na Europa. 

Após esta ação, ANSALDO E UGO retornam a Trípoli no Egito, que é desta vez 

atacada por terra e mar, sendo tomada em junho de 1109. Após isto, os dois 

permanecem na região mantendo a conquista de Trípoli, de onde antes partiam 

navios egípcios para atacar  a rota de navegação comercial do Mediterrâneo. Os 

egípcios mantêm ainda o porto de Beirute, que incomoda bastante os cruzados em 

Acre.  

Para a conquista deste porto é necessário um comandante experiente e uma tropa 

numerosa. Os comandantes só podem ser GUILHERME ou GUIDO SPÍNOLA, com 

experiência de comando e poder moral para a empreitada de tamanha envergadura. 

Não seria viável que ambos deixassem Gênova naquele momento. Três anos antes 

morreu Henrique IV da Germânia, assassinado por seus ambiciosos filhos.  

GUILHERME fica desta vez em Gênova, e GUIDO assume o comando da armada 

seguindo para o Oriente, onde combaterá ao lado do seu filho ANSALDO e do 

sobrinho UGO.  

As tropas cristãs se organizam em Tiro e Sidon para atacar Beirute. Das florestas da 

região são cortadas as árvores, que serão usadas na construção das torres de 

ataque. Os combates duram 2 meses, após o que, a cidade é tomada. Várias torres 

de assalto foram incendiadas pelo FOGO GREGO.  

Considerando não ser mais necessária a sua presença na região, GUIDO retorna a 

Gênova, onde sua presença é importante, e deixa o filho ANSALDO no comando. 

Gênova e Pisa são as duas poderosas cidades-estados na costa da Ligúria, no golfo 

Gênova, mas ao longo da costa existem outras pequenas cidades-estados 

governadas por barões locais, com leis próprias, e governos instáveis por constantes 

brigas com os vizinhos, que em nada contribuem para a segurança da região. 
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XXX- GUIDO SPÍNOLA ESTABELECE A SUA CONQUISTA NESTE PONTO, TOMANDO 

PARA A SUA FAMÍLIA A REGIÃO DE MÔNACO 

 O Consulado da República de Gênova decide unificar a região sob seu comando, 

impondo a mesma lei para todos. É evidente que os barões não aceitam 

pacificamente a retirada dos seus poderes. GUIDO no comando das tropas 

genovesas segue ao longo da costa conquistando e anexando a região a Gênova. Só 

haverá resistência no castelo de Lavagna, que é rapidamente conquistado.  

Os genoveses são obrigados a parar em Monte Carlo, pois a partir daí começa o 

território francês, com a fortificada Nice (ou Niza em italiano) e disputada por 

Gênova há anos. 

Quinze quilômetros adiante GUIDO SPÍNOLA estabelece a sua conquista neste 

ponto, tomando para a sua família a região de MÔNACO, construindo um castelo 

fortificado, que protege o porto.  

Em 1113 encerra-se o período consular, e novas eleições são feitas sendo eleitos os 

jovens iniciantes na política, OBERTO SPÍNOLA E MARCELO SPÍNOLA 

Fixados os limites de influência para Oeste fica a questão do Leste, onde Pisa 

mantém o poder. A prudência recomenda que Gênova não ultrapasse La Spazia, pois 

a partir deste pondo estará Carrara, Massa, Lucca e Livorno, área de influência da 

poderosa Pisa. Assim La Spazia será a fronteira leste.  

Os conflitos entre o Vaticano e o Império Germânico só seriam acertados em 1122, 

um ano após a morte do primeiro GUIDO em 1121, pela concordata de Worma, mas 

os partidários do Papa e do Império permaneciam formando dois partidos políticos.  
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XXXI-EM 1113 ENCERRA-SE O PERÍODO CONSULAR, E NOVAS ELEIÇÕES SÃO FEITAS 

SENDO ELEITOS OS JOVENS INICIANTES NA POLÍTICA, OBERTO SPÍNOLA E MARCELO 

SPÍNOLA, COM O AFASTAMENTO DE GUIDO, UGO E ANSALDO. 

As ilhas da Córsega e Sardenha são ocupadas e retomadas várias vezes nas 

constantes guerras entre muçulmanos e cristãos. Estas duas ilhas, teoricamente 

pertencem ao Sacro Império, mas o imperador vivendo entre Ratisbona e Viena, 

longe ao Norte não pode cuidar destas possessões.  

Os Almorávidas muçulmanos estabelecem um califado na Espanha dominando o Sul 

da Espanha, Portugal e Norte da África, e mantêm as duas ilhas italianas sob 

constantes ataques. GUIDO propõe ao Consulado a invasão destas ilhas, a expulsão 

dos muçulmanos e a sua anexação definitiva  a Gênova como parte do território 

genovês. 

A Córsega é rapidamente conquistada, e após a invasão da cidade de Cagliari, capital 

da Sardenha, esta ilha também é conquistada. Com o fim destas sangrentas 

campanhas militares, GUIDO II pede o seu afastamento das suas funções políticas no 

Consulado, para se dedicar somente à defesa de Gênova. Recolhe-se ao Castelo de 

Carmandino para descanso por alguns meses retornando às atividades militares em 

1124, como comandante da armada. 

Neste mesmo ano, as armadas de Gênova e Pisa se enfrentam no Golfo de Gênova 

com vitória genovesa, que captura uma galé e incendeia uma fragata dos inimigos.  

Ugo Fliscus, duque de Lavagna, resolve transformar o seu nome de família latino em 

italiano, e adota o sobrenome FIESCHI, sendo então o fundador desta família em 

1155. 

Junto aos cruzados, que vêm da França vem também uma família de guerreiros e 

políticos fanaticamente fiéis a Roma.  
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XXXII- A FAMÍLIA GRIMALDI COMPRA E OCUPA VÁRIOS CASTELOS NA REGIÃO DE 

NICE FAZENDO DIVISA COM A POSSESSÃO DOS SPÍNOLA EM MÔNACO 

É a família GRIMALDI, originária de Provença, próxima fronteira com a Itália. Eles 

compram e ocupam vários castelos na região de Nice fazendo divisa com a 

possessão dos Spínola em Mônaco. Alguns membros desta família vão se 

estabelecer também em Gênova dedicando-se ao comércio internacional. Em 

poucos anos os Grimaldi estarão incorporados à vida genovesa tornando-se uma das 

quatro famílias dominantes na região:- DÓRIA, SPÍNOLA, FIESCHI E GRIMALDI. 

Muito embora estas famílias não fossem sempre unidas, os DÓRIA E OS SPÍNOLA, 

embora católicos, defendiam a separação de Estado e Igreja. Os GRIMALDI e os 

FIESCHI, ao contrário, defendiam uma Teocracia Europeia, em que todos os reis e 

leis teriam que ser submissos ao papa, devendo o mundo ser governado pelo Direito 

Canônico. Se excluirmos estas diferenças políticas e religiosas, em uma coisa as 

quatro famílias eram unidas; nas finanças. A forte união destas famílias viria a criar o 

Banco de São Jorge, por volta de 1150, o que impulsionaria o desenvolvimento 

comercial da cidade por todo o Mediterrâneo. As famílias jamais misturarão 

negócios com religião. Daí o grande sucesso dos comerciantes genoveses.  

À medida o poder do Imperador Germânico, cresce também o poder dos Papas. Os 

Papas passam a nomear os bispos sem consulta ao Imperador. Para o Colégio dos 

Cardeais, o Papa escolhe os cardeais entre os bispos afinados com a Santa Sé, fato 

que irrita o Imperador. Em 1118 o Imperador Henrique manda o seu exercito invadir 

Roma.  

O Papa recém-eleito, Gelásio II é obrigado a fugir, indo procurar abrigo em Gênova, 

onde é recebido por OBERTO SPÍNOLA, com todas as honras devidas. OBERTO é um 

político hábil, como católico deve respeitar e abrigar o Papa. Como responsável pela 

segurança da cidade não pode desafiar o Imperador mantendo o Papa ali. Por 

comum acordo com o Consulado ele é levado para a França, hóspede da família 

GRIMALDI na Provença, e sob proteção do rei francês.  
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XXXIII- GUIDO SPÍNOLA NO COMANDO DAS TROPAS GENOVESAS ATACA GALURA 

DESTRUINDO TODAS AS INSTALAÇÕES MILITARES PISANAS. 

Em 1119 o Papa morre e nova eleição neste mesmo ano elege Calixto II, que 

mantém a política de seu predecessor. O arcebispo de Pisa pede demissão do cargo 

por não concordar com a eleição de Calixto II.  

Pisa vendo nestes acontecimentos uma oportunidade de atacar Gênova declara o 

seu apoio ao Imperador e guerra a Gênova, enviando as suas tropas para invadir a 

Sardenha, instalando-se na fortaleza de Galura.  

GUIDO SPÍNOLA, no comando das tropas genovesas ataca Galura destruindo todas 

as instalações militares pisanas.  

GUIDO é reeleito pela terceira vez para o Consulado.  

Prevendo os dias negros de guerra que viriam ele investe no reequipamento das 

Forças Armadas com a construção de mais quatro grandes vasos de guerra apoiados 

por setenta vasos menores, equipados com 22.000 soldados. Com este poderoso 

exército ele expulsará os pisanos da Córsega e conseguirá uma proeza antes nunca 

alcançada; ele invade e ocupa a própria cidade de Pisa libertando os prisioneiros 

genoveses,  saqueando a cidade e levando muitos escravos. 

Com a morte do Imperador Henrique é eleito Conrado de Horenstaufen, da casa da 

Suábia, em 1137. Conrado havia nascido no Castelo de Habsburg, na cidade de 

Strasburgo, região sempre disputada entre França e Alemanha. Os descendentes de 

Conrado adotarão o nome deste castelo como nome de família. A família real 

HABSBURG se tornará a mais importante família real do mundo, sendo que no 

futuro não haverá trono na Europa sem sangue HABSBURG. 

CONRADO assume uma posição francamente hostil ao Papa na questão de poder 

temporal. A questão religiosa se agrava chegando ao pé de guerra entre CONRADO 

III e o Papa. CONRADO se estabelece no Castelo de Weiblinger, na Alemanha, 

palavra (Welf), que é corrompida pelo povo para - Guibelino. Henrique de Welf, da 

casa de Baviera era o candidato derrotado ao trono germânico e passa a apoiar o 

Papa. A palavra Welf é também corrompida passando a ser pronunciada Guelfo. Os 

partidos Guelfos e Guibelinos formados irão ensanguentar a Europa por séculos, e a 

guerra só irá terminar com a Reforma Protestante, quando as guerras passarão a ser 

entre católicos e protestantes. 
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XXXIV-A FAMÍLIA SPÍNOLA SE DIVIDE. OS SPÍNOLA FIÉIS AO PAPA VÃO PARA O 

PARTIDO GUELFO E SERÃO CHAMADOS DE SPÍNOLA SÃO LUCA. OS QUE ADERIREM 

AO IMPERADOR SERÃO GUIBELINOS E CHAMADOS DE SPÍNOLA LUCOLI. 

Os DÓRIA serão quase todos Guibelinos,  os GRIMALDI  e os FIESCHI serão Guelfos. 

A dedicação dos FIESCHI à Igreja fará com que esta família tenha 72 cardeais e dois 

Papas (Inocêncio IV e Adriano V), sendo que para Inocêncio IV tomar posse haverá 

uma guerra de dois anos entre Guelfos e Guibelinos, após a morte de Celestino IV. 

Os SPÍNOLA menos dedicados à Igreja só farão 13 Cardeais e terão 01 cardeal eleito 

Papa, mas ele morrerá antes da coroação, porém terão dois santos nessa época – 

São Carlos Spínola e São Marcelo Spínola. 

As intensas perseguições políticas exigem que se encontre um terreno neutro para 

os perseguidos. Surge assim a “Lei do Asilo”, tornando-se as igrejas terrenos neutros 

onde as pessoas ameaçadas podem procurar abrigo, independentemente do 

partido, e onde são intocáveis como exilados. 

Como consequência da concentração de riquezas familiares entre os anos de 1052 e 

1115, a região dos Montes Apeninos, que abrange as cidades de Mântua e Ferrara é 

herdada por MATILDE OBERTENGHI parente, portanto, dos Spínola (irmã de Guido). 

Matilde entrará para a história como a RAINHA MATILDE, e entre os seus 

descendentes estarão reis franceses. Por sua competência tornará rico o seu reino e 

manterá laços de parentesco e amizade com os genoveses, mantendo a política de 

Laços de Sangue, que assegura sólidas alianças militares e comerciais, muito úteis no 

desenvolvimento econômico, muito necessárias para garantir a sobrevivência da 

população necessitada cada vez mais de alimentos devido o assombroso 

crescimento demográfico ocorrido na Europa nos últimos séculos.  

Grandes períodos de fome se sucedem, pois qualquer variação no clima, perda de 

safras ou guerras provocavam falta de alimentos. 
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XXXV- A REPÚBLICA DEU A GUIDO SPÍNOLA O TÍTULO ÚNICO DE “PAI DA PÁTRIA”, 

COM A APROVAÇÃO DO PAPA LÚCIO II EM 1114 

 A solução para reduzir a falta de comida é a expansão dos territórios dominados, 

para a agricultura; a manutenção de um exército que garanta a segurança dos 

agricultores e safras, e o comércio com as regiões produtoras de cereais, como o 

Egito e a Criméia, na Ucrânia. 

 O Egito muçulmano tem trigo e precisa de tecidos e manufaturados europeus. A 

lembrança da grande fome ocorrida na Europa em 1033 recomenda aos cristãos que 

a guerra religiosa não deve influir na troca de mercadorias. Já os árabes, 

comerciantes por natureza, não deixam que as guerras contra os cruzados 

prejudiquem os negócios. Desta forma, um estranho relacionamento entre as partes 

ocorrerá. Enquanto os guerreiros se matam, os comerciantes negociam. Guerra é 

guerra, negócios à parte.  

Os navios genoveses passam por Constantinopla, que guarda o estratégico estreito 

de Dardanelos, penetrando no Mar Negro, indo negociar com os ucranianos da 

Criméia, os cereais necessários à sobrevivência Européia.  

Nas montanhas  em torno de Gênova são construídos terraços de pedras, que são 

enchidos de terra e esterco para produção de verduras e legumes. Este tipo de 

agricultura é único na Europa, mas não suficiente para alimentar a cidade e gerar 

excedentes para vender.Daí a necessidade do comércio com a Ásia. GUIDO SPÍNOLA 

tem perfeito conhecimento desta fraqueza européia. Como hábil negociador político 

e guerreiro ele não tem qualquer escrúpulo em usar a força militar para garantir as 

rotas comerciais. 

Durante a sua longa vida como cônsul da República Genovesa, ele usou toda a sua 

competência em selar tratados políticos e comerciais para a segurança da cidade. 

Por isto a República deu-lhe o título único de “PAI DA PÁTRIA”, com a aprovação do 

Papa Lúcio II em 1114. GUIDO será reeleito 8 vezes como cônsul, e receberá em vida 

todas as honrarias do Estado e da Igreja. Deixará 6 filhos homens- GUILHERME, 

LÚCIO, GUIDO, ANSALDO, ALBERTO, GIOVANNI E MARCELO. 
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XXXVI- NA ESTEIRA DOS PROTESTOS CONTRA OS IMPOSTOS, A POPULAÇÃO EXIGIU 

UMA REVISÃO DAS LEIS DAS GALÉS. 

Para consolidar o domínio genovês sobre a Córsega, GUIDO vai a Roma negociar com 

o Papa Lúcio II. Pelo acordo firmado, a Igreja reconhece a soberania genovesa sobre 

a Ilha, e Gênova livra a Igreja de qualquer tributo sobre os seus feudos. A 

consequência desta concessão de privilégios para a Igreja foi a sobrecarga de 

impostos sobre a sociedade leiga. 

 Como resultado, revoltas populares começaram a ocorrer caminhando para uma 

guerra civil.  

Novas rodadas de negociação com a Igreja resultou em novas leis e regulamentos, 

que isentaram os templos, mas não as terras da Igreja. Estas leis foram promulgadas 

em 1154. Na esteira dos protestos contra os impostos, a população exigiu uma 

revisão das Leis das galés.  

Os nobres condenados pela Justiça normalmente eram enviados para conventos, 

onde, sob guarda, cumpririam a sua pena.  

Os plebeus, contudo eram enviados para as galés onde acorrentados aos remos 

cumpriam sua pena. O tratamento desumano dado aos galés gerou protestos da 

população, que se transformaram em rebeliões de rua nos anos 1156/57.  

Novas leis foram assinadas amenizando as penas e tratamentos aos condenados, 

que passaram a ter alguma chance de sair vivos dos porões.  

A paz retornou à cidade! 

Em 1159 as atenções se voltam para Roma, onde está sendo feita a eleição de um 

novo papa. O cardeal de Pisa, Otaviano, homem orgulhoso, prepotente e mesquinho 

estava confiante de que se elegeria Papa, e este fato deixava os genoveses 

temerosos com a possibilidade de ter um inimigo no trono de S.Pedro. 

Tão confiante estava Otaviano que ele já havia escolhido até o seu nome de Papa:- 

Vitório I. Contudo, os velhos cardeais, em sua sabedoria escolheram Orlando 

Bandinelli, da pequena cidade de Siena, que se faz coroar com o nome de Alexandre 

III.  
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XXXVII-GUIDO SPÍNOLA II USOU O EXÉRCITO GENOVÊS PARA MANTER O PAPA 

ALEXANDRE III NO TRONO, E PARA SALVAR GÊNOVA DO DESASTRE POLÍTICO QUE 

SERIA A POSSE DE OTAVIANO. 

Otaviano e os seus partidários começaram um movimento de resistência e intrigas, 

que em 1163 gerou uma guerra civil por toda a Itália.  

GUIDO SPÍNOLA II usou o exército genovês para manter o Papa Alexandre III no 

trono, e para salvar Gênova do desastre político que seria a posse de Otaviano.  

O reino de Aragão, governado por certo rei Lupo (lobo) achou-se bastante forte para 

tentar novas conquistas na Europa. Incentivado pelos seus oficiais mercenários 

contratados na França, Lupo considerou possível a conquista de Gênova. Navios de 

guerra aragoneses atacaram a cidade, que se mostrou difícil de conquistar.  

OBERTO SPÍNOLA, filho de GUIDO SPÍNOLA II  foi nomeado Cônsul da Armada 

Marítima para combater os atacantes.  

FREDERICO BARBARROXA, imperador da Germânia, embora não simpatizasse com 

Gênova, odiava mais ainda os muçulmanos invasores da Espanha, de onde vem 

Lupo. Envia então, reforços a Oberto. Derrotados no Golfo de Gênova, os aragoneses 

se retiram para a Espanha.  

Com o objetivo de acabar em definitivo com a ameaça muçulmana espanhola, 

OBERTO SPÍNOLA persegue os inimigos decretando tratar-se de uma Cruzada contra 

os infiéis do Ocidente. Na cidade espanhola de DÊNIA é travada a batalha decisiva, 

com vitória genovesa, onde os principais comandantes mercenários são presos. 

Contudo, um esmagamento total das forças muçulmanas não é possível, porque 

Gênova não pode manter sozinha seu  exército combatendo na Espanha, e deixa 

sem defesa a cidade enviando forças para a Palestina.  

Lupo propõe a paz, sendo que o armistício será negociado com emissários de 

Gênova. OBERTO SPÍNOLA envia ANSALDO SCAGLIA e LAMBERTO LONGO, que 

estabeleceram que Aragão pagasse a Gênova uma indenização de 10.000 escudos de 

ouro, e fizesse o seu comércio internacional através dos comerciantes genoveses. 

Esta foi a primeira vitória dos cruzados cristãos no Ocidente. 
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XXXVIII- A EXPULSÃO DEFINITIVA DOS MUÇULMANOS LEVARIA 332 ANOS, SOMENTE 

SENDO COMPLETADA PELOS PRÓPRIOS ESPANHÓIS EM 1492. 

Os generais capturados por Gênova, MILFORD E CÉSAR, originários da Provença na 

França foram condenados à morte por traírem os cristãos. Os réus apelaram da 

sentença ao Consulado Genovês. GUIDO SPÍNOLA, o juiz indicado transformou a 

pena de morte em pena de cegamento. Os réus tiveram seus olhos vazados como 

exemplo a futuros aventureiros.  

Gênova acerta com o Império Bizantino a concessão de um entreposto comercial na 

Criméia, o que facilitaria as trocas com os povos eslavos da Ucrânia e Rússia.  

Os acertos comerciais entre Gênova, Pisa e Veneza definem os bairros que cada uma 

passa a ter na fortaleza de São João d’Acre na Palestina.  

O intenso comércio surgido entre o Oriente e o Ocidente cria um câmbio entre as 

várias moedas circulantes.  

Um acordo entre os países mercantes cria uma moeda fictícia internacional, a libra, 

que se subdivide em 20” Sous”, e o “Sou” divide-se em 12 dinares.  

A partir daí, no comércio internacional não se falava mais em ducado genovês ou 

Florim veneziano, mas em Libras. 

O problema seguinte criado foi o bancário. Os bancos então existentes eram 

fechados, isto é, coletavam o dinheiro da comunidade para aplicar em 

empreendimentos da própria comunidade.  

O crescimento do comércio exigia a existência de bancos comerciais, que 

emprestassem a juros à comunidade internacional, e cuidassem do câmbio.  

Tal atividade foi vedada aos cristãos, pois a Igreja proíbe a cobrança de juros.  

A solução encontrada é entregar esta atividade considerada vil aos não- cristãos. E 

quais eram os não- cristãos disponíveis em toda a Europa e Oriente Médio?  

Os judeus.  
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XXXIX- APROVEITANDO-SE DA PRESENÇA DAS SUAS TROPAS NA ITÁLIA FREDERICO 

BARBARROXA DESEJA IMPOR AO PAPA ALEXANDRE III UMA DECISÃO MAIS RADICAL 

AINDA 

A partir do século XIII os judeus serão forçados a abandonar as profissões de 

pequenos comerciantes e a se dedicarem também  a bancos. Estava montado o 

esquema financeiro e econômico para o crescimento da humanidade, e montada a 

tragédia para os judeus nos próximos séculos.  

Aproveitando-se da presença das suas tropas na Itália Frederico Barbarroxa deseja 

impor ao papa Alexandre III uma decisão mais radical ainda. Considerando-se 

política e militarmente poderoso, sem inimigo à sua altura na Europa, ele deseja o 

privilégio de escolher os papas, e o retorno de toda a Itália ao seu comando, 

refazendo o antigo Sacro Império Romano-Germânico, e transformando a região em 

sua zona tributária.  

O Papa Alexandre III, homem enérgico e independente recusa a proposta e convoca 

todas as nações italianas à resistência.  

As tropas da Lombardia-Ligúria serão comandadas por GUILHERME SPÍNOLA.  

As tropas Imperiais atacam e destroem Milão em 1158 ficando Gênova diretamente 

ameaçada. Antes que as tropas germânicas se reagrupassem, OBERTO SPÍNOLA 

segue para Viena (Áustria) como embaixador genovês para negociar a paz com 

Frederico Barbaroxa.  

A argumentação de OBERTO III é forte:- A Itália não irá se submeter sem lutar. A 

longa guerra que se seguirá só irá enfraquecer ambas as partes favorecendo os 

inimigos muçulmanos.  

Uma paz tensa irá sobreviver até 1163, quando o arcebispo Otaviano faz novos 

movimentos políticos para depor o Papa. Mais uma vez Gênova mostrou-se 

irredutível em seu apoio ao Papa Alexandre III. 

 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

 

XL- OBERTO I SPINOLA, CHEFIANDO A MISSÃO DIPLOMÁTICA GENOVESA É 

RECEBIDO POR FREDERICO BARBAROXA 

A surpreendente e inigualável capacidade guerreira dos europeus impediu que os 

sarracenos tomassem toda a Europa, pois não era de se esperar que povos tão 

pequenos em população, e com tantas disputas internas fossem capazes de dispor 

de uma reserva de energia tão grande, que pudessem pensar em continuar 

empreendendo as cruzadas fora das suas fronteiras, e ainda lutassem entre si. 

Contudo isto ocorreu. 

Frederico Barbaroxa, o competente, irrequieto e ambicioso Imperador germânico, 

continuava católico fervoroso, apesar das suas diferenças com o Papa.  

O desejo do imperador de submeter Gênova jamais desapareceu. Ainda assim é 

capaz de apoiá-la nas guerras contra os sarracenos. “Ao calor e ao frio dos interesses 

são presas e depostas amizades e alianças,  como as vestes” (E. Daza-1690).  

Apoiado por Frederico Barbaroxa, o marquês de Montterial toma de assalto a 

fortaleza genovesa da Sardenha.  

O arcebispo de Mongonza é subornado por Frederico, que vende toda a ilha da 

Sardenha a Pisa.  

Sem outra opção, Gênova recorre a Frederico solicitando a sua atuação como árbitro 

da pendência, como se o imperador fosse inocente na disputa.  

OBERTO SPINOLA I chefiando a missão diplomática genovesa é recebido por 

Frederico, que recomenda que Gênova vendesse Sardenha ao Marquês de 

Montferat, já que este ocupava militarmente esta ilha, e que ele então anularia a 

venda aos aragoneses dominados pelos sarracenos.  

A proposta de venda aos aragoneses é inviável até mesmo para Frederico, que 

jamais admitiria a venda de territórios que pudessem cair no domínio muçulmano. 

Mas a ameaça de venda é uma estratégia comercial para pressionar Gênova.  

Como ameaça adicional, ele faz saber aos embaixadores genoveses que a não 

aceitação desta recomendação faria com que os genoveses caíssem na pena da sua 

indignação.  
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XLI-OBERTO I SPINOLA   TRÊMULO DE IRA LEVANTOU-SE E FEZ O SEGUINTE 

DISCURSO NA SALA DO TRONO IMPERIAL. 

A decisão foi considerada inaceitável pelos genoveses. Quem ficou indignado foi 

OBERTO III SPINOLA, que trêmulo de ira, levantou-se e fez o seguinte discurso na 

sala do trono imperial. 

“ Não é este, verdadeiramente, ó augustíssimo príncipe, o estilo de tribunais, o de 

primeiro proferir a sentença, e depois escutar razões dos litigantes. 

Hoje, não menos sou obrigado a inverter toda a ordem de juízo, conquanto vejo que, 

por culpa de qualquer ministro transgride-se todo o termo da região.  

Eu falo com a liberdade própria da minha Pátria, e com natural do meu gênio, nem 

penso, ao ponto de ofender a majestade do Kaiser quando defendo aquela virtude 

que sói ser, a da gema mais peregrina da coroa Cesaréia.  

Só que vós, ó grande augusto, como vos prezais de emular Alexandre da fortaleza, 

muito vos comprazeis de imitá-lo na equidade, e reservareis às regiões daquela 

parte uma Audiência não preocupada com a outra.  

A vingança contra a Sardenha feita pelo Arcebispo Morgantino a favor dos pisanos, é 

injusta, e se V.M. se declara ser determinado de sua ordem e em seu nome, eu já 

apelo ao Kaiser, mal compreendido pelo Kaiser, mas melhor informado.  

Meu apelo à vossa sentença, à vossa mesma promessa, com a qual já vos obrigastes 

a manter inviolada a posse da Ilha.  

A Sardenha é própria dos genoveses, que sem seu consentimento a tem vendido aos 

pisanos, tendo feita veno do que é dos outros, e se os outros primam de conhecer a 

causa que convalidou o contrato, o seu foi engano, e não decreto; foi surpresa e não 

sentença; foi precipitação de juíz, não prejuízo de réu. 

Os genoveses, nossos antepassados, requisitaram à custa do próprio sangue, das 

mãos dos Sarracenos, aquele reino. Se este título não é justo, qual outro maior e 

melhor tendes vós, por serdes rei da Germânia e Imperador do Ocidente? 
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XLII-PARTE II DO DISCURSO DE OBERTO SPÍNOLA I 

 Não foram as forças das armas dos antigos Kaisers, que domando com esta guerra 

as mais bárbaras nações, implantaram sobre as suas ruínas o trono onde vós residis? 

Se os genoveses não foram os domadores da Sardenha, qual o povo então tomou à 

força das armas a província e a cidade de Cagliari, metrópole de todo o reino?  

Qual república enviou Henrique III contra o imperador muçulmano, Musato, rei 

daquela ilha, e o encarcerou? 

 Muito é ilustre o nome de Calisto III, pontífice ótimo e máximo. É muito célebre o 

Concílio de Roma em nosso tempo, sob ele celebrado. 

 São muito divulgadas, com decisões e escândalos dos povos, as temerárias 

impaciências do arcebispo de Pisa, quando no trono pontifício lançou a insígnia da 

própria dignidade, e mereceu que o Vigário de Cristo rejeitasse com piedade os 

escritos de sua mão, por poder-se mendigar quando são prejudicadas as causas 

destes, em Tribunal Superior a todos, exceto àquele Deus. 

 Mas outro título de justo domínio, de quanto tempo seja a manutenção com o 

possuído atual, e não é ignorado por alguém. Ora, se isto não é dos genoveses, por 

que então é dos sardos? Por que dos gaetanos? Por que dos napolitanos? 

Outros povos pagam, de ano em ano, certos débitos da alfândega, e tributos, ou 

como súditos por serem nativos, ou como negociantes por haver licença de 

comércio? Estes são, pois, os direitos dos genoveses, mas os pisanos não têm outra 

razão, senão aquelas que procedem da bolsa. São as provas deles em dinheiro 

corrente, que consistem em três mil liras numeradas ontem, pelo Arcebispo de 

Mogonza.  

Eu já deploro augustíssimo Kaiser, a vossa infelicidade. Vós tendes ministros, que 

por três mil liras fazem comércio de vosso tribunal. Péssimas mãos de glória do 

vosso império.  

É necessário estabelecer de uma vez, de quem seja verdadeiramente aquele reino, 

antes de colocá-lo iluminado para convidar compradores. Se a Sardenha é dos 

pisanos, por que então a compram? Comprar o que é seu é solene loucura.  
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XLIII- PARTE III DO DISCURSO DE OBERTO SPÍNOLA I 

Se ela é do Imperador, por que pois a vende? Fazer bodega de reino e vender por 

poucas liras seria uma vileza intolerável. Mas se ela é, na verdade, dos genoveses, 

não será esta a razão pela qual não dispomos dela por ouro?  

Este negócio de compradores e vendedores é uma manifesta injustiça. Sinto 

recordar que a Sardenha foi domínio dos bárbaros, e não foi mantida por estes 

senhorios.  

Pisa conquistou a Sardenha, mas não pode mais estabelecer-se naquela conquista.  

Gênova a reconquistou dos sarracenos, e nem manteve pois, a posse. Pisa, com a 

nossa ajuda segurou alguma parte da ilha. Gênova, por si mesma se assenhoreou da 

maior parte, e singularmente da sua capital, Cagliari.  

Se, portanto, uma ou outra república devesse excluir-se ainda do reino, qual é a lei 

que propõe o todo ou a parte? E quer que o principal seguisse a natureza do 

acessório? 

Clementíssimo, após tantas leis  do vosso império com nossa república; após tantas 

de nossas correspondências por nossa parte enviadas; após haver defendido com 

eles, e com o nosso sangue toda a Europa Marítima, das armadas dos africanos, 

seremos nós tão vis a Vossa Majestade que, contra razões assim tão claras iremos 

nos vender aos pisamos por pífias somas de liras?  

Ora! Quais são os nossos deméritos? Oh! Vós me negastes o tributo, e quem de vós 

não deve? Vós vos preparastes para a guerra; guerra, porém de vossa pura defesa. 

Foi por nós recebido com suma honra. Alexandre por vós perseguido. 

 Assim é por nós, para não se rebelar contra Cristo, com grande honra recebemos o 

Vigário de Cristo.  

Esta coisa não o negamos, não é criminosa. A defesa é lei da natureza, e a 

obediência ao Pontífice é necessidade de salvação. Eu concordo, pois que os pisanos, 

apoiados mais na força que na razão se levantaram contra nós, animados pela 

vitória fácil; recordam-se de haver tomado quatro galés; recordam-se de haver 

conduzido a nós mais de quarenta.  

E nem refletem que, se suas palmas são plantadas há pouco, é porque não 

aprofundam as raízes na sua força, mas em nossa discórdia.  
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XLIV- PARTE IV DO DISCURSO DE OBERTO SPÍNOLA I 

 

Ora, este será o modo de reunir em nosso corpo a dor mais profunda, que tolhe o 

sentimento da dor ligeira? Acontece o mesmo no organismo político.  

Uma grave ofensa dos de fora faz esquecer os rancores privados e a emulação dos 

cidadãos. Esperamos, por tudo isto, ao invés de perdermos uma parte da Sardenha, 

reconciliarmos com a conquista de uma parte da Toscana, traçar acordos com a 

república de Pisa, que para fazer compra de outras províncias, vendeu a si própria 

inteira. Mas vós, oh Kaiser, que anos afora, com tanto ardor, procurastes a 

concórdia destas duas repúblicas, irá afastar esta possibilidade de guerra?  

Ide, contentai-vos de confessar-se mal informado dos fatos, para não vos 

demonstrardes mal intencionado contra nós. Seja este tribunal o porto de salvação, 

não o escolho de naufrágio da justiça e da lei.  

Se houver, como espero, nós se bem que livres, reconheceremos quanto convém à 

majestade do império. Mas se (tolde o céu), persistir na coisa decidida, decisão assas 

diferente faremos nós com a espada. 

 Não é de genoveses esta paciência covarde de subjugar-se aos príncipes que não se 

submetem à razão. Um reino que a nós custou sangue, não o cederemos senão à 

força de sangue.  

Abriremos os olhos aos cidadãos pisanos antes que vejam a sua insígnia arvorada 

naquela ilha. E antes que ponham ali os pés, cortar-lhes-emos as cabeças do tronco. 

Tanto eu protesto contra tão grande corte, oh Kaiser! Aquilo que agora apresento 

como protesto, terá atrás de mim quarenta mil concidadãos para conseguir.” 

Estas palavras de OBERTOIII foram acolhidas com um murmúrio geral dos 

circundantes. Uma parte do partido dos pisanos fremia contra ele, quase como se 

houvessem perdido respeito à majestade do Monarca. Outra parte aplaudindo, 

pelas razões e viveza do orador.  
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XLV- FREDERICO COLOCANDO-SE EM PÉ ARRUMOU AS VESTES, E ELEVANDO A VOZ, 

DISSE:” OBERTO SPÍNOLA DISSE A VERDADE, 

... e eu jamais tive coragem de privar alguém da sua razão; aquilo que nós fizermos 

em favor dos pisanos, não deve redundar em prejuízo para os genoveses, que não 

foram citados nem ouvidos, porque não se supunha nesta causa algum interesse. 

 “Determino, pois, que se revisem os direitos de uma e outra nação, por dois 

arcebispos de minha escolha, para rogar às partes a concórdia.” 

Em 1114 termina mais este conflito entre Gênova e Pisa. As eleições feitas neste ano 

elegem como cônsul GUILHERME LÚCIO SPÍNOLA, filho de OBERTOI. 

Com a paz relativa entre as cidades, elas podem retomar os seus esforços para as 

lucrativas Cruzadas.  

GUILHERME LÚCIO SPÍNOLA arma 22 galés e as envia para atacar a cidade de 

Almeria, na Espanha muçulmana, do governador sarraceno Carlo Malmone, que é 

derrotado e foge. A cidade portuária é tomada e saqueada pelos genoveses.  

O crescimento da riqueza e do poderio militar genovês, aliado à sua independência 

relativa do Sacro Império continua incomodando Frederico Barbaroxa. As ameaças 

sutis de invasão da cidade por tropas germânicas tornam o cargo de governante, 

uma posição de alto risco, pois em caso de derrota a expropriação dos bens dos 

governantes derrotados é a punição tradicional. Frederico quer obediência para 

alimentar o seu imenso ego, e tributos para alimentar o seu tesouro combalido para 

manutenção de guerras. As famílias genovesas governantes, para sobreviver têm 

que investir em armas, uma boa política diplomática, e apoio do Papa.  

Em 1150 estas ameaças veladas de Frederico são muito fortes, e exigem grande 

habilidade dos políticos das famílias. Em 1152, além de GUILHERME LÚCIO, também 

serão eleitos GIOVANNI MARCELO SPÍNOLA em 1153. OBERTO SPÍNOLAII e 

novamente GUILHERME LÚCIO em 1154.  
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XLVI- CANSADO DE ESPERAR PELA SUBMISSÃO DAS CIDADES ITALIANAS SÓ PELA 

AMEAÇA, FREDERICO BARBAROXA INVADE A LOMBARDIA 

Mesmo com o saque das cidades muçulmanas, e o intenso comércio, o erário 

público está exaurido pelas guerras. Os futuros impostos a serem arrecadados já 

estão agravados por débitos assumidos com os banqueiros judeus. Para segurança 

da cidade seria necessário investir na construção de novas fortificações, e para isto é 

necessária uma administração austera. 

Cansado de esperar pela submissão das cidades italianas só pela ameaça, Frederico 

Barbaroxa invade a Lombardia. A cidade de Tortona é cercada, e após dois meses de 

combates, ela é derrotada, saqueada e demolida até as  fundações para servir de 

trágico exemplo e ameaça a outras.  

Em 1158, o mesmo ocorre em Milão. As tropas germânicas estão perigosamente 

perto de Gênova.  

GUILHERME LÚCIO vai se encontrar com o Imperador para negociar uma convivência 

que livrasse a cidade do mesmo destino das outras duas. Frederico não é bobo. Ele 

sabe da importância de Gênova para suprir suas tropas na Palestina. Sabe do 

poderio militar genovês que, mesmo sem poder derrotar os germanos causaria um 

desgaste violento nos exércitos. 

“ Não podendo fazer o furto, Frederico faz doações, e concede privilégios à cidade, 

escondendo com isto a impotência da rapina.” O homem é bom político, mas 

confiança nas promessas de Frederico não existe.  

Retornando a Gênova, GUILHERME LÚCIO resolve destinar todas as rendas da cidade 

para a construção de novas defesas. Uma nova muralha de pedras grandes e 

esquadrejadas começa a ser construída contornando a cidade. Ela parte à beira mar 

do porto, perto da igreja de Santa Sabina. Contornará a cidade por fora das igrejas 

de São Francisco, Santa Catarina,  Santa Andrea indo novamente ao mar na praça 

Sarzano. A muralha terá 1.650 metros de comprimento, com 1060 ameias de 

arqueiros.  
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XLVII- GUILHERME LUCIO SPÍNOLA DETERMINA A CONSTRUÇÃO DA MURALHA EM 

TORNO DE GÊNOVA EM TEMPO RECORDE. 

GUILHERME LÚCIO põe toda a cidade a trabalhar na muralha. Muitas outras 

construções são demolidas para fornecer as pedras e dar passagem à nova muralha.  

Uma obra que deveria demorar décadas para ser construída, foi erguida em um ano.  

Quando chegou a notícia de que os germanos haviam destruído a cidade de Crema, 

há 120km  de Gênova, os governantes passaram a trabalhar dia e noite terminando 

a obra em 50 dias. A cidade podia agora respirar. 

Emanuel Comeno, Imperador de Constantinopla envia o seu embaixador Demétrio 

Metropolita a GUILHERME LÚCIO para negociar o envio de mais tropas para a 

Palestina. Em troca os genoveses receberiam os mesmos privilégios e franquias 

fiscais já negociadas com os venezianos. Além disto, o Imperador pagaria aos 

genoveses 50 perpesos de ouro ao governo civil genovês, mais 60 perpesos ao 

arcebispo de Gênova, e algumas paletas para a Catedral.  

Desesperadamente necessitado de recursos, GUILHERME LÚCIO aceita a proposta. A 

notícia deste acordo chega a Jerusalém gerando ciúmes no rei Balduíno III, rei de 

Jerusalém, e nos príncipes da Antioquia, na Turquia, e Trípoli, no Líbano.  

Como a igreja de Jerusalém está subordinada ao Papa em Roma, e não ao patriarca 

ortodoxo de Constantinopla, GUILHERME LÚCIO recorre ao Papa Adriano IV para 

interceder pela república junto àqueles governantes, que exigiam novos impostos 

para permitir o comércio genovês. A Cúria Apostólica Romana tem um corpo de 

diplomatas hábeis. Por orientação dela, o Papa envia uma carta ao patriarca de 

Constantinopla.  

O embaixador do Vaticano, o bispo Manfredo, vai pessoalmente a Trípoli e 

Antioquia impor a vontade papal.  

No ano seguinte, em 1159, GUILHERME LÚCIO adoece, vindo a morrer logo em 

seguida sendo substituído por AUGINO ANSALDO SPÍNOLA, filho de GUIDO III. 
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XLVIII- A MORTE DE GUILHERME LÚCIO SPÍNOLA EM 1159 E GUIDO POLISSÍNIO 

SPÍNOLA, FILHO DE ANSALDO FUNDA UMA NOVA FAMÍLIA,  POLICÍNIO 

Por cauda das confusões políticas de 1159 com a escolha do Papa Alexandre III, a sua 

autoridade fica abalada. Almerico, o novo rei de Jerusalém repudiou os acordos 

impostos por Adriano IV ao seu predecessor, e cancela os privilégios comerciais 

genoveses.  

O papa Alexandre III envia uma missão pacificadora a Jerusalém composta de dois 

cardeais. Giovanni e Paolo juntos com ANSALDO SPÍNOLA, quando novo acordo foi 

assinado em condições consideradas humilhantes por ANSALDO, que é obrigado a 

assinar por não dispor de uma força militar para impor a sua vontade, e por falta de 

força moral do Papa, bastante enfraquecida pela ação sabotadora do governo e da 

Igreja Ortodoxa de Constantinopla. 

Retornando a Gênova, ANSALDO pede demissão de suas funções no governo, muda-

se para a Sicília, onde se estabelece em definitivo. Antes de morrer ANSALDO 

constrói a igreja do apóstolo Tiago, na cidade de Tortoreto. 

Seu filho GUIDO POLISSÍNIO SPÍNOLA funda uma nova família Policínio, cujo feudo 

na Sicília irá perdurar até 1513, quando a herdeira, Dona Ágata Policina (ou 

Policinia) irá morrer deixando os bens para seu marido Frederico Moncada. 

TOMAZO SPÍNOLA, neto de OBERTO também se afasta de Gênova. Acumulará uma 

grande riqueza tornando-se senhor dos castelos de Montessório, Rocca, 

Mongiardino e São Cristóforo, no Sul italiano, merecendo a confirmação de seu 

domínio por uma bula do Papa Alexandre III, datada de 28 de abril de 1175. 

Em lugares como Vergagni ficou um castelo (primeira metade do século XIV), 

a família genovesa de Spínola . O castelo é uma seção de parede com um 

comprimento de cerca de 50 metros, em que passaram um acesso à antiga via mula. 

 Há vestígios de muralhas, e uma cisterna para coleta de água da chuva, com 

paredes rebocadas e teto abobadado. Foi parte de todo o sistema político 

dos feudos imperiais e no final do século XVII, certas partes da propriedade 

passaram para os Fieschi, duas linhas de Crocefieschi e Savignone , receberam como 

herança de Tomasina Spínola.  

(GUIDO POLISSÍNIO SPÍNOLA funda uma nova família,  Policínio) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_genovese
http://it.wikipedia.org/wiki/Spinola
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudi_imperiali
http://it.wikipedia.org/wiki/Fieschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocefieschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Savignone
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XLIX- EM GÊNOVA ASSUME O CONSULADO, GIOVANNI MARCELO SPÍNOLA 

Em 1156  ele perdeu as aldeias de Dova Alto e Baixo Dova Guazzolo em Val 

Gordenella, anexo ao município de Cabella Ligure . Em Ligure Mongiardino é 

produzido o queijo, que é considerado o mais raro do mundo, Montebore  

 Em Gênova assume o Consulado, GIOVANNI SPÍNOLA, inimigo visceral do Imperador 

Frederico.  

Para o Exército o indicado é GUIDO SPÍNOLAIII (neto de Guido), que se casa com 

uma mulher extraordinária. SIBILA CATANEI, filha de Ingone Catanei, da nobreza 

genovesa.  

Enquanto GUIDO III faz carreira no Exército escalando a hierarquia militar até chegar 

a general aos 30 anos, Sibila cuida da família e da educação dos filhos, mantendo a 

tradição familiar de que os filhos devem receber os nomes dos antepassados, 

costume que torna a vida dos historiadores um inferno, com tantos Spínolas de 

mesmo nome. O casal teve 7 filhos homens:-  

GUIDO IV, INGONE, OBERTO, NICOLAU, GUILHERME III, GIOVANNI E BONIFÁCIO. 

O velho OBERTOII já em idade avançada, mas ainda vigoroso foi eleito pela sexta vez 

para o Consulado em 1167, acumulando o cargo de general das galés. O profundo 

conhecimento da política europeia, e a experiência no trato diplomático e militar 

tornam o velho cônsul uma figura preciosa para o governo genovês. Os constantes 

atritos com o Império germânico com a cidade de Pisa, e a necessidade de manter 

segura a rota comercial do Mediterrâneo não permitem o afastamento definitivo do 

velho OBERTO SPÍNOLA II. 

Os laços de sangue entre os políticos e militares formam uma cadeia de confiança, 

que torna o pequeno exército genovês eficiente. Esta eficiência aliada às defesas da 

cidade mantém os inimigos vizinhos à distância. A poderosa marinha de guerra 

mantém os piratas Mouros fora das rotas comerciais.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Cabella_Ligure
http://it.wikipedia.org/wiki/Montebore
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L- OBERTO II SE OPÕE AO ENVIO DE TROPAS CONTRA ROMA, POIS O OBJETIVO É 

CLARO:- DERRUBAR O PAPA. 

Por equela época a cidade italiana de Ancona pertence ao Império do Oriente, 

Constantinopla. 

Frederico Barbaroxa decide tomar Ancona para anexá-la ao  Império Germânico e 

ataca a cidade. Aproveitando-se da proximidade do exército germânico, o 

governador da cidade de Puglia, conde Rainone, alia-se às cidades de Frascati e 

Albano, com o objetivo de tomar Roma.  

Rainone é só um oportunista. É evidente para Frederico que ele não dispõe de forças 

suficientes para tal empresa, mas sabendo da inimizade de Frederico com o Papa, 

Rainome pede ajuda militar ao imperador para a empresa.  

Frederico manda os recursos pedidos, sem muita fé na vitória. Nos primeiros 

combates, contudo, Rainone rompe as defesas romanas tornando possível uma 

vitória.  

Considerando Roma melhor empresa do que Ancona, Frederico Barbaroxa muda os 

seus objetivos e resolve partir para a conquista. Para engrossar as suas tropas 

Frederico pede ajuda à Lombardia e Toscana. Pisa atende prontamente.  

Em Gênova, o Consulado se reúne para discutir a convocação germânica. OBERTO III 

se opõe ao envio de tropas contra Roma, pois o objetivo é claro:- derrubar o Papa.  

Em caso de vitória, as ambições insaciáveis de Frederico não iriam parar em Roma. 

Gênova poderia ser a próxima, contudo, não atender ao poderoso Kaiser germânico 

não é prudente.  

OBERTO redige uma carta ao imperador manifestando a sua simpatia pela causa 

Imperial, informando não poder enviar muitas tropas, pois precisa delas para se 

defender dos mouros. Contudo, ele poderia enviar um pequeno exército para lutar 

ao lado do imperador e dos pisanos.  

Neste caso, como Pisa passa a ser aliada, os genoveses esperam uma demonstração 

de boa vontade com a libertação de todos os prisioneiros de guerra genoveses 

mantidos nas prisões pisanas.  
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LI- QUANDO CERCOU ROMA, A VELHA COMPANHEIRA DAS GUERRAS APARECEU. A 

PESTE BUBÔNICA 

 Pisa considerou tal proposta inaceitável impugnando-a de imediato. 

Não desejando ter aliados inimigos, Frederico Barbaroxa dispensa a ajuda genovesa. 

E Gênova fica bem com o Império e com o Vaticano. 

Quando cercou Roma, a velha companheira das guerras apareceu. A peste bubônica 

grassou pelas tropas atacantes. As baixas foram tão elevadas que Frederico 

Barbaroxa fugiu com seu exércio para a Alemanha. Roma estava salva.  

Frustrada, Pisa  em seu retorno para casa toma a fortaleza de Motrone pertencente 

à República de Lucca. Os luqueses enviam uma embaixada a Gênova em busca de 

ajuda contra os invasores.  

Tomando conhecimentos dos fatos, Frederico Barbaroxa não quis ficar ausente. 

Envia Cristiano, arcebispo em Mogonza, como seu representante para mediar a paz 

entre as Repúblicas. Foi escolhida a cidade de Siena para a reunião dos inimigos. 

 A confederação Gênova-Lucca exige a devolução da fortaleza aos luqueses e a 

libertação dos prisioneiros genoveses. Gênova pagaria uma boa soma de dinheiro ao 

Imperador se o objetivo fosse alcançado.  

A missão genovesa é constituída dos seguintes membros. NORBERTO SPÍNOLA, 

EURICO DÓRIA, SIGISMUNDO MUSCOLA E LANFRANCO ALBERICO.  

Os pisanos recusam a proposta genovesa, mas o arcebispo, representando o Império 

ameaçou a adesão do exército germânico a Gênova e Lucca para atacar Pisa, caso ela 

não aceitasse. Afinal, a possibilidade de ganhar dinheiro fácil é, para o Imperador,  

irresistível.  

Sem opção Pisa assinou o acordo, mas já estava negociando com Florença a tomada 

da fortaleza de S. Minuano, na Toscana, que cortaria a possibilidade de passagem do 

exército germânico.  

Os espiões alemães descobriram a manobra, e o exército germânico garantiu a 

defesa do forte. Pisa capitulou.  



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

 

LII- A CONFEDERAÇÃO GÊNOVA- LUCCA EXIGE A DEVOLUÇÃO DA FORTALEZA DE 

MOTRONE AOS LUQUESES 

Gênova torna-se então uma potência marítima. A Companhia, agora uma comuna 

com poderes divididos separa o Poder Executivo do Judiciário.  

O órgão político de oito cônsules eleitos administra a cidade como uma grande 

empresa. O poder Judiciário é exercido por quatro cônsules eleitos como juízes.  

 Entre os muçulmanos surge um sultão de extraordinária capacidade. Saladino 

(1137-1193), comandante militar competente, político hábil, organizador como não 

houve igual  desde Maomé, une e reorganiza as forças muçulmanas sob seu 

comando e retorna a iniciativa da guerra.  

As transformações sofridas pelos povos semitas desde Maomé facilitaram o trabalho 

organizador de Saladino. Os semitas, antes várias tribos desorganizadas e sem 

unidade  no tempo de Maomé foram aos poucos assumindo a língua da pequena 

tribo de Maomé, o árabe. A religião muçulmana, pacificamente, ou pela força, foi 

implantada entre os árabes. Somente o pequeno povo semita dos judeus, e os 

árabes da Síria, que permaneciam em parte cristãos, por influência de 

Constantinopla permaneceram fora desta unidade.  

A nova onda muçulmana comandada por Saladino retoma Edessa e Jerusalém. 

Ugoni é feito prisioneiro.  

A resistência cristã se concentra em Tiro, de onde pedem socorro à Europa.  

O marquês de Montferrat e as tropas genovesas retornam à Terra Santa para a 

resistência. 

Aproveitando-se da confusão e da ausência da maior parte do exército genovês na 

Itália, Pisa tenta, sem sucesso retomar a Sardenha.  

Eurico IV, filho e herdeiro de Frederico Barbaroxa toma a defesa de Sardenha com os 

genoveses, impondo a paz, e prendendo Bonifácio, comandando dos pisanos da 

Córsega.  

Após estas ocorrências, Corrado (futuro Corrado III) também filho de Barbaroxa, 

parte para a Terra Santa no comando dos germânicos para a cidade de Tiro.  

Estão iniciadas a segunda e a terceira Cruzadas.  
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LIII-SALADINO, UM SULTÃO DE EXTRAORDINÁRIA CAPACIDADE 

Para enfrentar Saladino, as forças necessárias são muito superiores àquelas 

enviadas na primeira Cruzada.  

O comandante genovês é GUIDO SPÍNOLA (III), e com ele seguem os comandantes 

Simoni Dória, Nicolau Embríaco (neto de Guilherme), Rosso della Viktam Fulconi de 

Castelo e Baldonino Querci.  

Da França parte o próprio rei Luiz VII, e o duque de Borgonha. 

Da Inglaterra segue o rei Ricardo-Coração de Leão, e logo em seguida, o Imperador 

germânico Frederico Barbaroxa, que com 100.000 homens segue por terra 

atravessando a Hungria e a Grécia, pertencentes ao Império Bizantino.  

É de se esperar que esta poderosa força europeia pudesse arrasar os muçulmanos 

do Oriente. Contudo, a desunião, a inveja, a cobiça e o orgulho impediram a 

eficiência destas tropas. 

Na travessia do rio Salef, Frederico Barbaroxa morre afogado. Seu exército sem o 

chefe é atacado e massacrado. Dos seus 100.000 soldados, somente 7.000 

sobreviveram ao desastre.  

Como a previsão é de que a guerra dure vários anos, SIBILA CATANEI SPÍNOLA, 

mulher de GUIDO SPÍNOLA III, não concorda em permanecer em Gênova enquanto o 

marido parte para a Cruzada.  

- “GUIDO, não poderei ficar só em Gênova enquanto você luta na Palestina contra os 

infiéis”- disse Sibila.  

- “Mulher, uma zona de guerra não é local para se criar uma família. Como espera 

que eu me concentre na guerra sabendo que, em caso de derrota, a minha mulher e 

meus filhos estarão em perigo?” 

- “GUIDO, os condes Volkmar da Alemanha estão há várias gerações na Palestina, 

residindo em São João d’Acre e Samaria. Se eles puderam criar os seus filhos lá, nós 

também poderemos. Definitivamente não ficarei em Gênova! Guerra por guerra, em 

Gênova ou na Palestina estou sujeita a ela. Meus três filhos mais velhos, GUIDO, 

INGONE E OBERTO, já têm te acompanhado em muitas campanhas. Os quatro mais 

novos, em poucos anos também estarão de espada na mão combatendo aqui ou no 

Oriente. Assim, se tenho que correr o risco de perder o marido ou os filhos em 

combate, que eu esteja por perto para chorar a minha perda.” 
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LIV- GUIDO VIAJA POR MAR PARA A PALESTINA LEVANDO A SUA FAMÍLIA, 

ESTABELECENDO-SE NO BAIRRO GENOVÊS DA FORTALEZA DE SÃO JOÃO D’ACRE, NA 

COSTA PALESTINA. 

Mesmo a contragosto, GUIDO concorda com a mulher. As longas e duras campanhas 

em terra estranha podem ser menos cansativas se houver um lar para retornar nos 

breves intervalos. 

GUIDO viaja por mar para a Palestina levando a sua família, estabelecendo-se no 

bairro genovês da fortaleza de São João d’Acre, na costa Palestina.  

Para sua proteção, os cruzados construíram várias fortalezas na Palestina, região já 

saturada de fortalezas construídas por vários milênios. Uma em especial iria 

incomodar os inimigos, o Crac dos Cruzados.  

Estes fortes eram frequentemente de muralhas de pedras sem cantos vivos, sempre 

arredondados para impedir a ação de aríetes nas quinas, bem diferentes das 

muralhas de tijolos da Mesopotâmia, ali perto. Dentro destas muralhas os Cruzados 

encontravam a proteção necessária para manter com poucos soldados, uma vasta 

região com milhares de inimigos.  

Muito bem treinados nas guerras européias desde o seu nascimento, os soldados 

Cruzados são combatentes duros e competentes. O corpo era protegido por uma 

armadura de aço, que pesa tanto quanto o seu usuário. Dificilmente um Cruzado 

poderia ser ferido pelas armas inimigas. O segundo armamento eficiente eram os 

cavalos, rústicos, musculosos, e baixos, para facilitar a montaria com o pesado 

armamento. Esses animais eram treinados para lutar com seu dono. O cavaleiro tem 

as suas mãos livres para lutar, comandando o cavalo com ligeiras pressões nas 

pernas. Os cavalos de batalha são tão bem treinados, que abaterão com violentos 

coices qualquer inimigo que se aproxima por trás.  

A ferocidade dos fanáticos guerreiros é tanta que as tropas Cruzadas podiam 

enfrentar seguramente, inimigos dez vezes mais numerosos.  

Do lado muçulmano está Saladino. Ele não é um árabe ignorante do deserto, mas 

um curdo. É um homem culto, letrado, que sempre viveu, e foi educado na 

sofisticada cidade de Damasco, antes de se tornar sultão do Egito, profundo 

conhecedor das terras e desertos do Oriente Médio. 
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LV- AMBOS OS LADOS ESTÃO PRONTOS PARA A GRANDE BATALHA. 

Os soldados muçulmanos não dispunham de armaduras. A cabeça era protegida do 

sol por um grosso turbante. Vestiam uma leve roupa de lã semelhante a uma 

camisola, armados com uma leve espada curva, e um escudo redondo.  

Havia uma grande diferença na montaria. Os cavalos árabes eram esbeltos, leves e 

rápidos, mas frágeis, em se comparando aos animais europeus. Os árabes foram 

forçados a montar cavalos, mas afastaram as éguas, como montarias de guerra, 

antes preferidas porque, em um combate anterior, os cavalos dos Cruzados, 

excitados pelo cheiro das éguas no cio, entre os árabes, atacavam com tamanho 

entusiasmo que os árabes tiveram que bater em retirada para não serem esmagados 

nos lombos das éguas sendo montadas pelos cavalos.  

Ambos os lados estão prontos para a grande batalha.  

Constitui um grande mistério para os historiadores militares entender por que os 

Cruzados deixaram a segurança dos seus castelos para enfrentar Saladino em campo 

aberto.  

Tal erro estratégico é cometido, e as tropas Cruzadas se deslocam das suas várias 

fortalezas da Turquia, Síria, Líbano e Palestina para a região de Safad, próxima ao 

lago Tiberíades.  

O encontro entre as forças oponentes iria acontecer próximo a duas estranhas 

elevações, semelhantes às corcovas dos camelos, chamadas de Chifres de Hattin.  

Quando as tropas Cruzadas se reúnem, eles contam com 20.000 cavaleiros, a maior 

força militar reunida no mundo, não em número, mas em poderio militar.  

Do lado muçulmano, Saladino tem 260.000 combatentes, sendo que 20.000 

cavaleiros. Mais de treze árabes para cada Cruzado, uma desproporção que não 

comprometia o destino da guerra se não houvesse um fator de desequilíbrio, o 

próprio  SALADINO.  

 Ao amanhecer as tropas genovesas já estão em formação de batalha. Entre eles, 

GUIDO SPÍNOLA III, seus quatro filhos mais velhos no comando de 4.000 genoveses.  

O tempo passa e Saladino não ataca.  
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LVI-LOGO ACRE É SITIADA, E A GUARNIÇÃO DE POUCAS CENTENAS DE HOMENS NÃO 

CONSEGUE SUPORTAR O ATAQUE DE MILHARES DE ÁRABES. 

Somente após as duas horas da tarde, quando os Cruzados passaram toda a manhã 

expostos ao sol dentro de suas quentes armaduras eles desistem de esperar e 

tentam se deslocar para o lago Genesaré. 

 A corrida em busca de água tornou-se uma desordem em que a disciplina e o 

comando foram perdidos. Os muçulmanos então atacam. 

A violenta batalha dura toda a tarde, e ao cair da noite do dia 02 de outubro de 

1187, os Cruzados derrotados batem em retirada.  

Com as estradas da Costa e do Sul em direção à Cesaréia tomadas, só restou para a 

fuga, o Norte, em direção ao Líbano, onde encontraram abrigo na fortaleza de Tiro.  

Logo Acre é sitiada, e a guarnição de poucas centenas de homens não consegue 

suportar o ataque de milhares de árabes.  

As mulheres e as crianças se refugiam nas igrejas, enquanto nas muralhas e pátios 

internos, os soldados cristãos vão sendo mortos.  

Finalmente, sem mais defesas, a turba muçulmana invade as Igrejas, onde todos são 

decapitados, entre eles SIBILA. Os seus três filhos adolescentes morreram ajudando 

na defesa das muralhas.  

As notícias vindas de São João D’Acre deixam GUIDO SPÍNOLA arrasado. Ferido de 

corpo e alma, ele retorna a Gênova deixando os seus quatro filhos sobreviventes na 

Palestina, onde participarão da retomada do Acre.  

GUIDO SPÍNOLA morrerá pouco depois em profunda depressão.  

PPPooorrr   tttooodddaaa   aaa   EEEuuurrrooopppaaa   eeecccoooooouuu   ooo   gggrrriiitttooo   dddeee   HHHEEEPPP———HHHiiieeerrrooosssiiilllyyymmmaaa   eeesssttt   pppeeerrrdddiiitttaaa   (((   JJJeeerrruuusssaaalllééémmm   eeessstttááá   

pppeeerrrdddiiidddaaa)))...   NNNãããooo   pppooodddeeennndddooo   ssseee   vvviiinnngggaaarrr   dddooosss   ááárrraaabbbeeesss   ssseeemmmiiitttaaasss,,,   ooosss   cccrrriiissstttãããooosss   ssseee   vvviiinnngggaaammm   dddooosss   jjjuuudddeeeuuusss   

ssseeemmmiiitttaaasss...      

OOO   gggrrriiitttooo   HHHEEEPPP   ssseeerrrááá   ooo   sssiiinnnaaalll   pppaaarrraaa   ooosss   “““ppprrrooogggooonnnsss”””    pppeeerrriiióóódddiiicccooosss   dddeee   mmmaaassssssaaacccrrreee   dddeee   jjjuuudddeeeuuusss   pppeeelllooosss   

ppprrróóóxxxiiimmmooosss   sssééécccuuulllooosss,,,   iiinnnccceeennntttiiivvvaaadddooosss   pppeeelllaaasss   ppprrróóóppprrriiiaaasss   iiigggrrreeejjjaaasss   cccrrriiissstttãããsss...   OOOsss   cccaaalllvvviiinnniiissstttaaasss   aaaiiinnndddaaa   nnnãããooo   

ssseee   dddeeessscccuuulllpppaaarrraaammm   pppeeelllooo   mmmaaassssssaaacccrrreee   dddooosss   jjjuuudddeeeuuusss...   OOOsss   cccaaatttóóóllliiicccooosss   jjjááá   ooo   fffiiizzzeeerrraaammm   pppooorrr   JJJoooãããooo   XXXXXXIIIIIIIII,,,   eeemmm   

111999666333...   
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LLLVVVIIIIII---   “““PPPEEERRRDDDOOOAAA---NNNOOOSSS   OOO   TTTEEE   HHHAAAVVVEEERRR   UUUMMMAAA   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   VVVEEEZZZ   CCCRRRUUUCCCIIIFFFIIICCCAAADDDOOO   NNNEEELLLEEESSS,,,   EEEMMM   TTTUUUAAA   

CCCAAARRRNNNEEE,,,   PPPOOORRRQQQUUUEEE   NNNÃÃÃOOO   SSSAAABBBÍÍÍAAAMMMOOOSSS   OOO   QQQUUUEEE   FFFAAAZZZÍÍÍAAAMMMOOOSSS...”””    (((JJJOOOÃÃÃOOO   XXXXXXIIIIIIIII,,,   PPPAAAPPPAAA)))...   

   “““EEEssstttaaammmooosss   hhhooojjjeee   cccooonnnsssccciiieeennnttteeesss   dddeee   qqquuueee,,,   nnnooo   dddeeecccooorrrrrreeerrr   dddeee   mmmuuuiiitttooosss   eee   mmmuuuiiitttooosss   sssééécccuuulllooosss   nnnooossssssooosss   ooolllhhhooosss   

ssseee   aaaccchhhaaavvvaaammm   tttãããooo   ccceeegggooosss,,,   qqquuueee   jjjááá   nnnãããooo   ééérrraaammmooosss   cccaaapppaaazzzeeesss   dddeee   aaaiiinnndddaaa   vvveeerrr   aaa   bbbeeellleeezzzaaa   dddeee   TTTeeeuuu   pppooovvvooo   

eeellleeeiiitttooo,,,   nnneeemmm   dddeee   rrreeecccooonnnhhheeeccceeerrr   nnnaaa   fffaaaccceee,,,   ooosss   tttrrraaaçççooosss   dddeee   nnnooossssssooosss   iiirrrmmmãããooosss   ppprrriiivvviiillleeegggiiiaaadddooosss...      

CCCooommmppprrreeeeeennndddeeemmmooosss   qqquuueee   ooo   sssiiinnnaaalll   dddeee   CCCaaaiiimmm   eeesssttteeejjjaaa   iiinnnssscccrrriiitttooo   eeemmm   nnnooossssssaaa   fffrrrooonnnttteee...   NNNooo   cccuuurrrsssooo   dddooosss   

sssééécccuuulllooosss   eeessstttaaavvvaaa   nnnooossssssooo   iiirrrmmmãããooo   dddeeeiiitttaaadddooo,,,   eeennnsssaaannnggguuueeennntttaaadddooo,,,   eee   eeemmm   ppprrraaannntttooosss   pppooorrr   cccaaauuusssaaa   dddeee   nnnooossssssaaa   

fffaaallltttaaa,,,   pppooorrrqqquuueee   hhhaaavvvíííaaammmooosss   eeesssqqquuueeeccciiidddooo   TTTeeeuuu   aaammmooorrr...      

PPPeeerrrdddoooaaa---nnnooosss   aaa   mmmaaallldddiiiçççãããooo   qqquuueee   iiinnnjjjuuussstttaaammmeeennnttteee   tttííínnnhhhaaammmooosss   aaatttrrriiibbbuuuííídddooo   aaaooo   TTTeeeuuu   nnnooommmeee   dddeee   jjjuuudddeeeuuu...   

“““PPPeeerrrdddoooaaa---nnnooosss   ooo   TTTeee   hhhaaavvveeerrr   uuummmaaa   ssseeeggguuunnndddaaa   vvveeezzz   cccrrruuuccciiifffiiicccaaadddooo   nnneeellleeesss,,,   eeemmm   TTTuuuaaa   cccaaarrrnnneee,,,   pppooorrrqqquuueee   nnnãããooo   

sssaaabbbíííaaammmooosss   ooo   qqquuueee   fffaaazzzíííaaammmooosss...”””    (((JJJoooãããooo   XXXXXXIIIIIIIII,,,    PPPaaapppaaa)))...   

EEEmmmbbbooorrraaa   nnnãããooo   cccooommmppprrreeeeeennndddêêêsssssseeemmmooosss   eeexxxaaatttaaammmeeennnttteee   ooo   qqquuueee   ppprrrooovvvooocccaaavvvaaa   tttaaannntttaaa   aaannniiimmmooosssiiidddaaadddeee   eeennntttrrreee   

ooosss   cccrrriiissstttãããooosss,,,   SSSaaalllaaadddiiinnnooo   ssseee   aaappprrrooovvveeeiiitttaaavvvaaa   dddooo   fffaaatttooo...   

EEEnnntttrrreee   ooosss   mmmuuuçççuuulllmmmaaannnooosss   eeexxxiiissstttiiiaaa   uuummmaaa   dddiiissssssiiidddêêênnnccciiiaaa   eeennntttrrreee   ooosss   ssseeemmmiiitttaaasss   eee   ooosss   xxxiii iiitttaaasss,,,   mmmaaasss   nnnãããooo   eeerrraaa   

uuummmaaa   dddiiissssssiiidddêêênnnccciiiaaa   tttãããooo   gggrrraaannndddeee   cccooommmooo   aaa   dddooosss   cccrrriiissstttãããooosss   rrrooommmaaannnooosss,,,   ooorrrtttooodddoooxxxooosss,,,   bbbiiizzzaaannntttiiinnnooosss,,,   

cccoooppptttaaasss,,,   eeegggííípppccciiiooosss,,,   cccrrriiissstttãããooosss   aaarrrmmmêêênnniiiooosss   eee   cccrrriiissstttãããooosss   nnneeessstttooorrriiiaaannnooosss,,,   qqquuueee   ssseee   ooodddiiiaaavvvaaammm...   

   NNNeeemmm   mmmeeesssmmmooo   ooosss   LLLiiivvvrrrooosss   SSSaaagggrrraaadddooosss   eeerrraaammm   ooosss   mmmeeesssmmmooosss   pppaaarrraaa   tttooodddooosss...   DDDiiissscccuuutttiiiaaammm   aaa   nnnaaatttuuurrreeezzzaaa   

hhhuuummmaaannnaaa   eee   dddiiivvviiinnnaaa   dddeee   CCCrrriiissstttooo,,,   eee   ssseee   mmmaaatttaaavvvaaammm   pppooorrr   iiissstttooo...   DDDiiissscccuuutttiiiaaammm   aaa   sssuuubbbmmmiiissssssãããooo   ooouuu   nnnãããooo   dddooosss   

rrreeeiiisss   ààà   rrreeellliiigggiiiãããooo,,,   cccoooiiisssaaa   iiinnncccooonnnccceeebbbííívvveeelll   pppaaarrraaa   uuummm   fffiiieeelll   mmmuuuçççuuulllmmmaaannnooo...      

OOO   CCCooorrrãããooo   ééé   sssuuubbbmmmiiissssssãããooo,,,   eee   uuummm   sssóóó      llliiivvvrrrooo,,,   dddiiisssccciiipppllliiinnnaaa   aaa   vvviiidddaaa   pppooolllííítttiiicccaaa,,,   rrreeellliiigggiiiooosssaaa   eee   pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   dddeee   

tttooodddooosss...   MMMeeesssmmmooo   nnnãããooo   cccooommmppprrreeeeeennndddeeennndddooo   aaa   rrraaazzzãããooo   dddooosss   cccooonnnfffllliiitttooosss,,,   SSSaaalllaaadddiiinnnooo   sssooouuubbbeee   ssseee   aaappprrrooovvveeeiiitttaaarrr   

dddeeelllaaa...   

SSSaaalllaaadddiiinnnooo   ttteeennntttaaa   uuummm   aaacccooorrrdddooo   ssseeecccrrreeetttooo   cccooommm   ooo   IIImmmpppeeerrraaadddooorrr   BBBiiizzzaaannntttiiinnnooo   IIIsssáááccciiiooo...   PPPooorrr   aaammmbbbiiiçççãããooo   eee   

vvvaaaiiidddaaadddeee   FFFeeellliiipppeee   AAAuuuggguuussstttooo   eee   RRRiiicccaaarrrdddooo   ssseee   dddeeessseeennnttteeennndddeeemmm   fffaaazzzeeennndddooo   cccooommm   qqquuueee   FFFeeellliiipppeee   rrreeetttooorrrnnneee   ààà   

FFFrrraaannnçççaaa   cccooommm   ssseeeuuu   eeexxxééérrrccciiitttooo...      

EEEmmm   pppooosssiiiçççãããooo   eeennnfffrrraaaqqquuueeeccciiidddaaa,,,   RRRiiicccaaarrrdddooo   cccooommm   ssseeeuuusss   iiinnngggllleeessseeesss   rrreeetttooorrrnnnaaa   pppaaarrraaa   aaa   fffooorrrtttaaallleeezzzaaa   dddeee   SSSãããooo   

JJJoooãããooo   ddd’’’AAAcccrrreee...   ÉÉÉ   ooobbbrrriiigggaaadddooo,,,   eeennntttãããooo,,,   aaa   fffaaazzzeeerrr   uuummmaaa   “““pppaaazzz   hhhooonnnrrrooosssaaa”””    cccooommm   SSSaaalllaaadddiiinnnooo,,,   eee   rrreeetttooorrrnnnaaa   ààà   

EEEuuurrrooopppaaa...      



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

   

LLLVVVIIIIIIIII---    OBERTO IV SPÍNOLA, (FILHO DE GUIDO E SIBILA) É ELEITO CÔNSUL E ASSUME O 

CONSULADO, E SUA IRMÃ CASA-SE COM OBERTO GRIMALDI EM 1187 UNINDO AS 

DUAS FAMÍLIAS. 

SSSooommmeeennnttteee   ooosss   ggguuueeerrrrrreeeiiirrrooosss   dddaaasss   ooorrrdddeeennnsss   rrreeellliiigggiiiooosssaaasss   pppeeerrrmmmaaannneeeccceeemmm   nnnaaa   PPPaaallleeessstttiiinnnaaa...   CCCooommmpppeeetttiiirrrááá   aaaooosss   

fffrrraaadddeeesss   hhhooossspppiiitttaaallleeeiiirrrooosss   ooouuu   CCCaaavvvaaallleeeiiirrrooosss   dddeee   SSSãããooo   JJJoooãããooo,,,   aaaooosss   TTTeeemmmppplllááárrriiiooosss   eee   aaaooosss   CCCaaavvvaaallleeeiiirrrooosss   

TTTeeeuuutttôôônnniiicccooosss   mmmaaannnttteeerrr   aaa   llluuutttaaa   aaatttééé      ooo   fffiiimmm   dddaaasss   CCCrrruuuzzzaaadddaaasss...      

UUUmmm   ttteeerrrrrreeemmmoootttooo   aaabbbaaalllaaa   eee   dddeeerrrrrruuubbbaaa   mmmuuuiiitttaaasss   mmmuuurrraaalllhhhaaasss   eee   fffooorrrtttaaallleeezzzaaasss   cccrrriiissstttãããsss   rrreeessstttaaannnttteeesss...      

CCCooommmooo   ssseee   iiissssssooo   nnnãããooo   bbbaaassstttaaasssssseee,,,   aaa   pppeeesssttteee   bbbuuubbbôôônnniiicccaaa,,,   fffiiieeelll   ssseeeggguuuiiidddooorrraaa   dddaaasss   ggguuueeerrrrrraaasss,,,   aaatttaaacccaaa   fffaaazzzeeennndddooo   

mmmuuuiiitttaaasss   vvvííítttiiimmmaaasss   eeennntttrrreee   ooosss   cccrrriiissstttãããooosss...      

CCCooorrrrrraaadddooo   dddeee   MMMooonnntttfffeeerrraaattt   mmmooorrrrrreee,,,   eee   GGGUUUIIILLLHHHEEERRRMMMEEE   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA,,,   eeennnfffrrraaaqqquuueeeccciiidddooo   eee   dddoooeeennnttteee      rrreeetttooorrrnnnaaa   

pppaaarrraaa   aaa   SSSiiicccííílll iiiaaa...      

É o fim da terceira cruzada.  

Em Roma, sobre ao trono de São Pedro, Gregório VIII(1187). Nos poucos meses do 

seu papado tenta unir os genoveses e pisanos para uma nova Cruzada.  

Com a morte deste Papa, Clemente III, o novo Papa continua tentando esta união, 

sem sucesso.  

As notícias de que Saladino havia tomado 25 cidades na Palestina enche o Papa de 

aflição, mas a reorganização de nova Cruzada tomará tempo.  

Os genoveses precisam primeiro curar as suas feridas e reorganizar a casa.  

OBERTO IV SPÍNOLA, (filho de Guido E Sibila) é eleito cônsul e assume o Consulado, e 

sua irmã casa-se com Oberto Grimaldi, em 1187, unindo as duas famílias.  

A necessidade de ocupar as ilhas do Mar Tirreno pelos genoveses forçou a cidade a 

enviar os seus filhos para consolidar a posse, dividindo-as em feudos administrados 

por nobres genoveses residentes nos locais. 

ANSALDO SPÍNOLA, irmão mais novo de GUIDO o marido de Sibila não tem direito à 

herança familiar em Gênova. Por esta razão decide mudar a sua residência para a 

Sicília em definitivo.  

A sociedade feudal característica da Idade Média é socialmente deplorável, mas 

militar e politicamente eficiente.  
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LIX- ROMPENDO COM A TRADIÇÃO FAMILIAR, GUIDONE DECIDE ABANDONAR O 

SOBRENOME SPINOLA FUNDANDO UMA NOVA FAMÍLIA. PASSOU A SE CHAMAR 

GUIDONE BELLECINI. 

 

O feudalismo surgiu na Idade Média como consequência da impossibilidade do 

poder real ser exercido em todo imenso território ocupado pelos Impérios.  

As dificuldades de comunicação, a ignorância dos imperadores sobre as 

características locais das várias regiões do Império, e dos vários povos submissos 

tornou necessário criar senhores feudais locais, que exercessem o domínio de fato 

pagando ao império um pequeno imposto, que mantinha o vínculo com o 

Imperador, o qual poderia ser invocado em caso de necessidade.  

Para administrar o feudo, o senhor dividia o seu território em partes. Uma parte 

eram terras da Igreja, que as arrendava aos agricultores. Outra parte eram terras do 

senhor feudal, que eram plantadas pelos servos, lotes de agricultura cuidados pelos 

servos, que com suas famílias estavam definitivamente presos à terra pagando com 

parte de sua produção o imposto ao seu senhor. Finalmente havia a pastagem 

comum, onde todos soltavam o seu gado.  

Foi dentro desta estrutura que ANSALDO SPÍNOLA se estabeleceu, deixando este 

feudo de herança ao seu filho mais velho GUIDONE SPÍNOLA.  

Para assegurar o seu domínio GUIDONE se submeteu ao Kaiser tendo sido investido 

pelo Kaiser Guilherme, o novo senhor do feudo Tortoretto.  

Rompendo com a tradição familiar, GUIDONE decide abandonar o sobrenome 

SPINOLA fundando uma nova família. Passou a se chamar GUIDONE BELLECINI.  

GIOVANNI SPÍNOLA, terceiro filho do grande OBERTO teve como filho mais velho 

GUIDO BELLARDO SPÍNOLA, que alcançaria alguma projeção em Gênova. Este decide 

também fundar uma nova família.  

Seus seis filhos não receberão o sobrenome SPÍNOLA, mas só BELLARDO, que será o 

nome da nova família.  
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LX-O CONSULADO DECIDE ENVIAR EM 1192 NICOLAU SPÍNOLA COMO EMBAIXADOR 

GENOVÊS JUNTO A ISÁCIO ÂNGELO, IMPERADOR DO ORIENTE, PROCURANDO 

MANTER GÊNOVA NEUTRA NA QUESTÃO RELIGIOSA. 

Embora a Igreja Romana se considerasse dirigente da Igreja Oriental, esta submissão 

já não existe sendo que o Patriarca de Constantinopla, embora bispo católico tinha 

bastante independência de Roma desde 1054, com a morte do Papa Leão IX, e com a 

eleição de Vitor II, não simpatizado pelos gregos de Constantinopla.  

Durante o papado de Clemente III (1187-1191), considerado um anti-Papa pelos 

gregos, as desconfianças aumentaram culminando com a separação definitiva em 

1192, durante o papado de Celestino III. 

Os grandes problemas sociais causados pelos soldados Cruzados na cidade de 

Constantinopla, a distância de Roma e a pressão muçulmana próxima, foram os 

motivos que causaram a divisão do cristianismo, além das razões teológicas.  

Esta separação, mais que política, será o  que irá permitir a vitória muçulmana no 

Oriente. Para manter os seus postos comerciais e possessões na Palestina, o apoio 

de Constantinopla é vital para Gênova. O Consulado decide enviar em 1192 

NICOLAU SPÍNOLA como embaixador genovês junto a Isácio Ângelo, imperador do 

Oriente, procurando manter Gênova neutra na questão religiosa.  

Uma nova separação entre os cristãos ocorreu, e esta nova corrente chamada de 

iconoclasta, que é contra o uso de imagens, quadros e desenhos para ensinar a 

doutrina cristã. A outra corrente defendia o uso desses meios para instruir os 

cristãos do povo, quase 100% analfabetos, e que, portanto, não podiam ler as 

escrituras. A luta entre as duas correntes encheu de mortos o mundo cristão.  

O objetivo de NICOLAU SPÍNOLA é deixar Gênova fora destas disputas sobre os 

ícones e fora da briga do Papa com o patriarca grego. 

Em Gênova, GUILHERME SPÍNOLA, filho de OBERTO, e neto de OBERTO, o Pai da 

Pátria, tinha três filhos homens. INGONE TOMAZO, LANFRANCO E GIÁCOMO 

BOCCADORO.  
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LXI- MUITOS SPÍNOLA LUCCOLI TEMENDO PELA SUA SEGURANÇA, E DOS SEUS 

FAMILIARES COMEÇAM A ABANDONAR OS SEUS NOMES DE FAMÍLIA E FUNDAM AS 

FAMÍLIAS ALBERGUI, SOGETTI, MOROCELLI, GRISOLFI E GENOVESI. 

 

Os desacordos dentro da família com limitação do poder político dos Papas criaram 

duas correntes. A corrente liderada por GUILHERME é a favor da separação da Igreja 

do Estado. A esta corrente foi dado o nome de SPÍNOLA LUCOLI.  

Aqueles que apoiavam os poderes ilimitados dos Papas são os chamados SPÍNOLA 

DE SÃO LUCCA.  

O padre ALBERTO SPÍNOLA funda a ordem dos Cônegos Regulares em Gênova 

aumentando a influência dos SPÍNOLAS DE SÃO LUCCA no governo genovês.  

As lutas entre Guelfos e Guibelinos mais se passaram na calada da noite. Os 

assassinatos de desafetos eram constantes. Muitos Spínola Luccoli temendo pela 

sua segurança, e dos seus familiares começam a abandonar os seus nomes de 

família pretendendo com isto ficar fora das contendas políticas, e fundam novas 

famílias. Assim, por volta do ano 1.200, os membros pobres e menos influentes da 

família, portanto sem muitas defesas, fundam as famílias ALBERGUI, SOGETTI, 

MOROCELLI, GRISOLFI E GENOVESI. 

Quanto mais numerosa vai ficando a família, maior se torna o número de pobres e 

deserdados dela. Sem o poder do dinheiro e da posição, não sobrou aos membros 

mais pobres a alternativa, senão suprimir um sobrenome, que se tornou perigoso na 

sociedade medieval.  

Naqueles turbulentos anos do século XVIII, nada menos do que 28  Spínola trocaram 

seus sobrenomes para ALBERGHI de uma só vez. A inimizade  com as duas poderosas 

famílias Volta e Vente, do partido dos Guelfos não tornava prudente manter o 

Spínola.  

Muito embora, internamente, os Guelfos e Guibelinos se matassem, no âmbito 

externo, a luta contra os muçulmanos deveria prosseguir.  
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LXII-OBERTO SPÍNOLA E GUILHERME MARCELO SPÍNOLA, A NOVA GERAÇÃO DA 

FAMÍLIA, ASSUME O CONSULADO EM 1207 

...iniciando o seu governo construindo 20 galés, e comprando duas dos fabricantes 

em Savona.  

A Armada fica sob comando de Nicolau Dória, General Almirante, que deve 

continuar lutando no mar contra Pisa e os muçulmanos. 

Uma batalha travada no Golfo de Gênova é vencida pelos pisanos.  

Dória se retira para Gênova com o que restou da sua frota. Teve um navio 

incendiado, dois afundados, e outros bastante danificados.  

O velho GUILHERME EMBRÍACO acompanhado do jovem GUILHERME SPÍNOLA são 

enviados pelo Consulado a Siracusa, no Oriente, para recuperar os feudos genoveses 

naquela cidade que, segundo notícias haviam sido ocupados pelos pisanos.  

Para compor a frota para a perigosa viagem, os genoveses devem se reunir no porto 

de Messina, na Sicília (Itália), onde se encontram com o conde Arrigo de Malta, 

chefe dos Templários, e alguns barcos genoveses comandados por Ugolino Levanti e 

Giovanni Turca. Logo em seguida encontram a frota pisana comandada pelo conde 

Alamano.  

A batalha durou quase todo o dia e foi vencida pelos genoveses. Assim, antes de 

partir para a missão no Oriente, os genoveses já levaram uma vitória na bagagem, 

mas reduziram o apoio aos Cruzados, o que é dado pela frota pisana.  

De volta do Oriente, em 1212, GUILHERME SPÍNOLA é eleito cônsul, sendo reeleito 

em 1216, quando conseguiu pacificar a fortaleza genovesa de Cravona, onde o 

comandante, que é da família Malaspina havia se revoltado contra Gênova.  

Em 1215, GUILHERME consegue um acordo de paz com Pisa por cinco anos, jurado 

publicamente por 500 cidadãos das duas cidades. Para fazer paz com Veneza foram 

enviados OBERTO SPÍNOLA E LANFRANCO ROSSO, fazendo-se estabelecer três anos 

de trégua, incluindo a devolução de um navio genovês cheio de tecidos, que vinha 

do Egito, sob o comando do conde de Saragoça, e que havia sido aprisionado pelos 

venezianos.  
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LXIII-EM 1231 GUILHERME  SPÍNOLA É INDICADO COMO SUPREMO MAGISTRADO DA 

REPÚBLICA, DEVENDO REPRESENTAR A CIDADE NA COROAÇÃO DE FREDERICO 

II(FILHO DO IMPERADOR HENRIQUE, E NETO DE FREDERICO BARBAROXA 

Dois fatos interessantes ocorreram nessa época. O primeiro foi político, com a 

passagem de Frederico, rei da Sicília, a caminho do Império Germânico, onde seria 

coroado imperador.  

O segundo foi social, com a chegada a Gênova de cerca de 7.000 peregrinos 

franceses e alemães, que pretendiam ir para a Palestina, repetindo o milagre do Mar 

Vermelho. Eles esperavam que o Mar Mediterrâneo se abrisse para que eles 

conseguissem chegar à Terra Santa com os pés enxutos. Como, evidentemente, o 

milagre não ocorreu, o tumulto na cidade, causado por tão grande número de 

peregrinos foi enorme.  

Em 1231 GUILHERME  SPÍNOLA é indicado como Supremo Magistrado da República, 

devendo representar a cidade na coroação de Frederico II(filho do Imperador 

Henrique, e neto de Frederico Barbaroxa). A coroação foi na cidade italiana de 

Ravena, onde era embaixador genovês GIOVANNI SPÍNOLA.  

Em 1193 havia morrido o grande Saladino. Seus herdeiros disputaram o poder por 

longo tempo, causando a desunião entre os muçulmanos.  

Frederico II, logo que coroado em Ravena tem sérios atritos com o Papa Gregório IX, 

que lhe lança três excomunhões. Um rei excomungado é um rei sem poder.  

Para se livrar desta pesada pena, Frederico faz um acordo com o Vaticano. Ele 

partirá em Cruzada para a Palestina (seria a sexta Cruzada). 

Frederico não tem grande entusiasmo em lutar em terras estranhas. As experiências 

do pai e do avô em Cruzadas anteriores eram valiosas para o novo rei, que nem tem 

porte de guerreiro. É baixo, gordo, e quase não enxerga.  

Por outro lado, os muçulmanos enfraquecidos pelas contendas internas, e pela falta 

de um líder do quilate de Saladino, não estavam muito entusiasmados em enfrentar 

novas guerras contra os cruzados.  
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LXIV-O SULTÃO MEDELIM DO EGITO DEU O DIREITO DE ROMARIA DOS CRISTÃOS 

PARA JERUSALÉM, A FREDERICO II, O QUAL, EM TROCA, DEVIA GARANTIR O LIVRE 

ACESSO DOS MUÇULMANOS AOS LUGARES SANTOS. 

 

A sexta Cruzada foi a CRUZADA DO BOM SENSO. Sem o tinir das espadas, sem as 

trombas de guerra, o sultão Medelim do Egito deu o direito de romaria dos cristãos 

para Jerusalém, a Frederico II, o qual, em troca, devia garantir o livre acesso dos 

muçulmanos aos lugares santos.  

Para evitar desentendimentos, o acordo entre os dois determinava que a segurança 

dos lugares sagrados cristãos fosse exercida pelos muçulmanos. Que os grupos de 

peregrinos cristãos seriam conduzidos por um guia muçulmano responsável pela 

segurança do grupo, pela qual responderia com a própria vida.  

Esta combinação é seguida até hoje.  

Sem a expectativa de uma nova guerra na Palestina, um problema foi criado em 

Gênova. O que fazer com os 7.000 peregrinos que pretendiam lutar lá?  

No início foi tudo muito engraçado e divertido. Os peregrinos, fanáticos religiosos e 

pobres, consumiram logo os seus parcos recursos e precisavam ser alimentados. 

GUILHERME SPÍNOLA conseguiu recursos públicos para mantê-los por uma semana. 

Depois disto não haveria como mantê-los.  

O mar se recusava a abrir suas águas para que os peregrinos fizessem a viagem de 

3.500 km pelo leito do Mar Mediterrâneo, e os peregrinos se recusavam a retornar à 

Franca e à Alemanha, onde haviam abandonado tudo em favor da Santa Missão.  

Um dos líderes destes peregrinos permaneceu em Gênova onde fundou a família 

Vivalda. Os outros foram embarcados na frota genovesa e enviados para a Palestina.  

Na fortaleza de São João d’Acre reinava a paz entre Cruzados e árabes, pelo acordo 

firmado, onde o mercado funcionava muito bem com os banqueiros judeus 

intermediando os religiosos.  
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LXV-VENEZA E PISA SE UNEM CONTRA GÊNOVA PARA DISPUTAR PELA FORÇA OS 

MERCADOS ORIENTAIS. 

Quando chega a frota genovesa desembarcando os milhares de peregrinos, logo  

que eles puseram os pés em terra, viram os árabes e judeus pelas ruas do Acre, e 

com o grito de morte aos infiéis, os atacaram massacrando  dezenas de pacíficos 

comerciantes.  

Durante meses estes peregrinos deram problemas para os Cruzados gerando 

protestos do Sultão Medelin, comprometendo a paz, até que acabaram se 

dispersando e desaparecendo da história.  

Com a redução do ímpeto guerreiro das Cruzadas, as nações europeias deixam de 

enviar soldados à Palestina para lutar, e aumentam somente o envio de 

comerciantes.  

A defesa dos Lugares Santos e dos hospitais feita pelas ordens guerreiras religiosas é 

suficiente para a segurança, mas insuficiente para a reconquista.  

Novas Cruzadas ocorrerão, porém sem o entusiasmo e os recursos das anteriores 

todas irão fracassar. Porém, os comerciantes cristãos, muçulmanos e judeus 

conseguem manter uma convivência pacífica, não misturando negócios com religião. 

A troca das mercadorias vindas da China e da Índia tem que passar perto do Oriente 

Médio. Os árabes são os intermediários destas trocas. Eles precisam dos 

compradores europeus para as suas mercadorias, principalmente a seda da China, e 

o excelente aço de Damasco, que na verdade não era de Damasco, mas vinha da 

Índia.  

Esta paz relativa convinha a todos, e talvez seja esta a razão do fracasso das 

Cruzadas seguintes, pois a guerra prejudicava os religiosos. 

 Já na Itália este espírito de convivência pacífica não existia. As três grandes 

comerciantes italianas, Gênova, Pisa e Veneza, continuavam em estado de guerra 

por questões comerciais.  

Veneza e Pisa se unem contra Gênova para disputar pela força os mercados 

orientais. Os genoveses sempre foram mais agressivos na conquista de novos 

mercados.  
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LXVI-  

ALGUNS ANOS MAIS TARDE, UM COMERCIANTE VENEZIANO, MARCO POLO FARÁ 

DUAS VIAGENS COMERCIAIS À CHINA TRAZENDO DE LÁ A PÓLVORA, O PAPEL E O 

PAPEL-MOEDA, QUE MUDARÃO O MUNDO. 

 

Nesse século XIII, os navios mercantes genoveses entram pelo Mar Negro 

estabelecendo entrepostos comerciais em Odessa, na Ucrânia. Mercadores 

genoveses seguem com as suas tropas de burros pelo Sul da Rússia, até o Mar de 

Aral no Kasaquistão.  

Alguns anos mais tarde, um comerciante veneziano, Marco Polo fará duas viagens 

comerciais à China trazendo de lá a pólvora, o papel e o papel-moeda, que mudarão 

o mundo.  

Por causa da riqueza gerada por este comércio, na Itália, as cidades-estado vão à 

guerra. GUILHERME SPÍNOLA recebe do Consulado a autorização para preparar a 

armada genovesa contra os rivais. Doze navios são construídos.  

Dentro da própria cidade, as disputas políticas entre as famílias fazem as suas 

vítimas. As famílias Pignoli e Camila se unem contra os SPÍNOLA nas eleições para o 

Consulado, o que termina em conflitos e duelos. Além da divisão entre GUELFOS E 

GUIBELINOS, as famíiias nobres genovesas se dividem em duas correntes disputando 

o poder. O povo logo batizou as duas correntes como o Partido Rampini (que anda 

na ponta dos pés, falso e traiçoeiro), e o Partido Mascherati (mascarado, fútil, que 

esconde sua identidade). Isto mostra claramente a distância entre a nobreza e o 

povo.  

Aproveitando-se da confusão, o inimigo político de GUILHERME SPÍNOLA, Guilherme 

Malaspina, apoia o pirata mouro Saladino (sem parentesco com o grande Saladino), 

que ataca e se apodera do CASTELO DE CROVARA, NA SICÍLIA, PERTENCENTE À 

FAMÍLIA SPÍNOLA, e onde os navios mercantes tinha ponto de apoio. Por causa 

disto, a inimizade entre os Malaspina e os Spínola se estenderá por séculos.  

Tentando evitar um confronto armado, GUILHERME SPÍNOLA envia uma missão 

diplomática a Roma para solicitar a intermediação do Papa, para solucionar 

pacificamente a disputa.  
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LXVII- GUILHERME SPÍNOLA DECLARA GUERRA A PISA. 

Durante a viagem, os diplomatas genoveses são presos pelo marquês Andréa de 

Massa, próximo  a Pisa, com evidente participação dos pisanos.  

Não há alternativa:- GUILHERME SPÍNOLA declara guerra a Pisa. Ele segue com as 

suas tropas para o Castelo de Crovara, que é cercado, enquanto a família Luchesi 

segue com um comando para Massa  na tentativa de libertar os diplomatas.  

BONIFÁCIO DELLA VOLTA, ligado aos Spínola por laços de sangue, coloca toda a sua 

fortuna à disposição da República para a guerra.  

Um corsário pisano ocupa a vila de Chiavari pertencente a Gênova, e a poucos 

quilômetros da cidade, exigindo resgate pela vida dos seus moradores. GUILHERME 

não concorda em pagar, e envia uma nau de guerra, que ataca o navio corsário 

ancorado na costa, próximo à cidade. Vendo-se em desvantagem, o corsário foge da 

luta navegando pela costa subindo pela foz do rio Arno, seguido pelos genoveses, 

em direção a Pisa, onde esperam apoio dos pisanos.  

Esta perseguição foi insensata, pois o rio Arno é estreito, oferecendo todas as 

vantagens para quem está em terra, sem possibilidade de manobras para um 

pesado navio de guerra. O navio genovês acaba encalhando, sendo tomado de 

assalto pelos pisanos, que saqueiam o barco e prendem os genoveses sobreviventes 

no porão. Porém, após o saque, o navio ficou mais leve, sendo mais fácil 

desencalhar. Na madrugada, os genoveses conseguem se soltar do cativeiro no 

porão, matar os guardas, e fugir remando o navio rio abaixo.  

O testemunho dos genoveses deste navio serviu de provas junto à comunidade de 

que Pisa estava envolvida nos saques de piratas. Gênova exige indenização a Pisa 

pelas perdas, uma vez que os tratados internacionais entre as cidades não permitem 

a contratação de piratas por uma cidade contra a outra. Se ambas querem se matar, 

que o façam abertamente.  

Pisa pagou a indenização.  

A ruptura entre a Igreja e o Estado parece cada vez mais iminente. Os Guelfos lutam 

desesperadamente para impedir esta ruptura usando os púlpitos das igrejas para 

convencer as massas.  
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LXVIII-SE FOSSE POSSÍVEL A FREDERICO BARBAROXA VER O SEU NETO, ELE FICARIA 

ABISMADO. BARBAROXA TINHA 1,90M, ERA FORTE, MUSCULOSO, AGRESSIVO E 

IRASCÍVEL. O CONTRÁRIO DE   FREDERICO II. ALÉM DAS LÍNGUAS EUROPEIAS MAIS 

IMPORTANTES, FALA TAMBÉM O GREGO, O ÁRABE E O PERSA. 

O Imperador germânico Frederico II, vitorioso em todas as frentes, política, militar e 

comercialmente, não goza de prestígio entre os militares tradicionais por ter 

conseguido na Terra Santa aquilo que seu pai e avô não conquistaram pelas armas. 

Eles consideravam humilhantes as vitórias sem sangue, e o clamor das espadas.  

Se fosse possível a Frederico Barbaroxa ver o seu neto, ele ficaria abismado. 

Barbaroxa tinha 1,90m, era forte, musculoso, agressivo e irascível. O contrário de 

Frederico II, conforme já vimos. Detesta armas, combates, incêndios, saques. Gosta 

de uma vida confortável, e de resolver as contendas por negociação, muito embora, 

por motivos evidentes, mantenha um poderoso exército.  

Frederico II, além das línguas europeias mais importantes, fala também o grego, o 

árabe e o persa. Tratou  os muçulmanos e judeus como iguais, recebendo deles o 

respeito e a paz. Do Vaticano ele recebe desconfiança. Chegou-se a levantar 

suspeitas de que ele teria se convertido à fé de Maomé.  

A paz conseguida por ele foi muito bem aproveitada pelos genoveses para o 

comercio. As guerras dos Cruzados devastaram as florestas da Palestina. Os 

genoveses passaram a comprar madeira na Sérvia, e as levavam para vender aos 

árabes e turcos.  

O povo genovês começou a ver com suspeitas os seus políticos. As lutas político-

religiosas entre os Guelfos e Guibelinos fazia mais vítimas entre o povo do que entre 

os nobres.  

A guerra com Veneza já tinha custado o afundamento de 27 valiosas galés, 

importantes para o comércio. A guerra contra a Tunísia já contava com 10.000 

baixas.  

Por pressão popular, Gênova se vê obrigada à vassalagem ao Imperador Frederico II, 

muito popular entre as massas, coisa que seu avô Frederico Barbaroxa não 

conseguiu pelas armas.  

Por sugestão do Papa Gregório IX, os Guelfos genoveses devem se juntar aos Guelfos 

venezianos para esmagar os Guibelinos, e minar a popularidade e poder de 

Frederico II. 
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LXIX- EM 25 DE JUNHO DE 1243, OS CARDEAIS CHEGAM A UM CONSENSO, 

ELEGENDO O ARCEBISPO DE GÊNOVA, SINIBALDO FIESCHI PARA PAPA, QUE 

ASSUMIRÁ O NOME DE INOCÊNCIO IV. 

 

Por sugestão do Papa Gregório IX, os Guelfos genoveses devem se juntar aos Guelfos 

venezianos para esmagar os Guibelinos, e minar a popularidade e poder de 

Frederico II. 

Em 1241, o Papa convoca o Concílio de Roma. Para transportar os prelados franceses 

para a Itália é contratada uma frota genovesa. Esta frota, já chegando à Itália é 

atacada ao largo da Ilha de Giglio, por navios de Pisa e Sicília, comandados por 

Andreolo de Mari, um Guibelino fiel ao Imperador.  

Uma grande confusão se estabelece por toda a Itália. Em Roma, morre 

repentinamente o Papa Gregório IX, e os cardeais elegem o cardeal de Milão, 

Godofredo Castiglioni para Papa, que assume com o nome de Celestino IV, porém 

ele tem idade muito avançada e não resiste as pressões, morrendo 15 dias depois de 

eleito, no dia 10 de novembro de 1241.  

Então, as mortes, confusões e perseguições se agravam. Não há mais em Roma, 

clima para se eleger um Papa. A coisa se arrasta por quase dois anos, até que em 25 

de junho de 1243, os cardeais chegam a um consenso, elegendo o arcebispo de 

Gênova, Sinibaldo Fieschi para Papa, que assumirá o nome de Inocêncio IV.  

Esta eleição provocou comoção em Gênova. Até a meia idade, Sinibaldo havia sido o 

Conde de Baragna, casado e cheio de filhos. Um Guelfo convicto. Quando ficou viúvo 

entregou a administração de seus bens aos filhos, e recolheu-se ao seminário, onde 

se tornou padre. Por influência da família e dos Guelfos é promovido a arcebispo de 

Gênova, muito rápido. Acabou sendo o candidato disponível ao papado, que 

resolveu o impasse estabelecido entre os cardeais.  

O novo Papa tenta um acordo com Frederico II para poder prosseguir com o Concílio 

de Roma. Os dois não chegam a um acordo, pois o imperador não admite dividir o 

poder político  com a Igreja, e o papa não abdica deste poder. Temendo as tropas 

germânicas na Itália, o papa transfere o Concílio para Lion, na França, no ano de 

1245.  
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LXX-QUANDO A NOBREZA REAGE BOCCANEGRA NÃO TITUBEIA. DÁ-SE PODERES 

DITATORIAIS E PRENDE TODOS AQUELES QUE SE OPÕEM A ELE. 

 

Para conquistar a simpatia dos SPÍNOLA em Gênova, o Papa promove o casamento 

de um dos seus netos com a filha de CORRADO SPÍNOLA, e nomeia um padre, 

GIOVANNI SPÍNOLA, filho de LANFRANCO SPÍNOLA, primo de OBERTO, cardeal de 

Gênova. Para contrabalançar nomeia também o seu sobrinho Ottobone Fieschi para 

cardeal.  

Por uma bula Papal determina a devolução dos bens dos SPÍNOLA tomados nos 

conflitos anteriores.  

A resposta do Imperador Frederico vem de imediato. Ele casa sua neta Beatriz com 

OBÍZIO SPÍNOLA. Deste casamento nasce ARGENTINA SPÍNOLA, que terá muita 

importância nos próximos anos.  

Em 1250 morre o grande Imperador Frederico II, e sem haver um estadista do seu 

porte para substituí-lo, os Guibelinos perdem terreno. O Papa Inocêncio IV reinará 

sem constelação até sua morte, em 07 de dezembro de 1254.  

O novo Papa é eleito, um humilde cardeal, Rinaldo de Segni,  que passa a chamar-se 

Alexandre IV, que tenta em vão moralizar a Igreja. Morrerá de tristeza em 1261, sem 

conseguir pacificar o mundo cristão. 

Um novo Papa, Jacques Panteleón, francês passa a chamar-se Urbano IV, não 

consegue assumir o seu cargo em Roma. Por causa das ameaças Guibelinas ficou em 

Viterbo e depois em Ovieto dedicando-se somente à Igreja, tendo por esta época 

instituído a festa de “Corpus Cristi”, na Igreja, em 1264.  

Ele viverá até 1268. Neste período Gênova viverá em paz, e o intenso comércio cria 

uma nova e rica classe social na cidade:- Os burgueses.  

A burguesia, rica, influente e esclarecida não deseja mais aceitar o monopólio do 

poder pela nobreza, nem as pressões das classes inferiores. Quando a nobreza reage 

Boccanegra não titubeia. Dá-se poderes ditatoriais e prende todos aqueles que se 

opõem a ele. 
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LXXI- EM SÃO JOÃO D’ACRE, NA PALESTINA ENCONTRA-SE O ENVIADO DO 

VATICANO, TEOBALDO VISCONTI, PARENTE DOS SPÍNOLA. 

BOCCANEGRA faz um acordo de paz com o Imperador de Constantinopla, Miguel 

Paleologo, sobre a administração do quarteirão latino em Constantinopla, essencial 

para os comerciantes genoveses, que estão sendo expulsos da Palestina.  

Com Pisa e Veneza, assina o acordo de Cremona, pondo fim à guerra. Com o rei de 

Nápoles, Carlos d’Angió e com Manfredi, não consegue acordo, e os conflitos vão 

continuar.  

Nas eleições de 1265 são eleitos GUIDO SPÍNOLA E NICOLÓ DÓRIA, Capitães do Povo 

e Magistrados Supremos.  

Guido prosseguirá negociando com os franceses até conseguir em 1276 um acordo 

com Carlos d’Angió para pôr fim às desavenças.  

Em 1264 morre o Papa Urbano IV, e é eleito um novo Papa francês, Guy Foulques Le 

Gros, que passa a usar o nome de Clemente IV.  

A paz continuou. Este Papa era o conselheiro confessor do rei Luiz da França, que 

viria a ser mais tarde São Luiz.  

Durante esse papado não houve lutas entre Guelfos e Guibelinos. Com a paz, a 

República de Gênova atinge o auge da sua riqueza e poder.  

Em 1268 morre o Papa Clemente IV, e o Colégio dos Cardeais entra em uma luta 

secreta na escolha do novo Papa, que se arrastará por três longos anos.  

Em São João d’Acre, na Palestina encontra-se o enviado do Vaticano, TEOBALDO 

VISCONTI, parente dos SPÍNOLA. É um hábil político, e competente padre, nos 

negócios da Igreja e do Estado, que de longe observa a luta surda pelo poder no 

Vaticano. Ele foi enviado como embaixador de Roma junto a Constantinopla e aos 

muçulmanos, que estão lentamente expulsando os Cruzados da Terra Santa.  

O padre TEOBALDO ficou quieto onde estava, esperando os resultados da escolha de 

um novo Papa, para receber as instruções de como agir como legado da Santa Sé.  

Por esta época, TEOBALDO recebe a visita de um entusiasta veneziano, que estava 

chegando da China. O nome deste veneziano era Marco Polo.  
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LXXII- GREGÓRIO X MOSTROU TODA A SUA COMPETÊNCIA NO CARGO. CONCILIOU 

POR POUCO TEMPO, A IGREJA DE ROMA COM A ORTODOXA GREGA, REALIZOU O 

CONCÍLIO DE LION II, E MANTEVE UMA PAZ ENTRE OS GUELFOS E GUIBELINOS 

 

Marco Polo havia recebido a oferta do rei mongol da China, o grande Kam, para que 

o Papa enviasse 200 missionários para converter toda a Ásia para o cristianismo.  

Como não havia Papa, Marco Polo apresentou seu plano ao padre TEOBALDO, que 

teria poderes para enviar missionários ao Oriente Médio, onde ele, Marco Polo, 

tinha poderes, uma vez que não seria possível conseguir estes missionários em 

Roma. A ideia de Marco Polo é converter os chineses. Infelizmente o Padre 

TEOBALDO não teve a visão de Marco Polo. Não enviou os missionários. Perdeu-se a 

oportunidade de converter a Ásia, e os muçulmanos não ficaram parados.  

Em 1271, finalmente, os cardeais chegaram a um acordo. Mandaram chamar na 

Palestina o padre TEOBALDO VISCONTI. Ele havia sido eleito Papa, mesmo sem ser 

cardeal. TEOBALDO assumiu o nome de GREGÓRIO X, e se esqueceu de Marco Polo.  

Gregório X mostrou toda a sua competência no cargo. Para conseguir o apoio do 

Sacro Império Romano-Germânico, confirma em 1273, Rodolfo de Habsburg como 

Imperador. Conciliou por pouco tempo, a Igreja de Roma com a Ortodoxa Grega, 

realizou o Concílio de Lion II, e manteve uma paz entre os Guelfos e Guibelinos.  

Em 1276, cinco anos depois, Gregório X morre, e desta vez é eleito, em poucos dias, 

Pierre de Tarentaise, arcebispo de Lion, que dirigia o Concílio. Para Papa escolheu o 

nome de Inocêncio V. Infelizmente seu pontificado durou poucos meses. Ele morreu 

em 22 de junho de 1276.  

 Os cardeais não têm problema para eleger novo Papa. Ottobuono de Fieschi, 

arcebispo de Gênova, é eleito como Adriano V, e morrerá também um mês depois 

de eleito.  

Nova eleição é feita, e para evitar confusões é eleito Pedro Julião, um médico e 

arcebispo de Lisboa para Papa, que adota o nome de João XXI. Este Papa também 

viverá menos de um ano no cargo, vindo a falecer em 20 de mais de 1277. 
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LXXIII- OBERTO SPÍNOLA E OBERTO DÓRIA GOVERNAVAM GÊNOVA, ESTANDO A 

FAMÍLIA SPÍNOLA DONA ABSOLUTA DO PODER NA ITÁLIA, COM DOIS PRÍNCIPES, 

SEIS GENERAIS NOS VÁRIOS EXÉRCITOS, DOIS ALMIRANTES (NA SICÍLIA E EM 

NÁPOLES), UM ARCEBISPO EM GÊNOVA, OITO EMBAIXADORES, E ARGENTINA 

SPÍNOLA, PRINCESA DE CONSTANTINOPLA 

 

A rápida sucessão de  Papas não pára. Como os Papas não tinham tempo de vida 

para influir na política, o progresso material das repúblicas italianas foi enorme. Até 

1294, mais cinco Papas se sucederam com reinados de no máximo dois anos, até a 

eleição de Bonifácio VII, em 1294. 

Naquele período de paz, a música e as artes cresceram em toda a Itália.  

Em 1284, uma frota naval de Pisa comandada pelo veneziano Alberto Morisoni é 

derrotada no Mar Tirreno pela frota genovesa, banindo Pisa dos mares.  

Isto ocorreu enquanto governava Gênova, OBERTO SPÍNOLA E OBERTO DÓRIA, 

estando a família Spínola dona absoluta do poder na Itália, com dois príncipes, seis 

generais nos vários exércitos, dois almirantes (na Sicília e em Nápoles), um arcebispo 

em Gênova, oito embaixadores, e ARGENTINA SPÍNOLA, princesa de Constantinopla.  

Os Guelfos das famílias Fhieschi e Grimaldi começam a maquinar uma rebelião em 

Gênova, sendo descobertos e expulsos da cidade. Com o muito ganho em comércio, 

OBERTO SPÍNOLA COMPRA OS CASTELOS DE VARAGE, ONADA E SOGGETI da mesma 

estirpe dos SPÍNOLA.  

Um navio mercante genovês parte da Ligúria para o Oriente, e é apreendido pelos 

Venezianos. Quando a notícia chega ao porto genovês de Pera, na Grécia, o 

governador local envia uma galé de guerra para atacar os venezianos no Porto de 

Sodaia para onde havia sido levada a nau capturada.  

Os genoveses recuperam seu navio e soltam os prisioneiros. Durante a batalha um 

navio veneziano é incendiado. Estas ações significavam o rompimento da trégua. 

Veneza adere a Pisa e planeja ações militares contra Gênova.  
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LXIV- PARA EVITAR NOVA GUERRA COM PISA, OBERTO ENVIA OBERTAZZO SPÍNOLA 

COMO EMBAIXADOR À SANTA SÉ, SOLICITANDO A INTERVENÇÃO DO PAPA 

MARTINHO IV PARA EVITAR A GUERRA 

Uma frota veneziana de três galés toma de assalto um entreposto comercial genovês 

de Chiarenza, na Ilha grega de Cefalônia, onde tenta roupar caras mercadorias 

estocadas nas casas comerciais. A frota genovesa que protegia o Mar Jônico ataca e 

prende os assaltantes, recuperando as mercadorias.  

Por questões políticas, OBERTO SPÍNOLA determina que os venezianos sejam 

libertados com seus barcos, como gesto de boa vontade para manter a paz. A guerra 

não é do interesse de Oberto, pois isto só serviria para prejudicar o comércio. Alguns 

agitadores em Gênova pregam uma imediata declaração de guerra aos venezianos. 

Para impedir que estas ideias se alastrem, OBERTO afasta os agitadores da cidade, 

enviando-os em missões comerciais para longe. 

A aproximação de OBERTO com outros príncipes italianos é prudente para as futuras 

alianças. Ele recebe forte apoio de Montaldo e Guglielmo de Montferrat, seu grande 

amigo e parente.  

Para evitar nova guerra com Pisa, OBERTO envia OBERTAZZO SPÍNOLA como 

embaixador à Santa Sé, solicitando a intervenção do Papa Martinho IV (Papa de 

1281 a 1285), para que este, usando dos seus poderes, evite a guerra. O Papa 

prefere apoiar os Guelfos em todas as frentes, visando aumentar seu poder. Assim 

não atende aos apelos de Gênova governada por Guibelinos, e deixa que a guerra 

aconteça.  

Para agravar mais ainda, o Papa excomunga o Imperador Bizantino Miguel 

Paleólogo, evidentemente para irritar OBERTO, devido às duas estreitas relações de 

parentesco com Constantinopla. Tal decisão seria um desastre total. A difícil união 

conseguida em Lion é rompida dividindo o cristianismo.  

O povo da Ilha da Sicília se revolta contra seu príncipe francês, Carlos d’Angió, e 

intensos combates se espalham por toda a ilha. Esta revolta será conhecida como 

Vespro Sicília, e é caracterizada pelos massacres ocorridos. Para tentar conter a 

matança, os Micidiali, rica família da Sicília pede ajuda a Pedro Aragão, a Gênova e 

Pisa, sem sucesso. A guerra naval se espalha por todo o Mar da Ligúria.  
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LXXV-OBERTO ACHA IMPORTANTE PRENDER E JULGAR PUBLICAMENTE CALVI, UM 

GENOVÊS, POR SUA TRAIÇÃO E MORTES CAUSADAS NA ILHA 

A Ilha de Córsega pertencente a Gênova se revolta, liderada por Calvi, o poderoso 

juíz da cidade de Ginerea. O grupo de revoltosos invade a cidade portuária de 

Bonifácio e começa a saquear as casas dos genoveses. As tropas acantonadas neste 

porto reagem, derrotando os revoltosos. Calvi consegue escapar, fugindo para Pisa, 

ficando evidente quem insuflou a revolta.  

OBERTO acha importante prender e julgar publicamente Calvi, um genovês, por sua 

traição e mortes causadas na Ilha. A única possibilidade seria conseguir sua 

extradição pelos pisanos. Por isto, OBERTO envia a seguinte carta aos pisanos.  

“Se Calvi, um facínora e sicário, e um infame rebelde contra seu soberano, houve 

sem causa alguma violado o seu juramento de fidelidade, é  indigno por tudo isto, de 

ser coberto pelo manto da sua proteção. Suas graves e manifestas perversidades o 

tornam incapaz de perdão, e de ser bastante a tolher-lhes o lustro e decoro às armas 

de qualquer um, o querer cingir-se à sua defesa, se comprazesses em remetê-lo nas 

forças do seu legítimo príncipe, a fim de que pagasse o fio de tantos excessos.  

Que a nação genovesa haverá de conservar perpétua lembrança do benefício, mas 

quando isto falhasse, não era para insistir na demanda, nem para arriscar-se à 

vergonha de total repulsa, para que se não prendesse a suster o seu partido, e a 

perturbar a Córsega e seus direitos, naquele reino, com remeter o estado aquele 

assassino. 

Que se tal empresa volvesse o seu ânimo, que se preparassem para a guerra, já que 

cultivar não sabiam a amizade e a paz. “ 

Esta carta com o linguajar complicado da diplomacia da época é uma exigência ou 

ultimato, de que a não concordância seria a guerra.  

Os diplomatas pisanos, que leram a carta na frente  do enviado genovês fizeram 

zombaria dele e da carta, comunicando oficialmente ao enviado que o fugitivo Calvi 

foi acolhido pelo governo de Pisa, onde foi elevado ao título de Cavaleiro Infante, e 

que receberia o apoio de Pisa para conquistar a ilha da Córsega, onde ele seria 

coroado príncipe. 
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LXXVI- TOMASO SPÍNOLA É ENVIADO LÁ COM 34 GALÉS, E TOMA A ILHA DE 

PIANOSA LIBERTANDO OS 150 PRISIONEIROS. 

Oberto armou 23 galés e  8 panfilis (uma nova espécie de embarcação, que é a 

precursora das caravelas) de 150 remos cada, entregando o comando a NICOLAU 

SPÍNOLA, filho de Guilherme. OBERTO DÓRIA seguiu com esta armada, como 

embaixador, com o objetivo de tentar evitar pela última vez o conflito.  

Em 10 de agosto eles se aproximaram do porto pisano de Majoria, onde estavam 30 

galés e um grande navio de Pisa. A frota genovesa, prudentemente evitou a batalha, 

contornou pelo porto de Luni e retornou, fazendo só uma demonstração de força. 

Contudo, os pisanos não menos sutis enviaram 22 galés ao entreposto comercial 

genovês de Venene, que foi saqueado. A frota genovesa vai ao encalço dos 

saqueadores, mas não consegue alcançá-los porque a frota pisana é colhida por uma 

forte tempestade próximo ao porto de Morrone, e 17 galés pisanas afundaram, 

levadas pela carga pesada dos saques.  

O Conselho genovês ficou convencido de que a guerra com Pisa é inevitável. São 

escolhidos 15 intendentes para administrar a guerra. Toda a frota genovesa de 120 

galés é armada. Duas galés são enviadas à Córsega e à Sicília para comunicar a 

decisão. Por todo o Mediterrâneo, da Córsega até a Grécia, os combates navais 

ocorrem. Na Córsega a frota genovesa comandada por Pedro Arcanto e 

Cacciamenico della Volta, com 20 galés enfrenta 25 galés, e nove barcaças pisanas 

comandadas por Ribelli.  

O Conselho recebe notícias de que na Ilha de Pianosa, os pisanos mantêm vários 

prisioneiros genoveses. 

TOMASO SPÍNOLA é enviado lá com 34 galés, e toma a Ilha, libertando os 150 

prisioneiros. Retornando desta aventura, TOMASO vence a batalha aprisionando 

930 pisanos, e apreende nos barcos capturados 28.000 marcos de ouro, que são 

levados para Gênova em fins de junho. OBERTO SPÍNOLA aplica 20.000 marcos deste 

dinheiro nas fábricas genovesas de Darcena. Os prisioneiros de guerra, entre eles 

dois  senadores, serão levados nas trocas de prisioneiros de guerra.  

Em pouco temo a Córsega é retomada, faltando somente a cidade de Algeri, onde os 

pisanos estão fortemente entrincheirados.  
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LXXVII- TOMASO SPÍNOLA É ENVIADO LÁ COM 34 GALÉS, E TOMA A ILHA DE 

PIANOSA LIBERTANDO OS 150 PRISIONEIROS. 

Oberto armou 23 galés e  8 panfilis (uma nova espécie de embarcação, que é a 

precursora das caravelas) de 150 remos cada, entregando o comando a NICOLAU 

SPÍNOLA, filho de Guilherme. OBERTO DÓRIA seguiu com esta armada, como 

embaixador, com o objetivo de tentar evitar pela última vez o conflito.  

Em 10 de agosto eles se aproximaram do porto pisano de Majoria, onde estavam 30 

galés e um grande navio de Pisa. A frota genovesa, prudentemente evitou a batalha, 

contornou pelo porto de Luni e retornou, fazendo só uma demonstração de força. 

Contudo, os pisanos não menos sutis enviaram 22 galés ao entreposto comercial 

genovês de Venene, que foi saqueado. A frota genovesa vai ao encalço dos 

saqueadores, mas não consegue alcançá-los porque a frota pisana é colhida por uma 

forte tempestade próximo ao porto de Morrone, e 17 galés pisanas afundaram, 

levadas pela carga pesada dos saques.  

O Conselho genovês ficou convencido de que a guerra com Pisa é inevitável. São 

escolhidos 15 intendentes para administrar a guerra. Toda a frota genovesa de 120 

galés é armada. Duas galés são enviadas à Córsega e à Sicília para comunicar a 

decisão. Por todo o Mediterrâneo, da Córsega até a Grécia, os combates navais 

ocorrem. Na Córsega a frota genovesa comandada por Pedro Arcanto e 

Cacciamenico della Volta, com 20 galés enfrenta 25 galés, e nove barcaças pisanas 

comandadas por Ribelli.  

O Conselho recebe notícias de que na Ilha de Pianosa, os pisanos mantêm vários 

prisioneiros genoveses. 

TOMASO SPÍNOLA é enviado lá com 34 galés, e toma a Ilha, libertando os 150 

prisioneiros. Retornando desta aventura, TOMASO vence a batalha aprisionando 

930 pisanos, e apreende nos barcos capturados 28.000 marcos de ouro, que são 

levados para Gênova em fins de junho. OBERTO SPÍNOLA aplica 20.000 marcos deste 

dinheiro nas fábricas genovesas de Darcena. Os prisioneiros de guerra, entre eles 

dois  senadores, serão levados nas trocas de prisioneiros de guerra.  

Em pouco temo a Córsega é retomada, faltando somente a cidade de Algeri, onde os 

pisanos estão fortemente entrincheirados.  
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LXXVIII – OS DOIS OBERTOS, SPÍNOLA E DÓRIA, ENVIAM CORRADO DÓRIA NO 

COMANDO DE 54 GALÉS, QUE AS RETORNAM COM POUCOS DIAS DE COMBATE. 

 

A frota pisana, contudo, consegue fugir de Algeri, indo se proteger no porto de 

Falesi, onde esperam ter posição vantajosa para enfrentar Corrado Dória.  

TOMASO SPÍNOLA vai a ajuda de CORRADO, e juntos dividem a frota em duas alas. 

Uma de 22 galés fica ao lado do porto impedindo a fuga dos pisanos, enquanto o 

resto ataca a frota inimiga.  

Os genoveses saem novamente vencedores, capturando quatro galés e fazendo 600 

prisioneiros. O resto da frota pisana consegue romper o cerco e sair para alto mar. 

Porém, uma nova tempestade atinge a frota fugitiva, que sofre muitos naufrágios.  

Os pisanos reúnem todas as galés que sobraram, juntando-se à frota de Rosso 

Sismondi, perfazendo um total  de 70 galés, que se aproveita da ausência das frotas 

de TOMASO SPÍNOLA E CORRADO DÓRIA , que estão na Córsega, para atacar o 

próprio porto de Gênova.  

OBERTO DÓRIA assume a defesa da cidade, e no comando de 70 galés trava uma 

violenta batalha ao largo do porto, pondo mais uma vez os pisanos em fuga.  

Ficou evidente para OBERTO que o porto precisava de mais proteção. Um novo 

muro em pedras é construído, pois além de dificultar o ataque pelo mar,  ainda 

melhora a proteção do porto contra as ondas e ventos.  

Mesmo no século XX este muro será admirado como uma grande obra de 

engenharia. Estas obras ficaram prontas no ano de 1283. 

Uma frota comercial genovesa comandada por Eurico Mari vem do Oriente com 

ricas mercadorias, quando é assaltada por 34 galés de Pisa, comandadas por 

Vigolino de Camalca Gaetano e Andréa Sarraceni.  

Confiando na sua superioridade numérica, os pisanos se descuidam. E Lamba Dória, 

no comando de uma galé ataca furiosamente duas galés pisanas, incendiando uma e 

pondo a outra em fuga, seriamente danificada.  

 

 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

 

LXXIX- O CONSELHO DA CIDADE DE PISA CONSIDERA VERGONHOSA A DERROTA 

SOFRIDA, E ATRIBUI ISTO À DEFICIÊNCIA NO COMANDO DOS CIDADÃOS 

O resto da frota genovesa ataca também, entusiasmada pela vitória de Lamba. 

Durante toda a tarde as naus trocam chuvas de flechas incendiárias, abalroamentos 

com os esporões de bronze das proas, e abordagens para a luta corpo a corpo. À 

noite, a frota pisana se aproveita da escuridão e foge.  

O Conselho da cidade de Pisa considera vergonhosa a derrota sofrida, e atribui isto à 

deficiência no comando dos cidadãos. Para tentar reverter a guerra, contrata o 

experiente comandante veneziano, Alberto Morocini. 

OBERTO SPÍNOLA manda que Benedetto Zaccaria, que está em Saffari na Sicília, 

reúna uma frota de 30 galés e vá para Gênova ajudar na defesa da cidade. 

Morocini, no comando de 72 galés pisanas ataca o porto de Gênova lançando sobre 

os muros, flechas com pontas de prata e com pequenas pás pintadas de vermelho, 

as cores e símbolo de Pisa, para desafiar os genoveses.  

Enquanto Morocini está no mar, em frente a Gênova, a frota de OBERTO DÓRIA, 

com 50 galés vem pelo mar, vindo da Sardenha.  

ZACCARIA, com sua frota de 30 galés, e CORRADO SPÍNOLA, filho de OBERTO, 

desembarcam seus soldados na costa, próximo ao forte pisano de Maloria. 

ZACCARIA esconde 30 galés por traz da ilhota de Isoleta, de onde não pode ser visto 

pelos pisanos, que estão atacando Gênova, e sai com as outras 40 restantes ao largo 

para enfrentar o inimigo.  

À direita de Zaccaria segue a galé de CORRADO SPÍNOLA, e à esquerda, outra 

comandada por um dos filhos de OBERTO DÓRIA. Oito das mais velozes naus 

genovesas ficam atrás da frota, e com esta formação, Zaccaria foi à batalha.  

Quando os pisanos foram em frente contra ZACCARIA, as 30 naus escondidas saem 

de trás da Ilha de Isoleta, e atacam os pisanos pelo flanco. A concentração de barcos 

é tão grande que os combatentes passavam lutando de um para outro barco como 

se estivessem em terra.  

No fim do dia, 25 barcos pisanos já tinham sido afundados. A nau capitania do 

general veneziano é cercada e destruída.  
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LXXX- OBERTO SPÍNOLA MANDA SOLTAR O GENERAL MORISONI DE GRAÇA, 

ALEGANDO QUE ELE NÃO VALE MAIS NADA. ASSIM, HUMILHADO E DERROTADO, 

MORISONI DESAPARECEU DA HISTÓRIA. 

O balanço geral da batalha contou 5.000pisanos mortos e 10.000 prisioneiros.  

Diante de tal desastre de Pisa, as perdas genovesas foram insignificantes. O número 

de prisioneiros pisanos em Gênova era tão grande que corre pela Itália uma piada:- 

“se quiser conhecer Pisa, vá a Gênova.” 

Toda a frota com dezenas de barcos pisanos é aprisionada. Entre os prisioneiros está 

o general veneziano Morisoni.  

Era costume que um prisioneiro de alta estirpe seja libertado diante de um 

pagamento de resgate. Quanto mais importante fosse o prisioneiro, maior o 

resgate.  

OBERTO SPÍNOLA manda soltar o general Morisoni de graça, alegando que ele não 

vale mais nada. Assim, humilhado e derrotado, Morisoni desapareceu da história.  

Quando a notícia desta batalha chegou ao Egito, o sultão ofereceu a Gênova mais 

vantagens comerciais na Palestina. É bom agradar os vencedores da maior batalha 

naval da história até então, chamada de BATALHA DE MELORIA, que assinalou o fim 

de Pisa como potência naval.  

Pisa estava vencida, mas não destruída.  

Os dois OBERTOS estão decididos a cortar de vez a cabeça da hidra pisana. Para isto 

fazem aliança com Florença e Lucca, mas Pisa não fica dormindo.  

Na Toscana, os Guelfos são comandados pelo poderoso conde Vigolino, que recebe 

de Pisa poderes ditatoriais para comandar a guerra contra os Guibelinos genoveses.  

Gênova chama de volta EURICO SPÍNOLA, que serviu como embaixador junto à 

Santa Sé, em Roma, sob o papado de Clemente IV, e está agora servindo na Sicília 

junto ao rei Carlos d’Angió, pois precisa dos seus conhecimentos políticos e 

militares.  

A tática recomendada por EURICO SPÍNOLA é minar Pisa pelo bolso, e levar a cidade 

ao colapso econômico. Para isto ele recomenda que se aproveite agora que Pisa não 

tem mais uma frota naval militar para que se ataquem seus navios mercantes.  
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LXXXI-EM 1288, A PANTERA ASSOLA A PALESTINA MATANDO 30.000 

CRISTÃOS. A FORTALEZA SÃO JOÃO D’ACRE É SITIADA. 

Com um barco de apoio e cinco galés, ele começa a caçar e apreender barcos 

pisanos.  

Aproveitando-se da paz, OBIZIO SPÍNOLA viaja para Constantinopla em visita à filha, 

esposa do Imperador Andrônico. Praticamente sem escolta para a sua segurança, o 

Mediterrâneo virou um mar genovês.  

Sem forças para continuar a guerra Pisa propõe a paz, baseada em três pontos: 

- Retirada de todas as tropas e armas da Ilha de Córsega, que será devolvida aos 

genoveses.  

- Entrega de Cagliari, capital da Sardenha.  

- Pagar as despesas que Gênova teve com a guerra.  

O capitão Ugolino de Pisa protestou contra as condições tão humilhantes e começou 

a pregar a continuação da guerra.  

Os pisanos cansados de guerras, derrotas e prejuízos prendem Ugolino e sua família, 

que são emparedados em uma torre, onde morrerão de fome e de sede.  

E viva os vencedores!  O próprio Papa Nicolau IV temendo o poderio genovês houve 

por bem sagrar cardeal o PADRE SIMONI SPÍNOLA, um Guibelino, filho de OBERTO 

SPÍNOLA. 

No oriente, nuvens negras surgem no horizonte. O sultão do Egito é morto por um 

dos seus generais.  

O mameluco Belbars, chamado de “a pantera” era um militar competente, mas um 

muçulmano fanático e sanguinário. Belbars se coroa sultão e torna o objetivo da sua 

vida eliminar todos os cristãos do Oriente Médio.  

Em 1288, a pantera assola a Palestina matando 30.000 cristãos. A Fortaleza de São 

João d’Acre é sitiada. Os últimos Cruzados ainda defendendo a fortaleza vendo a 

impossibilidade de manter a posição, propoem a Berbals a rendição, com a condição 

de que todos pudessem se retirar.  

Quando as portas da cidade se abrem, com os cristãos saindo para o porto, Berbals 
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dá a ordem de prendê-los. Em seguida colocou-os em fila e decapitou-os um a um.  

 

LXXXII- 

 OBERTO REÚNE-SE COM CARLOS D’ANGIÓ, REI DE NÁPOLES, E ENVIA ANDREOTO 

SPÍNOLA A ROMA E VENEZA PARA BUSCAR ALIADOS. 

 

Todos os comerciantes genoveses, pisanos, venezianos com suas famílias, bem como 

os soldados Cruzados das Ordens Religiosas foram impiedosamente executados. Só 

foi deixado um sobrevivente para contar aos outros, o que aconteceu.  

Em seguida foi a vez de Trípoli. Quando estas terríveis notícias chegaram à Europa, 

CORRADO DÓRIA E OBERTO SPÍNOLA enviaram a armada genovesa para a Palestina, 

mas nada pode ser feito. O problema não está no mar onde os genoveses são 

imbatíveis, mas em terra onde seria necessário um poderoso exército para derrotar 

os muçulmanos.  

OBERTO reúne-se com CARLOS d’Angió, rei de Nápoles, e envia ANDREOTO SPÍNOLA 

a Roma e Veneza para buscar aliados.  

O Papa Nicolau IV conclama a cristandade a uma nova Cruzada, mas o seu clamor 

não encontra ouvidos.  

Durante 200 anos os cristãos enviaram os seus filhos para a Palestina, e não 

conseguiram manter o domínio. O Papa ainda conseguiu reunir cerca de 1.600 

pobres jovens pela Itália, que enviou por um navio veneziano a São João d’Acre.  

Sem o comando adequado e treinamento, estes homens mais prejudicaram do que 

ajudaram. Assassinaram cristãos coptas e ortodoxos pensando que eram 

muçulmanos, um erro já cometido anteriormente, por fim foram mortos pelos 

mamelucos.  

Com o Oriente perdido, os genoveses começaram a investir na sua própria cidade 

criando novas fábricas de tecelagem, fundições e produção de azeitonas, azeite e 

passas. Novas igrejas são construídas. Belbars não viverá para sempre, e após a sua 

morte há esperança de se reformar o comércio com o Oriente.  
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Próximo a Constantinopla, as tribos turcas começaram a se unir, e há a esperança de 

que elas dominem a Palestina e restabeleçam as rotas comerciais.  

 

LXXXIII-  

EM GÊNOVA, OS GUELFOS GRIMALDI E FIESCHI QUEREM MANTER O PODER NAS 

MÃOS DA NOBREZA. OS GUIBELINOS SPÍNOLA E DÓRIA PREFEREM GOVERNAR COM 

AS CLASSES POPULARES E A BURGUESIA. 

 

Os Guelfos, apoiados pelos membros das famílias di Nigro, Salvaghi, Casteli, Cibo, 

Marini, e outras, unem-se aos Grimaldi e Fieschi, insuflando a turba.  

Uma massa popular frenética assalta a igreja de São Lourenço, e a Casa do Abade do 

Povo, saqueando e destruindo tudo. O resto do povo se une aos SPÍNOLA E DÓRIA 

para acudir os atacados.  

Depois de muitos combates de rua, os revoltosos pedem asilo na igreja de São 

Lourenço.  

Os Guibelinos propõem a paz aos revoltosos, com a condição de que os quatro 

líderes sejam exilados de Gênova, mas a rebelião já havia se alastrado até a Córsega, 

onde Guelfos comandados por Giudice, de Ginerca mantinham-se em estado de 

revolta.  

LUCHETO DÓRIA é enviado para a ilha com uma considerável força militar, e começa 

as suas ações pelas cidades menores, indo progressivamente para as maiores. Assim 

ele ocupa Culmeto, Roca di Vale, Istria, Bagnara, Pietralata, Aleria, e finalmente a 

própria Ginerca, centro da revolta.  

Aproveitando-se da confusão gerada pelos genoveses, Pisa vai mantendo a cidade 

de Cagliari, a capital, não tendo pressa em devolvê-la, conforme determinou o 

tratado de paz.  

Dória vai e ocupa pela força a capital, mandando os pisanos para casa. A cidade de 

Pisa reclama veementemente contra as ações militares de Dória. Mesmo 

enfraquecida pelas derrotas anteriores, Pisa continua criando problemas para os 

genoveses.  
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Irritado com os aborrecimentos causados, LUCHETO DÓRIA navega da Córsega para 

a península e ataca o porto de Pisa, destruindo suas torres defensivas.  

 

LXXXIV- 

  OBERTO SPÍNOLA III FICA NO CONSELHO, E O VELHO OBERTO RETIRA-SE PARA UM 

DOS SEUS CASTELOS FORA DA CIDADE, ONDE PRETENDE VIVER EM PAZ COM SUA 

MULHER,  ARGENTINA. 

Sabendo que Livorno havia dado guarida a muitos dos Guelfos revoltosos, LUCHETO 

DÓRIA ataca também esta cidade, que é totalmente destruída, ficando de pé 

somente as igrejas. 

Os genoveses tomam uma decisão lamentável, porém muito rendosa. Para intimidar 

Pisa e Veneza contra futuras guerras contra Gênova, a cidade decide vender os 

prisioneiros de guerra como escravos aos muçulmanos mamelucos do Egito, pelo 

comércio de escravos para o norte da África.  

Em 28 de outubro de 1289 encerra-se um período de governo, havendo novas 

eleições. O Grande Conselho elege para Capitães do Povo SIMONE SPÍNOLA e o 

velho OBERTO DÓRIA, pai de CORRADO DÓRIA.  

Na primeira reunião do novo Conselho, os novos Capitães sugerem que o novo 

magistrado não seja escolhido entre os cidadãos de Gênova, pois qualquer um que 

for escolhido na cidade estaria comprometido com algumas famílias ou partidos. A 

sugestão é que se ouça a nobreza e os populares, para se escolher um estrangeiro 

para a função. Entenda-se por estrangeiro, o cidadão de qualquer outra cidade 

italiana. 

Logo que começam os trabalhos, OBERTO SPÍNOLA comunica ao Conselho que está 

sentindo o peso dos anos, e que não está em condições de servir bem à República, e 

pede que o Conselho escolha para o seu lugar um dos seus filhos:- OBERTO, 

RINALDO OU ODOARDO.  

OBERTO  fica no Conselho, e o velho OBERTO retira-se para um dos seus castelos 

fora da cidade, onde pretende viver em paz com sua mulher ARGENTINA.  

A primeira providência externa do Conselho é negociar uma nova rota comercial 
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com o Oriente, e pretende acertar com Constantinopla um novo acordo, que 

permita o comércio com os árabes sírios pelos portos gregos.  

A QUEDA DE ACRE. Trípoli e a falta de diálogo direto com os mamelucos egípcios 

provocaram uma grande queda nos negócios essenciais à sobrevivência de Gênova. 

LXXXV-  

EM GÊNOVA SÃO FEITAS GRANDES FESTAS PELA ORDENAÇÃO DO PADRE 

FRANCISCANO PORCHETO SPÍNOLA, FILHO DE INGONE, E NETO DE  

LANFRANCO SPÍNOLA. 

 

NICOLAU D’INGONE SPÍNOLA parte como embaixador, com sete galés para o 

Oriente. Embora a trégua com Veneza ainda esteja em vigor, eles são atacados 

durante a viagem por navios venezianos.  

Quando chegam a Constantinopla ficam sabendo que a frota veneziana, que os 

atacou, havia atacado também, e saqueado, três naus mercantes genovesas. Isto era 

pura pirataria.  

NICOLAU SPÍNOLA reúne 20 galés de guerra, que estavam em Pera, e mais duas naus 

de suprimentos, e parte em busca dos assaltantes. Encontram os venezianos, que 

agora estão apoiados por 26 galés de guerra e quatros vasos de suprimentos.  

NICOLAU tenta negociar, pois não dispunha de força militar suficiente para exigir. Os 

venezianos desdenham dos genoveses, e se recusam a devolver as naus e 

mercadorias.  

NICOLAU ordena à sua frota que retorne ao mar alto, como se desistisse da luta. 

Confiando em seu número, os venezianos deixam as suas galés esparsas, e sem 

muitos cuidados com a defesa.  

NICOLAU volta e ataca em formação compacta  tomando primeiro a nau capitânia, e 

derrotando facilmente as outras, agora sem comando.  

Os genoveses recuperam as suas, e mais 25 galés, que são apreendidas e 

incorporadas à frota genovesa; as outras, muito danificadas afundaram. Centenas de 

prisioneiros são levados para Pera e vendidos como escravos.  

A vitória é oferecida ao Santo do dia. São Germano.  

Enquanto isto ocorre na Grécia, em Gênova são feitas grandes festas pela ordenação 

do padre franciscano PORCHETO SPÍNOLA, filho de INGONE, e neto de LANFRANCO.  
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A família continua com esperança de fazer mais um Papa.  

Sem que ninguém esperasse, alguns conflitos entre Guelfos e Guibelinos 

intranquilizam a cidade.  

 

 

LXXXVI- 

 O VELHO OBERTO REÚNE O CONSELHO, ONDE FAZ O SEGUINTE DISCURSO, QUE 

ENTROU PARA A HISTÓRIA GENOVESA: 

 

Como estes tipos de desavenças eram comuns, nada indicava que pudesse haver 

maiores consequências, a não ser as costumeiras trocas de palavras ásperas, e 

alguns desafios a duelos.  

Contudo, um grupo de Guelfos mais exaltados invade e mata SBARRAGLIA SPÍNOLA, 

um membro da família sem muita importância política, e inclusive alguns parentes 

das famílias Marini e Castello, que tentaram defendê-lo.  

Diante do abuso dos assassinatos, os ânimos explodem em uma revolta 

descontrolada, e durante 40 dias as ruas de Gênova são ensanguentadas pelos 

combates. Várias casas e castelos são incendiados, e os mortos e feridos são 

centenas.  

O velho OBERTO SPÍNOLA retorna às pressas para a cidade trazendo as suas tropas 
fiéis, de vários fortes da região, dominando pela força, a revolta. Os líderes Guelfos 
sobreviventes são presos e enviados ao exílio.  

Quando a situação ficou controlada, o velho OBERTO reúne o Conselho, onde faz o 
seguinte discurso, que entrou para a história genovesa: 

...“- E quando nós, ó senhores, haveremos de ver Gênova em guerra contra Gênova? 
Os pisanos nos desconhecem, os venezianos estão estarrecidos, as nossas armas, que 
em todos os lugares foram ministros de felicidade e triunfos da Pátria são agora 
abominados instrumentos de nossa calamidade.  

Ora! Qual ignorância não cega? Qual furor não agita,  não confunde de modo que 
impondo lei aos estrangeiros não sabemos impô-las a nós mesmos? Vejam as ruas 
públicas contaminadas do nosso sangue! Lamento as mais nobres habitações 
devoradas pelo fogo. Deploro a flor da nossa juventude desfolhada por nossas mãos. 
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Não há como descobrir e retornar às nossas raízes de tantos males para descobri-las 
e extirpá-las? Se me é dado a deduzir, e pela família SPÍNOLA o dou, aqui estou eu 
pronto para o exílio e a morte. Se despendo com o sacrifício da minha cabeça os 
estragos feitos na República, se algo em meu sangue não concorre comigo neste 
mesmo sentimento, eu o ofereço como juiz, ou ministro de sua perdição. 

 

LXXXVII- 

CONTINUAÇÃO DO DISCURSO DE OBERTO SPÍNOLA 

 

 A culpa disto não é nossa, mas ofereço o que me corre nas veias, o sangue dos 
SPÍNOLA, nossos antepassados, herdeiro legítimo dos nossos OBERTOS E GUIDOS tão 
beneméritos de nossa Pátria. Mas o que seria de nós se não pudermos viver em 
Gênova, nem como senhores, nem como súditos?  

Se quando determinais benignamente ao comando que se corte o nosso poder, 
quando nos curvamos benignamente e espontaneamente ao cumprimento, e se isto 
ofende a nossa modéstia, o que devemos fazer, pois, para satisfazer os nossos 
inimigos? Exigiram igual condição dos Magistrados por meio dos representantes dos 
nobres e populares;  

Foi justo e assim se fez. Exigiram que antes de terminar o tempo de governo para o 
qual fomos eleitos, nos afastássemos, e nós cedemos a este desejo. Pareceu-me 
injusto, contudo para aquietá-los, assim se fez.  

Qual é, pois de nossa parte, o erro?  

Talvez seja o de haver-lhes perdoado os excessos nas conjuras anteriores. Agora que 
se acendeu por vós a tocha nas portas do templo quereríeis como vítima da vossa 
tolerância, sacrificá-los sobre o altar?  

De fato, a nossa consciência se recente de remorso, de haver decidido pela justiça 
em vosso favor; se bem que defender inimigos pessoais seja ato de generosidade 
cristã, mas não é uma piedade discreta perdoar os perturbadores da ordem pública.  
Mas se esta é a culpa, a vós que moveis o dano, pertence o castigo, e não aqueles 
que vossa compaixão foi uma salvação importuna.  

Quais são, pois, as causas dos vossos novos tumultos, que se tornaram tão custosos 
e implacáveis? Se vós vos expondes ao terror, a vossa inveja vos expõe à 
precipitação.  
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Se nós nos metemos no reino, nossa fraqueza nos convida a oprimir. Não basta a 
tromba guerreira com a qual os venezianos, que por hora confiam nas armas, 
porque estas se contentam em dar à saúde pública a honra particular. Militam em 
Gênova em favor de Veneza, e na frente os cidadãos querem apontar para ele 
aquelas armas que deveriam conservar intactas para com a perda da Pátria?  

 

 

LXXXVIII- 

CONTINUAÇÃO DO DISCURSO DE OBERTO SPÍNOLA 

Seja a vossa prudência, ó cidadãos, que riem das lamúrias da vossa temeridade. Já 
vistes que um governo forasteiro não tem remediado as turbulências públicas. Para 
quê, pois, continuá-lo? Já que sete acordos de submissão dos DÓRIA e dos SPÍNOLA 
não têm mitigado os adversários? Para que, pois fazê-los apodrecer no ódio?  

Se finda a hora, o governo dos cidadãos mais pródigos, mais prudentes e mais 
amantes da Pátria tem sido a riqueza do erário, o ornamento da cidade, a tutela das 
nossas famílias, a abertura do nosso comércio e a derrota dos pisanos, inimigos 
muito próximos e acerbos, nada menos o fará no futuro. 

 Veneza confia muito em sua força, mas bem mais em nossas discórdias. Haja união 
entre nós, e estaremos invictos.  

Mas a união não pode ser a poder da espada dos Guelfos, que não cortam este nó. 
Por que não digo isto por ambição de comando, já por mim espontaneamente 
deposto. São muitos aqueles dignos de ocupar o trono. Creem-se capitães dignos de 
ter a vós por soldados. Seja suave, seja tranquilo, seja popular o governo. Sejam 
ilustradas por tantas vitórias quantas conseguidas por nós, e o conceda-se a quem é 
hábil para manejá-lo.  

“Eu retirei as mãos do cetro, e voluntariamente as reservarei para servi-los e para o 
aplauso.” 

CORRADO SPÍNOLA E CORRADO DÓRIA são confirmados nos cargos de Capitães do 
Povo, e como o apoio de OBERTO consegue refrear os tumultos.  

Carlos, rei de Nápoles vai a Gênova negociar com CORRADO SPÍNOLA a união das 
suas forças contra Veneza. O príncipe fica hospedado no palácio dos SPÍNOLA 
LUCOLI, ramo Guibelino.  

O Papa esperançoso de que a paz na Itália libere tropas para lutar na Palestina, dá 
todo o apoio às negociações. Oh esperança!!! 
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Um novo armistício é acertado com Veneza. Porém os piratas e navios das cidades 
italianas não ficam submissos aos seus governos, e continuam atacando e 
depredando a frota mercante.  

Gênova arma 75 galés de guerra sob o comando de GANDO D’Mari, com o objetivo 
de dar combate a estes piratas. O porto mais usado por estes independentes é o da 
cidade murada de Focéia, apelidada de Folha Velha. A cidade é tomada por Gando, 
que muda o seu nome para Casa Nobre, e será usada como entreposto comercial 
genovês na Grécia.  

 

 

 

LXXXIX-  

A 8 DE SETEMBRO DE 1298, AS FROTAS ESTÃO PRÓXIMAS, NA REGIÃO DE 
CURSOLARI OU CORSIRA, QUANDO O ALMIRANTE DONDOLO ORDENA O ATAQUE 

 

Gênova sente que o armistício feito com Veneza não é confiável, pois a má vontade 
dos embaixadores venezianos era evidente nos acertos. Para vigiá-los CORRADO 
SPÍNOLA arma outra frota de 90 galés sob o comando de CORRADO DÓRIA, que deve 
permanecer no Mar Adriático observando a frota veneziana, comandada pelo 
Almirante Andrea Dondolo.  

Os venezianos muito justamente consideram, ofensiva e ameaçadora a presença da 
frota genovesa em suas águas territoriais, e muito próxima da cidade.  

A 8 de setembro de 1298, as frotas estão próximas, na região de Cursolari ou Corsira, 
quando o Almirante Dondolo ordena o ataque. No primeiro embate duas galés 
venezianas são afundadas. As duas armadas se misturam e as abordagens se 
sucedem.  

  Após várias horas de duros combates, 76 galés dos venezianos já estavam tomadas 

pelos genoveses, e os seus ocupantes feitos prisioneiros. Vendo a derrota iminente 

Andrea Dodolo ordena que se incendeiem os barcos restantes para não entregá-los 

aos inimigos.  

Para não ser feito prisioneiro Dondolo se suicida batendo com sua cabeça no mastro 
até morrer. 

Esta foi a célebre batalha de Curzolari.  
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Sete mil venezianos foram feitos prisioneiros e enviados a Gênova. Entre os 
prisioneiros está Marco Polo, que na prisão de Gênova vai ditar para o escritor 
Rusticiano, de Pisa, também prisioneiro, o seu livro de memórias das viagens à 
China, e que terá grande importância na mudança do mundo.  

Com esta derrota, a força naval veneziana se reduz a 25 galés comandadas por 
Marco Boncio, que está na ilha de Iônio, na Grécia. Agora a poderosa frota genovesa 
não terá dificuldade em derrotar os venezianos e ocupar a ilha. 

 

 

 

XC- 

MATEUS VISCONTI, DE MILÃO É CONVIDADO PARA SER O ÁRBITRO DAS 
NEGOCIAÇÕES. É ASSINADO UM ACORDO DE PAZ POR 27 ANOS 

Em seguida partem para Candia, atual Irakion, na Ilha de Creta, e tomam Canea, 
também chamada de Ciclone.  

Veneza aceita finalmente a paz. Gênova é senhora do Mediterrâneo, e não há mais 
guerra externa.  Finalmente as três cidades italianas poderão se sentar e discutir a 
paz.  

Mateus Visconti, de Milão é convidado para ser o árbitro das negociações. É 
assinado um acordo de paz por 27 anos, com devolução mútua das cidades 
conquistadas pelas partes.  

Os capitães SPÍNOLA E DÓRIA acreditam firmemente que uma guerra externa é 
necessária para assegurar a paz interna. Isto foi mostrado pela experiência. Sempre 
que Gênova estava lutando contra pisanos ou venezianos, não houve tumultos na 
cidade.  

Agora com a paz de 27 anos assegurada, o que fazer para evitar que os turbulentos 
genoveses se matem? 

Pedro de Aragão, rei da Sicília está em guerra com Carlos d’Angió, rei de Nápoles, 
que pede ajuda a CORADO SPÍNOLA para encontrar uma solução pacífica para os 
dois reinos.  

CORRADO viaja para a Sicília para iniciar as negociações, deixando Gênova nas mãos 
de DÓRIA.  
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Os Grimaldi e os Fieschi se aproveitam da ausência de CORRADO para tentar tomar 
o poder, entrando em luta com os SPÍNOLA. CORRADO estava certo, a cidade precisa 
de uma guerra externa para evitar a civil.  

Os Grimaldi, do partido Guelfo invadem Mônaco, e expulsam de lá UGHETTO 
SPÍNOLA, aproveitando que o resto da família está em Gênova tentando resolver 
sérios problemas, onde a população reage receosa de uma nova guerra civil.  

Uma reação é liderada por OBIZIO SPÍNOLA, que logo consegue derrotar e prender 
os revoltosos.  

 

 

XCI- APARECE ASSIM UMA NOVA LIDERANÇA NA FAMÍLIA, POIS ATÉ ENTÃO NÃO SE 
FALAVA EM OBÍZIO SPÍNOLA, FILHO DE OBERTO E ARGENTINA. 

 

Ele passa a ser conhecido e aclamado pelo povo, que passa a chamá-lo de OPIZIMO.  

Isto não passa despercebido ao esperto Carlos d’Angió, que lhe envia uma carta 
pedindo para receber em sua casa como hóspede o seu filho, duque de Calábria, 
para discutir um importante assunto político, isto é, quem irá substituir o arcebispo 
de Gênova, Giácomo Veragine, recentemente falecido, deixando vago o importante 
cargo.  

É do entendimento dos príncipes que o cargo deva ser ocupado por um SPÍNOLA, e 
se espera que OBIZIO encontre um padre da família que possa ser indicado ao Papa, 
e aceito por este.  

OBÍZIO, um ferrenho Guibelino só conhece um padre afinado com a sua política, e 
passível de ser indicado. É o padre franciscano PORICHETO SPÍNOLA, que acaba de 
retornar da Terra Santa, onde serviu como guerreiro Cruzado, e que já manifestou 
ser contrário a dar ao Papa poderes políticos absolutos. Portanto, o padre 
PORICHETO é um Guibelino.  

 Em 1299 a indicação segue para Roma com cartas de apoio dos principais príncipes 

Guibelinos da Itália.  

O Papa convoca o padre PORICHETO a Roma para ser analisado, o que é feito em 
vários dias pelos prelados do Vaticano, e pelo próprio Papa Bonifácio VIII. 
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No primeiro dia da quaresma, isto é, na Quarta-Feira de Cinzas é costume os fiéis 
comparecerem às igrejas para a cerimônia das cinzas. O padre faz uma cruz de cinzas 
na testa do fiel pronunciando as palavras:- “Lembra-te que és pó, e a pó voltarás.” 

O padre PORICHETO é convidado à Igreja de São Pedro ( a atual catedral de São 
Pedro ainda não existia) onde receberá as cinzas do próprio Papa, junto com a 
nobreza europeia e convidados especiais para serem honrados com a atenção papal, 
na frente da multidão de fiéis, que compareceram à cerimônia.  

 

 

 

 

XCII- CARLOSII D’ANGIÓ, DE NÁPOLES CHAMA ODORDO SPÍNOLA PARA SER O 
ALMIRANTE DE SUA FROTA, UNINDO-SE ASSIM A GÊNOVA 

Quando o Papa chegou em frente ao padre PORICHETO, em vez de dizer a frase 
latina tradicional- “Memento homo, quia pulvis es et  in pulverem reverteus” ( 
lembra-te homem que és pó, e que ao pó voltarás), disse:- “Memento, homo, quia 
Gibellinus es, et cum Guibellinus, in cinerem reverterem” (lembra-te homem, que és 
Guibelino, e como Guibelino voltarás para queimar). Em seguida jogou a bandeja de 
cinzas em seu rosto.  

De público o Papa deu a sua opinião sobre a indicação do padre PORICHETO para 
arcebispo, o qual baixou a cabeça e se submeteu humildemente à autoridade e fúria 
papais.  

Os Guibelinos, contudo, não são tão humildes e consideraram a afronta como para si 
próprios; a paz na Itália se tornou impossível.  

Nenhum outro padre conseguirá ocupar o arcebispado de Gênova devido à oposição 
ferrenha dos Guibelinos e dos SPÍNOLA, que ameaçavam a segurança de qualquer 
outro pretendente.  

Os Guibelinos cerraram fileiras em torno de OBIZIO, que de repente tornou-se um 
homem extremamente forte.  

Somente seis anos mais tarde quando o cardeal francês Bertrand de Got se tornar o 
Papa CLEMENTE V, o padre PORICHETO será elevado a cardeal ocupando o 
arcebispado de Gênova, mas por aquele tempo um grande estrago já havia sido 
feito.  

CarlosII d’Angiá, de Nápoles chama ODORDO SPÍNOLA para ser o almirante de sua 

frota, unindo-se assim a Gênova.  
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O Conselho recém-eleito conta em seus quadros com CARLOS NICOLAU SPÍNOLA, 

OBERTO SPÍNOLE E SEU FILHO RINALDO. O exército genovês é comentado por 

BALDASSARE SPÍNOLA.  

Em 1302 GALEOTO SPÍNOLA, filho de ODOARDO é eleito como o quarto Capitão e 

Príncipe de República. OBERTO DÓRIA se afasta, ou é afastado, e começa uma 

ditadura dos SPÍNOLA, que ocupam todos os cargos e postos de comando.  

O Papa perde sua autoridade em todo o Norte da Itália. Tudo por causa da 

impensada cena das cinzas.  

 

 

XCIII- NA REGIÃO, OS SPÍNOLA TÊM (02) DOIS PRÍNCIPES, (06) GENERAIS, (02) DOIS 

ALMIRANTES (NÁPOLES E SICÍLIA) O ARCEBISPADO VAGO DE GÊNOVA, E (08)OITO 

EMBAIXADORES NAS NAÇÕES AMIGAS. 

 

OBÍZIO SPÍNOLA, que não conseguiu ter filhos homens, mas muitas filhas, como a 

maioria dos SPÍNOLA acerta o casamento de sua filha ARGENTINA SPÍNOLA (o 

mesmo nome da avó), com TEODORO PALEOLOGO, filho e herdeiro de ANDRÔNICO, 

IMPERADOR DE CONSTANTINOPLA.  

 Com hábeis negociações, ele casa as suas filhas e irmãs, que eram várias, com quase 

todas as casas reais da Europa, fazendo laços de sangue muito convenientes, e 

colocando o sangue da família nos tronos Europeus.  

Naquele mesmo ano de 1302, o esperto Carlos II de Nápoles se casa com Celemina 

Grimaldi, filha do Guelfo Alagone Grimaldi, o que é intensamente comemorado 

pelos Guelfos, que temiam que OBIZIO casasse uma de suas filhas ou irmãs com o 

poderoso monarca Guibelino.  

O rei Carlos acendeu uma vela a Deus e outra ao diabo.  

Naquele mesmo ano morre na Sicília CORRADO SPÍNOLA. Seu corpo é levado para 

Gênova com procissões e grande propaganda Guibelina, que pranteia um dos seus 

mais ativos partidários.  
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O suntuoso funeral é feito na Igreja de Santa Catarina, presidida pelo padre 

PORICHETO SPÍNOLA. O túmulo em mármore tem na tampa a descrição:- “CORRADO 

SPÍNOLA CAPITÃO DO POVO, PRÍNCIPE DE GÊNOVA”.  

Os Guelfos protestam, considerando a inscrição ofensiva, pois atribui título real a 

quem não o foi. OBIZIO, feliz com a reação, pois ele é o autor da inscrição, vê 

testado o seu poder em um nível mais alto. Os inimigos não tiveram força para 

remover a inscrição.  

Utilizando-se do seu poder ele consegue colocar mais 32 SPÍNOLA em cargos 

menores da República. É o nepotismo em grande escala tornando o governo um 

negócio de família.  

 

 

XCIV- CARLOS D’ANGIÓ DESEJOSO DE FICAR MAIS AINDA EM BOAS RELAÇÕES COM 

A FAMÍLIA AMEAÇA OS GRIMALDI DE DURAS REPRESÁLIAS SE NÃO DEVOLVEREM 

MÔNACO PARA UGHETO SPÍNOLA, NO QUE É ATENDIDO DE MÁ VONTADE. 

 

Os Guelfos não podem ficar inertes diante dos fatos. Assim, para semear a discórdia 

entre os Guibelinos começam a espalhar histórias de que os DÓRIA perderam o 

velho ímpeto, sendo agora uma família velha e decadente.  

As intrigas produzem efeito, e alguns Dória descontentes aliam-se aos Guelfos 

provocando uma sublevação na cidade. Liderados pelos Grimaldi ocupam dois 

grandes castelos, o de Tágia e o de Onélia, em 06 de janeiro de 1306.  

O exército genovês comandado por BARNABÓ DÓRIA escolhido de propósito para o 

cargo cerca os dois castelos.  

Uma possibilidade de fuga dos revoltosos seria pelo porto de Maurício, mas 

RINALDO SPÍNOLA, com as suas galés, bloqueia o porto. Assim os revoltosos se 

viram obrigados a propor rendição. A conciliação é que eles jurem publicamente 

fidelidade aos Capitães do Povo, e ao Abade do Povo (este último cargo é só 

figurativo, pois o Abade não tem poder político, que é exercido pelos Capitães não 

religiosos) que é exercido pelo arcebispo. Provisoriamente a paz é conseguida.  
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Um sinistro acontecimento vem comprometer esta paz. Guilherme Alemari, 

Marquês de Montferat morre subitamente, sem deixar herdeiros 

Devido aos laços de sangue com várias famílias europeias, os candidatos a herdeiros 

são muitos, pois o rico e poderoso marquesado tem peso político na Itália. Dois 

candidatos com reais possibilidades de ganhar aparecem tendo força para ganhar a 

disputa:- o primeiro é Carlos II d’Angió, rei de Nápoles, amigo pessoal de OBIZIO, 

mas casado com uma GRIMALDI SPÍNOLA, dos Spínola de São Luca.  

O segundo é Teodoro Paleólogo, genro de OBIZIO, primogênito e herdeiro de 

Andrônico Paleólogo, Imperador de Constantinopla. OBIZIO está em uma tremenda 

dificuldade. Montferrat é vizinha a Gênova, e é importante ter ali um aliado.  

 

 

XCV-ARGENTINA SPÍNOLA ESCREVE AO PAI OBIZIO PEDINDO O SEU APOIO PARA 

QUE O SEU MARIDO SEJA O ESCOLHIDO, PARA QUE ELA VOLTE PARA PERTO DA 

FAMÍLIA. 

ARGENTINA SPÍNOLA escreve ao pai OBIZIO, pedindo o seu apoio para que o seu 

marido seja o escolhido, e para que ela volte para perto da família.  

Se OBIZIO atender a filha, vai se indispor com o  importante aliado do partido 

Guibelino. 

BEATRIZ SPÍNOLA mulher de OBIZIO é neta do príncipe de Antioquia, na Turquia, e 

neta de Frederico II Habsburg, da Alemanha, e tem interesse em apoiar os Habsburg.  

Comprometido com os laços de sangue e alianças políticas com as duas mais 

poderosas famílias da Europa, os Habsburg e os Paleólogos da Grécia, OBIZIO ficou 

numa situação difícil.  

Naquele momento ele mostra toda a sua habilidade política. Ele propõe ao 

Consulado Genovês que se ofereça o governo da complicada Sardenha, a Carlos 

D’Angió, para que desista de Montferat, pois a Sardenha está muito próxima a 

Nápoles.  



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

Carlos D’Angió, um príncipe inteligente, percebeu que a oportunidade é boa, e ele 

pode unificar Nápoles com a Sardenha aumentando significativamente o seu poder 

e riqueza sem se indispor com as outras famílias poderosas.  

Resolvido o impasse, OBIZIO envia NICOLAU SPÍNOLA com 18 galés para trazer de 

Constantinopla o seu genro e filha para assumir o governo de Montferat. Como 

ARGENTINA, além de SPÍNOLA é também descendente dos Fieschi, todos ficaram 

satisfeitos.  

OBÍZIO faz também alianças com o príncipe de Pávia e Luxemburgo. 

Barnabó Dória, o único membro da família Dória ainda remanescente no Conselho 

genovês, sente-se desprestigiado e temeroso com o crescimento do poder dos 

Spínola, e manifesta as suas dúvidas o OBIZIO.  

Para tentar pacificar o Dória, OBÍZIO propõe a Barnabó que se negocie secretamente 

o casamento de sua filha com o filho do Marquês de Saluzzo, que está em pé de 

guerra com o rei Carlos de Nápoles.  

XCVI- ESTA ALIANÇA DARIA PRESTÍGIO AOS DÓRIA E GANHARIA A SIMPATIA DE 

CARLOS II, QUE NÃO QUER TER PROBLEMAS COM O MARQUÊS. 

Barnabó achou pouco, pois tal aliança convinha mais a OBIZIO do que aos Dória.  

Os SPÍNOLA DE SÃO LUCA apoiaram Barnabó, pois o ramo SPÍNOLA LUCCOLI estava 

só acumulando poderes, deixando o ramo Guelfo da família fora do governo. 

No Natal de 1308, os Grimaldi e os Dória comparecem às cerimônias religiosas 

natalinas usando o mesmo uniforme. A mensagem é clara:- Os Dória aderiram aos 

Guelfos. O caso era grave. O delicado equilíbrio de forças na cidade se rompeu.  

Como medida preventiva OBÍZIO convoca as suas forças e prende todos os Guelfos 

da cidade, menos Barnabó Dória, que como Capitão do Povo não podia ser posto na 

prisão. 

OBÍZIO pede ao seu tio ODOARDO que encontre uma forma satisfatória para afastar 

Barnabó do governo. Em suas próprias palavras disse:- “Não há lugar para dois sóis 

no mesmo céu.” 
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No dia da reunião do Conselho, Barnabó não comparece. Ele havia sido sequestrado 

à noite por ODOARDO, e mantido preso secretamente no porão da casa do Abade 

do Povo. 

 Alguns conselheiros sugerem que OBIZIO teria algo a ver com o sumiço do Dória. 

OBIZIO nega tal acusação, manifestando estar ofendido por tal insinuação. Em seu 

discurso acusa Barnabó Dória de ser um Guelfo infiltrado no governo, e que não é 

possível continuar governando a cidade com a constante sabotagem de Dória.  

Os correligionários de OBÍZIO convencem os mais hesitantes, que no dia seguinte 

votam pela destituição de Dória do Conselho. 

ODOARDO deixa então Barnabó fugir naquela noite. Em vez de sair da cidade 

imediatamente, pois ele temia uma armadilha para assassiná-lo, Barnabó busca 

abrigo com os SPÍNOLA DE SÃO LUCA, que o acolhem por três dias, sendo depois 

levado para fora da cidade em segredo, viajando para Sasselo, onde estão os 

Guelfos.  

Se Barnabó não era Guelfo, agora virou.  

 

 

 

XCVII-BARNABÓ DÓRIA, UM COMPETENTE ORGANIZADOR, PREPARA UM 

PODEROSO EXÉRCITO APOIADO PELA IGREJA E PELOS NOBRES GUELFOS. 

Poucos meses depois ele toma as fortalezas de Andora e Albenga, próximas a 

Gênova.  

No ano seguinte, os Guelfos consideram já ter forças suficiente para atacar a cidade.  

No dia 10 de junho de 1310, os Guelfos atacam Gênova. As muralhas que jamais 

haviam sido atacadas por inimigos externos, o são agora por seus próprios 

construtores.  

OBÍZIO, prevendo esta possibilidade já havia reunido um exército de 10.000 

soldados de infantaria e alguns cavaleiros no mosteiro de Santo André, 12 km fora 

da cidade, atraindo os atacantes para uma esplanada entre o mar e as montanhas.  

Com os Guibelinos de OBÍZIO estão os SPÍNOLA LUCOLI, Dórias Guibelinos, e 

membros de todas as famílias genovesas.  
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Do outro lado estão Barnabó Dória e os GUELFOS SPÍNOLA DE SÃO LUCA, alguns 

Dória, Fieschi, Grimaldi, e membros das mesmas outras famílias genovesas.  

A batalha campal durou todo o dia, e no fim, OBÍZIO, derrotado, retirou-se para as 

montanhas com o resto do seu exército. Os Guelfos triunfantes entram na cidade, 

que era defendida por ODOARDO SPÍNOLA, enquanto RINALDO SPÍNOLA se retira 

por mar, levando grande parte da tropa para ser salva com a frota naval.  

Com a tomada da cidade, os Guelfos capturam ODOARDO SPÍNOLA, que no dia 

seguinte é enforcado em praça pública.  

BEATRIZ, mulher de OBÍZIO, recusou-se a deixar a cidade, e é massacrada quando o 

Palácio de OBÍZIO é tomado.  

OBÍZIO, com o resto de suas tropas ocupa as montanhas da Ligúria, de onde, dos 

vários castelos da família, mantém por dois anos uma guerra de guerrilha contra 

Gênova. 

No mar, LANFRANCO BALDASSARE SPÍNOLA, com 10 galés, assedia a frota genovesa 

com constantes ataques aos navios mercantes.  LANFRANCO é um veterano de 

guerras navais, com experiência adquirida na Ilha de Rodes, na Grécia, de onde 

enxotou os turcos muçulmanos em apoio a Cavalieri de Gieroso, que dirigia o 

entreposto comercial genovês à ilha. 

 

 

 

XCVIII- OS SPÍNOLA DE MÔNACO, GUIBELINOS CONVICTOS, ENVIARAM UMA FROTA 

NAVAL PARA ATACAR O PORTO, ONDE LONGAS E SANGRENTAS LUTAS SÃO 

TRAVADAS. 

OBÍZIO continua tendo o apoio de Teodoro, Marquês de Montferrat seu genro, que 

estava temeroso de perder o apoio e os poderes do Papa, uma vez que ele não é 

católico romano, mas ortodoxo grego.  

Carlos II d’Angió, rei de Nápoles, que sempre apoiou OBIZIO morre, e seu filho e 

herdeiro Roberto hesita em manter o apoio dado antes pelo pai. 

 Teodoro organiza em Montferrat um exército de 8.000 homens e 600 cavaleiros, 

que são levados à vizinhança de Gênova, na localidade de S.Pier d’Arena, de onde 

começam a desafiar os Guelfos, e a estimular os Guibelinos entre o povo, a reagir. 
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Contudo tal estratégia não é prudente; ao povo sem armas enfrentar soldados 

experientes.  

OS SPÍNOLA de Mônaco, Guibelinos convictos, enviaram uma frota naval para atacar 

o porto, onde longas e sangrentas lutas são travadas.  

Por terra, as estradas e campos são tomados por seguidores de OBÍZIO. O castelo de 

Buzalla, pertencente a OBÍZIO, e que havia sido tomado pelos Guelfos, é retomado.  

O Castelo de Voltaggio, dos Guelfos é cercado, e após 20 dias de combates, é 

tomado e incendiado com o seu comandante Montaldo feito prisioneiro.  

A guerra se torna indecisa, arrastando-se por meses, e interrompendo o comércio, 

veia jugular da cidade.  

Continuando assim, tanto Guelfos, quanto Guibelinos irão à falência, inclusive com a 

ameaça de fome, pois toda a comida tem que ser importada, uma vez que as pobres 

e pedregosas terras genovesas não produzem o suficiente para sustentar seu povo.  

Diante desta expectativa, os Guelfos de Gênova enviam uma proposta de paz aos 

Guibelinos, nos seguintes termos: 

1. Todos os SPÍNOLAS serão convidados a voltar à cidade.  

2. Os palácios e bens da família serão reconstruídos às custas do erário público.  

3. Que OBÍZIO por dois anos não se ausente da cidade. 

 

 

 

 

XCIX- QUANDO O IMPERADOR HENRIQUE IIFOI À ITÁLIA, PASSOU POR GÊNOVA 

FAZENDO UMA GRANDE EXIBIÇÃO DE FORÇA, E APOIANDO  OBÍZIO SPÍNOLA. 

 

O objetivo desta terceira exigência é evidente. Afastar OBÍZIO dos seus partidários 

nos campos onde estaria sua maior força.  

Embora os Guibelinos pensassem que OBÍZIO não aceitaria estas condições, ele 

aceitou. Seu gênio estratégico já havia manobrado uma solução.  

O Imperador germânico, Enrique VII, líder máximo dos Guibelinos planejou uma 

viagem à Itália para se coroar, fazendo com isto uma demonstração de força ao 

Papa, líder máximo dos Guelfos, e a todos os seus partidários na Itália.  
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O Papa Clemente V houve por bem fixar residência em Avinhão, na França, uma vez 

que, sendo francês, esperava um pouco de simpatia do rei Felipe IV, o que não 

aconteceu. 

Quando o imperador foi à Itália, passou por Gênova fazendo uma grande exibição de 

força, e apoiando  OBÍZIO, o que obrigou o Conselho da cidade a cancelar o terceiro 

item do tratado de paz. Isto, contudo não satisfez o Imperador. Gênova sempre foi 

uma das poucas cidades italianas que não se submeteu ao Império. Com seu 

exército na cidade, Enrique exigiu esta submissão.  

Para humilhação dos Guelfos e Guibelinos genoveses, a cidade se curvou. Pela 

primeira vez Gênova esteve submissa aos estrangeiros.  

Contudo, o Imperador Enrique VII começa a passar mal com uma febre violenta. É 

levado ao convento, no castelo de Senesi, onde diziam que os monges médicos 

saberiam tratá-lo.  

Nada deu resultado, e o Imperador morre, e diziam também, que envenenado pelos 

genoveses, que não queriam o seu domínio.  

No testamento deixado pelo Imperador Henrique VII a seus ministros, ele desejava 

ser sepultado na Igreja de São Francisco, em Gênova, onde sua mulher, a Imperatriz 

Margarida havia sido sepultada no ano anterior, quando morreu em sua passagem 

pela cidade.  

 

 

 

 

 

 

C- EM NÁPOLES ESTÃO OS QUATRO FILHOS DE ODOARDO SPÍNOLA:- GALEOTTO, 

CORRADO, GERARDO E LUXEMBURGO, QUE APÓS A EXECUÇÃO DO PAI EM GÊNOVA 

SÓ PENSAM EM VINGANÇA. 

 

Henrique VII ficou em Gênova, não como conquistador. Junto a ele no mausoléu foi 

sepultada a paz.  

A cidade vinha sendo governada por Ugocione della Fagliola indicado pelo 

Imperador. De início nada acontecia, mas havia uma forte tensão no ar entre 

Guelfos e Guibelinos.  
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Certo dia, Cattaneo Dória, parece que mentalmente perturbado, saiu correndo pela 

cidade aos berros, gritando:- “Viva a casa Dória, desejosa de concórdia! Morra a 

SPÍNOLA, que é inimiga da paz, e não aspira senão ao principado! Viva a liberdade! 

Viva a República! Morra a tirania.” 

Desse jeito ele atacou alguns SPÍNOLA com uma espada, e foi morto por eles. A 

cidade explode em violência. A luta dura todo o dia, e um incêndio começado, 

ninguém sabe como, alastra-se devorando mais de 300 casas. As lutas durarão 14 

meses, com assassinatos, incêndios e perseguições. A cidade ficou reduzida a 

frangalhos.  

Em Nápoles estão os quatro filhos de ODOARDO SPÍNOLA:- GALEOTTO, CORRADO, 

GERARDO E LUXEMBURGO, que após a execução do pai em Gênova só pensam em 

vingança.  

Roberto, rei de Nápoles, nomeia CORRADO supremo almirante da sua esquadra. 

GERARDO é nomeado Régio Conselheiro e Senhor de Tortona.  

Em Roma funciona a última relíquia do velho Império Românico-Germânico. O 

Senado, que embora não tenha poderes reais dá grande prestígio social aos seus 

membros, com grande influência no Vaticano. Por esta razão, o cargo simbólico é 

ambicionado por todos os nobres da Europa. 

 

 

 

 

 

CI-PARA TENTAR PACIFICAR A CIDADE PELA FORÇA, OBÍZIO RECEBE COMO FEUDO, 

SETE GRANDES CASTELOS:- SERRAVALLE, ARQUATA, STAZZANO, PASTORAMA, 

CASTELLETO, A PRIMEIRA PROPRIEDADE DA FAMÍLIA NA REGIÃO, SAN CRISTÓFOTO 

E CARLEMONTE, TODOS NO VALE DO RIO SCRIVIA, TAMBÉM CHAMADO DEL FIUME. 

 

Funciona no Capitólio onde estão registrados como senadores:- Carlos, rei da Sicília, 

Eurico, irmão do rei Afonso de Castela, Carlos rei de Nápoles, Ludovico irmão do 

conde de Savóia, Giácomo e Giovano Cologna, Gugliemo Scateno parente do rei de 
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Nápoles, GALEOTTO SPÍNOLA príncipe de Mônaco, e é nomeado agora GERARDO 

SPÍNOLA, filho de ODOARDO príncipe de Gênova.  

O rei Carlos II nomeia OBÍZIO SPÍNOLA príncipe de Mônaco para substituir 

GALEOTTO, que faleceu repentinamente.  

EMMANUEL SPÍNOLA, que serviu o exército de Nápoles é nomeado Senhor de 

Albenga para dominar a Ligúria Ocidental entre Gênova e Mônaco. 

Fugindo de Gênova vão para Nápoles, BERENGÁRIO SPÍNOLA e os seus primos 

PALAMETE, RICARDO E BARNABÓ. 

Para tentar pacificar a cidade pela força, OBÍZIO SPÍNOLA recebe como feudo, sete 

grandes castelos:- Serravalle, Arquata, Stazzano, Pastorama, Castelleto, a primeira 

propriedade da família na região, San Cristófoto e Carlemonte, todos no vale do rio 

Scrivia, também chamado Del Fiume. 

OBÍZIO SPÍNOLA casa-se novamente com D.Violante Marchese, filha de Tomazo 

Marchese, Senhor de Saluzzo, fazendo mais uma aliança vantajosa.  

Mas OBÍZIO não fica aí. Casa sua irmã com o velho Filipo Langsto, príncipe de Pávia. 

Logo depois da morte deste promove um segundo casamento dela com Luchino 

Visconti, senhor de Milão.  

Quando sua neta VIOLANTE, filha de ARGENTINA com Teodoro Paleólogo atinge a 

adolescência, OBÍZIO promove seu casamento com AIMONE, conde de Savóia.  

 

 

 

CII- DOMENICO DÓRIA SAI DA CIDADE COM UM PEQUENO EXÉRCITO PARA 

PROTEGER OS CAMPOS, MAS ACABA ENCONTRANDO-SE ACIDENTALMENTE COM 

FORÇAS DOS SPÍNOLA 

Com tantos laços de sangue feitos por OBIZIO SPÍNOLA com a nobreza europeia, e 

pela queda do poder genovês desgastado pelas guerras, vários principados italianos 

começam a anexar terras genovesas, por herança ou pela força, reduzindo 
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consideravelmente o território da República.  

Um bando de genoveses rebeldes comandados por Buzalla (este indivíduo recebeu o 
seu nome da sua cidade de origem) começa a assolar os campos em volta da cidade 
visando reduzir a produção agrícola nos poucos vales com terras agriculturáveis.  

Domenico Dória sai da cidade com um pequeno exército para proteger os campos, 
mas acaba encontrando-se acidentalmente com forças dos Spínola, que se 
deslocavam para novas posições estratégicas comandadas por Sarravalle e Arquata, 
imaginando que Domenico Dória estivesse indo contra eles, um rápido e violento 
combate elimina a pequena tropa genovesa, morrendo Dória no combate. 

Um grande clamor se eleva entre os Guelfos pela inútil morte do valoroso Domenico 
Dória.  

Como retaliação o Conselho organiza um exército poderoso, contando com soldados 
mercenários alemães, em um total de 15.000 infantes e 1500 cavaleiros para invadir 
o vale de Polcevera e as montanhas vizinhas, para caçar os Spínola em seu próprio 
território. O general Manfredo, senhor de Carreto, é nomeado comandante.  

OBÍZIO prepara a sua defesa no Castelo de Boccheta (que significa boquinha, 
qualquer lugar estreito). 

Este castelo é uma fortaleza muito bem localizada. A estrada que liga Gênova, na 
Ligúria, com Milão, na Lombardia, passa por esta estreita garganta entre os Montes 
Apeninos.  

Na encosta  de um destes montes está Boccheta, com a estrada passando ao lado 
das muralhas. Quem pretende atacar o forte tem que fazê-lo subindo as encostas 
acidentadas tornando-se alvos fáceis para os defensores, que podem abatê-los com 
flechas.  

 

 

 

CIII- DENTRO DO CASTELO ESTÁ OBIZIO COM DEZ SPÍNOLA E UMA CENTENA DE 
SOLDADOS ALEMÃES MERCENÁRIOS. 

 

O general Manfredo ordena o ataque das suas tropas, que têm que passar sob as 
muralhas contornando a fortaleza para atacar o portão, única forma viável de 
invadir o forte.  
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Três ataques são feitos, e uma tartaruga coberta de madeira e palha ensopada de 
vinagre para não pegar fogo é deslocada para junto do portão. Aos poucos a 
madeira e o ferro vão sendo esmagados, mas uma chuva de flechas e pedras do alto 
das muralhas vai fazendo centenas de vítimas, até que o pânico se instala e as 
tropas Guelfas começam a se retirar assustadas com tantas baixas.  

Temendo que seu exército se disperse em fuga precipitada, Manfredo consegue, a 
duras penas, reuni-los fazendo o seguinte discurso:- 

“Para onde vos retirais, ó companheiros? Talvez para Gênova? Ela se envergonha de 
recebê-los, já pela 22ª vez abatidos pelos Guibelinos. Qual! Convém vencer ou 
morrer. Ou passar o monte ou passar para o outro mundo. Apertada é a passagem, 
mas ela é a única forma de salvação.  

A glória, a liberdade, a salvação, a vossa vida e dos vossos filhos depende do fio da 
vossa espada. Sejam valorosos. Outra coisa não vos preocupa para vencer o inimigo 
senão vencer primeiro o temor da morte. Nós estamos numa situação donde não se 
pode esquivar. 

Não vedes estes despenhadeiros? Cá no fundo, para quem viaja é-vos malévola a 
estrada para quem armado foge. Não vos é outra coisa do que precipício. Sim, pois a 
única esperança da vida consiste na vitória. 

 Ide, investi, abri-vos com ferro o caminho. Vós não estais sós no perigo. Eis os 
cavaleiros com os infantes, capitães misturados com os infantes.  

Hoje, ou todos nós mortos, ou todos nós mártires da Pátria. Esperemos o melhor, e 
voltemos resolutos ao assalto.  

“O céu é parcial da justiça, e a fortuna favorecedora da ousadia.” 

Dentro do castelo os SPÍNOLA compreendem a sua situação crítica. O portão não 
pode resistir a um novo ataque.  

Assim OBIZIO ordena que a maior parte do pessoal seja retirado levando inclusive 
todos os valores existentes no castelo antes que as tropos Guelfas retornem.  

 

 

 

CIV-  OBIZIO, OS SPÍNOLA E OS SOLDADOS ALEMÃES SÃO TRUCIDADOS. 

Esta operação foi feita à noite, e não foi percebida pelos espiões dos Guelfos, e 

retiraram-se para as montanhas. Permaneceram no forte OBÍZIO  e mais seis 

SPINOLA no comando de poucas dezenas de soldados.  
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De manhã os Guelfos atacam pela 4ª vez com um ímpeto feroz. Conseguem passar 

pela garganta com muitas baixas, e atacam o portão, que finalmente cede. Os 

combates são agora corpo a corpo no pátio inteiro. Entre os defensores não houve 

sobreviventes. OBIZIO, os SPÍNOLA e os soldados alemães são trucidados.  

Manfredo esperava saquear o forte para pagar os seus soldados. Quando viu o 

magro butim de poucas moedas recolhidas nas bolsas dos mortos, compreendeu 

que as suas dificuldades só estavam começando. 

 Mesmo morto OBÍZIO preparou uma boa armadilha para o seu inimigo. Os soldados 

mercenários alemães se revoltaram e sequestraram Manfredo e seu ajudante de 

ordem Lamba Dória, que foram levados para o acampamento de Voltaggio e Gavi, 

onde foram mantidos prisioneiros por 20 dias até que Gênova mandasse 17.000 

florins de ouro para serem divididos entre os 900 mercenários alemães. De má 

vontade os soldados soltam os dois genoveses, pois acharam magra a recompensa 

pelos riscos e luta em Buzalla.  

Entre os SPÍNOLA também ocorre algo semelhante. Uma rixa entre soldados 

alemães termina com a morte acidental de OBERTO SPÍNOLA, filho de RINALDO, 

quando tentava apartar a briga.  

Nas montanhas os SPINOLA começam a se reagrupar e reorganizar as tropas para 

tentar novas ações no ano seguinte. 

Em Nápoles ocorre um caso curioso. Roberto, o novo rei, filho de Carlos II, edificou o 

seu novo palácio em mármore, e o dedicou a Santa Catarina. Tão orgulhoso ficou da 

sua obra que acrescentou mármore ao seu nome, e passou a se chamar Roberto  

Mármore, e não ROBERTO  D’ANGIÓ (ou d’Anjou). 

 

 

 

CV- CORRADO SPÍNOLA DÓRIA, FILHO DE CORRADO SPÍNOLA, CUJA MORTE 
PRECIPITOU A GUERRA MANIFESTA SUA OPOSIÇÃO COM ESTE DISCURSO AO 

CONSELHO. 

Com a morte de OBIZIO, a família chama de Nápoles RINALDO SPÍNOLA, filho de 
OBERTO, para ser o novo líder da família. Sob o seu comando a família ataca a 
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fortaleza de Pontodécimo em Buzalla, que como vingança por Bocchetta é destruída 
até as suas fundações. Aos poucos vão tomando uma a uma, as fortificações ao 
longo do vale de Polcevera, e chegam novamente às portas de Gênova.  
Os mercenários alemães de Gênova foram embora, pois o combalido tesouro 
genovês não podia mais pagá-los. O povo, já sem sangue, e de moral baixo, perde a 
sua combatividade. Não resta aos Guelfos senão negociar.  
Os Grimaldi e os Fieschi se reúnem, e estão dispostos a ceder, mas Corrado Spínola 
Dória, filho de Corrado, cuja morte precipitou a guerra, opõe-se manifestando a sua 
oposição com este discurso ao Conselho: 
-“ Eu não hei mais crido senão em conselheiros prudentes como sois. Se pudesse 
persuadir que não há inimigos em campanha, conviria introduzi-los na cidade. Por 
isto, daquele fogo que bem longe crepitava quando aqui seja bem vizinho, pode-se 
esperar refrigério. E como não basta ao pai a experiência do passado para mostrar a 
do futuro? Sinto exagerar o número, o valor, a potência da família Spínola. Sinto 
recordar o apoio de príncipes estrangeiros, que a sustentam, e confesso que neste 
gênero se há dito pouca verdade. Mas quem não sabe que na República, o 
exagerado poder de um membro é enfermidade e fraqueza de todo o corpo? Não é 
verdade que tudo isto que possuem são ajuda sem hora para oprimir os fracos, para 
enfrentar os poderosos, para aspirar ao comando absoluto? Ora! Como não se deve 
de novo espaventá-los?  
Mas venham estes pacíficos e suplicantes. E por qual incêndio é, pois o fumo que 
contemplamos sobre os muros da cidade em castelos vizinhos? Mas se voltam a nós 
desarmados, é que as armas estão, pois, que sob os nossos olhos. Destroem 
Pontodécimo e não deixam um só vestígio à lembrança e terror dos passantes. Eis 
pois! Crede em mim. Mudança muito repentina não é fiel. Estas pessoas não têm 
poder para tomar a cidade pelas armas, por isto engendram artes para conseguí-lo.  
Engana-se quem afirma que os estranhos são inimigos, e os de casas cidadãos. Diga-
se, pois, logo, que os estranhos combateram a nova liberdade, e os de casa a 
abateram.  
Os SPÍNOLA expatriados aqui combateram impiedosos. Recebidos no seio da Pátria, 
aqui fazem espinhos penetrados no coração.  
A maioria deste Conselho é isto; que já decadentes se lançam ao precipício, e já 
enfraquecidos se oprimem.” 
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CVI- UMA GIGANTESCA PASSEATA DAS MULHERES CONCLAMANDO OS DÓRIA E OS 

SPÍNOLA À PAZ, POIS ESTÃO CANSADAS DE PERDER OS MARIDOS E FILHOS NAS 

GUERRAS 

As palavras do discurso não impressionaram os Dória do Conselho, pois muitos eram 
Guibelinos e entendiam que as palavras de Corrado eram mais de mágoa e ódio, do 
que a realidade dos fatos.  

Os Grimaldi e os Fieschi não queriam receber os SPÍNOLA para reconciliação ou 
interesse de Estado, mas por falta de opção é melhor ter o inimigo sob as vistas, e 
não tentar gastar mais o que não têm para mantê-los longe. Assim, os Guelfos 
conclamaram o povo à praça de São Lourenço para pressionar o Conselho, que 
acabou cedendo, elegendo para Capitães do Povo – Carlos Fieschi e Gaspar Grimaldi.  

Nesse dia ocorreu também um fato inédito. Uma gigantesca passeata das mulheres 
conclamando os Dória e os Spínola à paz, pois estão cansadas de perder os maridos 
e filhos nas guerras. Se os Dória não aceitarem a paz serão chamados de inimigos do 
povo.  

Como quem não tem medo de mulher é doido ou mentiroso, à noite os Guelfos 
discordantes deixaram a cidade.  

No dia seguinte houve uma grande festa de reconciliação. Guelfos e Guibelinos vão 
governar juntos. 

Será? 

Várias cidades dependentes de Gênova veem com desconfiança este arranjo Alberga 
e Savona, governados por Guibelinos, que se revoltam e não aceitam o acordo.  

Rebelo Grimaldi é enviado a Albenga para submeter a cidade. Para reforçar as suas 
razões, segue RINALDO SPÍNOLA, pai de EMANUEL SPÍNOLA, bispo de Alberga.  

A cidade cedeu, e junto a ela foram Ceva, Linguaglia, Carreto e Ventimiglia.  

ANDELONI SPÍNOLA E ODOARDO DÓRIA foram lá com o exército, e depois de um 
cerco de oito dias sem combates, os portões foram abertos para as tropas. Aí então 
se viu a razão de tudo. Escondidos na cidade estavam Corrado Dória e os Guelfos, 
que fugiram à noite de Gênova.  
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CVII- RINALDO RECORRE A MATHEO VISCONTI, AMIGO E FAMILIAR QUE, EM MILÃO, 

OCUPA O IMPORTANTE CARGO DE VIGÁRIO IMPERIAL, E TAMBÉM A RINALDO CANE 

SCALIGERO, PRÍNCIPE DE VERONA, TAMBÉM UM INFLUENTE GUIBELINO QUE 

OFERECE O SEU APOIO. 

Ficou assim pacificada a Riviera Ocidental. Pelo resto da Ligúria a desconfiança era 

geral. Mesmo as cidades dominadas pelos Guibelinos tinham dúvida se Gênova, 

após tantas lutas internas teria unidade e força político- militar para continuar 

sendo a nação líder. As cidades governadas pelos Guelfos só aceitam o domínio de 

uma Gênova Guibelina pela força. 

RINALDO SPINOLA  compreende que para manter a liderança genovesa, essencial ao 

comércio, precisa convencer a todos de que tem o poder de fato na região.  

O governo só nas mãos da família SPÍNOLA não é convincente, uma vez que seria 

duvidoso,  uma família que perdeu tantos membros importantes mortos na guerra, 

e com as inimizades e ódios muito recentes, ainda tenha fôlego e ambiente para 

governar. É preciso refazer as alianças com outros potentados, principalmente com 

aqueles que têm laços de sangue com a família para dar força.  

RINALDO recorre a Matheo Visconti, amigo e familiar que, em Milão, ocupa o 

importante cargo de Vigário Imperial, e também a Rinaldo Cane Scaligero, príncipe 

de Verona, também um influente Guibelino que oferece o seu apoio.  

Para costurar os acordos é necessária uma reunião de todos os governantes da 

Itália. Para isto é marcada a Dieta de Soncino, onde as partes vão discutir os seus 

destinos.   

Visconti envia como seu embaixador Estêvão Dória, quinto filho de Corrado Dória, 

casado com Valentina Barnabó, filha de um Guibelino Barnabó, que se mostra 

propenso a apoiar Gênova.  

O exército de Milão é comandado por GHERARDO SPÍNOLA, o que garante o apoio 

dos SPINOLA genoveses.  
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LCVIII- VISCONTI AUTORIZA O USO DA FORÇA PARA IMPOR A DECISÃO, E OS 

SPÍNOLA, COM OS SEUS EXÉRCITOS, PARTEM PARA GÊNOVA. 

 

Somando estas forças com as de RINALDO SPÍNOLA, que permanece nas montanhas 

com o resto do exército da cidade de Gênova, comandados por GALEOTTO SPÍNOLA, 

formam uma força considerável, o suficiente para pressionar os Dória da oposição 

do governo a aceitar um acordo, que seja bom para ambas as partes.  

Devido às desconfianças mútuas existentes entre as famílias, a Dieta conclui que não 

será prudente ter um Dória ou SPÍNOLA como Capitão do Povo. A melhor opção é 

aquela tão antipática aos genoveses. Um capitão estrangeiro.  

A Dieta indica Marco Visconti, de Milão, para Capitão do Povo. A reação da oposição 

é imediata. Não aceitavam um governante estrangeiro. Se os SPÍNOLAS desejavam 

voltar à cidade, pois que venham desarmados como suplicantes cidadãos, sem 

ocupar cargos no governo, no exército ou na marinha.  

OS SPÍNOLAS não aceitaram esta proposta, pois a sua desconfiança é tão grande que 

têm certeza de que se entrarem desarmados na cidade, serão presos e mortos.  

A Dieta se sente desrespeitada, uma vez que as partes haviam concordado em 

aceitar a sua decisão. Visconti autoriza o uso da força para impor a decisão, e os 

SPÍNOLA, com os seus exércitos, partem para Gênova.  

É o recomeço da guerra.  

No dia 25 de março de 1318, os oito quilômetros de muralhas da cidade de Gênova 

estão cercados. O porto é fechado pelas naus de guerra ao largo, e é feita a 

circunvalação da cidade, a cruel tática romana, que significa que nada entra ou sai 

de Gênova.  

A fome e as doenças tornam a vida dos sitiados, infernal. Os SPÍNOLAS conhecem as 

defesas que ajudaram a construir. As muralhas não são fáceis de serem escaladas; os 

portões, normalmente os pontos mais viáveis de se tomar, são defendidos por 

bastiões e baluartes defensivos, externamente eficientes.  
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LIX- OS GUELFOS PERCEBERAM QUE É UMA QUESTÃO DE TEMPO, A QUEDA DA 

TORRE. 

Uma metade do porto é um pouco vulnerável, e pode ser atacada. Devem-se 

escolher pontos mais viáveis, e se concentrar neles. Os escolhidos foram a colina 

Tramontana, próxima ao pequeno rio Bisagno, chamado pelos antigos de rio 

Feritore, e a torre do farol próxima ao porto.  

As tartarugas são levadas para junto das muralhas. Embaixo delas os sapadores 

atacam as pedras a marretadas, enquanto os auxiliares, com conchas de cabos 

curvos estão continuamente molhando a palha que cobre as tartarugas com vinagre, 

o que impede que as tochas e bombas incendiárias jogadas sobre elas as 

incendeiem. 

Contra uma coisa as tartarugas não têm defesa. São as pedras lançadas sobre elas. A 

muralha tem uma construção bem planejada. O muro desce a prumo até 

aproximadamente dois metros do chão, e a partir daí, ele se inclina para fora 

formando uma rampa. O que o defensor tem a fazer é deixar uma grande pedra cair 

rente ao muro vertical. Quando ela atinge a rampa, salta para frente, indo atingir os 

sapadores em baixo da tartaruga. Muitos são esmagados ou têm ossos quebrados 

por estas pedras.  

As mesmas pedras lançadas pelos defensores são mandadas de volta pelas 

catapultas que, voando sobre a muralha caem do lado de dentro atingindo as 

pessoas. Desta forma, uma mesma pedra fará muitas viagens causando baixas em 

ambos os lados. O primeiro ponto a cair é a torre do farol, por onde os atacantes 

podem avançar para os bairros de São Giovanni e Santa Inês. Os Guelfos perceberam 

que é uma questão de tempo, a queda da torre.  

A esperança é Roberto, rei de Nápoles, a quem pedem socorro, uma vez que na 

Dieta ele se opôs ao uso da força contra Gênova. Ele envia 1.200 soldados, que 

atacam os atacantes por trás, no vale do rio Bisagno, e daí retrocedem até o Monte 

São Bernardo, onde a partir de 20 de junho ficam entrincheirados em posição 

defensiva, uma vez que o seu ataque foi malogrado.  
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CX- NO DIA SEGUINTE, O PRÓPRIO ROBERTO D’ANJOU CHEGA COM SUA FROTA DE 

25 GALÉS, LEVANDO A BORDO TAMBÉM SUA MULHER E FILHOS, COMO SE AQUILO 

FOSSE UM PIQUENIQUE. 

 

Diante do impasse criado, os combates cessam. O equilíbrio de forças é tal que a 

guerra poderá correr indecisa por anos. Os dois lados se reúnem e aceitam uma 

sugestão de Roberto. Os Capitães do Povo se demitem, e ele Roberto, rei de 

Nápoles, será o príncipe de Gênova por dez anos.  

Na catedral é feito então o longo ritual de juramento de fidelidade e obediência ao 

novo príncipe. O povo não quis aceitar submissão à gente do seu povo, mas se 

coloca a serviço de um férreo jugo forasteiro. 

Para garantir que não haja reação dos SPÍNOLA, as cidades Guelfas de Florença, 

Siena e Borgonha também enviam as suas tropas de mais de 1.000 homens, 

tornando a cidade um formigueiro de soldados, que infernizam a vida do cidadão 

comum.  

Por 50 dias ficou o impasse. Os Guibelinos dispunham de espaço, pois dominavam os 

campos em torno da cidade. Pequenas escaramuças ainda correm entre as partes, 

mas nada muito importante, até que em agosto, os SPÍNOLA mandam 400 infantes e 

600 cavaleiros atacar os napolitanos. 

Pegos de surpresa, os napolitanos fogem para a cidade. A fácil vitória animou os 

Guibelinos a retomar os ataques ao Bairro Santa Inês, pois a tomada da sua torre 

defensiva exporia toda a cidade.  

As máquinas de guerra retomam seu trabalho. Primeiro as catapultas lançam pedras 

nos telhas quebrando as telhas de ardósia, e destruindo as coberturas de folhas de 

cobre, expondo o madeiramento embaixo. Em seguida lançam as bombas 

incendiárias, uma espécie de coquetel molotof, feitas de uma moringa de argila com 

azeite quente, e uma tocha na tampa.  

O incêndio que se segue obriga os defensores a abandonar a área, e o calor 

enfraquece a estrutura dos muros. O desabamento da torre soterra 300 Guelfos, que 

a defendiam.  
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CXI- APROVEITANDO DESTA VANTAGEM O REI ROBERTO D’ANJOU MANDA 

DESEMBARCAR OS SOLDADOS DAS GALÉS, E APÓS DEZ MESES E MEIO DE COMBATES 

OBRIGA AS FORÇAS DE VISCONTI, DOS SPÍNOLA A SEGUIREM DE VOLTA PARA AS 

MONTANHAS. 

O rei Roberto de Nápoles, que achou que a conquista de Gênova para si seria um 

passeio, razão pela qual levou a família consigo para assistir sua glória, se vê 

compelido agora a tomar uma decisão:- Ou “enfia o rabo entre as pernas” e volta 

para a segurança de Nápoles, ou assume o comando da guerra com todos os riscos, 

para si e sua família.  

O orgulho falou mais alto. Ele envia 1.500 infantes para o ponto da cidade chamado 

de Sestri di Ponente, onde estão as tropas da Lombardia. As galés devem garantir o 

porto aberto para a vinda dos suprimentos.  

Pessoalmente comanda suas tropas de ataque aos Montes Peraldo e São Bernardo, 

obrigando ao recuo, os Guibelinos.  

Aproveitando desta vantagem manda desembarcar os soldados das galés, e após dez 

meses e meio de combates obriga as forças de VISCONTI, dos SPÍNOLA a seguirem 

de volta para as montanhas.  

Os Guelfos fazem uma grande comemoração desta vitória, incendiando o palácio 

dos SPÍNOLA. 

VISCONTI derrotado, volta à Lombardia, para a glória do rei Roberto, e espanto dos 

SPÍNOLA.  

O papa João XXII deseja então se encontrar com o rei Roberto em Avinhão para 

rever a política na Itália tendo em vista a nova situação, em função da vitória dos 

Guelfos, e se assim ele poderia retornar para Roma com a sede do papado. A 

conclusão do encontro é que Roma ainda não é lugar seguro para o Papa.  

Estando Roberto longe, em seu encontro com o Papa, os SPÍNOLA voltam a se unir 

aos Dória Guibelinos, e voltam a assediar Gênova.  

Com seis galés atacam o porto e capturam um barco cheio de ricas mercadorias, que 

estavam sendo enviadas para Flandres. Com a infantaria e 200 cavaleiros retomam 

também ao vale de Polcevera. De Savon retorna CORRADO DÓRIA, com 28 galés, e 

fecha o porto genovês.  
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CXII- POR TODA A PARTE, ENTRE AS RUÍNAS DOS MUROS E CASAS INCENDIADAS, 

IRMÃOS SE TRUCIDAM. NÃO SÃO MAIS PESSOAS. SÃO FERAS. 

Os SPÍNOLA voltam a atacar tomando o Mosteiro de São Benigno, e tornam a atacar 

a combalida torre do farol.  

No mar, três galés dos Guelfos são tomadas, enquanto outras 32 tentam defender a 

boca do porto. Ferrenha luta é travada na torre do arsenal.  

Em princípio de 1320 os Guelfos fazem um último esforço nas lutas pelos montes 

Peraldo e de São Bernardo, onde eles haviam edificado uma nova fortaleza batizada 

de Bastia.  

Tudo em vão. A armada dos Dória penetra no porto incendiando as galés Guelfas. Os 

SPÍNOLAS rompem as defesas das muralhas e penetram na cidade.  

Vem aí a parte terrível da batalha. Os Guibelinos na praia de Sestri são atacados 

pelos Guelfos desembarcados de 60 galés comandas por Constante Régio. Os 

combatentes se espalham pela cidade. É um espetáculo de horror.  

Cidadãos de uma mesma cidade, parentes, irmãos, se massacram nas galés, sobre os 

muros, nas ruas, dentro dos fossos, e nas cavernas subterrâneas, que deveriam 

proteger as mulheres e crianças.  

Por toda a parte, entre as ruínas dos muros e casas incendiadas, irmãos se trucidam. 

Não são mais pessoas. São feras.  

Crianças misturadas à multidão de combatentes carregam pedras para as balestras*. 

A espessa fumaça dos incêndios cobre o sol, e cega as pessoas. E os combates 

continuam.  

O mar, no porto é tingido de vermelho pelo sangue que corre das galés, e do esgoto 

pluvial. As pessoas escorregam nas pedras ensopadas de sangue, e a luta continuou 

por nove horas seguidas e terríveis, só parando quando a sombra misericordiosa da 

noite não permitiu mais distinguir amigos e inimigos.  

Quando a fria noite de 6 de Dezembro de 1320 cobriu com seu manto as estreitas 

ruas, e tapou a visão de horror por todos os cantos, não cobriu os sons dos gemidos 

dos agonizantes, o choro das crianças desorientadas, abandonadas, perdidas e 

famintas, quando não também, feridas pelas lutas corpo a corpo dos seus pais, a 

espada e faca, ou pelas milhares de pedras lançadas a esmo.  
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CXIII- APÓS O MASSACRE DE GÊNOVA, O ARCEBISPO DA CIDADE PORICHETTO 

SPÍNOLA MORRE TAMBÉM. 

O choro das mulheres deprimia ainda mais na escuridão; o lamento pela perda das 

suas famílias, maridos, filhos, todos mortos ou feridos, e suas casas incendiadas.  

“Uma voz se ouviu em Ramá, pranto e grande lamentação; Raquel chorando os seus 

filhos sem admitir consolação, porque já não existem”.(Mateus, 2-18) 

O massacre insano se estendeu por toda a Riviera. ALFREDO SPÍNOLA apoiado por 

seu amigo, o rei de Aragão apodera-se do Castelo de Voltri.  

RINALDO SPÍNOLA, com as famílias coligadas, envia por mar 18 galés e muitos 

esquadrões por terra, expugnando a cidade e a Fortaleza de Noli.  

EMANUEL SPÍNOLA, filho de RINALDO, e bispo de Albenga, a cavalo, participam do 

ataque a Roca de Andora, na primeira leva de atacantes. Seu cavalo é ferido e cai, 

esmagando mortalmente o cavaleiro.  

Após o massacre de Gênova, o arcebispo da cidade PORICHETTO SPÍNOLA morre 

também.  

PORICHETTO SPÍNOLA, que combateu na Terra Santa como Cruzado, e enfrentou a 

humilhação imposta pelo Papa, não resistiu ao ver sua cidade e sua gente se 

massacrando.  

Houve uma trégua em Gênova para enterrar o seu cardeal. Até os Guelfos, seus 

inimigos, choraram pela perda do único homem com força moral para parar a 

guerra. Ele foi sepultado na Igreja de São Francisco.  

Mal se encerram as cerimônias fúnebres, voltam-se todos para a realidade, pois a 

guerra tem que continuar.  

Os Guelfos enviam 15 galés para retomar os castelos ao longo da costa. Três galés 

atacam e retoma o Castelo de Monleone defendido pelo Guibelino Rapalo, que com 

1.000 infantes, e 500 cavaleiros estava ali se recuperando das longas batalhas.  

O Papa João XXII, numa tentativa desesperada de ganhar a guerra com os seus 

Guelfos, emite uma bula de excomunhão contra MATTEO VISCONTI, e todos os 

Guibelinos, seus adeptos, concedendo indulgências a todos aqueles que lutassem 

contra eles.  Estas indulgências só eram concedidas até então, para quem lutasse 

contra os muçulmanos, nunca contra cristãos.  
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CXIV- MATTEO VISCONTI MORRE DE DEPRESSÃO, E FOI SUBSTITUÍDO POR SEU FILHO 

GALEAZZO VISCONTI 

Tal iniciativa papal deu novo ânimo aos Guelfos, pois se consideravam agora, com 

aprovação divina para matar os Guibelinos. Tão cegos ficaram com esta aparente 

vitória religiosa que não viram os raios, nem ouviram os trovões, que no horizonte 

anunciavam o futuro desta iniciativa.  

MATTEO VISCONTI abalado pela excomunhão, que abateu profundamente a sua 

alma de católico, entrou em depressão, morrendo em poucos dias, sendo 

substituído por seu filho GALEAZZO, como novo príncipe.  

GALEAZZO, diante da situação periclitante em que ficaram os Guibelinos apela para 

GHERARDO SPÍNOLA, general do seu exército milanês.  

É necessário mudar o curso da guerra com alguma vitória significativa, como por 

exemplo, acabar com o assédio a Bisagna, decretando e aprisionando o comandante 

Raimundo Cordona.  

A partida de GHERARDO SPÍNOLA deixa bastante enfraquecida a força militar 

Guibelina na região de Gênova, principalmente agora que Giovanni, príncipe de 

Morea, e irmão do rei Roberto d’anjou vinha com 20 galés em auxílio dos Guelfos.  

Em Constantinopla começam também tumultos entre o Imperador Andrônico e seu 

irmão Constâncio, que queria ver indicado seu neto como sucessor do Império, uma 

vez que Teodoro Paleólogo, filho do Imperador Andrônico, era agora Marquês de 

Montferrat longe da Grécia.  

Teodoro pede ajuda aos Spínola, parentes de sua esposa ARGENTINA, para ir a 

Constantinopla resolver a questão sucessória pela força.  

Em Gênova, após o Massacre de 06 de dezembro, os Guibelinos mantêm o porto e a 
torre do Arsenal esperando que o rei Frederico armasse as suas 17 galés para que, 
em janeiro se pusesse fim à angustiante situação genovesa.  

Aproveitando-se desta falta de tropas Guibelinas na região, Tomazo Fieschi e 
Raliano de Negro conduzem os Guelfos a fortes ataques, recuperando várias 
posições dos Guibelinos, obrigando-os a retornarem para a segurança das 
montanhas.  
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CXV-  NA LIGÚRIA OCIDENTAL, CONTUDO, OS SPÍNOLA TÊM MELHOR SORTE. 

CONTINUAVAM SE MANTENDO NO CASTELO DE MONTE CARLO, EM MÔNACO, E NO 

CASTELO DE CASTIGLIONE DEFENDIDO POR ALFREDO SPÍNOLA. 

 O embaixador do reino de Aragão junto ao papado é CRISTIANO SPÍNOLA, do ramo 

de São Luca e Guelfo, que oferece o seu apoio ao Papa em troca de benefícios na 

Sardenha, onde os seus netos, de sobrenome Spínola Malaspina seriam 

beneficiados.  

Cristiano possui 10 Galés e poderia levar tropas aragonesas para conquistar a ilha. A 

época é oportuna, uma vez que o que restou dos Spínola na Ligúria são somente 

homens cansados por cinco anos de guerra contínua. Por outro lado, os Guelfos 

iniciavam ofensivas para reconquistar a Riviera Ocidental.  

Frederico da Bavária pretende ser coroado Imperador do Sacro Império em Roma, 

onde pretende colocar o cardeal Peirre de Corbière como antipapa, uma vez que 

João XXII continua em Avinhão.  

Na Ligúria Ocidental, contudo, os Spínola têm melhor sorte. Continuavam se 

mantendo no Castelo de Monte Carlo, em Mônaco, e no Castelo de Castiglione 

defendido por Alfredo Spínola. 

Com um ataque de surpresa noturno, os Guelfos expulsam e tomam dos Spínola, o 

castelo de Voltri, onde Alfredo estava reforçando as defesas, que não foram 

concluídas a tempo.  

ALFREDO SPÍNOLA com alguns familiares e adeptos se entrincheiraram, por fim, em 

um último recinto, onde resistiram até o último homem, dando tempo ao seu filho 

para escapar.  

No ano seguinte, as duas facções já estão exauridas,  a tal ponto que uma paz se faz 

necessária. Os SPÍNOLA estão excluídos do Governo de Gênova, que é dominado por 

tropas estrangeiras.  

No mar começa a surgir um novo nome no comando das galés. NAPOLEÃO 

GALEOTTO SPÍNOLA, que logo chegará a general. 

ALFREDO DE LANFRANCO SPÍNOLA consegue o lugar de secretário do Imperador 

Ludovico, da Alemanha, e o convence a dar-lhe os feudos de Campi, Belfort e 
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Rossoglione, que manterá com o auxílio dos seus filhos Bertoldo e Lanfranco, tendo 

para apoiá-los o seu amigo, rei de Aragão.  

 

 

CXVI-  FREDERICO SPÍNOLA INDUZ O MARQUÊS ANDRÔNICO A SE FAZER 
IMPERADOR DE CONSTANTINOPLA, ANTES QUE A COROA VÁ PARA A CABEÇA DO 

SEU PRIMO. 

 

No tabuleiro do xadrez europeu as peças começam a mudar de lugar. O jogo de 
interesses começa a costurar novas alianças sobre os escombros de Gênova e da 
Ligúria.  

FREDERICO SPÍNOLA induz o MARQUÊS ANDRÔNICO a se fazer Imperador de 
Constantinopla, antes que a coroa vá para a cabeça do seu primo.  

GALEOTO SPÍNOLA, filho de ODOARDO, é o Senhor de Mônaco, com apoio do seu 
parente, rei de Aragão.  

Uma SPÍNOLA se casa com Pietro Sacconi, príncipe de Arezzo, na Toscana. E na 
Toscana está também LUXEMBURGO SPÍNOLA, onde possui muitas terras, e onde 
sua irmã NOVELLA SPÍNOLA é casada com o Marquês Malaspina, que obterá 
também o ducado de Mântua.  

LANFRANCO SPÍNOLA faz também muita amizade com o rei da Armênia. O terceiro 
filho de ODOARDO SPÍNOLA (GHERARDO SPÍNOLA), que já havia obtido várias 
vitórias na guerra mantém vastas áreas conquistadas no interior da Ligúria.  

A confederação entre os SPÍNOLA E VISCONTI de Milão sobrevive às derrotas 
anteriores e reinicia as maquinações políticas.  

Castrúccio apoiado pelo Imperador Ludovico domina Florença, e ainda é nomeado 
Duque de Lucca. Porém Castruccio morre em 1328, deixando Arrigo, seu filho 
primogênito, como seu herdeiro.  

O Imperador não confirma a indicação, nomeando um primo de Arrigo, Francisco 
Antelminelli Emulo para o lugar.  

As manobras do Imperador continuavam. Não confiando em Marco Visconti para 
dirigir a República de Florença tenta vendê-la em leilão. A melhor oferta é dada por 
GHERARDO SPÍNOLA, general dos Guibelinos, que faz um lance de 74.000 florins de 
ouro.  
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Arrematar é uma coisa, tomar posse é outra. E os cidadãos firenzes não aceitam a 
compra, e o negócio não se concretiza.  

 

 

 

CXVII-  COLLODI CASTELO, PARENTE DOS SPÍNOLA NÃO ACEITA GHERARDO SPÍNOLA 
COMO NOVO PRÍNCIPE DE LUCCA, E SE REBELA, SENDO LOGO APOIADO PELOS 

FLORENTINOS. 

Os Guibelinos retornam à iniciativa da guerra prendendo a nau e nove galés dos 
Guelfos e reconquistam a região de São Rômulo comandados por Aittone Dória, um 
Guibelino aliado dos Spínolas,  perseguiu por um dia outras sete galés.  

Durante a noite, o capitão Guelfo deixou um barquinho a vela com uma lanterna, ser 
levada pelo vento mar afora, enquanto eles tomavam nova direção de luzes 
apagadas.  

Aittone perseguiu por toda a noite a lanterna, pensando tratar-se da tropa em fuga.  

GHERARDO SPÍNOLA assume a liderança dos Guibelinos, uma vez que todos os 
outros líderes já morreram, para manter o estado de guerra contra os Guelfos, 
principalmente agora que ele assumiu a direção do governo de Lucca contra a 
vontade de Florença, que teme, com razão que ele queira tomar esta cidade pela 
força, uma vez que ele se consideram o arrematante no leilão.  

Collodi Castelo, parente dos Spínola não aceita GHERARDO como novo príncipe de 
Lucca, e se rebela, sendo logo apoiado pelos Florentinos.  

Acontece que GHERARDO prevendo tal rebelião, já havia deslocado a sua cavalaria 
da Ligúria e de Luni, cidade vizinha, e com ela ocupa rapidamente a cidade de Lucca, 
não dando tempo aos florentinos de socorrer os revoltosos.  

Os rebelados se acantonam então em Monte Carlino, onde Catilina plantou as suas 
defesas no tempo dos romanos, e daí mantêm a cidade sob ameaça.  

Para agravar mais ainda a situação, dentro da cidade a família Castruccio se rebela 
também contra os Spínola, no momento em que Gênova é cercada pelos florentinos.  

GHERARDO vence os revoltosos com o apoio de cidadãos locais e do Marquês de 
Malaspina, que não suporta os florentinos.  
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A primeira providência de Malaspina é expulsar da cidade a família della Rocca 
Vezzanese, para em seguida juntar as suas forças às de GHERARDO e mais 300 
balestreiros, e atacar as linhas inimigas no Monte Catini, onde havia uma linha de 
defesa de mais de 20km.  

 

 

 

CXVIII- LUXEMBURGO SPÍNOLA, QUE HAVIA CONSEGUIDO A VITÓRIA FAZENDO A 

SUA PARTE NO PLANO, VÊ-SE AGORA CERCADO NO ALTO DO MONTE CATINI, DE 

ONDE TERÁ QUE RESISTIR POR 100 DIAS  PARA AGUARDAR SOCORRO. 

 

O cerco é feito, mas as forças atacantes não são suficientes para a vitória, e 

GHERARDO teve que esperar as forças da Lombardia, de cinco unidade de cavalaria 

alemã.  

Entre as forças florentinas nasce uma revolta liderada por Francisco Antelminelli, 

comandante Bávaro, que é morto com os seus seguidores. Mas isto mostrou que as 

forças inimigas não estavam unidas.  

Por isto GHERARDO SPÍNOLA ordena a LUXEMBURGO SPÍNOLA que tome uma tropa 

dos melhores infantes e 350 cavaleiros, e que ataque a praça inimiga pela ponte de 

Nievola, invadindo e tomando o Monte Catini.  

Os líderes inimigos são presos; o comandante geral, Giácomo de Médici, um 

contestável francês, e outras importantes lideranças. 

Ao mesmo tempo GHERARDO ataca as linhas externas de defesa tentando rompê-

las. Os sitiados contra-atacam, e o conde Gherardo se vê obrigado a bater em 

retirada.  

LUXEMBURGO SPÍNOLA, que havia conseguido a vitória fazendo a sua parte no 

plano, vê-se agora cercado no alto do Monte Catini, de onde terá que resistir por 

100 dias  para aguardar socorro.  

A derrota de GHERARDO foi causada por um grande tumulto nas tropas na hora do 

ataque. 

 As invetigações provaram que tudo foi por causa de uma traição de um tal de 

Pagano Quartegianai, cidadão de Lucca contratado para provocar o tumulto.  
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O traidor é encontrado em umas galerias, que ele estava construindo em segredo 

por baixo dos muros da fortaleza de GHERARDO, para derrubá-las, só que ele é 

apanhado antes que o estrago fosse feito.  

Ele e seus companheiros são aprisionados e levados para a masmorra do Castelo 

Buggiano.  

 

CXIX- A 19 DE MARÇO DE 1335 SÃO ELEITOS PARA O CONSELHO, GALEOTTO 

SPÍNOLA, IRMÃO DE GHERARDO, E RAFAELO DÓRIA. 

Os florentinos aproveitam-se da confusão existente e contra-atacam, cercando 

Borgio e a cidade de Lucca, que de atacante é agora a atacada.  

GHERARDO fica assim impedido de penetrar nas vísceras do território florentino e 

assumir Florença, que ele havia arrematado.  

“Antes de se comprar algo é preciso ver se quem está vendendo é o dono.” 

GHERARDO não aplicou esta lei para arrematar Florença em leilão.  

O rei Roberto une-se às famílias Sarnesi e Perugini para, em outubro, começar o 

assédio a Lucca para sua reconquista. Duzentos cavaleiros alemães atacam a cidade, 

abalando as suas defesas.  

O vento frio e as chuvas de outono favorecem os defensores, incomodando os 

florentinos.  

Em dezembro chegam reforços de Pisa tornando insuportável a defesa.  

GHERARDO SPÍNOLA fica sabendo de uma discórdia entre os generais Guelfos 

Florentinos e envia uma pessoa de sua confiança a Giovanni da Bohêmia, ao rei de 

Parma, Modena, Brécia, Bérgamo, Pávia, e outras cidades, para negociar junto deles 

a entrega da cidade de Lucca, uma vez que Giovanni é um Guibelino.  

Acertada a transação, , Giovanni envia embaixadores aos florentinos para levantar o 

assédio a Lucca, pois a cidade agora é sua.  

Evidentemente ele não é atendido, mas a recusa justifica que ele use as suas tropas  

contra os florentinos. Ele usa a sua poderosa cavalaria que após quatro meses e seis 

dias de ataque, sai vencedor.  
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A 19 de março de 1335 são eleitos para o Conselho, GALEOTTO SPÍNOLA, irmão de 

GHERARDO, e Rafaelo Dória.  

Ambos os partidos ficaram satisfeitos com este arranjo, que não oferecia 

possibilidade de conflitos, por não haver força dominante. Contudo a recuperação 

do comércio não seria tão simples.  

 

 

CXX- A CATALUNHA IMEDIATAMENTE RETORNOU AO COMÉRCIO COM GÊNOVA. 

TODOS OS CASTELOS E PEQUENAS LOCALIDADES DA COSTA RETORNARAM À 

LIDERANÇA GENOVESA, MENOS MÔNACO, QUE CONTINUOU GUELFA 

As rotas comerciais genovesas paradas por tanto tempo já haviam sido substituídas 

por Aragão, que já estava se espalhando pelo Mediterrâneo. Pacificamente, os 

aragoneses não vão desistir do comércio conquistado.  

Para Gênova voltar a comprar e vender os seus produtos só seria possível pela força. 

Assim, os genoveses põem inicialmente 16 e depois 28 galés sob o comando de 

Odoardo Dória, que deu uma demonstração de força destruindo dois grandes navios 

de guerra aragoneses no porto de Palermo, como quem diz:- Gênova não morreu, e 

a pobreza não nos privou das qualidades guerreiras.  

A Catalunha imediatamente retornou ao comércio com Gênova. Todos os castelos e 

pequenas localidades da costa retornaram à liderança genovesa, menos Mônaco, 

que continuou Guelfa, com os SPÍNOLA DE SÃO LUCA, ONDE NAPOLEÃO SPÍNOLA, 

FILHO DE GALEOTTO pode se garantir com 14 galés e 40 barcos a vela modernos, e 

muito bem armados.  

Convencido do poderio, ele ataca Borghi, na Riviera, pretendendo anexar esta 

possessão genovesa a Mônaco, mas ele sofre uma fragorosa derrota no infeliz 

ataque, sendo obrigado a fugir para salvar os seus barcos e a vida, deixando em 

terra a maioria dos seus soldados, que são aprisionados ou mortos.  

Os Guelfos de Veneza temendo um renascimento genovês reúnem uma frota de 22 

galés, que são enviadas para o porto de Gênova. Esta frota fica parada em frente ao 

porto em posição de ataque, porém sem fazê-lo.  
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O objetivo é provocar os genoveses para que tomem a iniciativo de ações belicosas, 

para dar a impressão ao mundo de que eles foram lá com objetivos pacíficos, e 

foram agredidos pelos genoveses.  

 

 

 

 

CXXI- UMA PEQUENA FROTA COMERCIAL DE MÔNACO VINDA DE FLANDRES ESTÁ 

PRÓXIMA A APORTAR NESTA CIDADE QUANDO É ATACADA PELOS GENOVESES, E 

SUA RICA CARGA É SAQUEADA. 

Compreendendo esta tática, os Guibelinos ordenam a seus soldados que não 

respondam a provocações, principalmente a Francisco Marini, o genioso e agressivo 

comandante de uma frota de 10 galés genovesas, que está próximo ao porto e à 

frota guibelina da cidade.  

Entendendo que sua tática não deu resultado, os Guelfos enviam um capitão 

veneziano com uma mensagem aos genoveses. Os Guelfos querem parlamentar, 

porém exigem, como gesto de boa vontade que Marini recolha as velas  e os remos 

das suas galés. 

 É evidente que Marini não pode aceitar tal exigência, pois com as velas arriadas e os 

remos recolhidos, as suas galés estarão indefesas em caso de traição. Marini alega 

também que não havia qualquer razão de guerra com Veneza, por isto não há o que 

parlamentar, podendo a frota veneziana se retirar, seguindo em paz o seu caminho.  

Diante desta recusa, os venezianos atacam, confiando na vantagem de duas naus 

venesianas para uma genovesa. Eles imaginam que a vitória será fácil.  

A violenta batalha naval ficou indecisa por várias horas, com muito derramamento 

de sangue, até que os genoveses, em desesperada tentativa conseguem tomar seis 

galés. As outras, com muitos mortos e feridos, bastante estropiadas, batem em 

retirada.  
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Os genoveses ficam convencidos de que não adianta falar em paz sem a força da 

guerra, e mandam a sua frota atacar todos os inimigos pelo Mediterrâneo, em uma 

espécie de pirataria oficial para arrecadar recursos para a cidade, e impor o temos 

aos inimigos.  

Uma pequena frota comercial de Mônaco vinda de Flandres está próxima a aportar 

nesta cidade quando é atacada pelos genoveses, e sua rica carga é saqueada 

 

 

CXXII- ESTA GUERRA INSENSATAMENTE COMEÇADA NÃO SERIA RÁPIDA COMO 
SUPUNHA O REI FRANCÊS. IRÁ SE PROLONGAR POR UM SÉCULO, E SERÁ CONHECIDA 

NO FUTURO COMO A “GUERRA DOS CEM ANOS”. 

O rei Felipe de Valois, da França tem desentendimento com rei Eduardo III da 

Inglaterra, que acaba em guerra. Ambos são herdeiros da coroa da França, uma vez 

que Felipe é sobrinho do falecido rei Felipe da França. Porém, Eduardo III é neto de 

Felipe pelo lado materno, e se considera o legítimo herdeiro. Os Estados Gerais da 

França, baseados na Lei Sálica, que proíbe a sucessão na França, pelo lado materno, 

escolhem Felipe de Valois para rei. Por isto Eduardo III invade a França e começa a 

guerra.  

A poderosa França julga-se suficientemente forte para derrotar a pequena nação 
insular. Daí vem o problema inicial francês: - A Inglaterra é uma Ilha, e a França não 
dispõe de navios suficientes para levar o seu poderoso exército para o solo inglês, e 
assim, obrigá-los a deixar o território francês e vencer a luta.  

Esta guerra insensatamente começada não seria rápida como supunha o rei francês. 
Irá se prolongar por um século, e será conhecida no futuro como a “Guerra dos Cem 
Anos”.  

Felipe envia aos italianos, independentes de serem Guelfos ou Guibelinos, a 

mensagem de que está alugando barcos, que possam levar seu exército para a 

Inglaterra. 

Gênova desesperadamente precisada de dinheiro aluga 20 galés.  

Os SPÍNOLA Guelfos de Mônaco também aceitam a proposta e alugam mais 20 das 

suas.  
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Como os italianos não dispõem de dinheiro, já todo desperdiçado nas guerras, 

contratam marinheiros civis com a promessa de que seriam pagos com o dinheiro 

recebido do rei Francês.  

A frota conjunta de 40 barcos, sob o comando de Antonio Dória navega para o 

Atlântico em busca do Canal da Mancha, onde deveriam ser pagos, e depois 

embarcar os soldados franceses para a travessia. Contudo, no porto francês, o rei 

Felipe não envia o pagamento, querendo que os italianos façam o serviço a crédito, 

para pagamento posterior.  

 

CXXIII- NO PORTO FRANCÊS, O REI FELIPE NÃO ENVIA O PAGAMENTO, QUERENDO 

QUE OS ITALIANOS FAÇAM O SERVIÇO A CRÉDITO, PARA PAGAMENTO POSTERIOR. 

 

O chefe da revolta é um marinheiro plebeu chamado Pietro Capurro, que com seus 

aliados faz um motim, capturando todos os comandantes das galés, para que não 

aceitem a proposta real, enviando uma mensagem ao rei francês de que, sem o 

pagamento não haveria transporte.  

O rei envia os seus soldados ao porto onde prendem Capurro e os seus seguidores, 

libertando os comandantes.  

Em vista da violência, à noite, o resto dos marinheiros deserta, deixando os barcos 

sem gente para manobrá-los.  

Impossibilitada de fazer o transporte, a frota retorna à Itália navegando 

precariamente.  

Os marinheiros desertores foram ninguém sabe como, para Savona, na Riviera 

Ocidental, onde espalharam boatos de que a falta de pagamento se devia à avareza 

dos nobres italianos, que deveriam pagar os marinheiros com dinheiro do próprio 

bolso, e depois reivindicar o reembolso junto ao rei francês.  

Os boatos foram se espalhando e crescendo até que chegou a se afirmar que os 

nobres italianos receberam o pagamento, mas pretendiam burlar os pobres 

marinheiros, não repassando o soldo. Corria por toda a parte a frase:- “ sugaram o 

ouro e agora querem sugar o nosso sangue”. 

A revolta da plebe começou em Savona e se espalhou para Voltri, Polcevera e 

Bisagno. 

Em Savona os tumultos foram tão grandes que o Conselho de Gênova teve que 

enviar para lá Odoardo Dória, com uma força policial para prender os líderes, e 
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acalmar as massas. Contudo a situação encontrava-se incontrolável. As massas já 

haviam elegido um Conselho Popular de 20 cidadãos plebeus e 20 marinheiros, que 

se declaravam governadores provisórios de Savona, e declararam guerra à nobreza.  

A revolta neste nível se estendeu até Voltri, e as massas acabaram por atacar e 

tomar o Castelo Forte de Quigliano, que foi completamente destruído. A revolta 

atinge Gênova, e a multidão, pelas ruas, começa a exigir que o Abade do Povo, 

figura sem poder, mas tão necessária ao povo, pois é encarregada de julgar 

pequenas causas populares, seja eleito pelo povo, e não mais indicado e nomeado 

pelo Conselho de Nobres.  

 

 

 

CXXIV- SIMONE BOCCANEGRA É LEVADO PELA MULTIDÃO ATÉ A CADEIRA DO ABADE 

DO POVO, E ALGUÉM COLOCA EM SUAS MÃOS A ESPADA DO COMANDO 

Para os nobres Capitães do Povo tal exigência é insignificante, pois o Abade do Povo 

não tem qualquer poder político, sendo para eles uma figura decorativa. Por isto o 

Conselho autoriza imediatamente que a eleição do Abade seja feita pela plebe.  

As eleições são tumultuadas, pois aparecem 20 candidatos, e nenhum deles 

consegue votação significativa, gerando um impasse. Depois de muitas tentativas 

uma voz se eleva na multidão, gritando: “Ouçam, ó cidadãos, a minha opinião! Eu 

sou um homem de nada, mas não por menos, meu conselho fará o remédio de todos 

os males, se o abraçais”.  

Ante os olhares incrédulos, ele continuou. “Recebam todos como quiserem, as 

minhas palavras. A mim me parece que se deve eleger Abade do Povo aquele (e 

indicou com a mão) que entre vós tendes presente, digo, Simone Boccanegra.”  

Após um momento de confusão, as massas aclamaram o nome indicado, não 

restando aos outros 20 candidatos da plebe outra opção que não fosse aceitá-lo.  

Simone Boccanegra é levado pela multidão até a cadeira do Abade do Povo, e 

alguém coloca em suas mãos a espada do comando. Ainda um pouco desorientado, 

surpreso por falsa modéstia, ou simplesmente por malandragem.  
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Simone simula não estar tão entusiasmado com a indicação, mas aceita a espada, 

pronunciando as seguintes palavras:- “Vós muito me obrigais, ó cidadãos, com a 

bondade de ânimos tão bem dispostos em meu favor, mas não será mais verdade 

que eu queira ser o primeiro a introduzir em minha casa aquele título de honra, que 

nos vem sem esperar; que não faltam pessoas, nas quais muito convém, e aos quais, 

para frente é costume conferir-se”.  

Boccanegra depõe a espada demonstrando com o gesto que recusa o honroso, 

porém decorativo cargo. Da multidão, uma outra voz grita:- “Se Boccanegra não 

quer ser o Abade, que seja, pois, o Capitão e Senhor”. 

Seria armação? Talvez! 

 

CXXV- MORREU ASSIM, EM GÊNOVA, O GOVERNO DOS CAPITÃES E SURGIU O 
TÍTULO DE DUCE. COMEÇA UMA NOVA ERA PARA A REPÚBLICA GENOVESA. 

A multidão aplaude extasiada a indicação, e Boccanegra responde:- “ Bem vejo, ó 
cidadãos, a vossa vontade concorde que eu não seja mais Abade, mas Senhor. Creio 
porém que isto se entenda à condição de que eu não governe sozinho, mas junto 
com estes nobres Capitães, já por vós mesmos eleitos.”  

A multidão bradou:- “Assim, somente tu, tu somente sem nenhum companheiro há 
que governar com o título de Senhor de Duce desta República”.  

A multidão entusiasmada e alegre carrega nos braços Boccanegra, até sua casa, e 
dali para o Palácio, aos gritos, repetindo:- “Duce, Duce, Senhor, Senhor”. E o 
colocaram no trono do principado.  

Sob tão violenta pressão popular, os dois capitães SPÍNOLA E DÓRIA não têm como 
recusar, porém não podem aceitar o comando de um plebeu. Pedem demissão e se 
retiram para as suas propriedades de Polcevere e Voltagio.  

LOMBARDO SPÍNOLA também se vai, fixando residência em Albenga.  

Morreu assim, em Gênova, o governo dos capitães e surgiu o título de Duce. Começa 
uma nova era para a República Genovesa.  

Corria o ano de 1339. Imitando Veneza, o Duce passa a se chamar Doge.  

A subida de Simone Boccanegra modifica inteiramente a política genovesa. É 
inacreditável que um homem do povo, sem qualquer experiência anterior como 
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político e administrador possa demonstrar tamanha desenvoltura no exercício do 
poder, como ele.  

A história não registra qualquer atividade deste homem antes de tomar o poder. 
Não é plausível que surja subitamente, com tantas qualidades, e se comporte como 
se estivesse habituado a exercer o comando. É possível que ele exercesse algum 
poder anteriormente entre as massas populares, principalmente entre as guildas 
profissionais( característica de um bom profissional), e que sendo da plebe, os 
historiadores não registrassem nada porque tinham a sua visão voltada somente 
para os poderosos nobres da época.  

Tudo são suposições. Os ódios voltam-se agora para as lutas de classes, coisa que o 
resto do mundo só veria no século XIX. Nobreza e plebe arrefecendo, mas não 
acabando com as lutas entre Guelfos e Guibelinos. É grande o número de nobres, 
que abandonam a cidade procurando exílio mais seguro em outros locais..  

 

 

CXXVI-OS GRIMALDI, APROVEITANDO-SE DA FRAQUEZA MOMENTÂNEA DOS 

SPÍNOLA RETOMAM O PRINCIPADO DE MÔNACO, E INICIAM TAMBÉM UMA REAÇÃO 

CONTRA BOCCANEGRA. 

A desconfiança de boccanegra com relação à nobreza é quase paranoica, 

principalmente contra os spínola, a família mais prejudicada com a perda de bens e 

dos poderes. 

Vários atentados contra a vida de Boccanegra fracassaram, fazendo com que as 

pessoas suspeitas acabassem no patíbulo, mesmo sem provas de culpa.  

Com receio de ser morto, receio fundamentado, ele põe o seu palácio sob guarda 24 

horas por dia por 700 seguranças escolhidos a dedo.  

Embora o novo governo esperasse a reação por parte dos SPÍNOLA, ela começou 

realmente por parte dos Dória.  

Os Grimaldi, aproveitando-se da fraqueza momentânea dos SPÍNOLA retomam o 

principado de Mônaco, e iniciam também uma reação contra Boccanegra.  

http://www.sinonimos.com.br/caracteristica-de-um-bom-profissional/
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Por causa das perdas dos seus privilégios, toda a nobreza põe de lado as causas 

Guelfas e Guibelinas e se une para formar um exército, a fim de enfrentar os novos 

tempos que estão por vir. 

A união das nobrezas entrega o comando destas forças ao comandante mais 

competente e experiente em batalhas,  com idade e saúde ainda para lutar. 

GALEOTTO SPÍNOLA, o Capitão do povo deposto.  

A organização deste exército foi feita em segredo até que todas as arestas entre os 

nobres fossem aparadas, as forças reunidas, e a liderança de GALLEOTTO 

consolidada.  

A partir daí o exército é exibido com intrépido e ostentação, para inibir o ânimo das 

massas. GALEOTTO leva as suas forças para as montanhas próximas a Gênova 

gerando temor na cidade.  

 

 

 

CXXVII- AS QUATRO FAMÍLIAS SE UNEM, LEVANDO NA FRENTE AS BANDEIRAS 

 DÓRIA, SPÍNOLA, FIESCHI E GRIMALDI 

Boccanegra ciente de que não dispõe de forças para fazer frente a tal exército 
discursa para o povo, alegando que as pontas das espadas nobres não apontavam 
para ele, mas para a dignidade da cidade e suas leis.  

Por mais bonitas que soassem as suas palavras, não falavam mais alto do que as 
trompas de guerra, e os tambores nas montanhas fora dos muros.  

O Conselho então só com plebeus busca aflito pela cidade, alguns nobres que ainda 
restavam para compor uma comissão, a fim de negociar com GALEOTTO.  

Quatro nobres são ainda encontrados e recebem a autorização de oferecer à 
nobreza deposta a restituição dos seus bens recolhidos pelo fisco público.  

O Doge escolhe também seis populares e solicita seis nobres para compor o seu 
Conselho, como Conselheiros do Regimento.  

Enquanto isto GALEOTTO retoma os grandes castelos defensivos de Recco, Chiavari e 
Rapallo.  

Na Ligúria Oriental, na faixa que vai de Gênova a La Spezia, a cavalaria e infantaria 
das quatro famílias se unem, levando na frente as bandeiras DÓRIA, SPÍNOLA, 
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FIESCHI E GRIMALDI, que vieram reconquistando os castelos e cidades ao longo da 
costa, avançando para Gênova.  

Boccanegra mostrou mais uma vez a sua habilidade política. Preferindo deixar o 
poder com os seus pés, e não pela mão de outros, ele reúne o Conselho do Povo e lê 
uma carta de renúncia, que é uma joia política.  

“...Que se sua mão não era tão forte no cetro como aquela dos nobres forasteiros; 
como de começo havia comandado para bem servir o povo, e também para servir o 
bem político, agora depunha o comando; que a sua púrpura inocente não estava 
aspergida do mínimo estigma do sangue civil. Que agora, não podendo ela 
conservar a sua cor verdadeira sem os estragos mais que voluntários, não se 
despojava; que ele particularmente providenciaria a si mesmo a segurança da 
própria vida com a fuga, e esses porém que falhavam proveriam a própria vida e a 
salvação comum. Que se guardassem da ambição dos nobres, e singularmente das 
quatro mais poderosas famílias, porque estes eram os quatro mais poderosos 
ventos, que perturbavam de contínuo a calma da cidade, com evidente perigo de 
naufrágio. A opressão do povo, a usurpação do comando e a introdução do Reino na 
República seria o seu fim, e dos seus desígnios. “ 

 

 

 

CXXVIII- DOIS REPRESENTANTES DA CIDADE SÃO ENVIADOS URGENTEMENTE A 

GALEOTTO SPÍNOLA, EM BUSCA DE PROTEÇÃO PARA A CIDADE 

Assim dizendo, despojou-se do hábito e do ofício ducal, dali retirando-se para a Casa 

dos Squarciassicos (que quer dizer dilacerados, pessoas do povo sofridas). 

Reuniu-se com seus amigos e confidentes, ordenou os seus afazeres privados, não 

deixando transparecer pressa ou preocupação, e depois, com a sua família, e 

levando grande quantidade de dinheiro dos cofres da cidade fugiu para Pisa.  

Sem chefe, os 700 guardas de Boccanegra desaparecem à procura de novos 

senhores, deixando a cidade sem guarda, sem governo e sem dinheiro.  

Dois representantes da cidade são enviados urgentemente a GALEOTTO SPÍNOLA, 
em busca de proteção para a cidade, que poderia ser, naquele momento, facilmente 
assaltada por piratas ou traficantes de escravos.  

GALEOTTO ouve o pedido do Conselho e impõe as suas condições:- Ele só aceitava 
retornar à cidade se recebesse permissão de entrar armado, com as suas tropas e a 
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nobreza expulsa anteriormente. É evidente que ele não precisava daquela 
permissão, porque ele teria força, mas ele queria a submissão humilde da plebe, que 
teme mais os piratas do que os nobres. O teor da carta enviada ao Conselho é o 
seguinte:- 

“Eu não vejo, senhores, a que aos jovens possa confiar-se desarmados na Pátria, e a 
sujeitar-se a tantas exigência quantas cabeças tem o povo, e caprichos da plebe. Ao 
mesmo tempo que depomos o ferro das mãos, sentiremos os pés convertidos em 
cadeias pelas forças escravas do vulgo, no qual a insolência vai sempre aumentando 
à medida do poderio. Ei! Sem comparação se vence em número, ora esta 
desigualdade deve emparelhar-se com o valor, e entraremos na eleição do Doge, 
senão como ociosos expectadores das próprias ruínas.  

Eu afirmo isto francamente, porque sobre a experiência do passado baseio a 
profecia do futuro. Não é fugindo do mesmo povo , que após ter dados por dois anos 
o cetro, não havendo outra lei que a própria inconstância, sem causa nenhuma se 
lhe tem tomado das mãos antes do tempo? Não é esta, talvez a mesma plebe, que 
depois de haver concedido a eleição do Abade do Povo e dos dois Capitães se 
revolta, e com persuasões de um louco, tem em um momento transformado o Abade 
em Doge, e o Doge em um tirano?  

 

 

CXXIX- CONTINUAÇÃO DO DISCURSO DE GALEOTTO SPÍNOLA AO POVO 

Não é talvez este, aquele que vulgo mesmo, fera de muitas cabeças, que anos afora 
reclamou na cidade,  porque reentramos aqui desarmados, e saímos no mesmo dia 
como fugitivos e bandidos? Ora! Quem não vê na vulgaridade deste povo 
tumultuante, a roda da nossa fortuna não pode confiar, senão na ponta da nossa 
espada?  

Eu por mim julgo que tanto faz meter-se desarmado entre aqueles populares de 
antes, quanto lançar-se ao golfo em um mar tempestuoso, com uma concha 
guarnecida de remos e de velas à discrição dos ventos, ou das loucas procelas que 
escolhamos.  

Mas vós me dizeis se é dada a intenção de entrar desarmados à ofensa, armados, 
porém à defesa, tão necessário quanto é manifesto o perigo que da multidão deixa 
oprimida a nobreza e a razão da violência, mas vendo-vos armados, se irritam os 
ânimos da plebe.  

Menor mal que irritados, se tenham que escaldados, e pelo medo se esmagam. E de 
que haverão de reclamar estes? Talvez que nós sigamos o exemplo deixado pelo 
mesmo Boccanegra? Ele era só para si mesmo. Ele se achava protetor da plebe, 
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defensor da liberdade, o novo Jano, o segundo fundador de Gênova, e não menos ele 
caçava a nobreza para viver seguro entre os seus, de 700 lanças ficava cercado em 
seu trono. Portanto, um homem popular não ousou confiar a sua segurança ao povo, 
que o adorava. E nós, sempre aborrecidos pelo povo, e sem sua força e soldados, 
com a espada na mão, e não como rei com as mãos entre as retortas.  

Eu finjo, ó senhores, que já estamos na cidade, que já sejamos convocados ao 
Conselho, que se trate da eleição de novo príncipe, que a plebe, tendo saltado 
ulteriormente  um de seu corpo ao cetro, queira continuar o processo, que contra os 
discursos da nossa modéstia desarmada, senão da razão e da justiça, levantei a voz, 
como há poucos dias, foi seguida a qualquer temerário plebeu, e aclamei um 
segundo Boccanegra por padrão.  

Se nós o toleramos autenticando a sua iníqua pretensão com a nossa presença, e de 
própria mão subscrito a servidão da nobreza e o domínio do povo. Se desarmados 
apoiamos o decreto, eis de novo o tumulto da plebe ao incêndio dos nossos palácios, 
ao exílio de nossas famílias, e talvez à perda de nossa vida, porque eu duvido 
fortemente que a arrogante ambição, a bárbara desumanidade destes por não 
temerem mais estrangeiros, se queira extinta.  

“Entramos, pois armados, protestando, porém que nossas espadas esquecidas das 
antigas injúrias se desembainhem somente à defesa do próprio sangue, e a 
preservar-se dos próprios estragos”. 

 

CXXX- VIOLANTE SPÍNOLA, TAMBÉM CONHECIDA  COMO  IOLANDA SPÍNOLA, 

CASADA COM O CONDE DE SAVÓIA, AIMONE DE SAVOIA, MARQUESA DE 

MONTFERAT E PRINCESA DE CONSTANTINOPLA, FILHA DE ARGENTINA SPÍNOLA, 

TORNA-SE MÃE DE AMADEU VI, CHAMADO DE “CONDE VERDE”, E DE BIANCA DE 

SAVÓIA, QUE SE CASARÁ COM EDUARDO III, REI DA INGLATERRA, 

“Entramos, pois armados, protestando, porém que nossas espadas esquecidas das 

antigas injúrias se desembainhem somente à defesa do próprio sangue, e a 

preservar-se dos próprios estragos”. 

A plebe ouviu com suspeitas a proposta de Spínola. Foi lembrado por alguns que a 

plebe comandada por Boccanegra perseguiu a nobreza até mesmo nos campos, 

onde SERRA SPÍNOLA morreu lutando e defendendo sua casa.  

Os SPÍNOLA em geral não viam com bons olhos o retorno a Gênova, agora que 

viviam espalhados em pequenos feudos e comunidades, onde gozavam de 
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segurança. Ainda mais que na cidade de Savona havia acontecido recentemente 

escaramuças entre nobres e plebeus, o que poderia se repetir em Gênova.  

Enquanto isto vamos ver o que faziam os SPÍNOLA espalhados.  

 Em Nébio, na Córsega, RAFAEL SPÍNOLA é nomeado bispo pelo Papa João XXII, 

que apesar de monge franciscano era dono de uma grande propriedade no Monte 

Ágata, um feudo rico. Por isto ele tem problemas com o príncipe de Nébio, Rolando 

Consigno, que o obriga a ceder alguns direitos a Alberto di Lasco aproveitando-se de 

que a família não tem no momento prestígio e poder para impedir a rapinagem. 

 Na Literatura sobressai-se BARTOLOMEU SPÍNOLA, que publica livros 

comentando as obras de Aristóteles, sob o título de PERIERMENIA. Ele não se 

envolveu em qualquer complicação política ou guerreira.  

 VIOLANTE SPÍNOLA, também conhecida  como  IOLANDA SPÍNOLA, casada 

com o conde de Savóia, Aimone de Savoia, marquesa de Montferat e princesa de 

Constantinopla, filha de ARGENTINA SPÍNOLA, torna-se mãe de AMADEU VI, 

chamado de “conde verde”, e de Bianca de Savóia, que se casará com Eduardo III, rei 

da Inglaterra, o qual morrerá em guerra com os franceses. Ela voltará a se casar com 

o visconde Imperial Galeazzo, vice-regente da Itália e Senhor de Milão. 

 

 

 

CXXXI-EMANUEL SPÍNOLA, TERCEIRO FILHO DE NICOLAU SPÍNOLA, DO GRUPO 

LOMBARDO, QUE SERVIU COMO CÔNEGO NA IGREJA DE CICESTE, NA INGLATERRA É 

ELEVADO A ARCEBISPO DA IGREJA DE MONREAL, AOS 28 ANOS DE IDADE. 

Ele enfrentará uma revolta dos monges cataneses, havendo inclusive notícias de 

haverem sido programados atentados contra a sua vida, devido à oposição existente 

para impedi-lo de fazer reformas nos conventos, onde ele encontrou uma grande 

decadência temporal, espiritual e moral.  

A revolta vem da abadia beneditina de Santa Mariace e do mosteiro de São Nicolau 

d’Arena na cidade de Catânea aos pés do vulcão Etna. 

 Em defesa do Arcebispo, seu irmão OBERTO SPÍNOLA, soldado cavaleiro foi em sua 

defesa, acertando as desavenças com os nobres da região, e os monges, deixando 
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claro que se algo acontecesse com o seu irmão, ele voltaria para o acerto de contas. 

Somente esta ameaça não se mostrou suficiente.  

Uma pequena guerra regional entre os catalães e os chiaramonteses começa e os 

inimigos do Arcebispo se aproveitaram, planejando matá-lo, invadindo o castelo de 

Monreal, onde alguns monges descontentes com as reformas iriam introduzir 

soldados durante a noite para o assassinato. Esta manobra não deu certo porque 

OBERTO, um experiente guerreiro evitou a invasão, colocando guardas escondidos, 

já esperando por isto.  

Corria o ano de 1348, e a bordo de um navio genovês vindo da Terra Santa vem 

escondido um inimigo muito pior do que todos estes relatados.  

Escondido em algum canto do navio, não se sabe onde, vem um rato, ou vários, 

contaminados com a peste bubônica, de uma virulência nunca vista antes. Este 

navio encosta no porto siciliano de Catânia, onde os clandestinos desembarcam 

espalhando a doença pela região, e em poucos dias cidades inteiras são dizimadas.  

Em alguns meses ela já se espalhava por toda a Itália, e dali para o resto da Europa, 

até a Escandinávia.  

Diferente das anteriores, o tipo só bubônico, esta nova epidemia ataca também os 

pulmões, e não é transmitida só pelas pulgas dos ratos, mas também pelo ar.  

 

 

CXXXII-O ARCEBISPO EMANUEL SPÍNOLA SOBREVIVERÁ À EPIDEMIA, APESAR DE SEU 

CONSTANTE CONTATO COM OS DOENTES, MAS MORRERÁ MAIS TARDE DE OUTRA 

EPIDEMIA DESTA PESTE, PORÉM NÃO TÃO VIOLENTA, EM ABRIL DE 1362 

As multidões se reúnem em procissões com indivíduos fanáticos, ou muito 

assustados, que se flagelam para implorar a piedade divina, o que só serviu para 

espalhar mais ainda a doença.  

Nos poucos meses em que durou a catástrofe, um terço da população europeia 

morreu. Diante de tal tragédia, as diferenças do Arcebispo EMANUEL SPÍNOLA com 

os monges se tornaram sem importância. Ele ordena imediatamente a 

transformação dos conventos em hospitais, ajudando no tratamento dos doentes, 
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que consistiam em alimentá-los e limpá-los, uma vez que remédio não havia, 

deixando para a natureza ou a piedade divina decidir quem iria viver ou morrer.  

Não se sabe de onde, mas da turba nasce um boato de que a doença foi espalhada 

pelos judeus, que envenenaram os poços de água. Um insano progon se espalha 

pela Europa, causando a morte de milhares de judeus.  

O arcebispo EMANUEL SPÍNOLA sobreviverá à epidemia, apesar de seu constante 

contato com os doentes, mas morrerá mais tarde de outra epidemia desta peste, 

porém não tão violenta, em abril de 1362, sendo sepultado expressamente em uma 

vala comum, com outros mortos não sendo, portanto levado para o sepulcro da 

família em Gênova.  

Em Gênova as famílias nobres estão extintas. Não há na cidade um único SPÍNOLA. 

 O novo Papa Clemente VI envia o seu legado, cardeal e Visconde de Pádua, para 

tentar a paz em nome da guerra. Ele pretendia retomar as Cruzadas, e para isto 

precisava dos genoveses que tão precioso apoio deram, por mais de dois séculos na 

Palestina.  

Durante um mês o cardeal tentou encontrar uma solução política para Gênova, sem 

resultados. Por fim conseguiu convencer os cidadãos a aceitarem o árbitro de 

Lucchino, Visconde e Senhor de Milão, para que desse uma solução. 

 

 

 

CXXXIII-QUANDO TODOS ACHAVAM QUE GÊNOVA ESTAVA MORTA, EIS QUE ELA SE 
SOBRESSAI NOVAMENTE NO MUNDO MEDITERRÂNEO 

Luchino Visconti casado em segundas núpcias com  CATERINA SPINOLA, filha 

de OBIZZO SPINOLA era tio de BIANCA SPÍNOLA, filha de ARGENTINA SPÍNOLA 
PALEÓLOGO não é um árbitro imparcial, pois o seu interesse é retomar o poder dos 
seus parentes SPÍNOLA.  

Ele impôs, inicialmente a suspensão das armas na cidade por um mês para esfriar os 
ânimos.  

Em seguida propôs a paz nos seguintes termos: 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Obizzo_Spinola&action=edit&redlink=1
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 O Doge e o Conselho receberiam os nobres que retornassem à cidade.  

 Ressarcimento dos prejuízos causados à nobreza.  

 Que GALEOTTO, GHERARDO, CARLOS E FREDERICO SPÍNOLA, e seus netos, 
com alguns Fieschi e Grimaldi passassem a ficar a mais de dez milhas (16km) 
da cidade por tempo ainda a ser arbitrado.  

 Se surgissem novas demandas ou querelas seriam arbitradas por ele, Luchino, 
segundo a sua equidade e justiça.  

Um problema será GHERARDO SPÍNOLA, herói genovês contra inimigos externos, 
agora duque de Lucca e Senhor de Tortona, que já faz parte dos anais e história da 
cidade ser esquecido e proibido de ir lá. Isto não será possível, bem como, não 
homenagear as outras qualidades da sua hitória recente, como o duque de Calábria 
e o rei Roberto.  

 As vaidades ardiam e comprometiam a paz. Para evitar riscos o Conselho admitiu o 
retorno de CATANO SPÍNOLA, filho de GABRIEL SPÍNOLA, como conselheiro, e 
Pagano Dória, que se sobressaiu nas lutas contra os venezianos, espanhóis e gregos, 
mas todos estes eram membros menores das famílias.  

Quando todos achavam que Gênova estava morta, eis que ela se sobressai 

novamente no mundo Mediterrâneo. Mal é acertada a paz na cidade, e ela quer 

retomar as rotas comerciais paradas por alguns anos.  

No dia 09 de abril de 1352, no Bósforo Trácio, isto é, no estreito de Constantinopla, 

que separa a Europa da Ásia, acontece uma grande batalha naval. Sessenta galés 

genovesas disputam com 45 galés venezianas, e 30 catalãs comandadas por Nicolau 

Pisani, de Veneza, a rota do Oriente.  

 

 

CXXXIV-A FROTA GENOVESA COMANDADA POR UM DÓRIA E UM SPÍNOLA É 

DERROTADA, COM A PERDA DE 13 NAUS E É OBRIGADA A SE RETIRAR... 

...porém os genoveses retornam à noite, combatendo no escuro.  

A tática combinada é que a frota ataque no escuro provocando uma batalha para 

em seguida cada barco genovês se retirar por conta própria, e sem alarde, uma vez 

que não era possível a comunicação entre eles no escuro, para um ponto pré-

determinado, e se reorganizariam pela manhã. Os gregos enviaram mais 12 galés 

contra os genoveses já contando com a vitória veneziana.  
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Uma tremenda confusão é estabelecida à noite, pois não se distinguia barcos amigos 

e inimigos no escuro, por não ser possível ver a insígnia uns dos outros. Os 

genoveses saem da batalha no escuro, e vão dormir e descansar, deixando os 

inimigos se combatendo por toda a noite. 

Quando o dia retorna vê-se um lúgubre espetáculo. O mar estava cheio de restos de 

galés destruídas e mortos. A maior perda foi dos catalães, que perderam inclusive o 

comandante Ponzio, o que causou grande consternação, pois a frota lutou contra si 

mesma toda a noite no escuro.  

Os catalães e os gregos sobreviventes batem em retirada.  

Os venezianos agora sozinhos e cansados pela noite sem dormir e de combate, veem 

com desespero a volta da frota genovesa bem descansada e pronta para nova 

batalha.  

Desta vez os venezianos são arrasados, e os genoveses recuperam as 13 galés 

perdidas na véspera, tomando mais 18.  

O balanço da batalha mostrou 700 genoveses mortos, e os inimigos espanhóis, 

venezianos e gregos tiveram 4.000 mortos e 1.800 prisioneiros. 

Desta forma Pagano Dória e Catano Spínola retomam a rota comercial. 

É enviado a Constantinopla GHERARDO SPÍNOLA, filho de RINALDO e neto de 

GIÁCOMO SPÍNOLA, jovem começando a carreira, como representante dos 

genoveses para negociar o retorno a Gênova.  

 

CXXXV-  A FAMÍLIA SPÍNOLA VAI RETOMANDO O PODER NA ITÁLIA, PORÉM FORA DE 

GÊNOVA. 

Em 1354 Paganó Dória consolida a rota comercial enviando para o Oriente grego um 

exército sob o comando de LUCCHINO SPÍNOLA, segundo filho de ALFREDO SPÍNOLA, 

que retoma pela força os antigos entrepostos comerciais genoveses se vangloriando 

de ter tomado 36 galés, cinco grandes naves comerciais, e para humilhação maior 

dos venezianos, um estandarte de São Marcos, símbolo de Veneza, e a prisão de 

50.400 soldados inclusive o general Nicolau Pisani.  
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Em Milão, ARONE SPÍNOLA casa-se com a filha de GALEAZZO SPÍNOLA VISCONTI, e 

acaba por herdar pela mulher o título de duque de Milão, e não mais pretende 

retornar a Gênova. 

Nicolau D’Este, parente muito chegado à família torna-se Senhor de Ferrara, 

contratando vários SPÍNOLA para o seu ducado.  

BARNABÓ, irmão de GALEAZZO, assume o comando da cavalaria de Milão, onde se 

fixa também. A família vai retomando o poder na Itália, porém fora de Gênova.  

BARNABÓ reúne a sua cavalaria de Milão com as forças da família Fieschi para 

retomar as possessões da família no vale do Polcevera; lá encontram um castelo 

ocupado pelo Dodge genovês Adorno, que havia prendido FILLIPONI SPÍNOLA 

durante a invasão que o Dodge promoveu nas terras dos SPÍNOLAS .  

Então a coisa se inverte. Adorno é que passa a ser prisioneiro da família. O ódio dos 

nobres por Adorno é igual ao ódio deste pela antiga nobreza.  

FILLIPONI SPÍNOLA propõe a Adorno o pagamento de um pesado resgate por sua 

vida, como compensação pelos prejuízos da invasão, e pela prisão em sua própria 

casa.  

BARBABÓ VISCONTI, contudo não se deixa levar pelo ódio. Sendo mais prático e 

político pretende cercar Adorno e os genoveses por acordos políticos.  

Negocia o casamento de sua filha Antônia com Frederico, rei de Nápoles, e o 

casamento de sua outra filha Valentina com o rei de Chipre, dando como dotes para 

a primeira 120.000 florins de ouro, e para a segunda, 10.000 florins.  

 

 

CXXXVI- COM ESTES CASAMENTOS AS FAMÍLIAS SPÍNOLA E VISCONTI ESTENDEM 

SUA INFLUÊNCIA DA ITÁLIA À GRÉCIA, UMA ROTA COMERCIAL IMPORTANTE PARA 

GÊNOVA. 

O Imperador Germânico quer negociar a paz com toda a Itália onde o Sacro Império 

não tem mais autoridade, mas onde pretende continuar reinando, por causa da 

forte influência papal nos principados, condados e ducados.  
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Para isto ele precisa de um diplomata, que conheça muito a região e contrata 

ARONE SPÍNOLA para esta difícil missão. 

Ele consegue bons acordos com os duques de Milão e Saluzzo, e por incrível que 

possa parecer, com o próprio Doge de Gênova, tão avesso a contatos com a família. 

 Terminando este trabalho o imperador ficou tão satisfeito que enviou ao seu 

representante Burcardo Maddeburgês o instrumento de Concórdia Imperial dando 

às famílias SPÍNOLA E VISCONTI vantagens políticas e econômicas na região. 

Vantagens mais morais do que reais, uma vez  que seria difícil convencer os italianos 

de que o Imperador pudesse fazer doações na Itália. O documento termina assim: 

“Estes pactos e estas convenções, e as coisas contidas nos mesmos, e dos fatos 

anteriores do senhor Medrolani contém eficazmente um efeito em favor dos seus, e 

reputam como próprias, e visa-me, pertencem verdadeiramente, e com efeito às 

pessoas que atingem os negócios do dito senhor ARONE SPÍNOLA, e dos seus irmãos 

consanguíneos, adidos e seguidores, benévolos, amigos e por conseguinte, atingem 

com verdadeiro e atento efeito as pessoas dos ditos BARNABÓ E GALEOTTO” 

O que significa este palavrório aparentemente sem sentido? Simplesmente o 

Imperador está dando a ARONE SPÍNOLA o poder de distribuir cartórios, 

chancelarias e juizados a seus parentes e amigos por toda a Itália, como se essa 

região fosse propriedade indiscutível do Imperador.  

Evidentemente não foi possível distribuir o país entre os familiares, mas os SPÍNOLA 

não se fizeram de rogados; onde foi possível fazer valer tal documento isto foi feito. 

 

 

 

 

CXXXVII- É O COMEÇO DO GRANDE CISMA DO OCIDENTE PASSANDO A HAVER DOIS 

PAPAS. URBANO V EM AVINHÃO, RECONHECIDO PELOS CATÓLICOS EM GERAL, E 

URBANO VI EM ROMA, RECONHECIDO SÓ PELOS GUIBELINOS 
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 Os SPÍNOLA publicaram um documento intitulado “Magnificus et potens Dominus” 

(Magnífico e Poderoso Senhor), em 25 de dezembro de 1362 tomando posse de 

grandes possessões e feudos, que foram distribuídos entre LUCCHESO SPÍNOLA filho 

de GHERARDO, e GALEOTTO SPÍNOLA  filho de NAPOLEÃO SPÍNOLA.  

Se por um lado Carlos IV abriu mão de poderes para a família, por outro lado ele 

conseguiu o apoio de toda a nobreza italiana para si, pois o seu sonho dourado era 

ser coroado pelo Papa em Roma, tradição que vinha desde os grandes imperadores 

do passado, o que ele não conseguiu porque em primeiro lugar, o Papa não estava 

em Roma, e em segundo, porque não havia segurança para qualquer um dos dois ir 

à Itália em guerra, o que poderá ser agora realizado, com a paz provisória 

conseguida por ARONE SPÍNOLA. 

O Papa Urbano V deixa Avinhão, na França e retorna para Roma, que volta a ser a 

capital da Igreja Católica por pouco tempo, pois o Papa, que era um bispo francês 

Guilhaume de Grinoard se sente refém dos Guibelinos adeptos de Carlos IV em 

Roma, e em pouco tempo decide retornar para Avinhão, onde ele se sente em casa.  

Carlos IV aproveita a oportunidade e proclama que o Papa abdicou, deixando o 

Vaticano, onde deveria ser seu lugar. Os Guibelinos fazem então uma nova eleição 

em Roma elegendo um novo Papa com o nome de Urbano VI, que não é aceito pelos 

Guelfos e religiosos.  

É o começo do Grande Cisma do Ocidente passando a haver dois Papas. Urbano V 

em Avinhão, reconhecido pelos católicos em geral, e Urbano VI em Roma, 

reconhecido só pelos Guibelinos. Este cisma vai durar até 1415, quando por Avinhão 

passarão mais dois Papas sucessores de Urbano V, e vários outros pelo Vaticano, 

que serão considerados antipapas pela Igreja. 

Com o deslocamento dos Guelfos para a França acompanhando o Papa, a família 

Spínola se aproveita para ocupar os espaços deixados na Itália com a saída dos 

concorrentes.  

 

CXXXVIII-ENQUANTO CARLOS III FOI REI DE NÁPOLES, O SEU CAPITÃO GENERAL DA 

MARINHA FOI NICOLAU SPÍNOLA. 
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Quando este rei morreu, em 1364, subindo ao trono Carlos IV, NICOLAU pede 

demissão do cargo indicando para o seu lugar o jovem CAROCCIO SPÍNOLA, filho de 

NAPOLEÃO SPÍNOLA, continuando assim a manter o poder em Nápoles com a 

família.  

LOMBARDO SPÍNOLA, neto de ANDREOTTO SPÍNOLA tem um ideia genial. Como a 

Europa está sempre em guerra, um dos profissionais mais procurados é o construtor 

de fortalezas, profissão exercida por uma pessoa somente. LOMBARDO funda a 

primeira empresa construtora especializada em construir fortalezas. São tantas as 

encomendas que ele fica muito rico.  

Quando Gênova volta a ter problemas com os venezianos na Grécia, a empresa 

decide contratar NICOLAU, filho de LOMBARDO SPÍNOLA para ser o governador de 

Samagusta, capital do Chipre. 

Como a guerra contra Veneza se tornou inevitável, a cidade chama também GASPAR 

SPÍNOLA, um competente e agressivo general.  

GASPAR SPÍNOLA ocupa Ghiggio, em pleno território veneziano, ameaçando 

diretamente a cidade da Sereníssima República de Veneza, que agora se sente 

ameaçada diretamente, pois até então ninguém havia invadido ou ameaçado invadir 

a laguna onde está a cidade. 

 A solução dada pelos venezianos é atrair a atenção dos genoveses para longe deles, 

isto é, promover guerras longe das suas fronteiras. O lugar mais indicado é Chipre, 

porque após a expulsão dos cruzados da Palestina, esta ilha se tornou o principal 

entreposto comercial genovês para negociar com os árabes e bizantinos.  

Embora o governador de Samagusta fosse um SPÍNOLA, o rei de Chipre é um grego 

de nascença, e italiano de sangue. Pietro Gianometto, já em idade avançada, deve 

indicar seu sucessor.  

Os candidatos são muitos, e os interesses também. Os venezianos financiam uma 

revolta dos irmãos do rei, insatisfeitos com os seus privilégios, e receosos de 

perderem mais com a coroação de um novo rei que não seja do seu grupo.  

 

CXXXIX- NICOLAU SPÍNOLA E PIETRO CAMPO FREGOSO, IRMÃO DO DOGE, AGORA 

UNIDOS PELA CAUSA COMUM. 
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O resultado é que o velho rei é assassinado por seus ambiciosos irmãos, que 

colocam rapidamente no trono seu filho, príncipe Pietro desejado pelos cipriotas.  

Embora este príncipe tenha vivido e estudado em Gênova por longos anos, a sua 

simpatia pende para os venezianos, que financiaram a revolta que o colocou no 

trono.  

Os venezianos induzem o novo rei a condenar à morte todos os genoveses da ilha, 

como golpistas em potencial, pois não têm dúvida de que Pietro não é o candidato 

preferido por Gênova.  

Os nove comandantes da frota naval genovesa, que estão na cidade de Famagusta 

são caçados pelas ruas, e oito deles são pegos e decapitados. O nono consegue 

escapar para os navios com um grande corte de espada no rosto, indo para Gênova, 

onde presta testemunho do que ocorreu em Chipre.  

Os genoveses injuriados clamam por vingança e declaram guerra a Chipre. Era o que 

convinha a Veneza, e é o que também convém a Gênova, uma guerra externa para 

assegurar a paz interna.  

Em poucos meses 40 galés de guerra são preparadas levando desmontadas muitas 

máquinas de guerra, e mais de 14.000 soldados de toda a Ligúria, tendo como 

comandantes dois inimigos anteriores, NICOLAU SPÍNOLA E PIETRO CAMPO 

FREGOSO, irmão do doge, agora unidos pela causa comum.  

Seria necessário primeiro estabelecer uma cabeça de ponte na Ilha de Creta, onde os 

genoveses pudessem descarregar os navios, montar a máquinas de guerra e 

organizar as tropas.  

O local escolhido é Samosata, que segundo informações dos espiões era pouco 

defendido, e a uma distância razoável da capital. O local é ocupado em poucos dias 

sem muitos combates.  

Um grande navio cargueiro e quatro galés que defendiam o porto de Samagusta são 

incendiados. Saindo dalí, os genoveses partem pelo interior da ilha espalhando 

terror e destruição enquanto caminham para a capital. 
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CXL- NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 1372 CHIPRE JÁ É TODA GENOVESA. O REI ASSINA 
UM TRATADO COM GÊNOVA NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: 

 

Famagusta é ocupada, obrigando o rei e sua corte a fugir para um cantão da Ilha, 
onde acaba por ser encontrado e capturado, depois de uma longa caçada. Com o rei 
são presos mais 60 familiares e adeptos.  

Um tribunal é instalado sob a presidência de NICOLAU SPÍNOLA, para julgamento 
dos acusados dos assassinatos dos oito comandantes genoveses.  

Não convém a Gênova condenar o rei porque este goza de grande popularidade na 
Ilha, e não é do interesse comercial se indispor com a população. O interesse é 
submeter o rei a Gênova. 

 Um acordo secreto é feito com o rei, que no julgamento ele deve reconhecer o seu 
erro alegando que foi induzido a ele por seus ministros; entre eles seu tio Giácomo 
Lucignano, e os seus dois primos, filhos do príncipe de Antioquia, da família real 
Giananetto.  

Estes três são condenados à morte e executados. O rei fica submisso ao Conselho de 
Gênova. A cidade de Famagusta antes ocupada por venezianos é expugnada, e todos 
os venezianos expulsos da Ilha.  

No dia 10 de Outubro de 1372 Chipre já é toda genovesa. O rei assina um tratado 
com Gênova nas seguintes condições: 

- O rei pagará a Gênova um tributo anual de 40.000 florins em ouro. 

- A cidade de Famagusta passa para o domínio genovês.  

NICOLAU SPÍNOLA será o governador da cidade de Famagusta por dois anos. Após 
este período ele decide retornar para Gênova, quando seu nome é aprovado para o 
importante cargo no governo de Capitão da Justiça.  

Contudo, na viagem de volta, seu barco é apanhado por uma violenta tempestade, 
afundando e levando junto o grande comandante.  

Para homenagear NICOLAU o Conselho elege para o seu lugar seu irmão GIOVANNI 
SPÍNOLA.  

Em Constantinopla, o Imperador João V Caloioanni Paleólogo publica seu 
testamento indicando como herdeiro ao trono seu filho caçula Emmanuel. Embora 
constituísse um privilégio do Imperador indicar seu sucessor, pela tradição o 
indicado seria sempre o filho mais velho.  
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CXLI- ANDRÔNICO, SIMBOLICAMENTE RASGA EM PÚBLICO O DOCUMENTO REAL, E 

AMEAÇA RECOLHER AS ARMAS PARA GARANTIR O TRONO PARA SI 

Andrônico o filho mais velho era um genioso e agressivo príncipe, que não tinha a 

confiança do pai, mas era muito simpático aos genoveses com quem tinha muitos 

negócios.  

Emmanuel era mais ponderado e bom político, o que justificou muito bem a 

indicação paterna, porém era simpatizante dos venezianos.  

Andrônico simbolicamente rasga em público o documento real, e ameaça recolher 

as armas para garantir o trono para si. Tem todo o apoio dos genoveses.  

Os venezianos correm para apoiar o seu candidato, e o Império Bizantino entra em 

estado de guerra civil.  

Para apoiar o seu candidato Gênova precisa de uma base militar na Grécia, o que 

não poderia ser conseguido com uma invasão, e nem será concedido pelo 

Imperador.  

Para contornar o problema Andrônico doa sua ilha de Tenedo aos genoveses com a 

desculpa de que eles vão instalar ali uma base comercial.  

Veneza envia forças militares para ocupar a Ilha em primeiro lugar, e para impedir 

que os genoveses instalem ali uma fortificação, o que tornará mais difícil removê-los 

depois.  

Os interesses da Europa no Império são enormes, pois todas as rotas comerciais para 

Oriente são controladas por Constantinopla, o que leva todas as nações a intervirem 

na questão sucessória.  

As nações cujos interesses são defendidos pelos genoveses fazem coligação com 

estes para impor o seu candidato. Assim, se juntam a eles Francisco Carrara, Senhor 

de Pádua, o patriarca de Aquiléia, o Doge da Áustria, e o rei da Hungria.  

Em apoio aos venezianos estão BARNABÓ VISCONTI, senhor de Milão, que apesar de 

parente dos SPÍNOLA, tem a sua filha casada com o Imperador, que é sua segunda 

esposa, e mãe do indicado Emmanuel.  
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Está também o Visconde de Noli e Albenga, que até então era aliado de Gênova em 

outras questões na Ligúria Ocidental.  

 

CXLII- OS SPÍNOLA LUCOLI E SÃO LUCCA VOLTAM A SE UNIR E JUNTAM-SE TAMBÉM 

OS DÓRIA, OS FIESCHI, OS GRIMALDI E OS VISCONTI DA LOMBARDIA. 

Os venezianos tomam a iniciativa da guerra atacando o porto genovês de Samosata 

e capturando 5 galés comerciais no mar Tirreno.  

Os genoveses retribuem e junto com soldados de Carrara e húngaros tomam a 

cidade de Treviso, e as terras próximas a Meltre na Itália.  

Luciano Dória ataca o porto veneziano de Pola, onde estava ancorada uma frota 

veneziana e toma 15 galés, fazendo 2.400 prisioneiros, porém o próprio comandante 

Dória morre no ataque.  

O governo genovês nas mãos dos Guelfos pede ajuda aos Guibelinos para enfrentar 

o inimigo comum.  

Os SPÍNOLA LUCOLI E SÃO LUCCA voltam a se unir e juntam-se também os Dória, os 

Fieschi, os Grimaldi e os Visconti da Lombardia. Todos assinam um acordo de apoio 

mútuo, que deve durar 150 anos, isto é, até 1525 quando uma reforma no governo o 

tornará sem sentido.  

Em substituição a Luciano Dória assume Pietro Dória, que junta mais 60 galés à sua 

frota original de 45 barcos, navegando para o mar veneziano, o Adriático. Lá atacam 

o porto veneziano de Trenise ameaçando diretamente a laguna veneziana que 

protege a cidade.  

Diante da possibilidade dos combates chegarem à cidade os venezianos enviam uma 

mensagem aos genoveses propondo a paz. Como Gênova está em vantagem, Dória 

impõe condições tão duras que os Venezianos não têm condições de aceitar, 

preferindo continuar com a guerra. Quando Gioggia estava para cair os venezianos 

mandam reforços por Carlos Zeno e a sua frota de 15 galés.  

De repente, dos muros de Gioggia ouve-se um trovão. A galé de Pedro Dória explode 

em pedaços, atingida por um bólido mandado por uma misteriosa bombarda.  
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Pietro DÓRIA morre sem saber o que o atingiu. O resto da frota genovesa bate em 

retirada por não saber como enfrentar a nova arma dos venezianos. Naquele 

momento entrou na história, em grande estilo, o canhão. 

 

 

 

CXLIII-PARA O LUGAR DE PIETRO DÓRIA, O CONSELHO NOMEIA GASPAR DÓRIA, 
FILHO DE CASSANO, E DESCENDENTE DE ANSALDO SPÍNOLA. 

Os alquimistas venezianos conseguiram refinar o salitre ao ponto de se conseguir 
uma pólvora de boa qualidade.  

Os banqueiros venezianos financiaram a construção de uma grande fundição de 
bronze que pudesse produzir peças de até uma tonelada, o que no futuro irá 
beneficiar os artistas italianos, que poderão produzir grandes obras em bronze sem 
depender mais das pequenas ferrarias de artesãos.  

Anteriormente, o canhão já havia sido testado pelos ingleses, no início da Guerra 
dos 100 anos, quando eles tiveram a idéia de fazer um tubo de bronze, colocando 
dentro dele pólvora, e uma bola de pedra ou ferro, que era disparada contra o 
inimigo. Mas a nova arma se mostrou mais perigosa para quem disparava do que 
para o inimigo à frente dela. Primeiro por causa da má fundição do bronze feita por 
artesãos, e depois pela qualidade da pólvora com o salitre difícil de refinar.  

Existem também registros de que Afonso X, 100 anos antes, em 1257, tentou usar 
este invento contra os muçulmanos na Espanha na batalha de Niebla sem sucesso 
também. Assim coube aos venezianos o registro como inventores do canhão, por 
resolverem os problemas técnicos necessários. 

Para o lugar de Pietro Dória, o Conselho nomeia Gaspar Dória, filho de CASSANO, e 
descendente de ANSALDO SPÍNOLA. 

GASPAR SPÍNOLA deve seguir por terra com um exército, por não haver navios 
suficientes para transportar toda a tropa.  

O caminho mais curto e melhor entre Gênova e Veneza é a estrada da Lombardia. 
Contudo como Visconti em Milão é aliado de Veneza, esta rota não pode ser usada, 
e GASPAR é obrigado a viajar pelas difíceis estradas de Toscana.  

Por mar segue somente a pequena frota de 13 galés carregadas de mantimentos, 
comandada por Mateus Marusso, que demonstrou coragem e competência na 
batalha de Famagusta.  
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A luta por Ghioggia não será fácil. Os venezianos construíram para proteger o porto, 
uma nova torre de uma engenharia diferente, sem seteiras para os arqueiros.  

O alto da torre tem uma grande área plana, e muros baixos para facilitar a manobra 
do canhão.  

O alcance da nova arma é modesto, apenas 250 metros, mas isto é três vezes o 
alcance das flechas. Assim o canhão reina soberano. Qualquer aproximação é 
recebida por pesadas bolas de ferro lançadas com violência.  

 

CXLIV-DIANTE DE GHIOGGIA, GASPAR SPÍNOLA COMPREENDE QUE A PARTIR DAÍ, A 

TÁTICA DE GUERRA MUDOU. 

Não são mais possíveis ataques a muralhas com homens como até então, por isto 

ele cercou a cidade de uma distância segura, e esperou que a fome vencesse os 

venezianos. 

Carrara com as suas tropas guarda a passagem de Fiume Silo, no Trevigiano, para 

impedir a entrada de suprimentos. Somente assim, pela fome, Ghioggia caiu. Então 

seria possível levar a guerra até a cidade de Veneza. 

Barnabó Visconti acampa no continente com as tropas de Astorre Manfredi a 

aproximadamente cinco quilômetros de Veneza, no monte Albano, não sendo 

possível chegar até a cidade, que está construída nas ilhotas da laguna, para 

proteger as costas da cidade, que deve se preocupar assim somente com o mar. 

Contudo os genoveses comandados por Inardo Guarco, irmão do doge, atacam e 

vencem os 3.000 cavaleiros e soldados de Manfredi, que é obrigado a fugir 

disfarçado para Florença, para salvar a própria vida, sendo perseguido por 

BALDASSARE SPÍNOLA, neto de BATTISTA, e bisneto de CORRADO.  

Ali ele está em terreno conhecido, pois BALDASSARE foi, até o ano anterior, 

embaixador húngaro em Florença. Nas cercanias desta cidade, BALDASSARE arrasa o 

que restou das tropas venezianas e milanesas de Visconti. Mesmo com o canhão, 

Veneza está condenada. Uma nau veneziana aparece com a bandeira branca. A 

bordo seguem os enviados venezianos, Ansaldo Lomellini e Luigi Guano, para 

negociar a paz com SPÍNOLA. Enquanto isto, as tropas genovesas atacam e tomam 

Triesti e Pola, de onde uma placa de mármore é arrancada da Igreja de São Marcos, 

e enviada a Gênova como troféu, tendo gravado os seguintes dizeres:- 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

 “Esta lápide, na qual está a imagem de São Marcos, foi retirada da cidade de Pola 

por nós, em 1360.”  

Enquanto negociavam, os genoveses continuavam a conquista.  

Os Castelos de Arbi e Signa e a cidade de Parenzo foram tomados.  

Os progressos de GASPAR SPÍNOLA na Ístria e Caranesi, na região de Trevigiano 

forçam os venezianos a procurar uma solução mais rápida, pois quanto mais 

demorarem em negociações, mais territórios vão perdendo.  

 

CXLV- 

   GASPAR SPÍNOLA EM JANEIRO DE 1381 PODERÁ  FAZER SUA ENTRADA TRIUNFAL 

EM GÊNOVA COMO O PRIMEIRO A DERROTAR OS VENEZIANOS EM SUA PRÓPRIA 

CASA. 

GASPAR também quer uma solução rápida, pois ele precisa retornar para Gênova, 

que está muito mal protegida contra os seus tradicionais inimigos muçulmanos.  

Leopoldo IV, duque da Áustria chega da Germânia com 10.000 soldados e ocupa a 

cidade de Treviso a poucos quilômetros de Veneza, liberando assim GASPAR 

SPÍNOLA, que retorna com seu exército para Gênova, o que foi bem a tempo, pois na 

Ligúria Ocidental alguns rebeldes se revoltaram contra Gênova.  

GASPAR toma o castelo dos revoltos de Leno, e em poucos meses apazigua a região 

terminando o trabalho em janeiro de 1381, podendo agora fazer sua entrada triunfal 

em Gênova como o primeiro a derrotar os venezianos em sua própria casa.  

Embora tenha conseguido uma vitória política, em termos militares as coisas ficaram 

equilibradas. Os genoveses não entraram na Laguna, onde a Sereníssima Veneza 

continuava intacta.  

Os genoveses venceram em Pola, mas foram derrotados no Cabo Anzio. Venceram o 

Mar Adriático, mas enquanto isto a costa da Ligúria foi assolada pelos venezianos, 

que assolaram também o Tirreno, entre a Sardenha e a Sicília.  
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Duas vezes os genoveses tomaram Ístria, e perderam duas vezes. Os venezianos 

perderam Carlos Zeno, morto em batalha, e Mateus Giustiniano, feito prisioneiro. 

Os genoveses perderam Ludovico Fieschi e Pedro Dória, mortos em Batalha.  

O acerto de paz determinou que o rei da Hungria não daria guarida a corsários que 

atacassem navios comerciais venezianos, e estes pagariam àquele 7.000 ducados por 

ano como proteção.  

O patriarca de Aquiléia manteria as suas possessões; todos os prisioneiros de guerra 

seriam libertados e cada lado manteria as presas de guerra. O Castelo de Tenedo 

seria destruído e não mais usado por nenhuma das partes. O prazo do armistício 

seria de seis anos. 

 

 

 

CXLVI- BARTOLOMEU DE NICOLAU SPÍNOLA  IRRITADO COM A PAZ PEDE DEMISSÃO 

DA MARINHA GENOVESA E SE ENGAJA NA DE NÁPOLES CONTRATADO POR CARLOS 

III E A RAINHA MARGARIDA, EM BUSCA DE AÇÃO CONTRA OS MUÇULMANOS. 

 

Os SPÍNOLA ficaram aborrecidos com a paz; seu espírito guerreiro pede ação. Por 

todo lado isto é possível.  

Na Espanha estão os muçulmanos, que desde 1358 não incomodam os genoveses. A 

Igreja, com dois Papas, um em Avinhão, outro em Roma, têm os seus problemas 

internos, e não atiça os Guelfos a novos conflitos.  

GIÁCOMO DE ARONE SPÍNOLA constrói novas muralhas protetoras na cidade de 

Piano, Pietrabissarra, Dernice e Cássia, que intimidam qualquer agressor em 

potencial, assegurando a paz para estas regiões.  

BARTOLOMEU DE NICOLAU SPÍNOLA  irritado com a paz pede demissão da marinha 

genovesa e se engaja na de Nápoles contratado por Carlos III e a rainha Margarida, 

em busca de ação contra os muçulmanos. 
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AGOSTINHO DE MALADUCE SPÍNOLA vai procurar emprego na Espanha, com o rei 

Henrique III de Castela. Consegue o lugar de governador militar de Esepona, que 

deve ser defendia contra os muçulmanos.  

CAROCCIO SPÍNOLA torna-se vigário geral de Riviera do Levante, que apesar do 

nome religioso é um cargo político.  

Gênova entra em um ciclo político instável. O poder político dividido com a plebe 

gera uma instabilidade incrível no cargo do doge. O doge eleito em um dia é deposto 

no outro. Sem guerra externa, não se justifica um governo centralizado, forte como 

nos tempos dos Capitães do Povo.  

Os SPÍNOLA cansados dos prejuízos em suas propriedades na cidade, não investem 

muito nelas. Vivem espalhados por seus castelos na Riviera, pelo vale do Polcevere, 

e em outras cidades italianas. 

 

 

CXLVII- OS SPÍNOLA DECLARAM GUERRA A JUSTINIANO, E RECEBEM AJUDA DOS 

FIESCHI, QUE TAMBÉM TEMEM POR SEUS BENS. 

Antonio Adorno eleito doge é deposto e retorna. Os SPÍNOLA não interferem, 

tratando o assunto com indiferença. Magoado por isso, Antonio Adorno ordena que 

alguns castelos da família sejam tomados. Então a indiferença da família sumiu. Os 

SPÍNOLA atacam obrigando Adorno a fugir.  

Uma nova eleição escolhe Antonio Montaldo para doge, que se apressa em garantir 

a devolução dos bens tomados por seu antecessor.  

O sucessor de Montaldo será Francisco Justiniano, um inimigo dos SPÍNOLA, que 

achou boa a ideia de Adorno de tomar os bens da família SPÍNOLA, e de repente se 

aventura.  

Os SPÍNOLA declaram guerra a Justiniano, e recebem ajuda dos Fieschi, que também 

temem por seus bens.  

O encontro entre as forças inimigas é no monte Peraldo próximo a Gênova, contudo 

os Fieschi não compareceram ao campo de batalha conforme prometido, e os 

SPÍNOLA sozinhos sofrem a derrota. 
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Os plebeus se agitam na cidade, desejosos de que Justiniano abra os castelos da 

família SPÍNOLA ao saque popular. Como o doge não permite isto, uma grande 

revolta popular obriga Justiniano a abdicar.  

Sem governo, a plebe se massacra nas ruas. A desordem é favorável aos SPÍNOLA.  

GIOVANNI LOMBARDO SPÍNOLA com 8.000 soldados ataca Gênova. O rei de França, 

Carlos VI envia um exército sob o comando de Collardo de Calculla para ajudá-lo. 

Gênova é subjugada, e Antonio Adorno é empurrado de volta para ser o doge da 

cidade, pois foi o único a aceitar, embora pela força o espinhoso cargo.  

Collardo se nomeia para o ofício de Capitão da Justiça. SPÍNOLA retoma os bens de 

família e não se interessa pela cidade.  

Collardo logo toma todo o poder e os franceses se tornam donos da cidade. Corria o 

ano de 1397.  

O século XV encontra a Itália esfacelada pelas guerras. As repúblicas italianas, que 

tanto brilho lançaram ao mundo nos séculos anteriores, estão empobrecidas e 

desorganizadas.  

 

CXLVIII- EM 11 DE NOVEMBRO DE 1417, ODDO DE COLONNA, COMO MARTINHO V, 

PAPA DE TODOS OS CATÓLICOS, PONDO FIM AO CISMA.  

DURANTE O CONCÍLIO MORRE O CARDEAL INGONE SPÍNOLA, ESPERANÇA DA 

FAMÍLIA SPÍNOLA DE TER UM PAPA. 

O partido Guibelino sem o apoio da Germânia, também dividida em centenas de 

ducados, e sem um governo imperial forte, não pode apoiar os seus antigos aliados.  

O partido Guelfo, sem o seu líder natural, o Papa, não consegue governar os 

cidadãos sob seu domínio sem a força moral da Igreja Católica.  

A própria Igreja, no momento tem três Papas. Em Roma tem um Papa colocado 

pelos Guibelinos, que só é respeitado em Roma, e é considerado pelo resto da Igreja 

como um antipapa.  

Em Avinhão está o Papa Guelfo, seguido pelo resto da Igreja, mas com o poder 

enfraquecido por estar fora de Roma e ser subordinado ao rei da França.  
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A cidade de Pisa também elege um Papa, que não é seguido por ninguém.  

Somente em 1415 os bispos vão reagir forçando todos a renunciar, e se reúnem em 

Concílio na cidade de Constança, onde após dois anos de negociações finalmente 

elegem, em 11 de novembro de 1417, Oddo de Colonna, como Martinho V, Papa de 

todos os católicos, pondo fim ao cisma. Durante o Concílio morre o cardeal Ingone 

Spínola, esperança da família SPÍNOLA de ter um Papa. 

Neste mesmo Concílio ficou decidido que a Igreja não mais elegeria Papas fora do 

Colégio de Cardeais. Até então, o Direito Canônico afirmava o princípio de que os 

cardeais receberiam inspiração divina para escolher o Papa, podendo Deus, então 

indicar qualquer pessoa, inspirando os eleitores para a escolha correta.  

As escolhas fora do Colégio de Cardeais sempre causaram problemas. Assim, o 

último Papa escolhido fora do Colégio foi Urbano VI, principal causador do cisma da 

Igreja em 1378. 

 

 

 

CXXXIX- O PRIMEIRO OBSTÁCULO É A FORTALEZA DE MONTE CARLO, DOS SPÍNOLAS 

EM MÔNACO. 

A fraqueza de Gênova já havia sido muito bem aproveitada por Carlos VI da França, 

ocupando a cidade. Este rei desejava colocar toda Itália sob seu domínio. O 

momento era propício para esta tentativa.  

O exército francês vindo de Provença desloca-se ao longo da costa pela Riviera, 

seguindo a velha estrada dos romanos, a via Aurélia, em sua conquista.  

O primeiro obstáculo é a FORTALEZA DE MONTE CARLO, DOS SPÍNOLAS em Mônaco.  

Disfarçados de padres, os irmãos Giovanni e Luigi Grimaldi pedem hospedagem no 

castelo. À noite eles abrem um portão para entrada das tropas francesas, que o 

conquistam e expulsam os SPÍNOLA. Carlos VI nomeia os Grimaldi como príncipes de 

Mônaco, que passa a ser protetorado francês.  
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Ninguém consegue resistir ao rápido avanço dos franceses. Gênova abre as portas 

da cidade, sem luta. Os SPÍNOLA fogem para Milão e se aliam aos Visconti, de onde 

pretendem resistir ao invasor.  

O marechal francês, Giovanni di Bonciart avança conquistando ao longo da costa até 

Pisa, que também é ocupada. Prudentemente ele não tenta atravessar os Apeninos 

em direção a Milão ou Veneza, pois os castelos fortes ao longo das estradas são 

grandes obstáculos.  

Conquistada a Ligúria, Bonciart  se nomeia vice-rei de Gênova. Para indimidar  

possíveis resistentes, ele manda decapitar em praça pública Gabriel Visconti, 

capturando durante a conquista. 

A ambição de Bonciart é a Lombardia, rica região em torno de Milão, e o vale do Rio 

Pó.  

O doge de Milão é Giovanni Maria Visconti, que é apoiado por seu irmão Filippo 

Maria  Visconti e os SPÍNOLA, BLANDO, CATTANEO, AMBRÓSIO, OTTONE, CORRADO 

E OBÍZIO têm condições de resistir por longo tempo a uma tentativa dos franceses, 

de entrar na região.    

Giovanni Maria convida Bonciart para ir a Milão conversar e evitar o confronto entre 

as forças. O marechal aceita o convite.  

 

CL- TEODORO PALEÓLOGO III, MARQUÊS DE MONTFERRAT, VIZINHO DE GÊNOVA, JÁ 

CONSIDERAVA-SE COM DIREITOS SOBRE A CIDADE POR SER DESCENDENTE DE 

TEODORO I, E ARGENTINA SPÍNOLA. 

Coloca em seu lugar em Gênova um posudo, orgulhoso e convencido indivíduo. 

Colloardo ou Colardo, como é frequentemente conhecido.  

Mal Bonciart parte para Milão, Colardo começa a abusar dos seus poderes, 

proclamando-se vice-rei e representante do seu senhor Carlos VI, com poderes 

absolutos sobre os genoveses.  

À noite, quando Colloardo anda confiante pelos escuros corredores do Castelo do 

Conselho em Gênova é atacado e degolado por uma misteriosa mão assassina 

jamais identificada. 
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Os soldados franceses, na manhã seguinte revidam, praticando violências e 

arbitrariedades pela cidade em busca do(S) assassinos.  

O resultado é uma rebelião, que transforma os estreitos becos e ruas da cidade em 

armadilhas mortais para os franceses.  

Antes de chegar a Milão, Bonciart recebe a notícia da rebelião em Gênova tendo que 

voltar às pressas. Os franceses por isto, acham prudente não expandir a conquista 

tão difícil de manter. Por enquanto Milão está segura. 

Os ataques noturnos das guerrilhas genovesas continuavam causando muitas baixas 

nas tropas invasoras, até que Bonciart julga que as perdas na conquista não se 

justificam pelo preço que a França está pagando em vidas.  

Ele decide recuar as suas tropas para as proximidades de Mônaco, deixando Gênova 

com os seus turbulentos genoveses, mas sob ameaça de retorno se houver 

problema.  

Sem governo, Gênova torna-se uma presa fácil para os seus vizinhos.  

Teodoro Paleólogo II, marquês de Montferrat, vizinho de Gênova, já considerava-se 

com direitos sobre a cidade por ser descendente de Teodoro I, e Argentina Spínola. 

 Assim, com 2.700 cavaleiro e 50 administradores ele entra na cidade com o apoio 

dos sublevados e de Facino Cane, senhor de Alexandria. 

Teodoro expulsa os Guelfos e executa os opositores, impondo o seu governo pela 

força.  

 

CLI- EM MILÃO MORRE REPENTINAMENTE O DUQUE GIOVANNI VISCONTI 

Em seguida ele convida os SPÍNOLA a  retornar, principalmente os que estão 

próximos, no Castelleto, para dar legitimidade ao seu governo.  

É atendido em parte, pois eles não se sentem mais seguros ali. O Conselho da cidade 

dá a Teodoro II o poder, com a condição de reorganizar a cidade até 1431. Para não 

ter mais problemas ele aceita e inicia a reorganização da cidade.      

Os Guelfos banidos vão para Portofino, de onde organizam uma resistência, 

comandados pelo Cardeal Ludovico Fieschi.  
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OBERTO SPÍNOLA senhor da vizinha Cantalupo sente-se ameaçado pelo incômodo 

vizinho, atacando e tomando Portofino, e expulsando de lá o Cardeal e seus 

seguidores.  

Em Milão morre repentinamente o duque Giovanni Visconti. Filippo Maria Visconti, 

seu irmão programa um enterro que seja uma demonstração de poder e prestígio 

para se mostrar à França.  

A carreta negra que  conduziria o caixão, deveria ser escolhida por cavaleiros de 

confiança de Milão, ou seja, seis Spínolas, Teodoro II, marquês de Montferrat, o 

contestável Albízio de Barbiano, Paulo Savelli, o conde Ludovico Gonzaga, os 

príncipes Rangona e Eurico d’Este, o marquês de Mântua e mais 46 embaixadores 

creditados na cidade.  

O cortejo ocorreu à noite, e foram ladeados por 400 tocheiros, que clareavam o 

caminho. Atrás vinham numerosos nobres, titulares, cônigos, regulares, arqueiros, 

escudeiros, todos marchando ao toque fúnebre dos tambores.  

O desfile é tão pomposo que se tem a impressão de que a grandeza do ducado de 

Milão será sepultada com o doge.  

O cortejo desfilou por 14 horas ininterruptas, e foi o toque de finados para a família 

SPÍNOLA exilada em Milão. Haverá uma longa reunião do Conselho para escolher o 

novo doge, que ninguém sabe quem será.  

Os SPÍNOLA que serviam e eram protegidos do falecido ficaram sem emprego e sem 

dinheiro. Cada um teve que procurar seu rumo. 

 

CLII- CASSANO SPÍNOLA É CONTRATADO PARA O EXÉRCITO GENOVÊS, E CONSEGUE 

CONQUISTAR SARZANA, O QUE ENCERRA OS CONFLITOS ENTRE GÊNOVA E 

FLORENÇA. 

PERCIVAL SPÍNOLA, neto de TOMAZO E ALOÍSA, condessa de Ilei, e GIOVANNI 

SPÍNOLA, tem cada um, um barco ancorado em Gênova. Os dois pegam os seus 

barcos e vão navegar pelo Mediterrâneo, negociando.  

FRANCISCO ARONE SPÍNOLA consegue o modesto emprego de embaixador do 

Senhor de Demice em Avinhão, junto ao Papa Alexandre XIII assistindo, inclusive à 

sua coroação.  
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OTTOBUONO SPÍNOLA já velho, aceita um trabalho de orador, para fazer o discurso 

de elogio ao novo Papa, missão que ele considera humilhante e indigna, para quem 

já teve tanto poder.  

Revoltado contra esta volta do destino, ele convoca parentes e amigos em igual 

situação, compondo uma pequena tropa, ataca e conquista o castelo de Savignone, 

expulsando os proprietários e se tornando o senhor do pequeno burgo.  

GALEOTTO SPÍNOLA ambiciona mais; toma a cidade de Livorno, mas acaba expulso 

de lá pelas tropas de Florença.  

BATISTA, DI ANTONIO SPÍNOLA consegue em Florença um cargo na embaixada, 

colocando seu filho NICOLAU SPÍNOLA como embaixador, representando Florença 

na coroação de Segismundo Cézar em Constantinopla.  

CASSANO SPÍNOLA é contratado para o exército genovês, e consegue conquistar 

Sarzana, o que encerra os conflitos entre Gênova e Florença. 

 Assim se ajeitaram os seis desfilantes do enterro de Giovanni Visconti.  

Em 1431, vence o prazo dado pelo Conselho a Teodoro Paleólogo para por Gênova 

nos eixos.  

Durante seis anos ele trabalhou na revisão e promulgação de novas leis, que 

limitassem o poder dos príncipes nobres, e freasse a dissolução de poder pela plebe. 

 Trabalho muito bem intencionado, mas inútil, pois o vício se transforma em 

costume, e o abuso em uso, com bem sabemos nós, os brasileiros. 

As leis são escritas com uma mão e apagadas com a outra. São aceitas e violadas no 

mesmo dia. 

 

 

CLIII- GIOVANNI SPÍNOLA É ASSASSINADO E OS OUTROS, TEMEROSOS POR SUA 

SEGURANÇA, UMA VEZ QUE NÃO TÊM TROPAS SOB SEU COMANDO, PEGAM A 

ESTRADA DE VOLTA PARA MILÃO 

Os poucos SPÍNOLA que haviam retornado à cidade atendendo ao apelo de Teodoro, 

começam a ter problemas e a serem perseguidos.  
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GIOVANNI SPÍNOLA é assassinado e os outros, temerosos por sua segurança, uma 

vez que não têm tropas sob seu comando, pegam a estrada de volta para Milão, 

onde seu antigo protetor e parente, FILIPPO MARIA VISCONTI  foi eleito o novo doge 

para o lugar do seu irmão falecido.  

Campo Fregoso, o velho politiqueiro elege-se doge de Gênova mais uma vez. 

Quando os SPÍNOLA fugitivos chegam a Milão são prontamente acolhidos por Filippo 

Visconti, que os emprega no seu exército, e sabendo então do que ocorreu em 

Gênova, autoriza os SPÍNOLA  a levarem as tropas necessárias para colocar ordem na 

cidade, e punir os assassinos. 

TAIOLO SPÍNOLA, o mais jovem, porém o mais experiente combatente do grupo, 

bom organizador, é escolhido como comandante do exército, seguindo para Gênova 

com 8.000 infantes e 300 cavaleiros.  

O primeiro obstáculo é o forte de Gavi, que é tomado. Em seguida vem Capriata, 

Taggiolo, Ponzone, Serravalle e o burgo de Formari, que são facilmente 

conquistados. Chegam finalmente aos muros de Gênova.  

Campo Fregoso, com a plebe, oferece feroz resistência, o que obriga SPÍNOLA a 

recuar para os morros vizinhos. No mar, as oito galés dos SPÍNOLA bloqueiam o 

porto, impedindo a entrada e saída de reforços e suprimentos.  

O doge sabe que, se quiser sobreviver, precisa manter o porto aberto para receber 

alimentos. Manda seu irmão, Batista Campo Fregoso sair com oito galés para 

enfrentar a frota de SPÍNOLA.  

 

 

 

 

CLIV- AS ELEIÇÕES SÃO FEITAS E FRANCISCO GASPAR SPÍNOLA É ELEITO DOGE. 

A violenta batalha que se segue em nada lembra as antigas, em que centenas de 

barcos se envolviam. Somente 16 naus pobres estão lutando, mas uma coisa se 

mantém inalterada, a violência.  
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Batista Campo Fregoso era um plebeu sem muita experiência de combate naval, e 

foi facilmente derrotado, perdendo cinco galés e feito prisioneiro.  

Sem gente e sem dinheiro, Gênova não pode mais sustentar guerras.  

O Doge Campo Fregoso envia uma mensagem a TAIOLO SPÍNOLA propondo 

suspender os combates e entregar a cidade à administração VISCONTI, nos moldes 

estabelecidos pelos franceses.  

A proposta é aceita, e as tropas são admitidas na cidade, e Campo Fregoso mais uma 

vez vai para o exílio. As eleições são feitas e FRANCISCO GASPAR SPÍNOLA é eleito 

doge.  

A primeira providência do novo doge é reorganizar a frota. Gênova é uma nação 

marítima, e do mar vem o seu sustento. Sem o comércio no Mediterrâneo, a cidade 

será insignificante.  

Juntando todas as galés restantes, conseguem-se 13. Isto é tudo o que a cidade 

possui. Os portos comerciais na costa italiana e grega estão dominados pelos 

aragoneses, que ocuparam os espaços deixados por Gênova. 

FRANCISCO E ANDRÉA SPÍNOLA assumem esta modesta frota, colocando nela todos 

os combatentes ainda disponíveis. Algumas naus estão transportando até 500 

homens.  

Atacam primeiro o porto de Gaeta, na Itália expulsando de lá os comerciantes e 

soldados do rei Afonso de Aragão. Com isto a rota marítima para o Oriente está 

novamente aberta.  

Outro FRANCISCO SPÍNOLA, filho do primeiro, recebe a missão de ir com a galé até 

Constantinopla, que estava sendo assediada pelos turcos.  

 

 

CLV- OOO   DDDOOOGGGEEE   VVVIIISSSCCCOOONNNTTTIII   HHHAAAVVVIIIAAA   EEENNNTTTRRREEEGGGAAADDDOOO   OOO   GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO   DDDAAA   CCCIIIDDDAAADDDEEE   AAA   GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII   

AAAMMMBBBRRRÓÓÓSSSIIIOOO   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA,,,   QQQUUUEEE   DDDIIIAAANNNTTTEEE   DDDAAA   AAAMMMEEEAAAÇÇÇAAA   PPPEEEDDDEEE   AAAJJJUUUDDDAAA   AAAOOOSSS   PPPAAARRREEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   

GGGÊÊÊNNNOOOVVVAAA...   

Para retomar as rotas comerciais, Gênova precisa voltar a agir agressivamente, 

principalmente contra o crescente poderio comercial e militar de Aragão, aonde o 
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competente e ambicioso Alfonso vem aumentando o seu comércio para conseguir 

dinheiro e sustentar as guerras contra os muçulmanos na Espanha, aonde ele vem 

conseguindo sucessos significativos.  

FRANCISCO GASPAR SPÍNOLA parte com uma frota comercial de dez galés para 

Flandres, Bélgica onde pretende recomeçar os negócios na rota atlântica.  

A Sardenha vem progressivamente sendo ocupada por Aragão, que se aproveitou da 

ausência de Gênova.  

A República de Florença começa a se sobressair ocupando o espaço deixado pela 

decadente Pisa tornando-se uma potência internacional, e se expandindo pela Itália.  

FRANCISCO OTTOBUONO SPÍNOLA é enviado por Visconti com oito galés de guerra 

para recuperar Longosardo, na Sardenha ocupada pelos catalães.  

AAA   vvviiitttóóórrriiiaaa   fffoooiii   rrrááápppiiidddaaa,,,   eee   eeellleee   ssseeeggguuueee   pppaaarrraaa   nnnooovvvaaasss   cccooonnnqqquuuiiissstttaaasss,,,   tttooommmaaannndddooo   PPPiiieeevvveee   dddiii   TTTeeeiiiccciiiooo,,,   eee   tttooodddooo   

ooo   vvvaaallleee   dddooo   AAArrroooccciiiooo...                     

NNNaaa   RRRiiivvviiieeerrraaa   OOOccciiidddeeennntttaaalll      rrreeetttooommmaaa   SSSeeessstttrrriii,,,   MMMooonnneeegggllliiiaaa   eee   ooo   cccaaasssttteeelllooo   dddeee   PPPooorrrtttooosssiiinnnooo...   EEEmmm   ssseeeggguuuiiidddaaa   eeellleee   

dddeeessseeemmmbbbaaarrrcccaaa   cccooommm   ssseeeuuusss   sssooollldddaaadddooosss   pppaaarrraaa   llluuutttaaarrr   eeemmm   ttteeerrrrrraaa,,,   aaaooo   lllaaadddooo   dddaaasss   ccciiidddaaadddeee   dddeee   LLLuuuccccccaaa,,,   

PPPiiiooommmbbbiiinnnooo   eee   SSSeeennneeessseeesss,,,   cccooonnntttrrraaa   aaa   RRReeepppúúúbbbllliiicccaaa   dddeee   FFFlllooorrreeennnçççaaa,,,   mmmaaasss   uuummmaaa   pppaaazzz   rrreeelllaaatttiiivvvaaa   ssseee   

eeessstttaaabbbeeellleeeccceee   nnnaaa   rrreeegggiiiãããooo,,,   cccooommm   nnneeennnhhhuuummmaaa   dddaaasss   pppaaarrrttteeesss   ssseee   aaarrrrrriiissscccaaannndddooo   cccooonnntttrrraaa   aaa   ooouuutttrrraaa...      

AAA   aaammmbbbiiiccciiiooosssaaa   VVVeeennneeezzzaaa   ttteeennntttaaa   uuummmaaa   fffaaaçççaaannnhhhaaa   iiinnnééédddiiitttaaa;;;   aaatttaaacccaaarrr   MMMiiilllãããooo...   UUUmmmaaa   fffrrroootttaaa   vvveeennneeezzziiiaaannnaaa   dddeee   

111000000   nnnaaavvviiiooosss   fffllluuuvvviiiaaaiiisss   sssooobbbrrreee   pppeeelllooo   rrriiiooo   PPPóóó   aaatttééé   ààà   ccciiidddaaadddeee   dddeee   CCCrrreeemmmooonnnaaa,,,    bbbeeemmm   ppprrróóóxxxiiimmmaaa   aaa   MMMiiilllãããooo,,,   

aaatttééé   ooonnndddeee   ooo   rrriiiooo   ééé   nnnaaavvveeegggááávvveeelll...       

OOO   dddooogggeee   VVViiissscccooonnntttiii   hhhaaavvviiiaaa   eeennntttrrreeegggaaadddooo   ooo   gggooovvveeerrrnnnooo   dddaaa   ccciiidddaaadddeee   aaa   GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII   AAAMMMBBBRRRÓÓÓSSSIIIOOO   

SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA,,,   qqquuueee   dddiiiaaannnttteee   dddaaa   aaammmeeeaaaçççaaa   pppeeedddeee   aaajjjuuudddaaa   aaaooosss   pppaaarrreeennnttteeesss   dddeee   GGGêêênnnooovvvaaa...      

OOOsss   gggeeennnooovvveeessseeesss   eeennnvvviiiaaammm   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   GGGrrriiimmmaaallldddiii,,,   uuummm   eeessspppeeeccciiiaaallliiissstttaaa   eeemmm   ggguuueeerrrrrraaasss   nnnaaavvvaaaiiisss,,,   qqquuueee   

tttaaammmbbbééémmm   sssooobbbeee   pppeeelllooo   rrriiiooo   PPPóóó   cccooommm   555000   nnnaaavvviiiooosss   rrreeecccooolllhhhiiidddooosss   dddeee   ooouuutttrrrooosss   aaallliiiaaadddooosss...   UUUmmmaaa   eeessstttrrraaannnhhhaaa   eee   

iiinnnééédddiiitttaaa   bbbaaatttaaalllhhhaaa   ééé   tttrrraaavvvaaadddaaa   nnnaaasss   mmmaaarrrgggeeennnsss   eee   dddeeennntttrrrooo   dddooo   rrriiiooo,,,   ooonnndddeee   ooosss   bbbaaarrrcccooosss   nnnãããooo   dddiiissspppõõõeeemmm   dddooo   

eeessspppaaaçççooo   dddeee   mmmaaannnooobbbrrraaa   cccooommmooo   nnnooo   mmmaaarrr...      

 

 

CLVI-AAA   CCCOOONNNFFFUUUSSSAAA   BBBAAATTTAAALLLHHHAAA   ÉÉÉ   VVVEEENNNCCCIIIDDDAAA   PPPEEELLLAAA   DDDUUUPPPLLLAAA   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA///GGGRRRIIIMMMAAALLLDDDIII,,,   EEE   OOO   QQQUUUEEE   

RRREEESSSTTTOOOUUU   DDDAAA   FFFRRROOOTTTAAA   VVVEEENNNEEEZZZIIIAAANNNAAA   DDDEEESSSCCCEEE   OOO   RRRIIIOOO   EEEMMM   RRREEETTTOOORRRNNNOOO   PPPAAARRRAAA   CCCAAASSSAAA...   

VVVeeennneeezzzaaa,,,   iiinnncccooonnnfffooorrrmmmaaadddaaa   cccooommm   aaa   dddeeerrrrrroootttaaa,,,   ppprrreeettteeennndddeee   aaatttaaacccaaarrr   aaa   LLLiiigggúúúrrriiiaaa,,,   ppprrróóóxxxiiimmmooo   aaa   GGGêêênnnooovvvaaa...   
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PPPaaarrraaa   iiissssssooo   rrreeeúúúnnneee   uuummmaaa   fffrrroootttaaa   dddeee   111888   gggaaalllééésss,,,   rrreeefffooorrrçççaaadddaaa   cccooommm   mmmaaaiiisss   qqquuuaaatttrrrooo   dddeee   FFFlllooorrreeennnçççaaa,,,   eee   

cccooommmaaannndddaaadddaaasss   pppooorrr   PPPiiieeetttrrrooo   LLLooorrreeedddaaannnooo,,,   qqquuueee   llleeevvvaaavvvaaa   333000000   sssooollldddaaadddooosss   aaalllééémmm   dddaaa   tttrrriiipppuuulllaaaçççãããooo,,,   eeemmm   

cccaaadddaaa   bbbaaarrrcccooo,,,   ssseeeggguuuiiinnndddooo   pppaaarrraaa   ooo   gggooolllfffooo   dddeee   GGGêêênnnooovvvaaa...      

AAA   fffrrroootttaaa   gggeeennnooovvveeesssaaa   dddeee   FFFRRRAAANNNCCCIIISSSCCCOOO   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA,,,   cccooommm   sssuuuaaasss   222111   gggaaalllééésss   ooo   aaaggguuuaaarrrdddaaavvvaaa   dddiiiaaannnttteee   dddooo   

pppooorrrtttooo   dddaaa   ccciiidddaaadddeee...      

AAAsss   fffrrroootttaaasss   pppaaarrraaarrraaammm   ppprrróóóxxxiiimmmaaasss,,,   fffiiicccaaannndddooo   ooosss   sssooollldddaaadddooosss   aaa   tttrrrooocccaaarrr   iiinnnsssuuullltttooosss,,,   ttteeennndddooo   aaa   pppooopppuuulllaaaçççãããooo   

dddaaa   ccciiidddaaadddeee   sssooobbbrrreee   ooosss   mmmuuurrrooosss   iiinnnccceeennntttiiivvvaaannndddooo   ssseeeuuusss   hhhooommmeeennnsss...      

UUUmmmaaa   gggrrraaannndddeee   nnnaaauuu   vvveeennneeezzziiiaaannnaaa   pppaaarrrttteee   dddeee   rrreeepppeeennnttteee   aaa   tttooodddaaa   vvveeellloooccciiidddaaadddeee   dddaaasss   vvveeelllaaasss   eee   dddooosss   rrreeemmmooosss   

pppaaarrraaa   dddeeennntttrrrooo   dddaaa   fffooorrrmmmaaaçççãããooo   gggeeennnooovvveeesssaaa   vvviiisssaaannndddooo   aaa   nnnaaauuu   CCCaaapppiiitttââânnniiiaaa   dddeee   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA...      

OOO   rrreeepppeeennntttiiinnnooo   aaatttaaaqqquuueee   pppeeerrrtttuuurrrbbbooouuu   aaa   ooorrrdddeeemmm   dddeee   bbbaaatttaaalllhhhaaa...   AAA   nnnaaauuu   ffflllooorrreeennntttiiinnnaaa   pppeeennneeetttrrrooouuu   fffuuunnndddooo   ooo   

ssseeeuuu   eeessspppooorrrãããooo   dddeee   ppprrroooaaa   nnnooo   cccaaassscccooo   dddaaa   nnnaaauuu   gggeeennnooovvveeesssaaa,,,   mmmaaasss   nnnãããooo   cccooonnnssseeeggguuuiiiuuu   ssseee   sssooollltttaaarrr,,,   iiinnndddooo   

aaammmbbbaaasss   pppaaarrraaa   ooo   fffuuunnndddooo...      

DDDiiiaaannnttteee   dddaaa   cccooonnnfffuuusssãããooo,,,   ooosss   ffflllooorrreeennntttiiinnnooosss   eee   vvveeennneeezzziiiaaannnooosss   aaatttaaacccaaarrraaammm   cccaaappptttuuurrraaannndddooo   uuummm   gggrrraaannndddeee   

nnnúúúmmmeeerrrooo   dddeee   hhhooommmeeennnsss,,,   aaannnttteeesss   qqquuueee   aaa   nnnaaauuu   aaafffuuunnndddaaasssssseee,,,   iiinnncccllluuuiiinnndddooo   FFFRRRAAANNNCCCIIISSSCCCOOO   SSSPPPÍÍÍNNNOOOLLLAAA,,,   qqquuueee   

fffiiicccaaarrrááá   vvvááárrriiiooosss   mmmeeessseeesss   ppprrreeesssooo,,,   eeessspppeeerrraaannndddooo   qqquuueee   aaa   fffaaammmíííllliiiaaa   pppaaaggguuueee   ssseeeuuu   rrreeesssgggaaattteee...      

Enquanto FRANCISCO SPÍNOLA  está preso, PIETRO SPÍNOLA assume o seu lugar, 

comandando as dez naus restantes da derrota anterior, e incorporando mais 14 de 

aliados milaneses para retomar os portos comerciais venezianos na Grécia, onde 

grandes batalhas estavam ocorrendo entre os gregos de Constantinopla e os turcos.  

Bons negócios poderiam ser feitos vendendo suprimentos e armas para os 

beligerantes.  

PIETRO SPÍNOLA segue navegando pelo golfo de Gênova, pela costa, como é o 

costume, e deve passar pelo estreito que separa a Itália da Sicília, onde ele, vendo o 

porto do farol de Messina sendo atacado por navios venezianos, não julga a refrega 

importante o bastante para se envolver, imaginando que os genoveses de Messina 

podem dar conta do recado.  

 

 

CLVII- FRANCISCO SPÍNOLA, MAIS 500 CAVALEIROS FORAM LIBERTADOS FAZENDO 

UMA ENTRADA TRIUNFAL EM GÊNOVA. 
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Seguiu em frente para o seu objetivo:- tomar as ilhas de Nasso e Andro, no 

arquipélago grego, onde ele não encontrou resistência, ocupando as ilhas e 

estabelecendo ali as bases para lutar na região.  

Seguiu dali para as águas da Ilha de Cândia, onde passava a rota comercial para o 

importante porto de Soria, no arquipélago grego, agora nas mãos dos venezianos.  

Ali ele encontrou a frota veneziana, e travaram uma batalha que durou todo o dia. 

Uma nau veneziana cheia de ricas mercadorias é apreendida, e ao cair da noite, os 

venezianos fogem.  

Com os barcos danificados pela luta, SPÍNOLA navega para o porto de Scio, tomado 

no ano anterior dos venezianos, para reparar os barcos. Feitos os reparos 

necessários, ele viaja para o Mar Negro à procura dos antigos entrepostos 

comerciais genoveses no Sul da Rússia. Na entrada deste mar ele encontrou dois 

galeões venezianos, que ele apreendeu e saqueou.  

Nicolau d’Este, Senhor de Ferrara foi o intermediário nesta troca de prisioneiros, 

onde além de FRANCISCO SPÍNOLA, mais 500 cavaleiros foram libertados fazendo 

uma entrada triunfal em Gênova.  

O corso de uma nação é o pirata para a outra. Para incomodar Veneza, Gênova dá 

uma carta de corso a Vicenzo Rubelo, um competente marinheiro plebeu, que 

ganhou algum dinheiro com a pirataria e comprou duas galés.  

O objetivo é que Vicenzo assalte os navios mercantes venezianos para manter 

Veneza ocupada, deixando em paz os genoveses.  

Contudo, Vicenzo é extraordinariamente ambicioso e sem escrúpulos, como o são 

todos os piratas. Ele apodera-se da ilha da Córsega, de onde passa a assaltar 

também os navios genoveses.  

Esta ação de Gênova não é meritória, pois todas as nações do Mediterrâneo já 

haviam acertado não apoiar piratas.  Então competia a Gênova resolver o problema.  

 

CLVIII-EM NÁPOLES, O VELHO REI LUDOVICO LUIZ D’ANGIÓ E A RAINHA GIOVANNA 

DESEJAM HOMENAGEAR O PODEROSO REI DE ARAGÃO, UMA POTÊNCIA 

EMERGENTE NO CENÁRIO EUROPEU, ALFONSO DE ARAGÃO 
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ZACCARIA SPÍNOLA disfarça uma galé de guerra como se fosse nau mercante, e 

navega próximo à Córsega, onde é atacado pelo pirata com suas duas galés. Após 

muitas horas de duro combate, ZACCARIA consegue derrotar os piratas, que são 

aprisionados e levados para Gênova onde são enforcados. As duas naus são 

incorporadas à frota genovesa.  

O reino de Nápoles contrata FRANCISCO OTTOBUONO SPÍNOLA para comandar a 

sua marinha de guerra. Seu irmão GIOVANNI ANTONIO SPÍNOLA  foi nomeado 

Senhor de Taggiolo, e recebe também alguns feudos em Montferrrat, no ano de 

1435, com a condição de defender a região.  

SALVAGGIO SPÍNOLA foi nomeado juíz de causas entre os nobres e plebeus. Assim 

todos foram se ajeitando, sem atinar com a tragédia que se desenha no Oriente. 

 Todos estão em busca de dinheiro e poder e não têm tempo para analisar as 

mudanças políticas que ocorrem.  

O velho Império Bizantino está decadente, e os Turcos, último povo a chegar na 

região, está organizado, convertido ao islamismo, e se prepara para tomar o lugar 

dos árabes como dominadores.  

Somente o Papa Eugênio IV percebe o perigo por que passa a cristandade. Porém, os 

seus apelos não são ouvidos, pois todos pensam se tratar de uma nova Cruzada, 

coisa que absolutamente não interessa aos governantes europeus.  

Em 1447 morre este Papa, sendo substituído por Nicolau V, que continua insistindo 

com os governos para ajudarem Constantinopla contra os turcos. A fim de atrair a 

Alemanha para sua causa, o Papa promove a coroação de Frederico III em Roma, 

mas nem esta honraria convence o Imperador.  

Paralelamente, outros fatos acontecem. Em Nápoles, o velho rei Ludovico Luiz 

D’Angió e a rainha Giovanna desejam homenagear o poderoso rei de Aragão, uma 

potência emergente no cenário europeu, Alfonso de Aragão, que influenciará o 

mundo para os próximos séculos.  

 

 

CLIX- COMO NÁPOLES NÃO É UMA CIDADE DE FÁCIL DEFESA, RENATO D’ANGIÓ SE 

REFUGIA NA FORTALEZA PRÓXIMA A GAETA. 
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Por pura  imprudência Ludovico envia a Alfonso uma carta onde o chama de “dileto 

filho”.  

Poucos meses depois, Ludovico morre, e a rainha Giovanna também em fim de vida, 

assina uma abdicação do trono em favor do seu filho, o príncipe Renato d’Angió, 

para que este suceda a Ludovico no trono.  

Tudo parecia tranquilo, quando aparece Alfonso com a carta de Ludovico, alegando 

ter sido adotado por ele para ser o herdeiro da coroa de Nápoles, considerando que, 

neste caso, por ser filho mais velho, mesmo que adotivo, tem a preferência.  

Os italianos não têm qualquer interesse em ver crescer o poder de Alfonso na Itália, 

e se opõem à sua pretensão. Como resposta, o reino de Aragão declara guerra aos 

seus oponentes, e pretende conquistar pela força o reino de Nápoles.  

Os genoveses já incomodados com a competição comercial e política de Aragão 

apoiam o herdeiro Renato, não reconhecendo a carta como um documento de 

adoção.  

O doge de Milão, Filipo Maria Visconti também apoia os genoveses, e fica assim em 

estado de guerra com Aragão.  

Uma força militar é então preparada para ser enviada para Nápoles a fim de garantir 

a coroação de Renato d’Angió.  

O comando é entregue a FRANCISCO SPÍNOLA, que confia as várias unidades a seus 

primos, irmãos e filhos. São eles:- ANDREOLO, GALEANO, SPINETTA E SORLEANO, 

que seguem para Nápoles em uma galeota, e uma grande nave de guerra com 800 

soldados e suprimentos.  

FRANCISCO SPÍNOLA viaja com sua própria frota, com mais 300 soldados.  

Como Nápoles não é uma cidade de fácil defesa, Renato D’Angió se refugia na 

fortaleza próxima a Gaeta.  

Gaeta é uma antiguíssima cidade- fortaleza, que vem do tempo dos romanos, e 

através dos séculos sofre melhorias e ampliações. Ela está situada em uma península 

protegida por ambos os lados por altas falésias, que descem a pique para o mar. 

 

CLX- CHEGANDO A GAETA, FRANCISCO VÊ O ACESSO POR MAR, FECHADO POR 

NAVIOS ARAGONESES 
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 De frente, o terreno segue em uma rampa suave até uma pequena praia no mar, 

lado em que ela é vulnerável, sendo possível o desembarque de tropas invasoras por 

ali, razão pela qual foram construídas fortes muralhas. 

Depois das muralhas é que ficava a pequena cidade de Gaeta, protegida também 

por uma segunda linha de muralhas, onde moram as pessoas que servem ao forte, 

com as suas famílias. Em espaços regulares, nestas muralhas, ficam as torres 

defensivas, altas e com ameias para arqueiros. É para esta fortaleza que FRANCISCO 

SPÍNOLA deve levar as suas tropas. 

Chegando a Gaeta, FRANCISCO vê o acesso por mar, fechado por navios aragoneses. 

 Navegando a toda velocidade das velas e remos, ele consegue atravessar e chegar a 

salvo ao pequeno porto de Gaeta, onde descarrega o pessoal e os suprimentos, 

tornando a sair para o mar à noite, para não ficar preso no porto.  

Como não é possível atacar e conquistar Gaeta por mar, Alfonso desembarca sua 

tropa, contornando e atacando o forte por terra. Na primeira noite, os aragoneses 

conseguem tomar uma torre da colina mais alta, onde instalam as suas baterias para 

atacar a cidade, que fica sitiada por meses.  

Quando os alimentos começam a faltar, FRANCISCO SPÍNOLA decide tirar da cidade 

os não combatentes, para ter menos bocas a alimentar. Ele pede a Alfonso o salvo- 

conduto para as mulheres, velhos e crianças.  

Alfonso, para ser simpático aos seus prováveis futuros súditos, não só dá o salvo-

conduto, como também fornece alimento e proteção a todos, que são acolhidos em 

seu acampamento.  

A frota genovesa em Chipre, comandada por PIETRO SPÍNOLA e CARLOS LOMELLINI, 

chega de Kassos, onde estava combatendo os tártaros, para um descanso e 

reformas, em Gênova.  

Não dispondo de outros navios, o Conselho manda Carlos e Pietro ficarem em 

Gênova se recuperando, com seus homens, e uma nova guarnição toma os barcos, 

que sob o comando do general Biagio Assereto, parte para levar suprimentos para 

Gaeta, que não pode cair, pois isto significaria perder Nápoles e Sicília para Aragão, 

o que seria um desastre para o comércio genovês.  

 

CLXI- PÓS 10 HORAS DE COMBATES, O REI ALFONSO DE ARAGÃO, E OS 200 NOBRES 
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SÃO PRISIONEIROS DE GÊNOVA. 

O general Assereto, um experiente combatente em guerras navais, navega para 

Gaeta com dez grandes naves; uma pequena, três galés e 3.000 homens, pouco para 

a campanha em vista.  

Em agosto de 1435 os atacantes conseguem derrubar mais uma torre, e tentam 

escalar os muros com escadas, sendo repelidos por uma chuva de flechas e pedras, 

do alto das muralhas, com grandes baixas.  

FRANCISCO SPÍNOLA feliz com esta vitória parcial, dá uma grande festa para elevar o 

moral dos seus homens, mesmo sabendo que as muralhas não resistem a mais três 

dias.  

Assereto parou seus homens na Ilha de Pontia, onde espera uma oportunidade para 

furar o cerco e levar os suprimentos ao forte.  

Alfonso ciente do perigo que representa a frota genovesa às suas costas, decide 

combater primeiro Assereto, para depois de vencido este, voltar aos muros de 

Gaeta. Alfonso com 11 galés e 14 grandes vasos, ataca a ilha de de Pontia. 

 A 05 de agosto ocorre a batalha. Três galés de Assereto se afastam da formação 

para ganhar distância e retornam ganhando velocidade com toda a força dos remos, 

para ir de encontro à nau capitânea de Alfonso, a única armada com canhão.  

O vento era favorável ajudando os remos com o aumento de velocidade para as três 

galés genovesas, que a toda velocidade enfiam os seus esporões no casco da nau 

aragonesa.  

Fazendo água, a nau aragonesa ederna lançando o canhão ao mar. Sabendo que seu 

navio está perdido, pois é questão de tempo para afundar, o rei tenta voltar à 

formação da sua marinha, no que é impedido pelos barcos genoveses.  

Vendo-se perdido, Alfonso pede a lista de comandantes genoveses para escolher  a 

quem irá se entregar. Nesta lista ele encontra o nome de Giácomo Giustiniano, que 

ele já conhece, e envia uma mensagem aos genoveses, comunicando a sua intenção 

de se render ao comandante conhecido.  

Assim, após 10 horas de combates, o rei Alfonso e os 200 nobres de Aragão, são 

prisioneiros de Gênova.  
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CLXII-  GAETA FOI SALVA,  RENATO D’ANGIÓ COROADO, E ALFONSO E OS 200 DE 

ARAGÃO SÃO PRISIONEIROS. 

O doge de Milão, Francisco Maria Visconti manda que os prisioneiros sejam levados 

para Milão, onde ele faz um desfile triunfal exibindo os prisioneiros, como se ele e 

seus homens houvessem lutado e vencido em Gaeta.  

Os genoveses ficam furiosos com a arrogância de Visconti, e com seu orgulho e 

vaidade feridos, começam a reclamar da exploração que a nação estrangeira, Milão 

exerce sobre Gênova, e onde os milaneses mantêm uma tropa de 2.000 homens 

guardando o palácio do governador, o velho Casteleto dos Spínola, ocupado pelos 

milaneses, além das fortalezas de Nove, Gavi, Voltaggio e Savona.  

A insatisfação transforma-se em revolta quando o doge proclama um acordo 

assinado com o rei Alfonso, em que Aragão e Milão tornam-se aliados.  

Visconti doa ainda a Aragão as fortalezas de Lence e Porto Venero pertencentes a 

Gênova, e que portanto, não poderiam ser doadas. Tudo isto soa a traição para os 

genoveses, que tiveram que lutar contra Alfonso, e como vencedores, não precisam 

doar nada ao seu prisioneiro.  

FRANCISCO SPÍNOLA reúne a família com os nobres e plebeus genoveses pregando 

uma revolta armada, lembrando as promessas de Visconti quando se reuniram para 

enfrentar Veneza. Em público ele faz o seguinte discurso:-  

“É tempo de recordar-se hoje ainda de sermos homens, de sermos livres e 

genoveses. A Filippo, duce de Milão se recomendou a tranquilidade, não se doou a 

liberdade da Pátria.”  

A nossa cordial paciência o faz tirano. E se necessita, pois, uma generosa resolução 

para lançar aos pés esse jugo de ferro que se nos mete ao pescoço. 

Deus imortal! A que condições estamos nós, de abjetíssima servidão? Nós vencemos, 

e no triunfo, nós libertamos Gaeta, e eles traem Gênova. Nós fazemos prisioneiro o 

rei inimigo, e eles, sem conceder ao menos o espetáculo de nossa glória, se lhe 

fazem amigo para redobrar nossa opressão à sua potência. Nós, finalmente, com 

sangue conquistamos a palma, e eles gozam os frutos, e sobre nossas espadas se 

convertem o remos em flagelos, tratando-nos, não como homens livres, mas como 

seus vilíssimos escravos? 
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CLXIII- FRANCISCO SPÍNOLA REÚNE A FAMÍLIA COM OS NOBRES E PLEBEUS 
GENOVESES PREGANDO UMA REVOLTA ARMADA- cont. do discurso 

Ora, Que, pois, se espera? Talvez que assombrada a cidade e a Ligúria toda pelas 
armas de Filippo, convenha-nos fugir para a Córsega, para cercar naquelas 
montanhas  liberdade fugitiva.  

Talvez que o tirano mande capitães milaneses sobre nossas galés para meter nós 
outros nos remos, se não de boa vontade, por certo forçados. 

 Eh! Retomemos o espírito dos nossos antepassados, e se aqueles ardiam de revolta 
as faces contra um César, e contra um rei da França, não duvidemos nós, de fazer 
frente a um Duce de Lombardia.  

Mas será difícil empresa; e senão vede, ei-la porém necessária, e eu, quanto a mim, 
gosto mais de morrer livre, que de viver escravo. Será difícil, mas não mais do que 
aquela de Gaeta.  

Olhai estas cicatrizes, honrosos caracteres do valor genovês. Por estas (diz 
apontando as cicatrizes) hei dado o sangue pela liberdade dos gaetanos, negarei de 
derramá-lo pela liberdade da minha pátria? Será difícil, será perigosa, será 
temerária. Ouso dizer que a temeridade mesma é virtude, quando se trata de 
combater pela liberdade da Pátria contra um tirano.  

Se a causa é justa e honrosa, se é digna de alma não servil, a fortuna, a Providência, 
o Céu, o Deus mesmo, lutará sob nossa bandeira.  

Distinga Filippo e súditos, de companheiros. Recordem-se que aqueles mesmos, que 
lhe deram governo, lhes deram também as leis de governar ímpares ao seu custo, 
que se os genoveses têm podido prender dois reis, não podem sofrer as mesmas 
cadeias de um mesmo duce.  

Eu sou aquele mesmo FRANCISCO SPÍNOLA, que me induzi a implorar a proteção do 
Visconti, mas farei muita coisa, infelizmente, fecunda se houvesse agora sabido 
persuadir uma sombra de subversão, e se agora não pudesse reclamar o esplendor 
de liberdade e de glória.  

Os Visconti contra os quais falo, são meus parentes. Empalideça, porém, o céu, pois 
à parentela eu proponho a Pátria.  

Esperai, já que o patrocínio dele seja o remédio de nossa discórdia, ou que se 
converta em veneno da salvação comum. Eu desprezo todos os vínculos de 
afinidade, e consagro a Pátria, não a consanguinidade de Filippo, o sangue todo 
destas veias.  
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CLXIV-FRANCISCO É ACLAMADO PAI DA PÁTRIA, AUTOR DA LIBERDADE, 

BENEMÉRITO DA REPÚBLICA,  E É ELEITO COMO UM DOS SEIS REITORES DO NOVO 

GOVERNO. 

 

Se é que sentem algo a meu favor, desde já me ofereço como sequaz. Se é que muito 

me tema, eu me declaro ao custo da minha vida, Capitão e autor da empresa, o fruto 

do qual fará a salvação da República, e a liberdade reconquistada.  

Estamos unidos e o faremos unidos. Sacudiremos do ânimo, o temor, e agitaremos o 

jugo do pescoço; militaremos pela liberdade, e teremos tantos soldados quantos 

cidadãos tínhamos.  

Não se escancara senão com a mão de um generoso ardor, aquele posto pelo qual 

entra uma boa fortuna. Ela sempre resta ao covarde, e se deixa tomar e arrastar 

pelos cabelos aos corajosos.” 

Quando Spínola vê o estado de ânimo exaltado da multidão na praça pública, ele 

compreende que este é o momento. Aos gritos de “liberdade! Liberdade!”, a 

multidão desvairada se espalha pela cidade.  

Na praça Fossatello eles encontram Opizimo, o último governador milanês, 

recentemente substituído, que é massacrado.  

O novo governador, Trivulzio, quando vê do castelo, a multidão armada, bate em 

retirada, com os seus soldados, e retorna para Milão, na Lombardia.  

Com somente duas mortes, de  Opizimo e de um palaciano desconhecido, consegue-

se sucesso em uma empresa, que se mostrava possivelmente sangrenta.  

FRANCISCO é aclamado PAI DA PÁTRIA, AUTOR DA LIBERDADE, BENEMÉRITO DA 

REPÚBLICA,  e é eleito como um dos seis reitores do novo governo.  

Os SPÍNOLA LUCOLI, que haviam apoiado Visconti, são deixados em paz.  
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Em sua homenagem, o povo de Gênova mandou colocar no seu sepulcro uma 

estátua equestre do seu grande libertador.  

 

CLXV- FRANCISCO SPÍNOLA MORREU DE MORTE NATURAL EM 12 DE FEVEREIRO DE 
1442. 

Bastou enterrar o líder que nas eleições vencem os nossos velhos conhecidos da 
política:- Giorgio Adorno para doge, e Tomazo Campo Fregoso para juíz.  

A primeira providência dos novos senhores é expulsar os SPÍNOLA da cidade. Isto 
não é conseguido pacificamente. Nas lutas que se seguem, GIOVANNI SPÍNOLA é 
morto em combate com as forças de Adorno e Fregoso. Os outros membros da 
família decidem partir, colocando antes fogo nos seus palácios para transformar em 
cinzas o poder e a memória da República. Tudo em vão. Os incêndios são 
rapidamente controlados, e a família volta para as montanhas.  

Em 1421, as famílias nobres e aparentadas da Itália haviam assinado um tratado de 
apoio mútuo, para o caso de perda de bens, ou poderes para a plebe, em que todos 
se obrigavam a apoiar quem fosse prejudicado. O organizador do tratado foi 
Giácomo, marquês de Montferrat, onde assinou também NICOLAU SPÍNOLA, como 
procurador da família Spínola.  

Os líderes das outras famílias que assinaram o documento foram: 

1. Oberto di Marco, 
2. Carlo di Giuliano, 

3. Napolleone e Odoardo di Lucchesio, 
4. Caroccio e Giácomo d’Eliano, 

5. Franco Antoniotto, Galeoto e Benedetto di Opicino, 
6. Antonio e Carlo di Spinetta, 

7. Carlo di Ronco, 
8. Galeotto e Ettore di Caroccio, 

9. Giácomo di Galeotto 
10. Aldamo di Alberto 
11. Ricardo di Filippo 

12. Godofredo e Galeazzo Fratelli 
13. Andeloni di Giovanni 
14. Nicolau di Damiano 

15. Antonio di Bartolomeu 
16. Paolo di Oberto 

17. Giovanni di Lodizio Grepino 
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18. Agostino di Simoni 
19. Bartolomeu di Acelino 

A família cobra de Filippo Maria Visconti o cumprimento deste tratado, que não 
havia sido invocado até então.  
 

 

CLXVI- DO ORIENTE VEM A NOTÍCIA QUE ABALA A EUROPA. A 09 DE MAIO DE 1453, 

MAOMÉ II TOMA CONSTANTINOPLA. 

 

O objetivo do tratado era intimidar qualquer um que pretendesse atacar uma das 

famílias, e ninguém imaginou que ele teria que ser usado de fato. O seu objetivo 

básico era proteger os privilégios da nobreza, e este é justamente o caso aqui, em 

que os bens dos SPÍNOLAS foram tomados pelo doge genovês.  

As forças das famílias se unem para atacar Gênova. Impossibilitado de resistir a tão 

poderosa força, Campo Fregoso cedeu, mas não foi derrubado do dogado. Somente 

devolveu os bens da família.  

Esta liga voltará a ser usada contra o doge Batista Fregoso em 1479, contra Paolo 

Fregoso em 1480, e já sob o domínio francês, em 1.500, contra Filippo de Cleves.  

Chega finalmente a data fatídica para o cristianismo, e a partida para o 

Renascimento.  

Do Oriente vem a notícia que abala a Europa. A 09 de maio de 1453, Maomé II toma 

Constantinopla.  

As muralhas que pareciam invencíveis são derrubadas por um canhão vendido por 

um italiano aos muçulmanos turcos. O canhão tombou as muralhas defensivas e 

obsoletas.  

Junto com Constantino Paleólogo IV, o imperador, morreram 40.000 habitantes da 

cidade. O glorioso Império que começou com Constantino, filho de Elena, morre 

1.122 anos depois, com outro Constantino, filho de outra Elena.  

O medo se espalha, e o Papa Nicolau V faz um apelo aos cristãos para que se unam 

numa nova Cruzada. Convoca os inimigos- Milão, Veneza, Florença e Aragão para 
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que ponham de lado suas diferenças, e usem a sua energia contra os infiéis. Para 

atrair a simpatia dos alemães, ele havia promovido no ano anterior, 1452, a 

coroação de Frederico III. Tudo em vão. Os ódios vizinhos são maiores do que  o ódio 

ao distante turco.  

 

 

CLXVII-EM ARAGÃO É COROADO REI,  FERNANDO HABSBURG, O CATÓLICO, E A 

HISTÓRIA ESTÁ PRONTA PARA MAIS UMA MUDANÇA DE RUMO COM A SUBIDA DO 

NOVO REI. 

 

PEDRO SPÍNOLA sabendo do fato, quer se aproveitar dele e propõe ao rei uma 

aliança para tomar a cidade.  

Alfonso tem a força, e Pedro o conhecimento das defesas da cidade.  

Alfonso aceita a oferta e envia 20 naves de três mastros, uma evolução das naus de 

um mastro, a última palavra em navios, e mais dez galés tradicionais, que partem 

para Gênova para desespero do Papa, que desejava vê-los navegando para o 

Oriente.  

Nas primeiras batalhas comandadas pelo próprio rei com seu conselheiro de guerra, 

PEDRO SPÍNOLA demonstra logo a sua grande superioridade bélica.  

Na iminência de ver a cidade tomada, Campo Fregoso decide abdicar do poder, e 

suspender a batalha, mesmo conta a vontade dos genoveses, que desejavam lutar. 

Contudo, o destino é favorável a Gênova. O rei Alfonso tem um colapso e cai morto. 

Sem rei, os aragoneses decidem voltar para casa.  

Em Aragão é coroado rei, o filho Fernando Habsburg, o católico, e a história está 

pronta para mais uma mudança de rumo com a subida do novo rei.  

Com a demonstração de fraqueza diante do inimigo, Campo Fregoso não consegue 

manter a autoridade. A plebe toma conta do governo e se estabelece a desordem, 

com saques e assassinatos.  

Outros sequiosos se juntam a ele, e saem pelas ruas gritando por Adorno, homem 

da pequena nobreza, e o maior defensor de entregar Gênova ao protetorado 

francês.  

Os distúrbios foram tão violentos que o cardeal da cidade, Paolo Piccolomini sai às 

ruas conclamando o povo à ordem.  
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Campo Fregoso, com esta inesperada ajuda, consegue controlar a situação, mas ele 

sabe que o momento de paz conseguido é curto. Depois de tantas guerras e 

administrações desastradas, o erário público está falido.  

 

 

 

 

CLXVIII-  CAMPO FREGOSO EMITE 30 ORDENS DE PRISÃO PARA OS INADIMPLENTES, 

PRINCIPALMENTE OS SPÍNOLA 

 

Sem ter onde buscar dinheiro ele resolve taxar as grandes fortunas. Quando o novo 

decreto é publicado, o grito dos ricos é geral, e eles se recusam a pagar.  

Campo Fregoso emite 30 ordens de prisão para os inadimplentes, principalmente os 

SPÍNOLA, que se vêm obrigados a fugir para a vizinha Savona, cidade dominada 

pelos franceses, cujo governador porém, está preferindo morar na mais confortável 

Gênova, em um castelo onde fica assediado.  

Desta forma Campo Fregoso ganha apoio popular, pois a plebe vê com satisfação a 

cobrança de impostos dos ricos, mas ganha mais e maiores inimigos, pois os ricos de 

toda a Europa não querem que o perigoso antecedente tenha sucesso, pois a ideia 

pode se espalhar.  

Assim, a nobreza decide matar o mal pela raiz. Raniero, rei de Nápoles lidera a 

reação, mandando seu exército de dez galés, conduzindo 8.000 cavaleiros, 

comandados por Delfinato, que se unem a outros nobres, e tomam por base o 

castelo de Varagine, próximo a Gênova.  

Outros reforços começam a chegar. O Senhor de Carmigliano envia 3.000 infantes. 

FRANCISCO SFORZA, o novo doge de Milão envia a cavalaria Lombarda.  

A formidável força faz um desfile militar em torno de Gênova para intimidar o povo, 

com a demonstração de força.  

Os franceses das janelas dos seus castelos em Gênova ficam satisfeitos, e isto pode 

aliviar a pressão contra eles.  
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Mas os genoveses não se intimidam. Séculos de guerras deram a eles uma fibra fria 

e objetiva, e eles sabem que o forte da nobreza lá fora está na cavalaria, arma 

erradamente escolhida para atacar Gênova, pois os cavalos exigem espaço para 

manobrar, o que não existe nem na cidade, nem nas cercanias, que são 

montanhosas.  

As forças genovesas saem da cidade deslocando-se para a íngremes montanhas e 

gargantas próximas.  

 

CLXIX- OS COMANDANTES ESCOLHIDOS SÃO GIROLANO SPÍNOLA E PAOLO DÓRIA, 

QUE EMBORA NÃO SEJAM ENTUSIASTAS DO DOMÍNIO ESTRANGEIRO NA CIDADE, 

TEMEM MAIS O DOMÍNIO PLEBEU. 

Delfinato achando que os genoveses fizeram uma grande besteira deixando a 

segurança das suas muralhas dá a ordem de ataque.  

Os cavalos carregando o peso dos cavaleiros e armas não conseguem escalar as 

íngremes montanhas, e ficam se atrapalhando nas estreitas gargantas.  

Os genoveses com flechas e lanças caem sobre eles, massacrando 2.500 cavaleiros 

em poucas horas de luta.  

O exército sobrevivente ao desastre foge em desordem, correndo para a praia onde 

estão as galés do seu rei, para escapar da turba excitada de genoveses em sua 

perseguição. Imploram ao rei pressa em recolhê-los, mas este ordena que as galés se 

afastem 

Furioso e envergonhado, o rei Raniero grita para a proa que não irá salvar covardes 

e desertores, e que seu navio não será manchado acolhendo vergonhosos 

derrotados.  

Os genoveses chegam e capturam todos, que são levados para a cidade como um 

troféu em um desfile triunfal.  

Os mercados de escravos terão centenas de escravos à venda.   

Quando as notícias do desastre chegam à França, o rei decide apoiar os nobres 

contra Gênova, oferecendo ajuda a Sforza.  

Todos os nobres desterrados são convocados para aderirem aos milaneses e 

franceses. Desta vez querem um comandante experiente, e que conheça a cidade. 
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 Os comandantes escolhidos são GIROLANO SPÍNOLA E PAOLO DÓRIA, que embora 

não sejam entusiastas do domínio estrangeiro na cidade, temem mais o domínio 

plebeu.  

Um líder secundário é GIOVANNI GIÁCOMO DE GASPARE SPÍNOLA, que aparece para 

ajudar com um grupo próprio de soldados, não ficando sob o comando de 

GIROLANO E PAOLO, coisa que em princípio, não deveria incomodar ao grupo maior 

e organizado.  

 

 

 

CLXX- A PERSEGUIÇÃO TERMINA NA CÓRSEGA ONDE FINALMENTE FRANCISCO DI 

CARLO SPÍNOLA O ALCANÇA, OBRIGANDO-O A UMA BATALHA ONDE FREGOSO É 

DERROTADO E MORTO EM COMBATE. 

Porém, antes que  GIROLANO concluísse os planos de ataque, GIOVANNI com seu 

grupo ataca a periferia da cidade no bairro de Loggia Di Facciolo saqueando as casas. 

 Quando GIROLANO fica ciente do fato e vê a grande quantidade de joias que 

GIOVANNI saqueou, manda prendê-lo como um simples bandido, que fez uma ação 

pouco gloriosa.  

GIROLANO reúne um Conselho de Guerra para julgá-lo, quando ele é condenado à 

morte por banditismo sendo decapitado.  

No mar FRANCISCO DI CARLO SPÍNOLA com sua frota pressiona o porto.  

Com receio de ficar preso no porto com seus barcos, Fregoso sai ao largo com a frota 

genovesa, evitando combate com FRANCISCO DI CARLO SPINOLA, porém o que ele 

faz é fugir, escapando ao longo da costa da Ligúria, e atacando vários castelos ao 

longo da Riviera para afastar os SPÍNOLA e os Dória do seu encalço. 

A perseguição termina na Córsega onde finalmente FRANCISCO DI CARLO SPÍNOLA o 

alcança obrigando-o a uma batalha, onde Fregoso é derrotado e morto em combate.     

O governo genovês volta para as mãos dos milaneses e franceses, e os SPÍNOLA 

podem retornar à cidade.  
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Na distribuição dos cargos, o Gal. LUCIANO SPÍNOLA fica com o comando da 

marinha.  

ELIANO DI CAROCCIO SPÍNOLA é escolhido para juíz, uma vez que ele é um 

diplomata experiente, e um jurista respeitado, tendo sido embaixador junto ao 

reino de Aragão, trabalho espinhoso naquele ano de 1451, e também 

correspondente dos Papas Pio II e Paulo II, que o haviam colocado como organizador 

das forças cristãs do Vaticano, contra os otomanos que invadiram a Europa Central. 

 

 

 

CLXXI- ELIANO DI CAROCIO SPÍNOLA ERA A PESSOA MAIS INDICADA PARA O CARGO 

DE JUÍZ, NÃO SENDO A SUA NOMEAÇÃO UM ATO DE SIMPLES NEPOTISMO. 

 Como homenagem por esta ação, ELIANO recebeu do Papa Paulo II um Agnus Dei 

com 13 pérolas, em 1464.  

Portanto ELIANO SPÍNOLA era a pessoa mais indicada para o cargo de Juíz, não 

sendo a sua nomeação um ato de simples nepotismo.  

Logo esta escolha se mostrou acertada. ELIANO distribui justiça com equidade, com 

decisões até contra a nobreza, em ações contra a plebe, não tendo as suas decisões 

contestadas devido à sua inquestionável honestidade. Por ele, Gênova ganha alguns 

anos de paz.  

Este admirável homem tem, contudo um grande problema pessoal. Como acontece 

sempre com os SPÍNOLA, o nascimento de filhos homens é raro. 

 ELIANO tem um enorme time de filhas, mas somente um filho homem, DOMÊNICO 

SPÍNOLA, que aos 25 anos, idade em que já deveria estar casado, ele entra para o 

convento dos dominicanos para ser padre.  

Esta decisão deixa ELIANO desesperado, por não poder passar seu nome aos 

descendentes, ponto de honra para os homens da época.  

Ele envia uma carta ao Papa Paulo II expondo o seu problema, e pedindo ajuda. Por 

incrível que pareça, o Papa convoca o jovem seminarista a Roma para avaliar bem a 

sua vocação sacerdotal.  
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O que aconteceu atrás das portas do Vaticano não sabemos, mas existem duas 

cartas do Papa sobre este assunto; uma destinada a DOMÊNICO SPÍNOLA liberando-

o dos votos que já havia feito, e outra ao superior dos dominicanos ordenando a 

saída de DOMÊNICO do convento.  

ELIANO pode assim curtir feliz a sua velhice, pois o seu filho DOMÊNICO retornou à 

casa paterna, casou-se e teve muitos filhos, que prosseguiram a tradição do avô, 

sendo ELIANO SPÍNOLA considerado pai de um dos 40 ramos da família SPÍNOLA.  

 

 

CLXXII- BATISTA DE GIORGIO SPÍNOLA FOI PARA A ESPANHA COM O SEU DINHEIRO E 

COMPROU UNS FEUDOS EM LERMA E PAMPLONA 

No princípio do século XV, por volta de 1420, um dos Spínola que foram obrigados a 

deixar Gênova foi BATISTA DE GIORGIO SPÍNOLA, que foi para a Espanha com o seu 

dinheiro, e comprou uns feudos em Lerma e Pamplona. 

Bom administrador acabou tremendamente rico lá, não se interessando em 

retornar, pois Batista detestava a guerra, que só servia para atrapalhar os negócios 

e dar prejuízos.  

Ele se tornou tão rico que, para conquistar as bênçãos divinas e a popularidade entre 

as massas, construiu igrejas e conventos. Quando ele morreu em 1470, em seu 

túmulo foi colocada uma placa de mármore com o poema:- 

- O quicunque vides nudata fronte iacentem, 

- Baptista hic magni, dicito, membra cubant. 

- Magnanimum Soboles genuit quem Spinula Civem, 

Genua quem Patrie nouerat esse Patrem. 

- Felix, cui tantum Patria hec debere fatetur 

- Quantum vel Bruto Libera Roma suo. 

- Ibyt Anno Christi MCCCCLXX. 

TRADUÇÃO 

- Ó tu que quer que vês fazendo da fronte desnudada 

- Dize que aqui descansam os membros do grande Batista 

- A geração gerou o magnânimo cidadão Spínola 
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- Que Gênova conhecerá ser o Pai da Pátria. 

- Feliz aquele cultuar da paz, riquíssimo em ouro, 

Que tenha dissolvido a sua esperada prole pela cidade. 

Feliz a quem a Pátria confessa dever tanto estas coisas 

Quanto Roma deve ao seu Brutus 

+ Óbito no ano de Cristo de 1470 

A decadência das repúblicas italianas tornou-as presas fáceis das potências 

emergentes na Europa.  

 

 

 

CLXXIII- FERNANDO DE ARAGÃO CASA-SE COM IZABEL DE CASTELA, FORMANDO 

UMA NOVA E PODEROSA NAÇÃO, A ESPANHA, QUE SE EXPANDE, EXPULSANDO OS 

MUÇULMANOS DE SEU TERRITÓRIO. 

A França continua crescendo e a Inglaterra inicia a formação do seu império.  

A Inglaterra invade e conquista a Bologna, na região da Picardia, enquanto a França 

procura expulsá-los dali, pois está se expandindo na mesma região.  

O rei Luiz XI, da França é o maior responsável pelo crescimento francês. O rei Eduard 

da Inglaterra contrata um general genovês para comandar as suas tropas na 

Picardia, PAOLO BATISTA SPÍNOLA. 

Durante a batalha pela região, PAOLO cerca uma unidade francesa e a derrota, 

exigindo do general francês a rendição.  

O francês pede a identificação do oponente, pois o costume é que o derrotado 

escolha o comandante oponente a quem deseja se entregar. Quando o francês fica 

sabendo que o oponente é um genovês, ele responde com palavras grosseiras, 

dizendo preferir morrer a se entregar a um genovês.  

PAOLO BATISTA SPÍNOLA  ofendido com a afronta ordena aos seus soldados ingleses 

que capturem o general inimigo vivo, pois pretendia fazer o inimigo engolir as 

palavras de desprezo que usou.  
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Após a batalha o tal francês é entreguem acorrentado a PAOLO BATISTA SPÍNOLA, 

que não toca e não olha para o francês, levando-o para Londres, onde o entrega ao 

rei Edward fazendo um pedido; que o rei vendesse a liberdade do francês a ele. 

PAOLO é o que lhe daria a liberdade de fazer com o inimigo o que quisesse.  

Sabendo do caso das ofensas, o rei inglês achou divertido e não vendeu o general 

francês, mas deu de graça a liberdade dele para PAOLO.  

Tendo conseguido isto, PAOLO BATISTA SPÍNOLA chama os outros nobres franceses 

prisioneiros, e na frente de todos entregou ao inimigo um cavalo, dinheiro e armas, 

dizendo que ele poderia escolher, ou a fuga como um rato covarde, pois estava livre, 

ou compareceria na manhã seguinte ao campo de honra para um duelo a espadas 

onde ele pretendia cortar-lhe a língua comprida.  

 

 

CLXXIV- EM 1471 DOMÊNICO SPÍNOLA, UM DOS REMANESCENTES NA CIDADE, 

CONSEGUE SER NOMEADO EMBAIXADOR EM MILÃO 

Na manhã seguinte, ingleses e franceses compareceram ao local do duelo com 

PAOLO SPÍNOLA, para serem testemunhas. Esperaram a manhã toda, mas o 

desafiado não apareceu.  

PAOLO determinou que o nome do covarde fosse riscado de todos os registros, pois 

tal nome não deveria ser lembrado pela história.  

O duque de Milão, Galeazzo Visconti, exerce a regência sobre a cidade de Gênova, 

mais uma vez governada por estrangeiros.  

A paz é mantida pela força, sendo que para isto, os líderes das facções contrárias 

tenham sido presos ou exilados.  

Os plebeus ficam convencidos de que pouco importa quem lhes coloca as cadeias, 

nobres ou plebeus, locais ou estrangeiros, no fim eles sempre saem perdendo. 

Assim, aceitam sem maiores revoltas o domínio dos nobres e estrangeiros.  

A FAMÍLIA SPÍNOLA retorna à sua rotina de se espalhar pela Europa, mantendo o 

mínimo de pessoas e bens na cidade de Gênova, onde os riscos de vida e prejuízos 

eram muito grandes  nas constantes revoltas.  
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Em 1471, DOMÊNICO SPÍNOLA, um dos remanescentes na cidade, consegue ser 

nomeado embaixador em Milão.  

No ano seguinte, AMBRÓSIO SPÍNOLA consegue o mesmo junto à Santa Sé, sendo 

substituído no ano seguinte por seus parentes, os irmãos GALEAZZO E ALFREONE 

SPÍNOLA.  

Nos sete anos seguintes, 12 embaixadores nas potências europeias são da família, 

tendo inclusive ALFREONE conseguido a embaixada mais ambicionada por todos, a 

de Nápoles, considerada a melhor cidade para se viver no século XVI. 

Na cidade de Gênova, onde ficaram os SPÍNOLA de menos recursos, eles 

conseguiram os cargos não muito desejados de magistrados, porém com boa 

remuneração para os membros mais pobres da família. Assim, lá vamos encontrar:- 

AFRÂNIO, AMBRÓSIO, TEODORO, DOMÊNICO, CASSANO, ALEXANDRE (Filho de 

Obizio), GIORGIO E NAPOLEONE SPÍNOLA (Filhos do Senhor della Rocca).  

 

 

CLXXV- OS HOSPITALEIROS E OS TEMPLÁRIOS SÃO INDESEJÁVEIS NA FRANÇA E NA 

ITÁLIA POR SUA ARROGÂNCIA, PODER MILITAR E RIQUEZA 

 

Nos cargos ministeriais ficaram principalmente os militares de carreira e de pouca 

fortuna.  

Francisco (filho de Domênico), que trabalhava no Ministério da Guerra, o general 

GIROLANO DI BENEDETTO SPÍNOLA, os almirantes LUCIANO E BALDASSARE, (que 

acabou sendo homenageado pela cidade com uma estátua em mármore na grande 

sala de São Jorge, no palácio do governo), tendo sido ele o comandante que 

prendeu o rei Alfonso de Aragão, por ter conseguido bons negócios com Portugal e 

com a Inglaterra, onde serviu após 1473, vivendo alguns anos em Londres.  

O clamor do Papa para uma nova Cruzada só consegue convencer ALBERICO 

SPINOLA, que com uma pequena tropa vai combater na Turquia, sendo logo 

massacrado com os seus homens, não merecendo qualquer comentário no mundo, 

pois já se considerava Cruzada, uma burrice inútil.  
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As ordens religiosas que durante séculos mantiveram uma luta continua contra os 

infiéis tornam-se organizações incômodas para os reis e os Papas, que usam de 

todos os meios para dissolvê-los.  

Os Cavaleiros Teutônicos são enviados para a Alemanha Oriental ou a Prússia 

Oriental, ao norte da atual Polônia, onde fundam um feudo que começou a se 

expandir, sendo destruídos pelos poloneses antes que tomassem o país para si.  

Os Hospitaleiros e os Templários são indesejáveis na França e na Itália por sua 

arrogância, poder militar e riqueza. Por isso eles são restritos à minúscula Ilha de 

Malta, onde serão conhecidos como os cavaleiros de Malta.  

O rei de Portugal muito inteligentemente, convida estes monges para se instalarem 

em seu país levando toda a sua cultura acumulada ao longo dos séculos e pelo 

contato com os árabes.  

Traçam para o rei português mapas incrivelmente precisos do mundo, que serão 

conhecidos como portulanos, e serão ambição de todos os países, conseguirem um, 

por espiões.  

 

 

CLXXVI- UM DOS PORTULANOS TRAÇADOS POR VOLTA DE 1490, PORTANTO DEZ 

ANOS ANTES DE COLOMBO E CABRAL 

 

Um dos portulanos traçados por volta de 1490, portanto dez anos antes de Colombo 

e Cabral, mostrava o contorno da costa da América Central, com algumas ilhas do 

Caribe, e ao Sul do Equador, uma grande ilha com o nome de Brasil. Como eles 

obtiveram estes conhecimentos?  

O fechamento do comércio com o Oriente significou a pobreza para as repúblicas 

italianas.  

O eixo do poder se deslocou para o Atlântico, onde as galés não têm utilidade por 

não ser possível cruzar o Atlântico remando.  

As caravelas são as grandes senhoras dos mares. Grandes, pesadas, bojudas, capazes 

de carregar grandes cargas com segurança, os três mastros com muitas velas, o que 

permitia aproveitar a mais leve brisa para viajar longas distâncias. O tombadilho 

permitia armar dezenas de canhões para garantir a segurança da carga.  
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A nada disso os genoveses têm agora acesso, pois não é mais possível uma pequena 

cidade acumular riqueza para armar as grandes frotas navais necessárias ao 

comércio mundial.  

Gênova agora, uma insignificante cidade, continua com as suas mesquinharias 

locais, pensando pequeno, muito diferente do tempo dos seus antepassados, 

séculos atrás.  

Se dividir riqueza é difícil, dividir pobreza é muito pior.  

Girolano Gentile, de uma importante família genovesa, começa a fazer comícios pela 

cidade com o objetivo de conseguir uma anistia geral para todos os perseguidos do 

passado, para que unam as forças numa tentativa de retomar o crescimento da 

cidade, para conquistar os seus tempos de glória.  

Aproveitando-se do clima criado, o político Mateo de Fieschi leva à noite para a 

cidade, um bando de homens armados, para tentar um golpe de Estado no dia 

seguinte. Pela manhã ele sai pela cidade clamando pela liberdade.  

Pedro Dória não gosta do que vê, pega uma lança e adere ao Fieschi, saindo pela 

cidade pedindo a liberdade dos cativos.  

Parte da população, vendo à frente a multidão, e juntos um Fieschi e um Dória, 

julgou que a manifestação tinha o apoio destas famílias, e aderiu ao movimento.  

 

 

CLXXVII- MILÃO ENTREGA UM EXÉRCITO A ALEXANDRE SPÍNOLA, QUE TEM A 

MISSÃO DE RECONQUISTAR A CIDADE E PUNIR OS CULPADOS PELA MORTE DE 

GALEAZZO VISCONTI. 

A turba não entende bem o objetivo do movimento, mas insuflada por Fieschi, fica 

com os ânimos exaltados e invade o palácio, capturando Galeazzo, que é arrastado 

para a praça onde é linchado a facadas pela multidão enfurecida, que em seguida 

saqueia o palácio.  

Com o sucesso inicial, a turba nomeia um governo provisório composto de seis 

membros, que se intitulam “Capitães da Liberdade”, e para agradar a nobreza 

nomeiam também Mateo Fieschi e Pedro Dória como membros do Conselho.  

Na primeira reunião do novo Conselho é ardorosamente discutida a proposta de 

invadir Florença e anexá-la como província genovesa.  
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Alguém mais prudente lembrou que antes de se pensar em invadir algum lugar 

convinha pensar primeiro como Milão vai reagir com a morte de Galeazzo. É certo 

que a Lombardia não iria perdoar o assassinato. 

Quem fez a observação estava certo. Milão entrega um exército a ALEXANDRE 

SPÍNOLA, que tem a missão de reconquistar a cidade e punir os culpados.  

Prudentemente os Spínola residentes em Gênova começam a se retirar da cidade, 

procurando abrigo nos seus feudos nas montanhas, principalmente para o mais 

próximo, o Casteleto. Logo o comando político vai para as mãos de Oberto Fieschi, 

com o apoio das famílias Adorno e Fregoso.  

ALEXANDRE SPÍNOLA entrega as ações militares aos cuidados do experiente general 

Oberto Sanseverino, apoiado pelos irmãos do falecido Galeazzo Visconti,  Ludovico e 

Otaviano.  

O duque Sforza não deseja combates, e por isso manda buscar na prisão de 

Cremona, Próspero Adorno, que em troca da liberdade deve negociar com os 

revoltosos a sua rendição.  

Enquanto isso, um dos revoltosos, Carlos Adorno suborna alguns guardas do 

Casteleto para que à noite abrissem as portas do forte para os genoveses.  

 

CLXXVIII- ALEXANDRE SPÍNOLA REÚNE TODAS AS FORÇAS DA FAMÍLIA NOS VALES 
DE SALUM E BORBIGLIA 

O Casteleto é ocupado, e os SPÍNOLA derrotados no ataque de surpresa, são 
obrigados a fugir, indo buscar abrigo no forte Buzala, a mais próxima fortaleza da 
família, de onde aderem aos milaneses para a retomada do seu castelo.  

ALEXANDRE SPÍNOLA reúne todas as forças da família nos vales de Salum e 
Borbiglia, onde assume o comando das forças da família.  

De Montserrat chegam 500 infantes.  

Diante de tanta confusão, Próspero Adorno não acha prudente ir nesse momento 
negociar com os revoltosos, que poderão matá-lo antes que ele apresente alguma 
proposta. Por isto ele decide esperar por uma melhor oportunidade em Buzala.  
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Tentando evitar o confronto, ALEXANDRE envia BENEDITO SPÍNOLA a Roma para 
negociar a intermediação do Papa em duas galés, mas os genoveses tomam 
conhecimento disto e enviam uma frota sob o comando de Filippo Lomelini para 
impedi-lo.  

BENEDITO SPÍNOLA é perseguido por vários dias, sendo obrigado a refugiar-se no 
porto de San Andréa sob a proteção de sua família, que controlava este porto, mas 
não conseguiu sair dali para ir a Roma.  

Para evitar que as forças de Sanseverino chegassem aos muros da cidade, Oberto 
Fieschi organiza a juventude genovesa para fazer guerrilha contra as tropas inimigas 
nas estradas.  

O experiente Sanseverino não de deixa enganar, e coloca só uma pequena força de 
infantaria para perseguir os guerrilheiros e parte com o grosso do exército para 
Gênova.  

À frente vão os corpos de infantaria, Targhe e Rotelle, temidos por suas ações em 
outras guerras; atrás vem os balesteros, e por fim a nova unidade ainda não bem 
testada em combate, os mosqueteiros. Na retaguarda fica uma grande reserva de 
infantaria. A cavalaria não é usada, pois já se mostrou inútil naquele terreno.  

A infantaria de Sanseverino ataca e recua para as colinas. Os genoveses acreditando 
estarem vencendo vão em perseguição.  

Quando começam a subir a encosta, a um sinal de Sanseverino, os soldados armados 
de foices cortam as cordas que prendem as barricadas de madeira e pedras.  

 

CLXXIX- O CONSELHO ACEITA SE RENDER, E A PORTA DE SÃO TOMAZ É ABERTA 

PARA AS TROPAS E OS SPÍNOLA ENTRAREM EM DESFILE, SOB A ACLAMAÇÃO 

POPULAR DE “VIVA OS SPÍNOLA E OS ADORNO”. 

Os genoveses são atingidos pela avalanche, e obrigados a recuar, sendo então 

perseguidos pela infantaria até os muros da cidade, onde são completamente 

abatidos.  

Derrotado, Oberto Fieschi foge. No Casteleto a batalha não é menos violenta.  

Carlos Adorno e os seus adeptos são derrotados e mortos. Agora sim! Próspero 

Adorno pode então ir à cidade para conversar com os habitantes para convencê-los 

da inutilidade da resistência.  
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O Conselho aceita se render, e a porta de são Tomaz é aberta para as tropas e os 

SPÍNOLA entrarem em desfile, sob a aclamação popular de “Viva os Spínola e os 

Adorno”. 

Nenhuma menção ao falecido Galeazzo é feita, por causa do ódio da população a um 

governador estrangeiro.  

Sanseverino retorna a Milão com o seu exército, e novas eleições são feitas. 

Próspero Adorno é eleito governador.  

É impressionante como mudavam rápido as coisas. Em poucos meses Próspero vai 

da prisão, a governador. 

O duque de Milão lhe envia uma carta reconhecendo seu governo e determinando 

que ele governe em nome de Milão, sendo obrigado a pagar os impostos a esta 

cidade.  

Ciente do poder da plebe, Próspero Adorno tornou-se amável com ela, sem a antiga 

arrogância dos velhos governantes, esquecendo-se porém, da nobreza que o colocou 

no poder, isto é SPÍNOLA E VISCONTI, criando um clima de ressentimento com os 

nobres.  

Para piorar a situação Adorno arruma uma amante, Simoneta, que fica fazendo ares 

de autoridade e tratando a nobreza com desprezo, o que provoca um afastamento 

dos SPÍNOLA da corte, onde o ambiente se tornou desagradável.  

 

CLXXX- CARLOS VII, REI DA FRANÇA NOMEOU LUCCA DI BATTISTA SPÍNOLA -O 

CAVALEIRO DE SPRONE D’ORO NA CIDADE DE PISA, O QUE ATESTAVA A RIQUEZA E 

O PODER DO HOMEM. 

Somente em 1479, quando Luiz XI começou a ameaçar seriamente Gênova com a 

anexação é que o Conselho resolveu pedir ajuda à família, chamando GIOVANNI 

FRANCISCO SPÍNOLA, filho de BATISTA SPÍNOLA para seguir como embaixador até 

Paris, onde deveria negociar com o rei, o afastamento das ameaças.  

Ao mesmo tempo, GIOVANNI NAPOLEONE SPÍNOLA segue com a mesma missão 

para o Vaticano em 1492, para pedir ao Papa Alexandre VI (Rodrigo Lanzoi e Borgia 

1492-1503), que também interceda junto ao rei francês.  
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O discurso de Giovanni foi tão convincente que o Papa confirmou o privilégio de 

independência de Gênova, muito embora fosse duvidoso que somente o discurso 

tenha convencido este Papa, um dos mais perigosos homens da história, muito 

inteligente e corrupto. Não sabemos que vantagens foram negociadas com o Papa.  

Em 1484, o Conselho envia NICOLAU ANTONIO SPÍNOLA como governador de 

Sarzana, onde até recebe um feudo na região de Mazzone.  

O resto da família fica esquecido. Nenhum SPÍNOLA se interessava pelo governo da 

cidade, e os seus feudos estão cada dia mais longe dela.  

LUCCA DI BATTISTA SPÍNOLA se torna Senhor de Pietra di Tércio, e de todo o vale do 

Arocio, Lerma, Porpeiana, Cunco, Castelara e de Pomasco, além de receber um 

feudo mais distante, Lengueglia.  

Carlos VII, rei da França nomeou-o cavaleiro de Sprone d’Oro na cidade de Pisa, o 

que atestava a riqueza e o poder do homem.  

Galeazzo Spínola, duque de Milão, casa-se com Tomazina Dória, tia do Cardeal 

Girolano Dória. Logo fica viúvo e casa-se novamente com Battina Lercara, condessa 

de Fregius, ficando viúvo pela segunda vez em poucos meses, mas Galeazzo não 

desiste. Casa-se pela terceira vez com Cornélia Land, condessa de Rivatta, com quem 

finalmente consegue ter filhos, sendo três homens:- Giácomo Maria, Nicolau e 

Corrado Spínola.  

LUCA SPÍNOLA consegue uma boa herança e consegue negociar pelos países 

vizinhos. Os negócios dão certo, e ele torna-se imensamente rico na cidade de 

Gênova, que está cada dia mais pobre.  

 

CLXXXI- LUCA DE BATISTA SPÍNOLA RESTAUROU A IGREJA DA VINHA EM GÊNOVA, 

QUE JÁ ESTAVA COM 400 ANOS DESDE QUE FOI FEITA PELOS PRIMEIROS SPÍNOLA, E 

PRECISANDO, PORTANTO DE URGENTES REFORMAS. 

 

Ele não aceitou qualquer cargo no governo, o que mostra que a família aprendeu, 

mas como era de costume na época, LUCA DE BATISTA SPÍNOLA restaurou a Igreja 

da Vinha em Gênova, que já estava com 400 anos desde que foi feita pelos primeiros 

Spínola, e precisando, portanto de urgentes reformas.  
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Para defesa dos seus feudos, ele construiu dois castelos, o de Preve para defesa de 

17 vilas em sua região, e o de Erma. Somente o de Preve tinha um contingente 

permanente de 1.500 homens.  

Com tanta fortuna e poder ele teria que ser bajulado por reis. Luiz XI da França o 

condecorou em 1499 com o título de Grande Conselheiro e Carmelengo.  

O doge Agostinho Adorno não quis ficar por menos e assinou em decreto 

concedendo a LUCA SPÍNOLA e os seus descendentes o privilégio perpétuo de jamais 

ter os seus bens sequestrados, nem mesmo por crimes gravíssimos como o de lesa-

majestade. É pena que tudo o que é perpétuo dure pouco, e estes privilégios sejam 

hilariantes, pois em Gênova nada é garantido, como a história tem mostrado. 

Vejamos como começa tal documento:- 

“Considerando nós as raras virtudes do Magnífico Senhor Luca Spínola, do já Senhor 

Giovanni Batista Spínola, e o seu assento singular em favor da Pátria, e sabendo ser-

lhe coisa mais conveniente que lhe demonstrasse agradecidamente a mui dignos e 

eminentes personagens, de gesto próprio e de certa ciência ao nome da excelsa 

República, declaramos, ordenamos, etc...” 

As promessas oficiais são precárias, nenhum outro documento fala mais alto do que 

as armas.  

A França, empenhada nos últimos 150 anos em expandir as suas fronteiras, já havia 

conseguido expulsar os ingleses do território continental após a Guerra dos 100 

anos, com a ajuda de Joana D’Arc, e se expandido para o Norte e Leste, sobre a 

Alsácia e a Lorena da Alemanha, lançando os seus olhos agora sobre a Itália. Os reis 

Luiz XI e Carlos CII sondavam a resistência da dividida região.     

 

 

CLXXXII- TARDIAMENTE SFORZA COMPREENDE A EXTENSÃO DO SEU ERRO E 

PROCURA SE REDIMIR, MANOBRANDO EM SURDINA A FORMAÇÃO DE UMA LIGA DE 

NAÇÕES, QUE FOSSE PODEROSA O BASTANTE PARA EXPULSAR OS INVASORES. 

Norte da Itália, esta região da Lombardia e a Ligúria fazem fronteira com a França. O 

poderoso dodge de Milão Ludovico Sforza é inimigo ferrenho do rei Afonso de 

Nápoles, e do seu aliado Fernando de Aragão da Espanha.  
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Sabendo desta inimizade e conhecendo a ambição de Sforza em dominar a Itália, 

Carlos VII faz mirabolantes promessas a Sforza, de colocá-lo como governador da 

Itália caso a França viesse a dominar a região.  

Sforza afagado em seu ego, aceita e não só abre as suas fronteiras ao exército 

francês, como também coloca o exército milanês paa ajudar na conquista.  

A invasão foi feita pelos Alpes, onde um poderoso exército entra na Lombardia 

recebendo a adesão das forças de Sforza, marchado sobre Gênova, Cápua e Nápolis, 

onde o rei Afonso é deposto, e a coroa oferecida a Fernando de Aragão, que se 

aceitasse deveria reinar submisso à França.  

Não houve combates, pois a surpresa da adesão de Sforza, e a enorme desproporção 

das forças, não tornam prudente qualquer movimento de resistência.  

Logo toda a região foi ocupada, e o rei francês esqueceu todas as promessas feitas a 

Ludovico Sforza, que foi sumariamente descartado agora, e não mais necessário.  

Tardiamente Sforza compreende a extensão do seu erro e procura se redimir, 

manobrando em surdina a formação de uma Liga de nações, que fosse poderosa o 

bastante para expulsar os invasores.  

O primeiro e mais importante apoio vem do Papa Alexandre VI, temeroso de vir a 

ter o domínio francês no Vaticano.  

Como o Papa é espanhol, ele convida para a Liga o candidato a Imperador da 

Espanha, Maximiliam Ferdinando Habsburg, em seguida os genoveses e venezianos.   

 

 

 

 

CLXXXIII- EM 1503 MORRE O PAPA ALEXANDRE VI SENDO ENTÃO ELEITO JÚLIO II, 

QUE COMO GENERAL TEM MAIS CONDIÇÕES DE REUNIR E ORGANIZAR FORÇAS. POR 

ISTO ELE CONVOCA A SANTA LIGA, COM A ADESÃO DA ALEMANHA, INGLATERRA E 

SUÍÇA. 
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Aderem também à Liga o general Giuliano Dória Rovena, futuro Papa Júlio II, um 

guerreiro competente e italiano fanático pela independência de sua terra, o cardeal 

Paolo Fregoso de Gênova, e o general Obietto Fieschi, já nosso conhecido em 

Gênova.  

Em 1503 morre o Papa Alexandre VI sendo então eleito Júlio II, que como general 

tem mais condições de reunir e organizar forças. Por isto ele convoca a Santa Liga, 

com a adesão da Alemanha, Inglaterra e Suíça.  

O local mais adequado para a reunião da Liga é Gênova porque o seu porto poderia 

receber os grandes navios de suprimentos, e é bem mais protegido, além de estar 

mais perto do palco das operações.  

Organizada a Liga, Sforza é colocado de lado, pois os outros não confiam nele, o 

principal culpado da atual situação.  

Felipe de Savóia adere à Liga e envia o seu exército sob o comando do capitão Vitelli.  

A frota reunida no porto de Gênova não causa boa impressão. São dois galeões, sete 

galés, alguns fustes e dezenas de barcos pequenos. Com exceção dos galeões, o 

resto é todo obsoleto, num total de mais de 100 barcos sem poder de fogo para 

enfrentar as poderosas naus de guerra francesas.  

O fator que pode desequilibrar a luta são os genoveses, homens cobertos de 

cicatrizes das lutas que travaram desde criança, sendo os melhores guerreiros da 

Europa.  

Sob pressão do inimigo externo, volta a acontecer em Gênova o fenômeno já 

conhecido. Uma guerra externa une os genoveses. Assim, vamos encontrar lado a 

lado, SPÍNOLA, ADORNO E FIESCHI, com 10.000 genoveses para o combate.  

Fregoso e Fieschi acham que se deve esperar o ataque dos franceses para então 

resistir.  
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CLXXXIV- O COMANDANTE GERAL ESCOLHIDO É FRANCISCO SPÍNOLA, APELIDADO 
DE MORO, FILHO DE DOMÊNICO SPÍNOLA, E A 15ª GERAÇÃO DESCENDENTE DE 

OBERTO SPÍNOLA. 

Os SPÍNOLA discordam; os franceses estão em terreno estranho para eles. Os 
genoveses devem sair da defensiva para o ataque, pois somente assim poderão 
escolher o lugar e hora da batalha.  

Por fim, prevalece a tese dos SPÍNOLA, pois contra os poderosos canhões franceses, 
as muralhas de Gênova são impotentes.  

O comandante geral escolhido é FRANCISCO SPÍNOLA, apelidado de Moro, filho de 
DOMÊNICO SPÍNOLA, e a 15ª geração descendente de OBERTO SPÍNOLA.   

FRANCISCO é um velho combatente e navegador experiente, e sabe que não pode 
enfrentar os franceses com a sua bizarra frota em mar aberto. Por isto ele traça um 
plano de ataque, que tem que ser feito à noite, e sem esperar pelos outros aliados 
que ainda não apareceram.  

A disciplina tem que ser tal, que os milhares de homens têm que se movimentar sem 
fazer barulho. Gente desta estirpe só tem em Gênova.  

À noite SPÍNOLA embarca em oito galés, a mais fina flor dos jovens combatentes 
genoveses. A sua própria gente.  

Em uma grande caraça e duas barcas biscaianas, ele embarca os exércitos dos 
aliados, que ele não conhece ainda em combate, e sai para o mar.  

Na nau Capitânea, das oito galés está o próprio FRANCISCO; as sete restantes são 
confiadas a LUIGI SPÍNOLA, Casano de Marini, Giovanni della Torre, Bernardo 
Rovereto, Fabrizio e Anré Giustiniano e Bernardo Fischi. 

 A responsabilidade de cada um é total, pois se um único homem fizer barulho e eles 
forem localizados pelos franceses, serão dizimados em pouco tempo, pois estas 
galés não podem enfrentar a poderosa marinha inimiga.  

A partida é ao escurecer, de modo que a noite pegue esta pequena frota já em alto 
mar, onde deverão navegar no escuro, bem próximos e sem se abalroarem. Proeza 
para velhos marinheiros que terão que navegar por instinto.  
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CLXXXV- FRANCISCO SPÍNOLA ENCOSTOU-SE AOS GALEÕES FRANCESES AS SUAS 
FRÁGEIS GALÉS E ABORDARAM OS BARCOS EM SILÊNCIO 

 

SPÍNOLA mandou que os outros barcos com forças aliadas, sob o comando de Luigi 
Fieschi e Giovanni Adorno desembarcassem próximos, há poucos quilômetros do 
acampamento francês. Enviasse uns comandos para silenciar os sentinelas 
avançados, e cercasse o acampamento em silêncio, para não acordar os franceses.  

No mar, FRANCISCO navegou pelo alto mar, retornando e parando próximo à frota 
francesa, nas suas costas.  

De madrugada, Fieschi e Fregoso atacam o acampamento francês com grande 
violência, matando a maioria ainda na cama, provocando grande desordem e 
alarido, não dando tempo aos franceses de pegar em armas.  

Acordados pelo grande barulho em terra, os marinheiros franceses vão para os 
costados dos barcos tentando ver o que acontece em terra, não vendo os barcos 
genoveses no escuro, às suas costas.  

FRANCISCO SPÍNOLA encostou-se aos galeões franceses as suas frágeis galés e 
abordaram os barcos em silêncio. A um sinal dado, todos atacaram ao mesmo 
tempo a atônita guarnição francesa, que não podia entender de onde saíram 
aqueles homens.  

Quando o dia clareou a vitória tinha sido completa. Os genoveses se apossaram de 
toda a frota francesa, com os seus dois grandes galeões de guerra, dez galés e 
dezenas de barcos menores e de suprimento.  

Obietto Fieschi teve a felicidade de capturar vivo, em terra, o próprio comandante 
francês, Miolane.  

Conforme normas de guerra, Miolane ofereceu a Obietto 10.000 ducados pela sua 
liberdade, contudo Obietto não pôde aceitar, pois tal privilégio competia ao 
comandante LUIGI SPÍNOLA, que também recusou a proposta entregando-o ao 
comandante geral FRANCISCO SPÍNOLA. 

A presa foi régia, os navios estavam abarrotados de riquezas resultantes dos saques 
na Itália, principalmente em Nápoles. Eram suprimentos de guerra, pratarias, 
preciosos porta-joias com joias, tapetes, bandeiras enfeitadas com ouro, baús de 
moedas, etc, que iriam para a França.  
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CLXXXVI- NO PALÁCIO LUDOVICO SFORZA ORGANIZA UMA RECEPÇÃO A FRANCISCO 
SPÍNOLA, O COMANDANTE DA VITÓRIA 

 

Uma parte deste butim FRANCISCO SPÍNOLA destinou à Igreja da Anunciata, como 

agradecimento pela vitória.  

O resto foi dividido entre os combatentes e aliados.  

O rei Afonso voltou a assumir a coroa de Nápoles.  

Uma parte da comemoração é a recepção do duque de Milão, Ludovico Sforza, que 

Gênova precisa tê-lo do seu lado, por isso o homenageia como o aglutinador das 

forças de reação, não tocando no fato de ser ele o causador de tudo. Coisas da 

política.  

A chegada do duque é bem programada. Ainda na estrada ele é recebido por quatro 

embaixadores que lhe dão as boas vindas por ter entrado em território genovês;  

Ao pé dos montes mais oito embaixadores seguidos por 300 jovens uniformizados 

de escarlate e mais oito embaixadores de Riva formavam o cortejo, que após a vila 

de Comigliano, fora dos muros, fazem uma parada no palácio dos SPÍNOLA, na 

entrada da cidade, junto ao portão, onde ele é recebido por um baldaquim, 

carregado pelos anciãos da cidade, isto mesmo, os anciãos, alguns conseguiam ficar 

velhos em Gênova, sem serem assassinados. Porém, gentilmente, Ludovico recusa o 

honroso transporte e desfila a pé pelas ruas até o palácio público, onde se hospeda.  

No palácio, Ludovico Sforza organiza uma recepção a Francisco Spínola, o 

comandante da vitória.  

No salão coberto por preciosos tapetes é trazido um aparelho de prata onde são 

servidas dez xícaras de café para as dez maiores autoridades presentes, com o resto 

dos convidados e o povo admirados com tamanha demonstração de riqueza, pois a 

preciosa bebida importada da Arábia vale o seu peso em ouro, e a grande maioria 

não havia ainda nem visto esta raridade.  

Durante os festejos chega um pajem com a terrível notícia. Enquanto FRANCISCO 

SPÍNOLA está nos festejos sua mulher, que não pode comparecer por estar 

adoentada na cama foi violentamente assassinada a facadas em seu leito no palácio 

de São Pedro d'Arcena.  
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CLXXXVII- SOMENTE AGOSTINHO SPÍNOLA, FILHO DE 

NICOLAU SPÍNOLA FICARÁ LÁ, PORÉM CERCADO DE ENORME APARATO DE 
SEGURANÇA. SERÁ DOGE NO FUTURO POR QUATRO ANOS. 

As investigações não conseguem descobrir o criminoso ou os seus motivos.  

Sem um culpado surgem boatos, circula pela plebe a história de que D. GIROLANDA 
SPÍNOLA teria um amante secreto, que a teria matado.  

Encerradas as festividades os genoveses retornam à sua rotina. Parece que o esporte 
nacional é caçarem uns aos outros.  

Antes mesmo que Ludovico deixe a cidade vários crimes acontecem. O próprio juíz 
Girolano Fieschi tem os seus pés amputados a golpes de espada desferidos por um 
lado perdedor de uma causa que ele julgou.  

Visconti Dória é morto na rua por uma turba revoltada não se sabe contra o quê. 

Zaccaria Fregoso é estraçalhado em praça pública, amarrado nas caudas de quatro 
cavalos, que são espantados para lados diferentes.  

Demétrio Giustiniano e outros administradores menores da República são atacados 
pela turba. 

A cidade voltou à sua rotina. Além de dona Girolanda, nenhum outro SPÍNOLA é 
atacado, porque logo após as festividades, todos retornaram para os seus castelos 
fora da cidade. Eles conheciam muito bem aquele povo indomável.  

Fregoso e Adorno que se arranjem para governá-los.  

Mais de 100 SPÍNOLA servem à República de Gênova, porém em cargos diplomáticos 
longe da cidade. Somente AGOSTINHO SPÍNOLA, filho de  
NICOLAU SPÍNOLA ficará lá, porém cercado de enorme aparato de segurança. Será 
Doge no futuro, por quatro anos. 
BATTISTA SPÍNOLA se retirou para o seu castelo de Serravale, e só irá a Gênova para 
ser condecorado com o título de Cavaleiro dello Sprone d'Oro, voltando com seu 
filho primogênito, GIOVANNI SPÍNOLA, para a segurança do castelo.  
PIETRO SPÍNOLA, vencedor de tantas batalhas prefere ficar como embaixador de 
Gênova junto ao Papa Júlio II e ANTONIO SPÍNOLA fará o mesmo na França, junto ao 
rei Luiz XII.  
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CLXXXVIII- O VELHO FRANCISCO SPÍNOLA, APÓS O ASSASSINATO DE SUA MULHER 

NÃO VOLTOU A SE CASAR, E MUDOU-SE PARA O MONTFERAT, SERVINDO NO 

EXÉRCITO DESTA CIDADE NA DEFESA DE SARZANA, 

NICOLAU DE LUCCA SPÍNOLA casa-se com Plaudia Dória, irmã do príncipe Giovanni 

Andréa Dória e vai residir no Castelo Cálice di Vepri.  

O pacífico escritor e compositor LUIZ SPÍNOLA prefere viver no campo, onde 

escreverá as suas obras e comporá músicas que serão muito populares na cidade.  

GIOVANNI SPÍNOLA, descendente de ELIANO SPÍNOLA, consegue o lugar de 

Conselheiro de Estado de Milão, para onde se muda, levando como auxiliar 

ANTONIO DI PIETRO SPÍNOLA.  

ESTÊVÃO SPÍNOLA segue para a Ilha grega de Scio, governada por Gênova, onde le 

terá a missão de reformar o governo da ilha e negociar com os belicosos turcos, 

menos perigosos do que Gênova.  

NICOLAU, filho de FREDERICO SPÍNOLA, vai se embaixador junto aos reis católicos, 

Fernando e Izabel, na Espanha.  

Logo que AGOSTINHO SPÍNOLA completa seus quatro anos de Dogado em Gênova, 

ele se retira da cidade, procurando a tranquilidade do seu feudo em Tascarolo, 

sendo seguido por AMBRÓSIO DE STEFANO SPÍNOLA, que se muda para os seus 

feudos de Casale e Noceta, enquanto que BATTISTA DE FRANCESCO SPÍNOLA vai 

viver nos seus feudos de Cabella.  

PAULO SPÍNOLA filho de OBIZO BATTISTA e neto de TOMAZO, parece que gosta de 

viver perigosamente. Ele vai para Gênova se candidatar ao cargo de doge. Como ele 

não é louco, leva consigo AGOSTINO, filho de NICOLAU SPÍNOLA, para garantir sua 

segurança pessoal.  

O velho FRANCISCO SPÍNOLA, após o assassinato de sua mulher não voltou a se 

casar, e mudou-se para o Montferat, servindo no exército desta cidade na defesa de 

Sarzana, contra os florentinos, enquanto o seu filho NICOLAU torna-se capitão das 

galés e lutará nos mares contra Florença e os muçulmanos. Os campos de batalha 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

são mais seguros do que Gênova.  

 

 

CLXXXIX- EM 1500 ANTONIO, LUCIANO E LEONARDO SPÍNOLA CHEGAM À ILHA DA 

MADEIRA, INICIANDO O PLANTIO DE UVAS PARA A PRODUÇÃO DE VINHO, QUE NO 

FUTURO SERÁ CONHECIDO COMO O PRECIOSO VINHO DA MADEIRA. 

BATTISTA E BARTOLOMEU entram depois para a ordem dos frades guerreiros, 

Cavaleiros de Jerusalém, indo servir na Ilha de Rhodes, na Grécia, onde defenderão a 

ilha por muitos anos contra os muçulmanos, tendo em 1522 enfrentado, com 

sucesso o próprio Suleimam. 

O descobrimento da América leva um grande número de habitantes da Espanha e 

Portugal para as novas terras. A Ilha da Madeira, pertencente a Portugal fica em 

abandono, pois as fáceis riquezas do Novo Mundo, ou as suas ilusões, são atraentes 

demais para os portugueses.  

MISAEL ELIANO SPÍNOLA, descendente do grande Eliano, e sua mulher MADONA 

PRETA SPÍNOLA deixam também Genova e vão viver próximo ao monte Rosa, na 

fronteira com a Suíça.  

O filho deste casal, ANTONIO SPÍNOLA, de espírito aventureiro e inflamado, deseja 

partir em busca de fortuna.  

Encontra-se um dia com seu primo LEONARDO SPÍNOLA, filho de QUÍRIO SPÍNOLA E 

VIOLANTE CATONHO SPÍNOLA.  

LEONARDO nasceu em Adorno, na Sicília, e viajou para o Norte da Itália, em visita 

aos seus parentes, e à procura de aventuras.  

Os dois rapazes conversam sobre as mudanças que estão ocorrendo em Portugal 

devido à descoberta de novas terras, e decidem viajar para este país em busca de 

novas oportunidades. Lá ficam sabendo que a ILHA DA MADEIRA possui grandes 

extensões de terras abandonadas, que podem ser requeridas como sesmarias ao rei 

de Portugal.  

Em 1500 eles chegam à ILHA DA MADEIRA, iniciando o plantio de uvas para a 

produção de vinho, que no futuro será conhecido como o precioso vinho da Madeira.  

LUCIANO SPÍNOLA, com o mesmo objetivo havia imigrado da Itália para a Espanha, e 
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daí para Portugal e para a Ilha da Madeira pouco antes dos outros dois parentes, 

que ele recebe com muita alegria, pois precisa de ajuda e de dinheiro, que os outros 

dois levavam.  

 

CXC- O BRASÃO ESCOLHIDO É O MESMO PARA OS TRÊS, PORÉM CADA UM 

PROCUROU DIFERENCIAR-SE NO NOME, CRIANDO NOVAS DINASTIAS EM TERRAS 

PORTUGUESAS. 

Os três trabalharam duro por vários anos e obtiveram tanto sucesso que em 1513, 

D.Manuel, rei de Portugal, reconhece a nobre origem dos rapazes e emite um 

documento permitindo o registro dos seus nomes como nobres, com a permissão 

para criar o seu brasão de armas.  

O brasão escolhido é o mesmo para os três, porém cada um procurou diferenciar-se 

no nome, criando novas dinastias em terras portuguesas.  

- LUCIANO passa a assinar ESPINDOLA.  

- ANTONIO passa a assinar ANTONIO SPÍNOLA ADORNO em homenagem às sua 

cidade natal. Seus descendentes usarão alguns, o sobrenome completo, outros só o 

SPÍNOLA e outros só o ADORNO, sem qualquer parentesco com os Adorno de 

Gênova.  

- LEONARDO conservou o Spínola, embora alguns dos seus descendentes usassem o 

Espínola, grafia mais fácil na nova língua assumida por eles, o português.  

No ano de 1.500 nasce o homem que irá modificar o mundo, Carlos de Habsburg. 

Como consequência dos laços de sangue havidos nos séculos anteriores entre os 

Habsburg e outras famílias da Europa, durante os últimos 300 anos ocorreu com 

Carlos uma coincidência incrível. 

Seu avô, Maximiliano, da Alemanha casou-se com Maria de Borgonha, herdeira da 

Áustria, Bélgica, Holanda e Artois. 

Seu primo Henrique VIII, da Inglaterra, também se considerava candidato à coroa 

alemã, uma vez que ele também eram Habsburg. O mesmo ocorria com Francisco I 

da França, outro Habsburg, porém Carlos consegue se coroar rei da Alemanha ainda 

adolescente.  
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Em 1519, estando pois Carlos com 19 anos, ele herdará pelo lado Habsburg da mãe, 
a Espanha. Como a Itália é teoricamente parte da Alemanha devido ao velho Império 
Romano-Germânico, ele recebe a Itália. Junto com a Espanha vieram todas as terras 
descobertas e conquistadas na América, África e Ásia.  

 

CXCI- CARLOS É COROADO COMO CARLOS V, REI DE QUASE TODO O MUNDO 

A Inglaterra isolada em sua ilha não tem maiores problemas, mas a França ficou 

cercada pelo Império de Carlos V, e sentindo-se ameaçada, em 1520 declara guerra 

ao Império do novo Imperador.  

Francisco I faz aliança com Suleimam II, sultão turco, atraindo ainda para esta 

estranha aliança Henrique VIII, da Inglaterra, o Papa Clemente VII, Giulio de Médici, 

que como italiano não quer o domínio estrangeiro em sua terra.  

A incrível confusão política carece do racional. Gênova luta contra os muçulmanos 

de Suleimam no Mediterrâneo, a França católica adere-se ao Papa e ao impetuoso 

rei da Inglaterra, que fundará o anglicanismo, tudo isto contra a católica Espanha e a 

devidida Alemanha, que se tornará metade protestante.  

O sultão muçulmano apoia os católicos, e é combatido por eles. Asim é a política.  

Os franceses tornam a invadir a Itália, ocupando Milão e toda a Lombardia, 

ameaçando Gênova, e vindo novamente pela costa, ocupam na Riviera Ocidental a 

cidade de Savona, a segunda mais importante depois de Gênova, e em seguida a 

cidade fortificada de Varagine.  

Savona é ocupada com o consentimento de seus habitantes, que não resistem às 

poderosas forças francesas.  

Temendo a queda de Gênova, após os franceses ocuparem todas as outras cidades 

da Ligúria, os SPÍNOLA GUIBELINOS se unem aos Guelfos para lutarem contra os 

invasores.  

Ugo Moncada, almirante da marinha genovesa, ataca Varagine abatendo-a com os 

canhões das suas galés, e em seguida desembarcando 4.000 infantes comandados 

por BARTOLOMEU SPÍNOLA, filho de FELIPPE, e neto de ETTORE SPÍNOLA, que 

pretende fechar a rota de fuga dos franceses de Varagine para Savona, onde 

poderiam se recuperar encontrando apoio das tropas francesas no local, e dos 
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próprios moradores.  

Quando Varagine está para cair vem por mar a frota francesa com os seus aliados 

em socorro da cidade, obrigando Moncada a fugir para salvar a sua frota.  

 

 

CXCII- O GROSSO DO EXÉRCITO DE BARTOLOMEU SPÍNOLA CHEGA A GÊNOVA 

COMANDADO POR SEU IRMÃO AGOSTINO SPÍNOLA 

Isolado em terra SPÍNOLA, sem o apoio naval ordena a retirada do grosso do seu 

exército, ficando com Barnabá e Giogio Adorno dando cobertura, enquanto a tropa 

é salva.  

Os franceses cercam o pequeno grupo resistente e capturam BARTOLOMEU SPÍNOLA 

e os irmãos Adorno, que são enviados como prisioneiros de guerra para Savona e 

entregues ao comandante local, o marquês de Saluzzo, nomeado governador pelo 

rei francês.  

O grosso do exército de BARTOLOMEU SPÍNOLA chega a Gênova comandado por seu 

irmão AGOSTINO SPÍNOLA.  

Os almirantes genoveses, os príncipes Andréa Dória e Filipino Dória estavam sob o 

serviço dos franceses, mas em vista da invasão da Itália ficam decepcionados e 

deixam a marinha francesa, retornando a Gênova para lutarem contra seus antigos 

empregadores.  

É preciso retomar Savona, ou toda a resistência na Riviera irá ruir.  

AGOSTINO SPÍNOLA com 800 soldados selecionados toma posição nos rochedos 

próximos a esta cidade, de onde começam a assediar Savona, e vigiar a estrada por 

onde é possível a fuga dos franceses, ou a chegada de reforços.  

Filipo Dória se apresenta aos genoveses, onde declara preferir ser prisioneiro do seu 

próprio povo, a servir ao invasor. Mas tanto ele como Andréa Dória não são presos 

por terem servido aos franceses.  

Gênova precisa deles. Assim, eles são incorporados às forças genovesas. Gênova 

prefere vê-los lutando por ela, a tê-los como prisioneiros.  
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Carlos V envia reforços para os genoveses.  

Por influência de Andréa Dória, os nobres e plebeus se unem e elegem um Conselho 

de 12 nobres experientes em guerra para gerenciá-la. Entre os 12 estão BATTISTA 

SPÍNOLA, ANTONIO SPÍNOLA E FELIPE DÓRIA. Como tribunos, são eleitos STÉFANO 

SPÍNOLA e Andréa Giustiniano.  

 

CXCIII- EM OUTUBRO DE 1528, AGOSTINO SPÍNOLA SEGUE PARA SAVONA COM UM 

EXÉRCITO E UMA BATERIA DE CANHÕES PARA FLAGELAR OS MUROS DA CIDADE. 

Andréa Dória com sua frota fecha o porto para que Savona não receba ajuda pelo 

mar. O comandante militar de Savona é o general Moretta, que após ver as muitas 

brechas abertas nos muros pelos canhões, vê a inutilidade da resistência e propõe a 

rendição.  

Os habitantes de Savona também são pela rendição, mas pedem a Moretta que 

negocie a rendição para daí a uma semana, para dar tempo à cidade para se 

preparar e negociar uma cláusula que impeça o saque da cidade.  

As condições são aceitas e uma semana depois, AGOSTINHO SPÍNOLA e Felipe Dória 

recebem a rendição da cidade, obrigando os seus moradores a jurar sujeição e 

obediência a Gênova.  

Todas as armas e máquinas de guerra foram apreendidas e os delitos dos cidadãos 

perdoados.  

No dia seguinte à rendição, Andréa Dória e Sinibaldo Fieschi tomam posse da cidade, 

colocando como governadores nela, Giovanni Battista de Catanei e Giovanni Battista 

Lomelini.  

Em Gênova AGOSTINO SPÍNOLA é homenageado como vencedor de Savona e 

comparece ao Conselho para discutir o destino futuro desta cidade. 

 Alguns membros mais exaltados propuseram a destruição da cidade até as 

fundações, e os seus habitantes levados para Gênova, onde seriam mesclados com a 

população genovesa, deixando de ser savoneses. Outros propunham que se punisse 

severamente os cabeças, derrubassem os muros, aterrassem o porto e tornassem a 

cidade pobre e indefesa, o que serviria de exemplo a outras cidades da República de 

Gênova caso decidissem apoiar os inimigos.  

O grupo mais moderado acabou por se impor, se bem que a punição aplicada, 
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embora não tivesse o rigor proposto anteriormente, teve consequências funestas 

para a cidade.  

As muralhas de terra que protegiam a cidade contra os salteadores seriam mantidas, 

mas as muralhas de frente para o mar foram demolidas, deixando a cidade à mercê 

da frota de guerra genovesa, mas deixando também exposta aos ataques dos piratas 

e muçulmanos.  

 

CXCIV- NA REUNIÃO DO CONSELHO, AGOSTINO SPÍNOLA SE DESENTENDE COM O 

DOGE FREGOSO 

Finalmente foi dada a punição mais cruel. Velhos navios foram cheios com pedras e 

afundados no porto. Com isto, grandes navios mercantes não poderiam aportar; 

somente pequenos barcos de baixo calado.  

Sem poder comercializar por seu porto, Savona foi condenada à eterna pobreza, o 

que empobreceu um pouco também Gênova. 

Tal qual Savona, o Castelo de Ovata, nos confins da Lombardia havia aderido aos 

franceses, e era dirigido pela família Trotti Alessandrini.  

AGOSTINO SPÍNOLA marchou para lá a fim de submeter a cidade, quando soube 

disto, e sabendo do triste fim de Savona, Alessandrini enviou uma mensagem a 

AGOSTINO dizendo que não haveria resistência, havendo então uma rendição 

discreta. 

Tendo sido resolvida a questão, antes de chegar lá, AGOSTINO retorna com o seu 

exército para Gênova.  

Na reunião do Conselho, AGOSTINO SPÍNOLA se desentende com o doge Fregoso e a 

consequência infeliz é que AGOSTINO ataca o exército de Fregoso às portas do 

Castelo de São Lázaro, próximo ao mosteiro de São Benigno.  

Desta vez ele é derrotado e preso por Fregoso, que o condena a desaparecer da 

história, com o seu nome apagado dos registros e executado.  

O resto da família, os cinco membros do Conselho dos Supremos Sindicantes elegem 

BATTISTA SPÍNOLA como chefe de armamento das galés por quatro anos.  

Foi entregue também à família o comando das Milícias Urbanas, que garantem a 
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segurança da cidade contra ataques externos.  

Porém, o Castelo de Novi, que guarda a entrada da Lombardia para a Ligúria adere 

aos franceses, incentivado pela mulher de Fregoso, Origa, que pensava em obter 

vantagens políticas com a ameaça de fechamento da importante estrada.  

Diante de tal ameaça o Conselho de Gênova precisou novamente de um bom 

comandante para derrubar os franceses que foram para lá submeter Novi.  

 

 

CXCV-ESPIÕES DOS FRANCESES INFORMAM A ELES EM TORTONA QUE É POSSÍVEL 

SURPREENDER O EXÉRCITO DE AGOSTINO SPINOLA 

Para desagrado de Fregoso e de sua venal mulher, o convocado é AGOSTINO 

SPÍNOLA, para comandante do exército, que Fregoso tem que soltar da prisão.  

AGOSTINO, com seus direitos assegurados, viaja com a tropa acampando a 3km de 

Novi.  

Espiões dos franceses informam a eles em Tortona que é possível surpreender o 

exército de AGOSTINO SPINOLA, acampado próximo a uma floresta, de onde as 

tropas francesas poderiam se aproximar sem serem percebidas e atacar o exército 

de AGOSTINO.  

O veterano AGOSTINO não se deixou apanhar, e atacou primeiro o exército inimigo, 

que se deslocava para a floresta, desbaratando os franceses e passando a fio de 

espada todos os italianos que aderiram aos inimigos.  

Alguns poucos sobreviventes conseguem fugir para Novi e espalham o desastre do 

bosque. Logo em seguida, AGOSTINO cerca a cidade, colocando os canhões em 

posição, exige a rendição da cidade, que prudentemente se entrega.  

AGOSTINO prende somente o líder, Ovatta, e coloca no governo local alguém de sua 

confiança, e retorna triunfante para Gênova. Daí para frente, a liberdade de Gênova 

será mantida em terra, pelo exército de AGOSTINO SPINOLA, e no mar pela frota de 

Andréa Dória.  

Em Roma, o Vaticano continua sendo disputado pelas famílias que se alternam 
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elegendo Papas, os seus filhos, que estão empenhados na construção da Basílica de 

São Pedro, iniciada por Julio II, que não teve escrúpulos de trocar indulgências para 

levantar dinheiro para as obras. As disputas entre as famílias Médici, della Rovere, 

Farnesia e Borja resultam em políticas desastradas, que levam à Reforma 

Protestante, e à fundação da Igreja Anglicana, em 1534.  

O Papa Clemente VII(Júlio de Médici) precisa negociar com os franceses para reduzir 

a pressão sobre a Igreja. Em 1527 os alemães haviam atacado Roma, e a Igreja 

Católica perde a Inglaterra, e os franceses atacam a Ligúria e a Lombardia.  

 

 

CXCVI-PARA EMBAIXADOR DA SANTA SÉ JUNTO À FRANÇA, O PAPA NOMEIA SEU 

EMBAIXADOR O SENHOR DE CASSANO, ANTONIO MARIA SPÍNOLA, QUE DEVE 

COMANDAR UMA COMITIVA A MARSELHA. 

 

ANTONIO MARIA SPÍNOLA é casado com Tomasina de Tornari, de importante família 

milanesa, e segue para sua missão sem levar a família.  

Na França, o jovem ANTONIO MARIA conhece a também jovem CATARINA DE 

MÉDICI, neta do Papa, com quem tem um romance tempestuoso, que escandaliza a 

França.  

Os problemas políticos e familiares causados pela ardente paixão fazem com que o 

Papa e a República de Gênova chamem de volta urgentemente, o desastrado 

embaixador, dando como desculpa que ele é necessário como general da Armada de 

Gênova, que estará em guerra contra os franceses, sendo, pois necessária a sua 

presença no patrulhamento da costa da Ligúria.   

O tempo passa e cada um dos jovens segue o seu caminho. ANTONIO MARIA, preso 

aos barcos, e Catarina acaba se casando com Henrique V, filho do velho rei francês 

Francisco II, tornando-se assim a rainha da França. 

Quando navegava pelo Mediterrâneo, a pequena frota de três galés de ANTONIO 

MARIA SPÍNOLA é colhida por uma tempestade, e seu barco é lançado contra a costa 

da Provença, onde ele naufraga.  
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Nadando para a terra, o galante comandante é feito prisioneiro dos inimigos 

franceses, que o levam para a prisão em Marselha.  

Na prisão, corre a notícia da visita real, o que leva ANTONIO MARIA a enviar uma 

mensagem para a rainha, comunicando onde ele está preso.  

Por ordem real, SPINOLA e seus companheiros são libertados com autorização de 

retornar para a Itália.  

 

 

 

 

CXCVII-A SEGUNDA CARTA É ENVIADA À RAINHA CATARINA DE VALOIS, POR 

ANTONIO MARIA SPÍNOLA. 

Profundamente agradecido ANTONIO MARIA SPINOLA se recusa a voltar, mandando 

embora os companheiros, e ficando na França para “servir” à sua protetora. A 

segunda carta é enviada à rainha por ANTONIO MARIA.  

“Magnânima Rainha, eu me confesso réu de vossa justiça, e me vejo absolvido pela 

vossa piedade. Mas que este régio favor me constrange a uma nova e inocente sorte 

de cortesia, porque não tenho outra maneira de compensá-la senão com um tributo. 

Não, eu não me ouso ser livre porque me prezo de ser vosso. Este é um novo milagre 

da generosidade, o tolher-me a liberdade que me doa e por me convertê-la em 

cadeia. Uma tão benigna absolvição me terá obrigado em eterno, e se foi mui grave 

delito faltar à promessa de retorno, é muito grave, pois, empunhar armas contra a 

vossa coroa. Eis-me aqui, de fugitivo a inimigo, súdito fiel, ínfimo servo, voluntário e 

perpétuo escravo de vossa adorável clemência. Com isto, vós me ensinais inocente 

complacência aos meus próprios delitos, porque são a V.Majestade ocasião de um 

ato tão heróico que merece a admiração e aplauso do universo.  

Gozai pois, ó excelsa rainha, o triunfo de um belo perdão, e a mim vencido e 

triunfado, concedei aquele lugar que vos agrada entre vossos últimos servos, já que 

eu, para o futuro, não poderei ser meu, sem ser ingrato!” 

ANTONIO SPÍNOLA não retornou a Gênova. Ficou na corte francesa onde recebeu da 
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rainha o título de Gentil Homem da Câmara, e por pressão desta é nomeado Cabo 

dos Conselheiros do príncipe. Este príncipe é um irmão natural do rei, premiado por 

isto com o título de Grande Prior e Governador de Provença.  

ANTONIO manda buscar sua família para a França, onde ficarão em definitivo, sendo 

que muito mais tarde, um neto de ANTONIO MARIA, CÉSAR SPÍNOLA, tornar-se-á 

riquíssimo e se casara com a filha do Conselheiro do rei e Senhor da Galícia. Mais 

velho, ANTONIO MARIA  SERÁ ELEVADO A Presidente Tesoureiro Real da França.  

Catarina será mãe de dois reis da França (Carlos IX e Henrique III) e será a poderosa 

rainha mãe, que guiará a vida política dos seus filhos reis. Se houve alguma coisa 

entre Catarina e Antonio, a história se calou.  

 

 

CXCVIII- FELIPE DE HABSBURG É COROADO COMO FELIPE II, E O SEU REINO É A 

ESPANHA COM SUAS POSSESSÕES. HOLANDA, BÉLGICA, ITÁLIA, AMÉRICAS E 

COLÔNIAS DA ÁFRICA E ÁSIA. 

As profundas modificações ocorridas na Europa e Oriente Médio têm os seus efeitos 

sobre a Itália. Pequenos países em termos econômicos não têm mais condições de 

suportar o custo das guerras.  

Canhões de duas toneladas de bronze exigiam uma economia forte para produzí-los 

e sustentá-los de balas e pólvora caras, em grande quantidade.  

As grandes caravelas, para carregar e disparar 50 canhões ou mais tinham que ser 

muito bem construídas. As galés não podiam suportar o Oceano Atlântico e as 

viagens longas assim, as Américas e a Ásia ficam vedadas para o comércio das 

pequenas repúblicas italianas.  

É a vez das grandes potências emergentes, Espanha, Portual, França, Inglaterra, e 

um pouco mais tarde, a Holanda.  

Em 1556 o rei Carlos V de Habsburg, então com 56 anos está cansado das guerras. 

Para pôr fim ao conflito de quase 40 anos, ele decide acabar com a causa, o imenso 

Império.  

Para isto ele fica com a Alemanha, menos exposta e mais forte militarmente, e sem 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

tradição colonialista.  

Ao seu filho Felipe de Habsburg, ele entrega a Espanha com as suas possessões. 

Felipe de Habsburg é coroado como Felipe II, e o seu reino é a Espanha com suas 

possessões. Holanda, Bélgica, Itália, Américas e colônias da África e Ásia.  

Os últimos doges da família, ALBERTO SPÍNOLA E BATTISTA SPÍNOLA não têm mais o 

poder de outrora.  

Andréa Dória, na tentativa de salvar a república faz uma nova Constituição, 

promulgada em 09 de setembro de 1528, após uma fragorosa derrota dos Adorno no 

Casteleto, mas nada é capaz de salvar a República de Gênova porque o problema 

não é mais interno, mas externo.  

 

 

CXCIX- EM 1569 NASCE EM GÊNOVA AMBRÓSIO SPÍNOLA, FILHO DO MARQUÊS DE 

BENAFRO, DO RAMO S.LUCCA, FILLIPO SPÍNOLA E POLICENA GRIMALDI, PRINCESA 

DE SALERMO 

 A nação genovesa não foi capaz de acompanhar as mudanças, e agora é muito 

tarde. Em vão tenta conservar Chipre. O crescimento da pirataria muçulmana torna 

impossível comercializar pelo Mediterrâneo.  

A Ilha de Córsega em 1522 se torna uma propriedade do Banco S. Giorgio, o que 

possibilitará a sua negociação e entrega para a França.  

Quando os franceses são derrotados na batalha de Bicocca em 1522, sai um Senhor 

e vem outro.  

Em 30 de março de 1522 o exército vencedor, o espanhol comandado por Próspero 

Colonna bombardeia, ocupa e saqueia Gênova, que passa para o domínio espanhol a 

partir de 1547.  

Com isto deixa de haver fronteira entre a Itália e a Espanha; os SPÍNOLA não são 

mais cidadãos genoveses, mas cidadãos espanhóis. Muitos se aproveitam desta 

nova condição e vão trabalhar na Espanha.  

Vamos encontrar vários deles, tanto no tempo de Carlos V, como no do seu filho 
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Felipe II. 

Existem registros de GIANBATTISTA SPÍNOLA, LEONARDO SPÍNOLA E SIMON 

SPÍNOLA na primeira metade dos anos 1500 para a Bélgica, como embaixadores de 

Carlos V, mas nenhum registro do retorno, ou do que aconteceu com eles.  

Existe a Rua SPÍNOLA, com várias casas comerciais do mesmo nome no centro de 

Bruges, na Bélgica, o que é indicação de que a família se estabeleceu lá. 

Em 1569 nasce em Gênova AMBRÓSIO SPÍNOLA, filho do marquês de Benafro, do 

ramo S.Lucca, FILLIPO SPÍNOLA E POLICENA GRIMALDI, princesa de Salermo.  

Os seus avós são Nicolau Grimaldi, príncipe de Salermo, e sua avó uma Fieschi. O 

outro avô, um Dória. AMBRÓSIO é o resultado da fusão de quatro grandes famílias 

genovesas, e também recebeu a herança delas tornando-se imensamente rico.  

 

 

CC- OS FILHOS DO CASAL FILIPPO SPÍNOLA E POLICENA GRIMALDI SÃO QUATRO:- 

AMBRÓSIO, FREDERICO, POLICENA E AGOSTIN.  

Os dois mais velhos, AMBRÓSIO E FREDERICO são mandados para a universidade 

onde estudam matemática e ciências militares. AMBRÓSIO entrou para o Exército, e 

FREDERICO para a Marinha. 

POLICENA SPÍNOLA casou-se com um nobre espanhol, Diego de Gusmán, marquês 

de Leganci, e foi mãe de GASPAR DE GUSMÁM, marquês de Leganci e vice-rei de 

Valença.  

AGOSTIN, o caçula entrou jovem para o seminário logo após a morte da mãe.  

O filho de GASPAR DE GUSMÁN E POLICENA DE GUSMÁN , D. AMBRÓSIO DE 

GUSMÁM SPÍNOLA, conde de  Altamira, adotou o nome de família da avó, e passou 

a ser chamar AMBRÓSIO DE GUSMÁN SPÍNOLA.  

Em 1592, aos 23 anos, ANBRÓSIO SPINOLA se casa com Juana Basadone, com quem  

teve três filhos- AGOSTIN, POLICENA E FELIPE, este nascido em 1579. 

Pouco depois Juana morre, e AMBRÓSIO DE GUSMÁN SPÍNOLA sentirá tão 
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profundamente sua perda que não volta a se casar, dedicando-se inteiramente à 

carreira militar, e com uma devoção religiosa que o tornará o maior general do seu 

tempo, mas desleixará com a educação dos seus filhos, que deixará a cargo de 

professores contratados.  

Seu filho FELIPE BASADONE SPÍNOLA entrará jovem para o exército, seguindo as 

pegadas do pai, procurando servir onde ele fosse, mas AGOSTIN BASADONE 

SPÍNOLA, como o seu tio, entrará também para o seminário  para ser padre e pouco 

verá o pai e o irmão, militares. 

A vitória dos Guelfos na Espanha e Itália dá tal poder à Igreja que permite o 

aparecimento da Santa Inquisição, que com o frade Tomaz de Torquemada assumirá 

tais poderes que nem mesmo os seus ousarão se opor contra ela.  

https://www.facebook.com/notes/joaquin-otero-puig/casas-nobles-

espa%C3%B1olas-duques-de-sesto/1463604227192414 

 

 

CCI- GUILHERME DE ORANGE ASSUME A LIDERANÇA DAS PROVÍNCIAS UNIDAS, E EM 

1579 DECLARA A REPÚBLICA DAS PROVÍNCIAS UNIDAS, OU UNIÃO DE UTRECH, 

INDEPENDENTE DA ESPANHA 

 

Na Alemanha, Holanda e Inglaterra, os Guibelinos venceram. A separação entre a 
Igreja e o Estado os tornará mais tolerantes. Por esta razão, intelectuais, 
empresários e banqueiros judeus fugiram para estes países.  

A Holanda recebeu os dissidentes espanhois, ricos judeus intelectuais de todas as 
correntes, cientistas e professores, tornando-se um refúgio seguro, pois mesmo 
pertencente, teoricamente à Espanha, estas províncias chamadas de Países Baixos, 
estão separadas da Espanha pela França, que fica entre os dois. Além desta 
separação física, ainda estão separados por língua, povo e religião.  

A separação política existe pelo lado dos holandeses, e somente a Espanha pensa ser 
dona da região  pretendendo impor a sua autoridade pela força.  

Guilherme de Orange assume a liderança das Províncias Unidas, e em 1579 declara a 
República das Províncias Unidas, ou União de Utrech, independente da Espanha. 

https://www.facebook.com/notes/joaquin-otero-puig/casas-nobles-espa%C3%B1olas-duques-de-sesto/1463604227192414
https://www.facebook.com/notes/joaquin-otero-puig/casas-nobles-espa%C3%B1olas-duques-de-sesto/1463604227192414
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 Prontamente eles recebem o apoio da rainha Elizabeth I, da Inglaterra e o velado 
apoio de Henrique IV, da França.  

Felipe II é primo de Elizabeth I, mas as diferenças políticas e religiosas entre dois é 
marcante, pois Elizabeth assume a religião anglicana fundada por seu pai Henrique 
VII.  

Ela está velha e Felipe tem esperança de que com a morte dela, Mary Stuart sendo 
católica, venha a ser  coroada, mas Elizabeth é uma política hábil, fria e calculista e 
manda decapitar a prima Mary, e assim FelipeII, um católico fervoroso resolveu agir, 
recuperando as províncias rebeldes da Holanda e invadindo a Inglaterra para 
restaurar o catolicismo. 

Em 1580 FELIPEII herda Portugal, unindo os dois países. Uma união que irá durar 60 
anos.  

FELIPEII envia para a Bélgica o competente general e arquiduque de Parma na Itália, 
Alberto Farnesi, cuja família tem a mesma origem, e possui laços de sangue com os 
SPÍNOLA.  

 

 

CCII-A ESPANHA ORGANIZA A MAIOR ESQUADRA ARMADA, JAMAIS VISTA OUTRA 

IGUAL NO MUNDO ATÉ ENTÃO. 

São 130 navios com 2.400 canhões com 124.000 tiros, 8000 marinheiros, 18.000 

soldados. É a invencível armada organizada e comandada pelo competente 

almirante Marquês de Santa Cruz, mas em 09 de fevereiro de 1588 morre o Marquês 

de Santa Cruz sem ter um substituto à altura.  

Felipe II indica para substituí-lo o velho duque de Medina-Sidônia, D. Afonso de 

Gusmám el Bueno, uma das mais infelizes decisões da história, que mais uma vez 

provocará mudanças no mundo. D.Afonso não é marinheiro ou soldado. Ele tenta 

recusar o cargo para o qual não se considera competente, mas em vão.  

Felipe quer no cargo um nobre espanhol de alta estirpe para não contratar algum 

estrangeiro.  

D.Afonso reúne esta armada no rio Tejo em Portugal, de onde deveria partir pela 

costa até a Bélgica, e lá embarcar a tropa do arquiduque Alberto, e desembarcá-la 

do outro lado do Canal da Mancha, em Margate, próximo a Londres.  
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Quando levanta âncora no Tejo, com mais de um mês de atraso, descobre que a 

água e a comida já haviam se estragado com a longa espera. Somente em La 

Corunha havia suprimento para uma armada tão grande. 

Gastou-se mais um mês para isto.  Somente em 21 de junho a frota parte, em uma 

formação compacta triangular, subindo pelo Canal da Mancha, sem que D. Afonso 

soubesse o que fazer agora.  

Do lado inglês, a frota de 105 pequenos, mas rápidos navios,  está sob o comando do 

competente do almirante Lord Howard of Efinghan, com 30.000 soldados na costa e 

17.000 em Tibuny, no Tâmisa, para proteger Londres.  

A frota inglesa conta ainda com o veterano pirata Sir Francis Drake, experiente 

combatente do mar. Se a armada espanhola tivesse um comandante competente, a 

história seria diferente.  

Por razão desconhecida, a armada espanhola subiu pelo canal sem atacar os 

ingleses, os quais não se atreveram a atacar, só seguindo a frota, com rápidos e 

pequenos ataques, como marimbondos picando um cavalo.  

 

 

CCIII- OS POSTOS MÁXIMOS SÃO OCUPADOS POR AMBRÓSIO SPÍNOLA NO 

EXÉRCITO, E FREDERICO SPÍNOLA NA MARINHA. 

A armada seguiu para o Norte, contornando a Inglaterra, e entrou no turbulento e 

perigoso Mar do Norte, onde é apanhada por uma tempestade e jogada contra a 

costa da Irlanda. Foi o desastre total. Somente 67 navios conseguem escapar, 63 

afundam e os soldados que conseguiram chegar à costa foram mortos pelos 

Irlandeses.  

Deste desastre em 1588 a Espanha não se recuperará, e em 1598 morrerá o rei 

Felipe, subindo ao trono Francisco II, que manterá a mesma política de guerra.  

Em terra na Bélgica, as coisas não andam melhores. A fortaleza de Ostend, na costa, 

em 1601, comandada pelo general inglês Francisco Vera resiste, impondo várias 

derrotas aos espanhóis.  

No último ataque espanhol, Francisco Vera abriu os diques das terras baixas em 

torno de Ostend, afogando muitos espanhóis e provocando a perda das armas.  
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O rei espanhol reconhece que o problema é o comando. O arquiduque Alberto 

Farnesi manda buscar na província de Gênova os comandantes necessários.  

Os postos máximos são ocupados por AMBRÓSIO SPÍNOLA no Exército, e FREDERICO 

SPÍNOLA na Marinha.  

O primeiro a viajar foi FREDERICO, que assume o que restou da esquadra espanhola, 

que reorganiza e prepara para a ação. AMBRÓSIO chega em seguida, e o que 

encontra é desanimador. O moral é baixo pelas derrotas, e seriam necessários novos 

comandantes e disciplina na tropa.  

Ele retorna a Gênova e contrata com os seus próprios recursos 9.000 soldados, com 

vários SPÍNOLA de sua confiança nos postos-chave. Em 02 de maio de 1602 ele chega 

a Bruxelas.  

O príncipe Maurício de Nassau, comandante dos holandeses retoma as ações 

aproveitando-se da desorganização dos espanhóis no momento.  

 

 

 

CCIV- EM SEGUIDA AMBRÓSIO  RETOMA O CERCO DE OSTEND, ENQUANTO 

FREDERICO, NO MAR, FECHA O PORTO PARA QUE NÃO RECEBA SUPRIMENTOS DA 

HOLANDA 

AMBRÓSIO SPÍNOLA apresenta ao arquiduque uma carta do rei determinando que a 

estratégia de guerra a ser adotada será a estabelecida por ele AMBRÓSIO, ficando o 

arquiduque com funções administrativas.  

Em seguida AMBRÓSIO  retoma o cerco de Ostend, enquanto Frederico, no mar, 

fecha o porto para que não receba suprimentos da Holanda.  

O arquiduque havia planejado diferente, imaginando que ele seria o comandante 

supremo, e pensou em colocar o almirante Francisco de Mendoza no mar, 

assediando Ostend, enquanto ele atacaria por terra. Enquanto isto AMBROSIO 

atacaria um objetivo secundário, como por exemplo, a fortaleza de Diste.  

É um evidente conflito de autoridades e choque de vaidades, mas em vista das 
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novas ordens reais, AMBRÓSIO tem a palavra final e impõe sua autoridade. Não 

haverá tentativa de invadir a Inglaterra enquanto os holandeses não forem 

derrotados. Não haverá dispersão de forças. Uma luta de cada vez.  

Em Madri morre Francisco II, e é coroado Felipe III também católico fanático, que em 

contato com os católicos ingleses planejou invadir este país para “libertá-los”.  

Felipe pensa em utilizar um plano concebido por FREDERICO SPÍNOLA antes da 

chegada de AMBRÓSIO à Bélgica.  

Quando este recebe a ordem real de invadir a Inglaterra, compreende ser impossível 

tal ação com os recursos disponíveis. O exército teria que ser dividido, um para 

combater os holandeses, outro para a invasão inglesa.  

Ele parte para a Alemanha e Itália para contratar mais soldados mercenários. 

Quando está em Pávia, recebe a notícia da morte de FREDERICO SPÍNOLA.  

 

 

 

CCV-NA PRIMEIRA DESCARGA DE CANHÕES, FREDERICO SPÍNOLA É ATINGIDO E 

MORRE O SONHO ESPANHOL DE INVADIR A INGLATERRA MORRE COM ELE. 

FREDERICO SPÍNOLA havia partido a 1º de junho de 1602 do porto de Sesimbra, 

próximo a Lisboa, com 16 navios, três deles portugueses, para dar a impressão de 

que iria fechar somente o porto de Ostend, mas o plano real é que ele ficaria de 

prontidão próximo a Ostend.  

Quando AMBRÓSIO chegasse com as tropas, elas seriam embarcadas e levadas para 

a Inglaterra pelo estreito de Dover. Porém, os ingleses devem ter sabido destes 

planos e decidiram sair da defensiva e atacar a frota espanhola, o que não haviam 

feito até então.  

Quando a frota de FREDERICO cruzava o Canal da Mancha, se encontra com a frota 

de Sir Richard Levenson, e este ordenou o ataque de surpresa, coisa que FREDERICO 

não esperava que o inglês ousasse.  
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Na primeira descarga de canhões FREDERICO é atingido e morre. O sonho espanhol 

de invadir a Inglaterra morre com ele.  

O rei oferece a AMBRÓSIO SPÍNOLA o comando da frota, o que ele prudentemente 

recusa por não ser homem do mar. Com a morte de FREDERICO e a destruição da 

sua frota, a invasão é inviável.  

AMBRÓSIO SPÍNOLA retorna a Ostend, e em 1603 tem início o cerco.  

O que resta da esquadra espanhola fica na costa impedindo a chegada de 

suprimentos. Por terra ele usa a velha tática romana da circunvalação, aproveitando 

os canais alagados pelos próprios holandeses; construiu mais valas e paliçadas 

fechando o forte sem atacá-lo.  

Um ano depois, a 20 de setembro de 1604, não suportando mais a fome, Ostend se 

rende.  

O balanço em vidas dos três anos da campanha de Ostend custou 40.000 mortos, a 

maioria antes da chegada de AMBRÓSIO. A maioria não foi morta pelas armas, mas 

pela peste negra, velha companheira dos exércitos.  

 

CCVI- O POVO APLAUDIU AQUELE QUE VENCEU OS PROTESTANTES, ELEVANDO A 

GLÓRIA DA NAÇÃO CATÓLICA. DIANTE DE TAL PRESTÍGIO POPULAR, O REI SE VIU 

OBRIGADO A CONDECORÁ-LO COM O “VELO DE OURO”. 

A capitulação de Ostend tornou AMBRÓSIO um comandante respeitado e temido. A 

principal causa do seu sucesso foi a férrea disciplina imposta por ele e seus homens 

genoveses às tropas de infantaria.  

Em Madri, junto ao prestígio surgiu a inveja, pois a vitória não foi de um 

comandante espanhol, mas genovês, que como outro genovês, Cristóvão Colombo, 

humilhou a elite espanhola com o seu sucesso.  

Em 1604 ele se vê obrigado a ir a Madri para neutralizar intrigas. A sua chegada à 

capital foi triunfal. O povo aplaudiu aquele que venceu os protestantes, elevando a 

glória da nação católica. Diante de tal prestígio popular, o rei se viu obrigado a 

condecorá-lo com o “Velo de Ouro”. 
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AMBRÓSIO adotou na corte espanhola o comportamento típico do militar e nobre 

espanhol, chamado de “sociego” isto é, o homem não altera o comportamento, 

qualquer que seja a pressão sobre ele, mostrando sempre um semblante tranquilo, 

até diante da morte. AMBRÓSIO SPÍNOLA impressionou Madri.  

Em seu retorno para Flandres, ele o faz pela França, parando em Paris a convite de 

Henrique IV para um almoço.  

O rei francês embora católico via com simpatia a causa holandesa, como veria com 

simpatia qualquer causa que diminuísse o poder espanhol.  

Durante o almoço, o rei sondou AMBRÓSIO SPÍNOLA sobre o que ele iria agora fazer, 

pois para atacar as mais ricas províncias holandesas ele teria que atravessar o rio 

Reno. Na Holanda não há pontes sobre o Reno.  

A resposta de AMBRÓSIO foi:- “Senhor, o meu pensamento é achar pontes sobre o 

Reno e levar meu exército para a Frísia.” 

O rei, crendo-se burlado, replicou rindo:- “Como pode ser isto, se não existe nada 

unindo os dois lados do Reno? 

 

CCVII- OS HOLANDESES ESPERAM AGORA PELO PRÓXIMO MOVIMENTO DE SPÍNOLA, 

QUE ELES ACREDITAM SER CONTRA A MAIS PODEROSA FORTALEZA DA EUROPA, 

BREDA. 

AMBRÓSIO calou-se desviando a conversa para assuntos menos perigosos. Tempos 

mais tarde, quando AMBRÓSIO SPÍNOLA atravessou o Reno e venceu os holandeses, 

o rei se lembraria da conversa e comentaria:- “Outros me enganaram com a mentira, 

este italiano me enganou com a verdade”. 

Conquistada Ostend, a Bélgica é espanhola. Os holandeses esperam agora pelo 

próximo movimento de SPÍNOLA, que eles acreditam ser contra a mais poderosa 

fortaleza da Europa, Breda. Porém, ele não faz este movimento esperado, e se 

desloca com o seu exército no sentido contrário; viajou para a Alemanha subindo a 

margem esquerda do Rio Reno, até a cidade católica de Colônia, na fronteira onde 

existe uma ponte atravessando o rio.  
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Infelizmente esta ponte não chegou aos nossos dias. Situada ao lado da magnífica 

Catedral de Colônia, na fronteira onde existia uma ponte atravessando o rio, ela foi 

derrubada na segunda guerra mundial. 

 Em Colônia, SPINOLA atravessa o rio com o seu exército e retorna pela margem 

oposta descendo de volta para a Holanda. Esta manobra pegou Maurício de Nassau 

de surpresa 

O exército espanhol marcha sobre a Frísia em 1605 praticamente sem oposição, pois 

o grosso do exército holandês estava na outra margem, e não pode ser atravessado 

rapidamente em barcos.  

Para AMBRÓSIO a vitória da surpresa é mais moral, porque a sua posição é 

desconfortável. As linhas de suprimentos são longas, pois têm que fazer o mesmo 

percurso que ele fez.  

 

 

 

 

 

CCVIII- SPÍNOLA MANDA O GENERAL BUCQUOI ATACAR E TOMAR 

WATCHETENCOCK, O QUE NÃO É MUITO DIFÍCIL, POIS A FORTALEZA NÃO É MUITO 

FORTE, ENQUANTO ELE AVANÇA PELOS CAMPOS DO MURS 

À sua esquerda está a fortaleza de Watchetendock, na região de Gueldres, e ele não 

pode avançar mais, deixando atrás de si a fortaleza inimiga.  

SPÍNOLA manda o general Bucquoi atacar e tomar Watchetencock, o que não é 

muito difícil, pois a fortaleza não é muito forte, enquanto ele avança pelos campos 

do Murs e toma o forte Cracone, indo acampar em Roerost, onde ele prepara uma 

armadilha para Nassau.  

Ele manda a sua cavalaria acampar a uma distância considerável, junto ao rio Roeur, 

dando a impressão de que a cavalaria e a infantaria foram afastadas para ter espaço 
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para descansar. Esta atitude é vista pelos holandeses como um descuido presunçoso 

de um vendedor que despreza o inimigo.  

Sabendo desta separação, Nassau decide atacar a cavalaria comandada pelo general 

Trivulcio, aproveitando-se por ela estar afastada da temida infantaria espanhola.  

Mais uma vez prevalece a esperteza de SPÍNOLA. Os holandeses fizeram exatamente 

o que ele esperava. Deslocando-se rapidamente, SPINOLA fechou o exército de 

Nassau entre a cavalaria e a infantaria, desbaratando o exército holandês. Contudo, 

ele não conseguiu ultrapassar Izel e Nabal como esperava.  

A longa campanha que chegou até 1606 provocou um grande desgaste nas tropas. 

Começou a faltar dinheiro para o soldo dos soldados. A tropa precisava de descanso. 

As baixas precisavam ser substituídas e o exército reorganizado.  

Ambrósio vai a Madri em busca de recursos. É recebido pelo rei com as honras e 

nomeado o seu Conselheiro de Estado e Guerra. Dinheiro, porém, nem falar, os 

banqueiros reais não acreditam no sucesso da campanha. Se SPÍNOLA for derrotado, 

não haverá butim e impostos para repor o dinheiro aos cofres do Estado. 

 

  

 

CCIX- TAL É A FÉ OU O ORGULHO DE SPÍNOLA QUE ELE TOMA O EMPRÉSTIMO NO 

BANCO REAL, SENDO ELE PRÓPRIO FIADOR, DEIXANDO OS SEUS BENS PESSOAIS 

COMO GARANTIA.  

Em seguida ele vai para Gênova tratar de negócios particulares e descansar. 

Durante a sua estadia lá, ele é atacado por uma febre intensa e persistente, que o 

incomodou muito. Mesmo sem estar completamente recuperado ele retorna para 

Frandles. 

Em sua passagem por Madri ele recebe a delicada missão do rei Felipe II. O rei tem 

se mantido no trono com forte oposição, sendo acusado de estar empobrecendo a 

Espanha, que dona da metade do mundo deveria desfrutar do mesmo conforto e 

riqueza das outras nações. Tal acusação é verdadeira.  
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Os nobres espanhóis deixaram de ser guerreiros e trabalhadores. Levam uma vida 

folgada em festas, gastanças, rendas e sedas.  

Os combatentes  são contratados em outras terras. Os conquistadores como Pizarro, 

vinham das classes miseráveis e das regiões mais pobres.  

O luxo dispendeu as riquezas,  e a Inquisição espantou os talentos. Desta forma, o 

rei não podia confiar em sua gente para missões políticas delicadas que exigissem 

talento, inteligência e diplomacia.  

A rainha Dona Izabel está doente e o apoio de outras nações como a Alemanha e a 

Áustria é fundamentado nos laços de sangue da rainha.  

O rei teme que ela morra e ele acabe destronado. A solução é o apoio das tropas 

espanholas em Frandles, onde o comandante geral é o arquiduque Alberto Farnese.  

SPÍNOLA deve negociar com o arquiduque Farnese e conseguir dele um juramento 

público de apoio e fidelidade. Em caso de recusa, a instrução secreta e verbal é que 

SPÍNOLA o prendesse e o substituísse imediatamente.  

A história não registrou a conversa entre os dois, mas o arquiduque fez o que o rei 

queria.  

 

CCX- UMA CARTA DE SOLDADOS AMOTINADOS E ENVIADA AO COMANDO FOI 

RECUPERADA POR GEOLFREY PARKER E USADA EM SUA TESE DE DOUTORADO. 

MOSTRA MUITO BEM O ESTADO DE ESPÍRITO DOS SOLDADOS DE SPÍNOLA 

Em fins de junho AMBROSIO verifica que os suprimentos que ele havia enviado 

estão no fim.  

Novos empréstimos são levantados para abastecer a tropa. A inércia de meses 

começa a afetar a disciplina. Para manter a tropa ocupada, ele ordena o ataque a 

Isel, porém o tempo está contra ele; chuvas torrenciais fora de época desabam na 

região, transformando as estradas em um imenso lamaçal, dificultando o 

deslocamento das pesadas carretas de guerra.  

Os planos são mudados, e em vez de Isel, ele vai contra Gral, onde as estradas ainda 

são transitáveis. A fortaleza é tomada a 14 de agosto, após nove dias de cerco. Em 

seguida ataca Bemberg, a fortaleza vizinha que não é tomada tão facilmente. 
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SPÍNOLA gasta um mês com muitas baixas.  

Nassau tenta recuperar Gral sem sucesso. A peste reaparece provocando muitas 

baixas e falta dinheiro, o que torna os alimentos escassos. O exército espanhol 

começa a perder o ímpeto e a insatisfação dos soldados se manifesta.  

Dentro do exército espanhol são faladas 13 diferentes línguas. Existem soldados 

ingleses, irlandeses, escoceses, católicos exilados, belgas, valões, alemães, italianos, 

búlgaros, etc,  e até mesmo espanhóis.  

Uma carta de soldados amotinados e enviada ao comando foi recuperada por 

Geolfrey Parker e usada em sua tese de doutorado. Mostra muito bem o estado de 

espírito dos soldados de SPÍNOLA.  

A carta é assinada com três cruzes, escrita em letra de forma, sem pontuação ou 

separação de palavras. É uma proeza de paciência e boa vontade lê-la.  

Para não confundir os leitores apresento a carta devidamente trabalhada por 

G.Parker, que teve a paciência de separar as palavras e colocar as letras faltantes.  

“Cien pagas nos devem i me parece que no hacem caso de nosostros no se espanten 

por cosas que viren pus ANSI no tratan pu(e)s no nos pagan lo que tanto trabajamos 

aun de uma miser(i)a hambre que nos Dan nos La vem alargando de mês a mês 

tanto cargan AL asno que a coces echan la carga que por vida de dios que nos lo na 

de pagar los que mas cerca estuvieren pues tan poço se aquerdan de nosotros juro”.  

 

 

CCXI- POR INSTRUÇÃO DE AMBOS OS GOVERNOS, ESPANHA E HOLANDA, SPÍNOLA E 

NASSAU DEVEM SE ENCONTRAR E SELAR UMA PAZ, FIXANDO AS FRONTEIRAS 

ATUAIS, E O ARMISTÍCIO DEVE DURAR 12 ANOS. 

Os banqueiros reais não acreditam no sucesso final da guerra, o que poderia gerar 

recursos em impostos, caso a Espanha se impusesse na região. A análise dos 

banqueiros é correta e AMBROSIO SPINOLA se convencerá disto em 1606, e informa 

ao rei a impossibilidade de vencer a Holanda.  

A tática tem que ser de conquistar o máximo de territórios possível, e fixar depois as 

fronteiras por tratados.  

A razão disto é fácil de entender. Na Holanda convivem vários povos de várias 

religiões. O catolicismo, o protestantismo e o judaísmo se respeitam sem 
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perseguições ou censura, e isto é o oposto do que acontece na Espanha.  

Se perderem a guerra, os holandeses serão lançados ao mar, o que é melhor do que 

as fogueiras da Inquisição.  

O exército espanhol de mercenários e descontentes só é mantido unido por causa 

do rigor dos castigos.  

Diante desta constatação desanimadora, SPÍNOLA termina sua carta ao rei.  

...” Deus, Vossa Majestade e o mundo serão testemunhas de que eu fiz tudo o que 

foi possível, porém sou um simples homem, e não tenho recursos para manter um 

exército...” 

A corte espanhola teme a eloqüência de SPÍNOLA quando conseguir dinheiro em 

Madri. Por esta razão os secretários de Estado usam de todos os recursos para 

impedir a ida do General à Espanha para conversar com o rei e banqueiros. A 

campanha de SPÍNOLA quebrou a resistência das forças rebeldes e as finanças 

espanholas.  

Na Holanda não foi diferente. O pequeno país, apesar da ajuda inglesa está 

quebrado.  

Por instrução de ambos os governos,  SPÍNOLA e NASSAU devem se encontrar e selar 

uma paz, fixando as fronteiras atuais, e o armistício deve durar 12 anos.  

 

 

CCXII-O ENCONTRO OCORRE A 09 DE ABRIL DE 1607 NA CIDADE DE HAIA, E O 

ARMISTÍCIO DEVE DURAR 12 ANOS. 

Os dois comandantes orgulhosos e vaidosos finalmente se encontram frente a 

frente. Quando perguntam a Nassau quem era o melhor comandante militar da 

Europa, ele respondeu:- “SPÍNOLA É O SEGUNDO”. Evidentemente ele se 

considerava o primeiro.  

Assinada a trégua, SPÍNOLA considerou desnecessária a sua presença em Frandles, e 

encaminha ao arquiduque o seu pedido de dispensa.  

O pedido é recusado tanto pelo arquiduque, quanto por Madri.  

Ao arquiduque não convém ficar sem o seu estrategista, à corte não convém a 
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austera, famosa e brilhante figura de SPÍNOLA junto à frívola e decadente 

administração, principalmente ao poderoso marquês de Olivares, Gaspar de 

Gusmán, homem irrassível e orgulhoso, que não aceita a fama e o brilho de um 

estrangeiro na defesa dos interesses espanhóis.  

SPÍNOLA é mantido em Bruxelas em trabalho mais burocrático do que militar.  

Na noite de 28 de novembro de 1609, uma hora antes de amanhecer, um jovem 

casal, ambos com 21 anos, cruza a fronteira da França com a Bélgica, em fuga, 

buscando proteção no estrangeiro. Ele é o príncipe Henrique de Bourbon e Condé, e 

a moça, sua esposa Carlota de Monmorenecy, fugindo do rei francês Henrique IV, tio 

do jovem Henrique II Condé.  

A princesa Carlota não é bonita, mas possui um encanto e um espírito que chamou a 

atenção da corte um ano antes, quando foi oficialmente apresentada ao rei, tio do 

seu marido, logo após o casamento, como mandava o protocolo oficial.  

Ela é um tipo mignon e de rosto redondo, sem qualquer traço que atraísse a atenção 

dos homens. Seu marido, o príncipe Condé, é o terceiro na linha sucessora, vindo em 

seguida ao seu primo Luiz, futuro Luiz XIII.  

Condé é até então, uma figura apagada na corte, talvez até mesmo devido à sua 

juventude, mas que apareceu repentinamente com o seu casamento.  

O rei Henrique IV, Henrique de Navarra assumiu o trono francês pela força, 

inicialmente protestante, e depois católico, acabou não tendo a confiança dos dois 

lados.  

 

 

CCXIII-  ELE É O PRÍNCIPE HENRIQUE DE BOURBON E CONDÉ, E A MOÇA, SUA ESPOSA 

CARLOTA DE MONMORENECY, FUGINDO DO REI FRANCÊS HENRIQUE IV, TIO DO 

JOVEM HENRIQUE II CONDÉ. 

Com o edito de Nantes este rei deu a católicos e protestantes igualdade perante a 

lei, o que desagradou a maioria católica na França fazendo com que o rei andasse na 

corda bamba.  

Nos últimos anos do seu reinado, ele mostrou evidentes sinais de problemas 

mentais, criando situações confusas na corte.  

O rei, então com 57 anos, apaixonou-se por Carlota, iniciando um assédio tão 
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ostensivo que criou embaraços aos parentes e ministros.  

O rei acaba por fazer proposta direta de fazê-la sua amante, mandando prender o 

seu marido se necessário. Porém, Condé é um príncipe real e não pode ser preso 

sem razões claras e sem conseqüências. O rei dá então a Condé três dias para 

desaparecer da França, deixando a esposa em Paris. 

Nesta mesma noite os dois decidem deixar o país, fugindo a cavalo para a Bélgica. 

Poucos dias depois chegam a Bruxelas, território espanhol.  

Quando o rei descobre o paradeiro dos dois, começa um intenso trabalho 

diplomático para conseguir o retorno de Carlota. Tentou com o governo espanhol, 

que estaria propenso a manter as boas graças da França e com a família Orange, da 

Holanda, seus parentes, onde o príncipe Nassau ficaria com a tutela da jovem.  

O objetivo destas manobras é criar condições para o seqüestro de Carlota sem 

comprometer o governo francês, que estaria empenhado no retorno da princesa por 

vias diplomáticas, e não rapto. Raptada por desconhecidos, e ficando Condé na 

Bélgica, as conseqüências políticas seriam mínimas.  

Prevendo estas dificuldades, o casal recorre ao arquiduque Alberto em busca de 

proteção, porém, o arquiduque deve seguir a orientação do governo espanhol, que 

considera o problema de forma política. Não deseja desagradar ao rei da poderosa 

França, de quem precisa da boa vontade, e não quer desagradar Condé, pois caso 

Luiz morra, ele será o rei.  

Assim, o arquiduque anuncia sua neutralidade, não se envolvendo.  

 

 

CCXIV- O CASAL PROCURA AMBROSIO SPÍNOLA QUE CONSIDERA OS DESEJOS REAIS 

UMA INFÂMIA QUE FERE TODOS OS PRINCÍPIOS DE HONRA DA NOBREZA, E NEM 

MESMO UM REI PODE FUGIR DESTAS OBRIGAÇÕES 

Diante desta decisão, o casal procura AMBROSIO SPÍNOLA. AMBRÓSIO considera os 

desejos reais uma infâmia que fere todos os princípios de honra da nobreza, e nem 

mesmo um rei pode fugir destas obrigações. Coloca assim os Condé sob sua 

proteção pessoal.  

Tomando conhecimento disso, o rei busca uma oportunidade de recuperar Carlota 
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pela força. A oportunidade surge na Alemanha, onde os duques de Neuberg e de 

Bradenburgo estão brigando com o Imperador alemão por causa da escolha do 

sucessor do falecido duque de Cléves, de onde saíram os SPÍNOLA séculos antes.  

Estes conflitos eram muito comuns, e frequentemente só envolviam grandes nações 

por vias diplomáticas para resolver as questões. O rei da França decide apoiar o 

duque de Neuberg, enviando o exército francês, o qual terá que passar por Bruxelas 

a caminho da Alemanha.  

SPÍNOLA ficou diante de um terrível dilema:- à sua frente está a Holanda, mantida 

por um precário tratado de paz de 12 anos. Às costas, a poderosa França, que 

poderá esmagá-lo em poucos dias. Ele não pode faltar com a sua palavra dada ao 

casal, sem quebrar o rigoroso código de honra. O arquiduque, apesar de ter sido 

contra o envolvimento no assunto, vê-se obrigado a apoiar o seu general, dando, 

portanto, o apoio espanhol. 

Intensas negociações de bastidores têm início para evitar o envio do exército 

francês, ou para retardá-lo até que uma solução seja encontrada.  

A solução veio em poucos dias. Os católicos espanhóis, liderados por Alexandre 

Farnésio nutrem um profundo ódio por Henrique, que massacrou católicos em 1590 

nas batalhas de Ivry e Arques, em seu caminho para o trono.  

Os católicos franceses do Guisé o odeiam por ter dado direitos iguais aos 

protestantes, e a core o odeia pelas humilhações feitas pelo rei em seus momentos 

de loucura. O cenário estava armado para uma revolta.  

 

CCXV-  A 26 DE MARÇO DE 1621, O REI ESPANHOL CHAMA AMBRÓSIO SPINOLA A 

MADRI – LÁ ELE É CONDECORADO O “GRANDE DA ESPANHA” 

Um fanático católico chamado François Ravaillac, de 32 anos, assassina o rei 

Henrique durante uma revolta palaciana.  

É rapidamente julgado e executado, sem ter tempo para falar, em 14 de maio de 

1610. 

A 26 de março de 1621, o rei espanhol chama AMBRÓSIO SPINOLA a Madri – lá ele é 
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condecorado o “Grande da Espanha” e deverá permanecer na capital até junho, 

quando então deverá retornar a Bruxelas.  

Na Alemanha, Matias será coroado Imperador alemão. O rei espanhol nomeia 

SPÍNOLA o seu representante nas cerimônias de coroação. Por trás dela vem a razão 

verdadeira.  

Em Roma está sendo decidido o destino da coroa romana, disputada por dois 

pretendentes, ambos os arquiduques, Alberto e Fernando. Este, porém, é um 

ardente defensor da política espanhola, razão pela qual Felipe III deseja a sua 

coroação. Para isso, ele precisa do apoio do Imperador Alemão.  

A missão de SPÍNOLA é conseguir este apoio. Sua missão é bem sucedida, e com o 

apoio da Espanha e Alemanha, Fernando é coroado rei de Roma.  

Os duques de Juliers e Cleves continuam tendo os seus atritos religiosos, porém as 

intolerâncias começam a se estender. Fernando da Baviera, rei da Boêmia, é católico 

e havia massacrado protestantes em Praga, e ambiciona a coroa imperial alemã, 

sendo inimigo de Frederico V, o outro candidato, eleitor do Palatinato, região alemã 

que faz fronteira com a Bélgica, e é protestante. 

Frederico é derrotado por Fernando na batalha da Montanha Branca, e é obrigado a 

fugir para a Dinamarca protestante, de onde o seu rei, Cristiano IV invade a 

Alemanha em favor dos protestantes. 

Gustavo Adolfo, rei da Suécia, e também protestante, e vendo a oportunidade de 

conquistar a costa alemã transformando o Mar Báltico em um mar sueco, invade 

também a Alemanha.  

 

CCXVI- O NOVO REI ESPANHOL AGRACIA SPÍNOLA COM O TÍTULO DE MARQUÊS DE 

BALBASES, TÍTULO QUE FICARÁ COM A FAMÍLIA, PASSANDO SEMPRE AOS FILHOS 

MAIS VELHOS ATÉ 1758  

O rei da Espanha, católico, decide apoiar os católicos alemães e envia AMBRÓSIO 

SPÍNOLA com o seu exército para invadir também a Alemanha. 

O cenário da grande tragédia européia está formado. O conflito que se estenderá de 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

1618 a 1648 será conhecido como a “Guerra dos 30 anos”, e mergulhará a Europa na 

miséria. Setenta e cinco por cento da população se transformará em mendigos. A 

fome se alastrará, pois os campos destruídos não produzirão mais, mas AMBRÓSIO 

ainda não sabe que isto ocorrerá.  

Ele marcha para a fronteira alemã, derrota e ocupa facilmente Maastrich, Durem e 

Orsoy, atravessa a cidade católica de Colônia e, do outro lado do Reb destroi e 

ocupa Mulem, tomando todo o Palatinato alemão em seis meses, com a ocupação 

de mais de 30 fortalezas.  

Com a chegada do inverno, ele aquartela os seus 30.000 soldados, quando chega a 

notícia de Madri, da morte de Felipe III. O arquiduque Alberto viaja para Madri,onde 

apoia a coroação de Felipe IV, tornando-se Conselheiro de Estado para Negócios 

Políticos e Militares, deixando a frente belga com SPÍNOLA.  

A trégua de 12 anos com a Holanda está terminando. AMBRÓSIO vai se encontrar 

com Maurício de Nasau em Cleves para tratar de uma nova tregua. A reunião é um 

fracasso e a guerra começa. 

SPÍNOLA ocupa Juliers e reinicia o ataque à Holanda.  

O novo rei espanhol agracia SPÍNOLA com o título de Marquês de Balbases, título 

que ficará com a família, passando sempre aos filhos mais velhos até 1758, quando 

com a morte de D. Dominga Spínola de la Cueva, sem descendentes, o título passará 

para a família Ozório.  

AMBRÓSIO ataca Berg-op-Zoom em território holandês, onde Maurício de Nassau 

havia concentrado uma formidável força esperando por isto. O serviço de 

espionagem espanhol falhou, não dando a SPÍNOLA uma idéia do que o esperava.  

 

CCXVII- NA BIOGRAFIA DE AMBRÓSIO SPÍNOLA FICOU REGISTRADO:- “ A RETIRADA 

DE BERG-OP-ZOOM FOI UMA DAS MAIS ATREVIDAS E SENSACIONAIS OPERAÇÕES 

MILITARES DE SPÍNOLA 

Quando SPÍNOLA percebeu a armadilha, já estava cercado em um bolsão em forma 

de U, uma grande ratoeira.  
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Os holandeses já consideravam a vitória certa, e precisavam de poucos dias  para 

fechar o cerco e esmagar os espanhois.  

Valeu aí novamente a férrea disciplina imposta por SPÍNOLA aos seus homens. Em 

hábil manobra durante a noite, ele fez a retirada das suas tropas em absoluto 

silêncio, levando todo o pessoal, equipamentos e armas.  

Na biografia de AMBRÓSIO SPÍNOLA ficou registrado:- “ A retirada de Berg-op-Zoom 

foi uma das mais atrevidas e sensacionais operações militares de SPÍNOLA, por saber 

prever o perigo e retirar sabiamente o seu exército”. 

Na primavera de 1624, AMBRÓSIO é convocado ao Conselho em Madri, sob a 

presidência da própria rainha. O objetivo da reunião é planejar a conquista de 

Breda, a mais poderosa fortaleza da Europa, na Holanda.  

Breda era habitada por católicos, no coração da Holanda protestante. Como na 

Holanda existia liberdade religiosa, os habitantes de Breda não têm interesse em ser 

“libertados” pela Espanha, onde impera a temida inquisição, que amedronta até os 

católicos.  

Dessa forma Breda é só uma peça de xadrez no complicado jogo político. Para 

SPÍNOLA e Nassau, um jogo para decidir quem é o melhor comandante militar da 

Europa.  

É uma questão de honra e orgulho entre os dois, não importando o custo em vidas.  

Os estrategistas espanhóis consideram impossível conquistar Breda, mas SPÍNOLA, 

aproveitando-se do momento favorável à sua pessoa, consegue autorização para 

tentar, conseguindo inclusive os quilômetros de Breda, disfarçando o seu 

movimento como se fosse para outro lugar. Repentinamente ele muda de direção, 

entrando em território holandês, e ataca Breda.  

 

CCXVIII- TODOS CONSIDERAM BREDA INEXPUGNÁVEL, E SPÍNOLA É LOUCO EM 

TENTAR A SUA CONQUISTA. 

Dentro do forte de Breda, 7.000 soldados o defendiam, sem acreditar na ousadia do 

general italiano.  
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Para convencer seus generais, SPÍNOLA os reúne, tendo a rainha como juíza, para 

convencê-los da viabilidade da ação.  

O rei Felipe IV apóia SPÍNOLA, emitindo um documento que prima pela inexatidão. 

No futuro, a interpretação do apoio real dependerá do resultado da campanha.  

A 24 de agosto iniciam-se os ataques. Maurício de Nassau faz a defesa externa, não 

entrando em Breda, com receio de um cerco, o que causaria problemas de 

abastecimento. Em caso de derrota, não haveria mais exército holandês para 

impedir a conquista do país. Uma chuva fina, fria e persistente, fora de época, 

transforma a região em um lamaçal, prejudicando os espanhóis.  

A notícia do ataque a Breda chega a Madri como uma bomba. Todos consideram 

Breda inexpugnável, e SPÍNOLA é louco em tentar a sua conquista.  

Maurício de Nassau está seguro da vitória e subestima a obstinação e competência 

de SPÍNOLA, não impedindo que ele construa obras engenhosas e hábeis para cercar 

a cidade.  

A uma distância segura das muralhas SPÍNOLA constrói uma estrada capaz de resistir 

às chuvas e às pesadas carretas de guerra.  

Um sistema de valas e paliçadas bloqueiam Breda, não permitindo manobras dos 

sitiados, nem a entrada de suprimentos. Não há ataque aos muros; é a cruel 

circunvalação dos romanos.  

SPÍNOLA vai esperar que a população e os soldados consumam todos os 

suprimentos de alimentos estocados.  

Nassau faz manobras de aproximação e recuo a 24 km da cidade esperando que 

SPÍNOLA vá ao seu encontro, abrindo a possibilidade de entrar abastecimento na 

cidade, mas sem sucesso.  

 

 

CCXIX- A 5 DE JUNHO DE 1526 ELE NÃO RESISTIU MAIS, LEVANTOU A BANDEIRA DA 

RENDIÇÃO. MAURÍCIO DE NASSAU FOI PESSOALMENTE ENTREGAR A SPÍNOLA A 

CIDADE DE BREDA. 
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Dentro do forte os holandeses compreendem finalmente a tática de SPÍNOLA. Não 

entrou um grama de comida desde o início do cerco. Se Nassau não romper as linhas 

espanholas, eles estão perdidos.  

No inverno a comida começou a faltar. O comandante do forte, Justino de Nassau, 

irmão de Maurício, começou a perder as esperanças na primavera.  

A 5 de junho de 1526 ele não resistiu mais, levantou a bandeira da rendição. 

Maurício de Nassau foi pessoalmente entregar a SPÍNOLA a cidade de Breda. 

No museu do Prado, em Madri, está o quadro de Diego Velasques chamado de “As 

Lanças”, pretensamente retratando o histórico momento em que Nassau entrega as 

chaves da cidade a SPÍNOLA.  

O quadro é pura imaginação do genial artista; SPÍNOLA ficou bastante irritado ao vê-

lo, pois alguns soldados na formação estão com as lanças fora do prumo, coisa que 

ele não admitia.  

Nassau se inclina entregando a chave, enquanto SPÍNOLA recebe com 

condescendência, posições que os dois orgulhosos generais jamais iriam tomar.  

No canto direito Velasques pintou o próprio retrato, como se lá estivesse presente. 

Ele jamais foi a Breda. Assim, a bela pintura de Velasques é uma fraude artística.  

A 03 de janeiro de 1628, SPÍNOLA  tira férias, retornando para a Espanha, viajando 

através da França.  

Em Paris é convidado pelo rei Luiz XIII para um almoço. O rei tem interesse em 

conhecer o mais discutido general da Europa. Durante a conversa, o rei pegunta o 

que ele acha da campanha que os franceses fazem contra La Rochelle, onde 

protestantes calvinistas resistem há muito tempo o exército francês.  

SPÍNOLA responde:- “Senhor, feche o porto e abra a mão”. Uma educada referência 

à sovinice do rei, que paga baixos salários e não fornece equipamentos adequados à 

guerra, e ao fato de a marinha francesa não fechar o porto de La Rochelle, por onde 

os ingleses abastecem os revoltosos 

 

 

CCXX- A CHEGADA DE AMBRÓSIO SPÍNOLA A MADRI É SEGUIDA DE GRANDES 

FESTAS EM HOMENAGEM AO CONQUISTADOR DE BREDA. 
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O conde Olivares, Gaspar de Gusmám, fica profundamente irritado com as 

homenagens. Os dois se diferem em tudo.  

Olivares considera inútil a conquista sem saques e exigências de resgates para 

encher o sempre combalido tesouro espanhol, enquanto SPÍNOLA defende a idéia 

de integrar as conquistas ao império, com os mesmos direitos e deveres.  

Olivares teme o exército espanhol contratado por genoveses. Nos postos-chave de 

comando já tem, além dos genoveses contratados por AMBRÓSIO, mais de dez 

SPÍNOLA, sendo que o filho de AMBRÓSIO, FELIPE SPÍNOLA já é um general, 

comandando um terço da infantaria espanhola.  

Para se livrar da incômoda presença, Olivares convence o rei de que ele deve enviar 

AMBROSIO com o seu exército para combater revoltosos italianos comandados pelo 

duque de Mântua.  

O rei acha a idéia boa, e ordena a ida de SPÍNOLA para a Lombardia, onde ele chega 

a 29 de setembro de 1629, assumindo o comando das forças espanholas na Itália.  

A França apoia o duque de Mântua em seu desejo de independência e invade a 

Sabóia. A Espanha, com o apoio alemão, se opõe à entrada da França na Itália. Daí 

começa a guerra.  

SPÍNOLA vai primeiro a Gênova rever a família, viajando de lá para Milão, onde 

assume o comando e invade o Montserrat.  

Os alemães ocupam a região de Valtellins, vizinha a Mântua, onde o exército francês 

resiste. Em 1630 está tudo pronto para o ataque a Mântua.  

O general espanhol Collalto cerca a fortaleza de Casale, já envolvida com SPÍNOLA 

no passado. Conhecedor da fortaleza, SPÍNOLA manda suspender os ataques, pois 

sabe ser alto o preço em vidas para atacar aquele forte. Adora a sua tática preferida, 

a circunvalação, quando há tempo.  

 

 

CCXXI-MONTSERRAT É CERCADA POR 24.000 SOLDADOS, E SPÍNOLA FAZ SABER AO 

COMANDANTE INIMIGO QUE ELE NÃO SAIRÁ DALI ATÉ A RENDIÇÃO. 
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O combate às tropas francesas em outros locais é importante para o cerco. 

AMBRÓSIO encarrega seu filho FELIPE de impedir que os franceses atravessem uma 

ponte de acesso à região de Mântua, mas os franceses conseguem passar dando 

muito trabalho a AMBROSIO para expulsá-los da região.  

AMBROSIO furioso chama FELIPE à sua presença para se explicar.  

AMBRÓSIO:- “A ordem era fazer tudo para que o inimigo não atravessasse.” 

FELIPE:- “ Tudo foi feito, Senhor! As tropas inimigas eram muito superiores!” 

AMRÓSIO:- “Você não foi morto, não foi ferido, nem feito prisioneiro, portanto não 

fez tudo!” 

A velha companheira das guerras aparece. A peste faz milhares de vítimas dos dois 

lados. Para acabar com a mortandade, o Núncio Apostólico se oferece como 

mediador. Ele leva uma mensagem de SPÍNOLA aos franceses. Ele levantará o cerco 

se os franceses se retirarem para além dos montes, fora do território italiano.  

A proposta é aceita e a paz volta à região sem uma grande batalha.  

Quando esta notícia chega a Madri causa um grande reboliço na corte. Olivares é 

tomado pelo ciúme por causa das vitórias do italiano. Mântua está pronta para fazer 

a paz, cujos detalhes e condições são acertados por AMBRÓSIO.  

Olivares começa a fazer intriga junto ao rei, pedindo a demissão de SPÍNOLA antes 

da assinatura da paz, a qual deve ser firmada por um espanhol, e não por um 

estrangeiro.  

Um emissário de Olivares é enviado  e  SPÍNOLA é demitido. O golpe no amor 

próprio do general é tão violento que ele não conta a humilhação ocorrida nem para 

o próprio filho Felipe.  

Acabrunhado ele se recolhe para o seu castelo de Castelnuovo de Cerivia, em 15 de 

setembro de 1630, onde entra em profunda depressão. Recolhido em seus 

pensamentos sombrios, ele começa a definhar sem qualquer sintoma de doença 

física. Dez dias depois, ... 
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CCXXII- A 25 DE SETEMBRO, SPÍNOLA MORRE EM DEPRESSÃOAOS 61 ANOS, 

MURMURANDO “HONRA E REPUTAÇÃO”. 

O historiador espanhol Públio escreveu estas palavras sobre ele:-  

“Foi SPÍNOLA um general competente e homem de coração, inteligente, humano, 

amou a Espanha até o sacrifício”.  

Nosso país, em marcha para uma grandessíssima decadência lhe deu a paga que dá a 

todos que o servem; o esquecimento, a intriga, a negação de todo auxilio material e 

moral para realizar um trabalho útil à pátria. 

“Ele escreveu histórias tão grandiosas como Ostend e Breda, porém, como sempre 

esquecemos aqueles que serviam a nossa causa, amargando uma existência de que 

deu em benefício do nosso esplendor.” 

Sem SPÍNOLA a Holanda retorna a iniciativa de guerra pressionando os espanhois 

em todas as frentes. A partir de 1624 começa a invadir o Brasil, em Salvador.  

Com a morte de SPÍNOLA, Maurício de Nassau fica liberado para agir e, em 1630 

ocupa também Pernambuco. Porém, a manutenção de uma costa de 1.000 

quilômetros, em sua maioria pobre não justificava.  

Em 1625 os holandeses são expulsos da Bahia e permanecem em Pernambuco. A 

colônia de Pernambuco é mantida por questão política, para pressionar a Espanha, 

pois não interessava aos holandeses lutar a 9.000 km de casa.  

A batalha de Tabocas, próximo a Recife, em agosto de 1625, vencida pelos 

brasileiros tinha 1.000 homens de cada lado, e é considerada a maior batalha 

travada pelos holandeses fora da Europa. 

Os prejuízos que o Brasil dava aos Holandeses estimularam a retirada deles. Para se 

ter uma idéia, em 1647 os holandeses 400.000 florins vendendo produtos 

brasileiros, principalmente o açúcar, mas gastaram 1.100.000 florins para defender a 

colônia. Este prejuízo foi aumentando nos anos seguintes, até que em 1654 eles 

desistiram definitivamente do Brasil. 
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CCXXIII-COM A MORTE DE AMBRÓSIO SPINOLA, SEU FILHO FILIPPO SPÍNOLA 

ASSUME O TÍTULO DE MARQUÊS DE BALBASES E CONTINUA SERVINDO O EXÉRCITO 

ESPANHOL. 

 

Nada de extraordinário acontece na vida dele até 1639, quando os franceses 

atravessam a fronteira da Catalunha invadindo a Espanha.  

O comandante espanhol na região, o conde de Santa Catalunha sofre várias derrotas 

seguidas, o que convence o rei a substituí-lo por um general experiente.  

É enviado para o seu lugar FILIPPO SPÍNOLA, em setembro de 1639, agora um 

homem de 46 anos.  

O objetivo dos franceses é distrair a atenção dos espanhóis da Itália, onde a 

influência espanhola e o domínio do Norte anexado à Espanha incomodam muito a 

França.  

Inicialmente FILIPPO leva o seu exército para reforçar o de La Colunha. São 10.000 

infantes e 2.000 cavaleiros.  

Nos primeiros combates ele empurra os franceses de volta às suas fronteiras, 

obrigando-os a se refugiarem no Castelo de Salces.  

Quatro batalhas são travadas saindo FILIPPO vencedor, sem, contudo conseguir 

entrar na fortaleza.  

Em socorro a Salces, a França envia um exército de 23.000 homens comandados pelo 

príncipe Condé, já nosso conhecido há alguns anos em Bruxelas.  

Os comandantes espanhois ficam temerosos de enfrentar agora um exército tão 

numeroso e recomendam a SPÍNOLA recuar para a fronteira, onde as montanhas 

dos Pirineus oferecem proteção defensiva.  

FILIPPO discorda; não é hora ainda de uma retirada. Ele ordena que não se ofereçam 

combates às tropas francesas, que recuem sem lutar, mantendo uma distância 

segura para se observar o próximo passo de Condé. Afinal, FILIPPO conhece Condé 

há 30 anos, desde quando ele e sua mulher fugiram para Bruxelas para se colocarem 

sob a proteção do seu pai, AMBROSIO.  

FILIPPO considera Condé um bom caráter, porém sem qualquer experiência militar.  

 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

CCXXIV-CONDÉ COMETEU O ERRO QUE NASSAU NÃO COMETEU EM BREDA. 

 Encontrado a fortaleza de Salces já sem o sítio, Condé concluiu erradamente que os 

espanhois recuaram para as montanhas, como seria lógico, e não ofereciam mais 

perigo, e ele faz então uma entrada triunfal na cidade. Condé cometeu o erro que 

Nassau não cometeu em Breda.  

Filippo retorna com o seu exército e cerca Salces. Agora não importa mais quantos 

soldados estão na fortaleza, eles não podem sair todos juntos em formação de 

batalha, teriam que sair em fila de no máximo 20 homens lado a lado, pelo portão 

do forte, não importando quantos têm atrás, a largura do portão é a nova frente de 

batalha.  

Os franceses ficam agora sitiados mesmo tendo a maior força. Filippo oferece uma 

rendição honrosa a Condé, que é recusada. É o cavalheiresco ritual da boa educação 

antes de se matarem. Então FILIPPO espera.  Quando o estoque de comida acabar 

em Salces a fome fará com que os franceses mudem de idéia.  

No dia 06 de janeiro de 1640, em pleno inverno, quando as necessidades de 

alimentos são maiores, eles não resistem mais e aceitam a rendição.  

Uma vez que FILIPPO conseguiu o seu objetivo, ele retorna para a Espanha, pois está 

ciente de que não pode permanecer indefinidamente em solo francês, mas o 

inverno faz também o seu efeito sobre o exército espanhol. Falta dinheiro para 

comprar alimentos.  

O exército de 30.000 homens poderia ser disperso pelos vários quartéis da Espanha, 

mas isto impediria uma rápida reunião das tropas, caso os franceses retornassem.  

FILIPPO precisa esperar pelas soluções diplomáticas que estão sendo conduzidas em 

Paris pelo seu irmão AGOSTIN SPÍNOLA, que prevê demoradas negociações com o 

astuto ministro francês, o cardeal Richelieu.  

FILIPPO, bom militar, mas péssimo político encontra uma infeliz solução para manter 

o exército na Catalunha. Ele divide o exército em pequenos grupos e o espalha pelas 

pequenas comunidades da região, de onde podem ser convocados rapidamente. 

Cada comunidade deve abrigar e alimentar o grupo que lhe couber. 
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CCXXV- FILIPO SPÍNOLA FICOU PARA SEMPRE NA BÉLGICA, DESAPARECENDO DA 

HISTÓRIA, POIS NADA MAIS IMPORTANTE ACONTECEU NA SUA VIDA 

Teoricamente a idéia é boa, mas o grupo de soldados rudes e armados, sem 

comando, em uma pequena localidade tende a abusos e arbitrariedades contra a 

população civil.. Isto aconteceu e foi um desastre.  

Em defesa dos seus bens, alimentos e mulheres, a população reage. O 

descontentamento é geral. Cada alternativa proposta por FILIPPO provoca mais 

descontentamento. Quando atendia um lado, o outro reclamava. 

O governo espanhol decide então retirar FILIPPO da Catalunha, onde os combates 

acabaram substituindo-o por alguém mais político, e enviá-lo a Frandles, na Bélgica. 

Ele viajou deixando atrás de si o fermento de uma discórdia que acabou em uma 

violenta guerra civil, que entrou para a historia com o nome de “Campos de Sangue” 

FILIPO ficou para sempre na Bélgica, desaparecendo da história, pois nada mais 

importante aconteceu na sua vida, mas o seu irmão AGOSTIN, que ficou em Madri, 

sempre foi uma criança reservada, mais chegada aos estudos do que a campanhas 

militares ou agitações na corte.  

Sua competência como negociador é que o qualificou a ser o diplomata e negociar 

com os franceses.  

Ele foi marcado pela morte prematura de sua mãe, POLICENA SPÍNOLA. Seu pai, 

AMBRÓSIO SPÍNOLA, sempre distante em guerras, pouca atenção deu aos filhos.  

Durante a adolescência, e por sua fina educação ele foi colocado como pajem da 

rainha Margarida, mulher do rei Felipe III, da Espanha (Felipe II de Portugal, pois 

nesta época os dois países estavam unidos).  

Na idade escolar ele foi enviado para o internato na respeitada escola de Acalá de 

Henares. Desta escola, ele foi para a Universidade de Salamanca, onde se formou 

em direito. Após a formatura, ele retorna a Madri, vivendo uma vida solitária e 

reservada como um pobre homem rico à procura do seu lugar no mundo.  
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CCXXVI-AGOSTIN SPÍNOLA ENTRA PARA UM CONVENTO PARA SE TORNAR PADRE, 

SENDO ORDENADO PELO BISPO DE SEGÓVIA D. INGO DE BRIZUELA 

Entra para um convento para se tornar padre, sendo ordenado pelo bispo de 

Segóvia d. Ingo de Brizuela, que o envia para a sua antiga escola o Alcalá, como 

professor.  

AGOSTIN encontrou o seu lugar. Trabalhador, organizado, competente e 

extremamente culto, ele chama a atenção do Vaticano, sempre em busca de bons 

talentos entre o clero, que o convoca para Roma.  

Impressionado com a competência e atividade do padre AGOSTIN,  que se mostra 

um diplomata nato, o Papa Paulo V, duas semanas antes de morrer, em 11 de 

janeiro de 1621, eleva-o a cardeal-diácono, com o título de S. Cosme e S. Damião.  

O conclave para a escolha do novo Papa foi rápido; em 11 dias é coroado Gregório 

XV, que dinamizou a Igreja. Criou uma congregação para a propaganda da Igreja no 

mundo, protegeu os jesuítas, que deveriam se espalhar, catequizando e ensinando, 

canonizou vários santos, consolidou os laços da Igreja com a Boêmia, etc.  

AGOSTIN permaneceu em Roma neste período aprendendo muito. Em 1623 morre 

este Papa, sendo eleito Urbano VIII, que adota uma política mais conservadora.  

Considerando que Roma não era mais conveniente para ele, pede e consegue o seu 

retorno a Madri em 1624, onde o rei Felipe VI o indica ao Papa para o bispado de 

Tortosa, para agradar ao seu pai, AMBRÓSIO SPÍNOLA. A indicação é aceita, e ele é 

consagrado na capela real em 12 de junho de 1624, assumindo a diocese em 24 de 

junho.  

AGOSTIN tem outra qualidade; ele é rico, muito rico. O pai não fez economia para o 

filho bispo. Mantendo o costume de que um novo bispo deve fazer uma doação 

conforme as suas posses à nova diocese. AGOSTIN doa uma cara de prata com o 

corpo de São Arcênio. Ele começa a trabalhar imediatamente, e lança a pedra 

fundamental da IGREJA DE SANTIAGO, que ele irá concluir. Reconstrói o palácio 

episcopal, e se torna muito conhecido na região.  

Em 1627, aos 30 anos, é elevado a arcebispo de Granada, fazendo a sua entrada 

pública em 22 de junho. Em 1630 ele é transferido para a Igreja de Santiago, em 

Madri.  
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CCXXVII-POR SOLICITAÇÃO DO PAPA URBANO VIII, O REI O ENVIA A ROMA, ONDE 

ELE RECEBE O PÁLIO DE CARDEAL DAS MÃOS DO PAPA, NA BASÍLICA DE SANTA 

MARIA MAIOR. 

Em setembro ele recebe a notícia da morte do seu pai na Itália, mas parece que a 

notícia não o abalou, pois ele pouco conhecia AMBROSIO.  

Por solicitação do Papa Urbano VIII, o rei o envia a Roma, onde ele recebe o Pálio 

das mãos do Papa, na Basílica de Santa Maria Maior.  

Como novo cardeal ele fica em Roma se instruindo até 1635, retornando então a 

Madri. Nesta cidade ele é convidado a batizar a infanta D.Maria Antonia, na capela 

real, e viver próximo à corte, coisa que o desagradou por sua futilidade. Por isso ele 

pede a sua transferência, sendo enviado para a mais bela catedral da cristandade:- 

SANTIAGO DE COMPOSTELA.  

Mais uma vez, cumprindo o costume, ele doa para a catedral seis bandeiras e seis 

estandartes ricamente decorados, tomados pelos espanhois na batalha de Noringa.  

Agora ele está no seu meio. Milhares de peregrinos ao longo dos séculos fazem uma 

caminhada de fé a esta igreja. Um dos roteiros vem de Paris, outros de várias 

cidades espanholas.  

As estradas de Compostela estão cheias de peregrinos caminhando centenas de 

quilômetros em uma difícil jornada.  

Em cada grupo de peregrinos, o primeiro a avistar a torre da catedral deve gritar 

“sou rei”, e então receberá o direito de acrescentar a palavra rei ao seu nome, em 

sua língua, com a certidão emitida pela catedral. É assim que nasceram as famílias 

Rey, Reis, Le Roy e König.  

Os peregrinos têm como primeira obrigação, ao chegar, ir orar no templo. Milhares 

de peregrinos empoeirados, suados e fedendo entram na igreja, o que obrigou a 

colocação de um gigantesco turíbulo de prata, pendurado no ponto mais alto da 

igreja, para ser balançado sobre a cabeça dos peregrinos, para que o cheiro de 

incenso torne a atmosfera mais tolerável. Este costume ainda é mantido.  

A Igreja resolve fazer em Compostela o LIX sínodo, onde AGOSTIN consegue fazer 

grandes modificações nas leis canônicas, provadas em 03 de junho de 1635. 

 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

CCXXVIII- COM A MORTE DE AMBRÓSIO SPÍNOLA, CINCO ANOS ANTES, A ESPANHA 

FICOU SEM UM GENERAL E DIPLOMATA DE PRESTÍGIO INTERNACIONAL. 

 

O belicoso ministro Olivares não consegue manter a paz, nem as conquistas já feitas.  

Os holandeses retomam Gral, e o competente ministro francês Richelieu havia 

ordenado a invasão da Catalunha, onde FILIPPO SPÍNOLA combateu para 

enfraquecer a influência espanhola na Itália.  

Como Richelieu é também cardeal, o rei espanhol Felipe IV precisa de um 

embaixador de nome, e que também seja cardeal, e profundo conhecedor das leis 

internacionais, que tenha trânsito no Vaticano.  

O único homem com este perfil é AGOSTIN SPÍNOLA, que é nomeado embaixador 

em 23 de julho de 1637. Ele passará cinco anos viajando entre a Espanha, Itália e 

França para negociar a paz.  

Quando seu irmão FILIPPO SPÍNOLA derrotou os franceses em Sauces, em 1640, 

facilitou as negociações de AGOSTIN SPÍNOLA com Richelieu. Mesmo assim ele 

gastou mais de dois anos de negociações, até 1642 quando finalmente pode 

retornar a Madri, sendo nomeado pelo rei, seu Secretário de Estado, o que tirava 

evidentemente, poderes de Olivares.  

Foi uma vitória póstuma a AMBRÓSIO SPINOLA. AGOSTIN entra para o governo em 

seu momento mais difícil, porque se inicia em Portugal um movimento de 

libertação, o que não pode ser conseguido pela paz. 

Uma onda nacionalista varre Portugal recebendo a adesão do exército, bem 

equipado e treinado pelos próprios espanhóis.  

AGOSTIN não abandona as suas obrigações religiosas, apesar de exercer também a 

função política. Vai à Galícia em visita pastoral a Pontevedra, quando o exército 

português invade a região. Como a Galícia não era região ameaçada por 

estrangeiros, as tropas espanholas na região são mínimas, insuficientes para a 

resistência. A solução é usar a população civil, armada às pressas, e sem armamento 

adequado.  
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CCXXIX- POR IRONIA DO DESTINO, O PACÍFICO CARDEAL AGOSTIN SPINOLA É 

NOMEADO GENERAL NO CAMPO DE BATALHA PELO REI PHILLIP IV. 

Nenhum militar de alta patente está na região para assumir o comando. Por isto a 

população chama por AGOSTIN SPÍNOLA, de quem esperam que o nome SPÍNOLA 

signifique competência militar.  

Ele assume o comando e organiza a defesa da cidade. Por ironia do destino, o 

pacífico cardeal é nomeado general no campo de batalha. O rei Phillipe IV, na 

emergência nomeia-o governador e capitão-general da Galícia.  

Os portugueses são comandados pelo veterano e experiente conde de Castelo 

Melhor, João Rodrigues de Vasconcelos.  

Com seu exército improvisado, AGOSTIN ataca os portugueses, em Valvatierra. É um 

tremendo erro. Em três meses os portugueses derrotam os espanhóis.  

 AGOSTIN envia uma carta desesperada ao rei pedindo alguém competente para a 

missão, antes que o desastre se torne maior.  

Em maio de 1644 ele passa o comando a um militar profissional, e no dia 11 retorna 

a Santiago onde fica um ano. 

Em 22 de maio de 1645 ele é transferido para Sevilha, como arcebispo da cidade. Aí 

ele organiza uma coleta de alimentos, que é enviada à Galícia em socorro aos 

desabrigados da guerra.  

Nesta cidade ele morrerá tranquilamente em 1649, sendo sepultado no templo da 

Casa Professa da Companhia de Jesus. Em 1710, seu corpo é transladado para a 

igreja anexa.  

Em Madri, vive POLICENA SPÍNOLA, a filha de AMBROSIO SPÍNOLA, frequentando a 

corte em uma vida rica e invejada, por causa de um pai rico e famoso.  

 Com a recente morte do pai, em 1630 a sua solidão aumenta. Poucos meses 
depois ela recebe o pedido de casamento do filho do ministro Olivares, que ela 
aceita, se casando em 1631, Diego Mexia De Guzman1578-1655 
 

 

http://records.ancestry.com/diego_mexia_de_guzman_records.ashx?pid=130601449
http://records.ancestry.com/cardinal_ambrosio_spinola_records.ashx?pid=115560448
http://records.ancestry.com/cardinal_ambrosio_spinola_records.ashx?pid=115560448
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CCXXX- EM JANEIRO DE 1932 NASCE O FILHO DE POLICENA SPÍNOLA Y GUSMÁN, 

QUE RECEBE O NOME DO SEU FAMOSO AVÔ AMBROSIO. ELE É REGISTRADO COMO 

AMBROSIO IGNÁCIO SPÍNOLA Y GUSMÁN. 

Quando AMBROSIO IGNÁCIO está com (7)sete anos, POLICENA morre deixando o 

garotoo rico,  mas também solitário e de família nobre.  

Seu avô, o conde Olivares toma o neto aos seus cuidados, levando-o para a sua casa, 

onde receberá a educação adequada. Para isto ele é colocado junto com o príncipe 

Baltazar Carlos para ser instruído pelos professores da corte.  

Em 1643 seu tio, o cardeal AGOSTIN SPÍNOLA resolve retirá-lo da corte por não 

considerar o ambiente adequado para a continuação dos seus estudos, agora que 

aos 11 anos ele já recebeu a educação básica, e o interna em um seminário, onde 

espera que ele se torne padre.  

ABRÓSIO IGNÁCIO SPÍNOLA I GUZMÁN é ordenado muito jovem, por ordem do Papa 

Urbano VIII, e indicado pelo tio AGOSTIN SPÍNOLA para ser o prior da Catedral de 

Compostela.  

O garoto que foi sempre joguete na mão de todos, mostra a sua personalidade, e 

manifesta o interesse em ser transferido para a Sede Hispanalense, onde quer 

completar sua educação, e diz não ter ainda idade e competência para assumir 

responsabilidades na Igreja.  

Terminando o curso de Teologia na Sede, ele se transfere para Sevilha, onde se 

matricula na Universidade e Colégio Maior Maestre Rodrigo, onde faz um curso de 

artes, quando considera que está completada a sua educação acadêmica.  

Ele é enviado agora como vigário da Igreja de Reina, em Salamanca, formando-se em 

Direito Canônico e Teologia em 1652, aos 20 anos de idade. 

Devido às suas boas notas na universidade, ele é convidado a ser professor, 

lecionando até 1656 quando é então nomeado reitor.  

Em 1656 é nomeado presbítero, sendo transferido para a Universidade de Toledo, 

onde deve ser o inquisidor local.  
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CCXXXI- O REI FELIPE IV PEDE AO PAPA A SUA NOMEAÇÃO PARA BISPO DE OVIEDO, 
ASSUMINDO A MITRA AOS 33 ANOS. 

 

Os atritos que ele acaba tendo com a comissão de inquisição, por discordar dos 
métodos desumanos de interrogatórios, culminam com o seu afastamento deste 
desprezível órgão.  

Sabendo que AMBRÓSIO IGNÁCIO não tem vocação para sádico inquisidor, o rei 
Felipe IV pede ao Papa a sua nomeação para Bispo de Oviedo, assumindo a mitra 
aos 33 anos.  

O irrequieto bispo não ficou aí por muito tempo. Foi transferido para a Igreja 
Metropolitana de Valência, e é enviado como Patriarca de Sevilha em 29 de 
novembro de 1669.  

Neste ano começa uma epidemia  de peste, matando milhares de pessoas. Como o 
mais importante prelado espanhol, ele ordena que todos os bens da Igreja sejam 
destinados às vítimas. Transforma os conventos de Páscoa, Natividade e 
Ressurreição em hospitais.  

No auge da epidemia, nos anos de 1678/79 a diocese está pobre, tendo sido gastas 
todas as riquezas com os doentes.  

Ele ordena que nenhum doente seja dispensado por falta de dinheiro e doa toda a 
sua herança de família para as vítimas. Quando a epidemia acabou, ele devia 
200.000 ducados e não tinha mais um tostão.  

Para saldar os débitos ele fez uma coleta entre a nobreza sevilhana. Logo em 
seguida, em 1684, uma grande enchente destrói Sevilha. Mais uma vez ele assume o 
socorro dos desabrigados, vendendo inclusive seu anel de bispo.  

Trabalhou ativamente para a construção da Casa de Asilo, onde todos os 
desabrigados serão hospedados e alimentados.  

Como consequência dos intensos e cansativos trabalhos, ele tem um enfarto, 
morrendo subitamente em 1679 com 47 anos.  

Seu corpo foi sepultado ao lado do seu tio e mentor, o Cardeal AGOSTIN SPÍNOLA, 
na Igreja da Assunção, anexa à casa da Companhia de Jesus. Trinta anos após sua 
morte, seu corpo foi transladado para a Igreja da Puríssima Conceição, como 
patrono.  

Com a expulsão dos jesuítas da Espanha, as suas igrejas serão destruídas, 
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desaparecendo os despojos dos dois SPÍNOLA cardeais.  

 

CCXXXII- A ITÁLIA CONTINUA COMO SEMPRE. GÊNOVA E NÁPOLES ESTÃO EM PÉ DE 

GUERRA POR QUESTÕES COMERCIAIS DURANTE O DOGADO DE CORNÉLIO SPÍNOLA, 

DE 1621 A 1649. 

 

CORNÉLIO SPÍNOLA é um hábil político e sabe que a guerra só trará prejuízos. A 

tensão é maior por pressão do conflito entre a França e a Espanha pelo domínio da 

Itália.  

CORNÉLIO SPÍNOLA vai a Nápoles e consegue negociar uma divisão do mercado, o 

que é benéfico para ambos. É preciso agora um acordo com a França e Espanha para 

deixar Gênova fora do conflito entre as duas potências.  

O Conselho considera prudente enviar um embaixador da família SPÍNOLA, cujo 

nome pode ter influência nos governos beligerantes.  

Por indicação de CORNÉLIO, é enviado GIOVANNI ANDRÉA SPÍNOLA, um diplomata 

de carreira, já tendo servido Gênova em missões menores.  

Ele segue para Madri, onde desenvolve amplas negociações, para ver reconhecida a 

neutralidade genovesa. Depois de difíceis negociações, ele consegue selar um 

acordo com a Espanha. Com o mesmo objetivo, o Conselho enviou LÁZZARO 

SPÍNOLA para Paris, onde as negociações com os ministros de Luiz XIV conseguem a 

assinatura de um acordo idêntico.  

Assegurada a paz com os vizinhos, Gênova continua com o eterno problema 

muçulmano, cujos piratas continuam ameaçando o comércio.  

O Império Otomano está às portas da Itália, havendo só o Mar Adriático a separá-la 

da muçulmana Iugoslávia. A fronteira com os muçulmanos está em Trieste, próxima 

a Veneza. Para pressionar os muçulmanos, ALESSANDRO SPÍNOLA ataca e ocupa a 

fortaleza de Goletta na Tunísia, enquanto QUIRINO SPÍNOLA mantém a segurança 

no mar. 

Um dos navios que retorna da África traz a bordo a peste bubônica, que se espalha 

por Alacio.  
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CCXXXIII- O BISPADO DE GÊNOVA É EXERCIDO POR GIORGIO SPÍNOLA, A QUEM O 

PAPA ELEVA A CARDEAL E ENVIA PARA A ÁUSTRIA, COMO CARDEAL DE VIENA 

O bispo desta cidade, FRANCISCO PIETRO SPÍNOLA, um estudioso de epidemias, que 

já havia associado as doenças à falta de higiene tão comum durante as guerras. 

Usando a força do seu cargo, ele inicia um serviço de coleta de lixo, construção de 

fossas sépticas e limpeza em geral, com o usa da força.  

Para surpresa de todos a doença é rapidamente controlada, não se espalhando pelas 

outras cidades. Aproveitando o sucesso da campanha, o bispo inicia outra para 

mudar os hábitos de dormir da população. 

As famílias pobres dormem juntas, todos nus sob as mesmas cobertas, incluindo 

empregados, visitantes e animais domésticos, para se aquecerem. Esta 

promiscuidade, além de disseminar doenças, é vista com desagrado pela Igreja. 

 Nisto ele não terá sucesso, porque o problema maior é a pobreza, mas mesmo 

assim, ele lutará por toda a sua vida contra este hábito nacional.  

O bispado de Gênova é exercido por GIORGIO SPÍNOLA, a quem o Papa eleva a 

cardeal e envia para a Áustria, como cardeal de Viena. Alguns anos depois, ele é 

enviado como legado a Bologna, e em seguida, para Roma, onde será o Secretário de 

Estado do Vaticano.  

Para o seu lugar em Gênova, é nomeado o seu primo ORÁZIO SPÍNOLA, do ramo 

Lucoli.  

Alguns anos depois ele será enviado como legado do Vaticano junto ao reino de 

Nápoles, onde ficará até a sua morte em 1616.  

Outro Cardeal da família que surge nesta época é GIAMBATTISTA DE FRANCISCO 

MARIA SPÍNOLA, nascido em 1615. Foi arcebispo de Gênova, sendo depois nomeado 

governador de Roma pelo Papa Inocêncio XI.  

GIULIO SPINOLA também do ramo Lucoli é elevado a cardeal em Nápoles onde será 

também o Núncio Apostolico. 

JUAN MARIA SPÍNOLA, nascido em Gênova em 1591, foi Provincial na Ligúria, sendo 

depois cardeal na Alemanha e na Polônia, onde foi conselheiro do rei Ladislau IV, 
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tornando-se conhecido como escritor por seus livros populares em polonês. Ele 

orientou dois sobrinhos que no futuro também chegaram a cardeais.  

 

 

CCXXXIV- QUANDO AMBRÓSIO E FREDERICO SPÍNOLA FORAM PARA A ESPANHA, 

AINDA NÃO HAVIA NASCIDO O SEU IRMÃO CAÇULA AGOSTIN, TEMPORÃO DE 

FILIPPO SPÍNOLA  E POLICENA GRIMALDI SPÍNOLA. 

O século XVII foi, portanto, rico em cardeais da família, que embora sempre 

ambicionasse eleger um Papa com o nome SPÍNOLA, não o conseguiu. 

Logo após a morte dos seus pais, AGOSTIN imigrou já adulto para a Espanha, onde a 

família já estava muito conhecida pelos feitos militares dos seus irmãos mais velhos. 

 Lá ele se casou com uma moça da família Ferrer, e teve dois filhos que receberam os 

nomes de AMBRÓSIO FERRER Y SPÍNOLA, nascido em 1662 e FRANCISCO FERRER Y 

SPÍNOLA, nascido em 1663.  

AMBRÓSIO FERRER entrou para a infantaria espanhola, indo servir na campanha da 

Lombardia contra os franceses. Sua atuação foi tão brilhante que recebeu a 

condecoração do rei Carlos II com o hábito de Calatrava.  

Em 1684, aos 22 anos, o rei o agracia com o título de Marquês de Montemolim, indo 

servir depois na corte como Mestre da Casa Real.  

Em Madri ele estudou matemática, o que o qualificou para ser escolhido como 

Ministro da Fazenda da Espanha, cargo que ele exerceu por longos anos, morrendo 

velho e aposentado aos 79 anos, em 1741.  

Seu irmão FRANCISCO FERRER Y SPÍNOLA também entrou para o exército, mas fez 

uma carreira apagada, por não ter participado de grandes campanhas militares. Foi 

agraciado por merecimento, com a ordem de São João e Comendador de Passadinos. 

Já na meia idade abandona tudo e entra para um convento para ser padre. Como tal,  

ele levará uma vida modesta,  morrendo em 1739, aos 76 anos.  

Em 1564 nasce em Gênova CARLOS SPÍNOLA, filho de OTÁVIO SPÍNOLA, conde de 

Tassarolo. Conforme os costumes, os jovens de famílias proeminentes devem ser 

colocados como escudeiros de algum nobre mais velho, com quem aprenderá 
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disciplina, etiqueta social, código de honra e lutas, preparando-se para a vida adulta. 

Paralelamente ele recebe educação escolar com professores particulares, que 

ensinam a um pequeno grupo de crianças abastadas, línguas, matemática e filosofia.  

 

CCXXXV-CARLOS SPÍNOLA É COLOCADO COM ESCUDEIRO DO IMPERADOR 

GERMÂNICO RODOLFO II, FUNÇÃO AMBICIONADA POR MUITOS JOVENS. SUA 

EDUCAÇÃO É PLANEJADA E DIRIGIDA POR SEU TIO E BISPO DE NOLA. 

Após a adolescência, em que sua educação básica é completada, o tio o convence a 

se tornar padre, afastando-o da função de escudeiro e entrando para o noviciado 

aos 20 anos, idade considerada tardia, pois o noviciado começa, normalmente aos 1 

ou 12 anos. Assim, CARLOS SPÍNOLA se ordenará padre somente aos 31 anos, isto 

após ter feito também um curso de engenharia em 1595, na cidade de Milão, idade 

em que os outros jovens de famílias nobres já são bispos ou cardeais.  

Os prelados de famílias nobres se interessam por grandes igrejas em cidades 

poderosas e ricas, que ofereçam prestígio, segurança e poder. CARLOS, ao contrário, 

deseja ser missionário, e pede à Companhia de Jesus que o envie em uma missão em 

terras longínquas, sento então destinado ao Japão.  

Dois países fazem o complicado comércio com o Japão. Portugal e Inglaterra. Junto 

aos ingleses seguem também os holandeses, ligados à Cia. Das Índias Orientais.  

Um grupo de 19 missionários jesuítas é reunido em Portugal, no porto do rio Tejo à 

espera de um navio destinado ao Japão.  

São oito portugueses, seis italianos e cinco espanhóis. Deste grupo, 16 são 

destinados ao Japão, e são distribuídos entre dois navios para a longa viagem, 

cabendo ao padre CARLOS o navio São Francisco, que deve trilhar a rota seguida 

anteriormente por Vasco da Gama, descendo pelo Atlântico rente à costa brasileira, 

contornar o Cabo da Boa Esperança, ganhando o Oceano Índico, parando no porto 

português de Goa, na Índia, onde todo o grupo volta a se reunir para esperar por 

transporte para o Japão.  

A partida de Portugal é tranquila, e a viagem seguiu normalmente até cruzar a linha 

do Equador. Neste ponto o navio começou a apresentar defeitos, que o impedem de 

navegar para o Sul ou de retornar. A decisão do capitão é de navegar para o Brasil, 

aproveitando o vento Oeste favorável, em busca de reparos, deixando o outro navio 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

seguir para a Ásia, conforme planejado.  

O São Francisco vai parar no porto de Salvador, na Bahia, em busca de consertos 

necessários. Salvador não é um porto com muitos recursos, e é absolutamente sem 

mão de obra qualificada.  

 

 

CCXXXV-CARLOS SPÍNOLA É COLOCADO COM ESCUDEIRO DO IMPERADOR 

GERMÂNICO RODOLFO II, FUNÇÃO AMBICIONADA POR MUITOS JOVENS. SUA 

EDUCAÇÃO É PLANEJADA E DIRIGIDA POR SEU TIO E BISPO DE NOLA. 

Após a adolescência, em que sua educação básica é completada, o tio o convence a 

se tornar padre, afastando-o da função de escudeiro e entrando para o noviciado 

aos 20 anos, idade considerada tardia, pois o noviciado começa, normalmente aos 1 

ou 12 anos. Assim, CARLOS SPÍNOLA se ordenará padre somente aos 31 anos, isto 

após ter feito também um curso de engenharia em 1595, na cidade de Milão, idade 

em que os outros jovens de famílias nobres já são bispos ou cardeais.  

Os prelados de famílias nobres se interessam por grandes igrejas em cidades 

poderosas e ricas, que ofereçam prestígio, segurança e poder. CARLOS, ao contrário, 

deseja ser missionário, e pede à Companhia de Jesus que o envie em uma missão em 

terras longínquas, sento então destinado ao Japão.  

Dois países fazem o complicado comércio com o Japão. Portugal e Inglaterra. Junto 

aos ingleses seguem também os holandeses, ligados à Cia. Das Índias Orientais.  

Um grupo de 19 missionários jesuítas é reunido em Portugal, no porto do rio Tejo à 

espera de um navio destinado ao Japão.  

São oito portugueses, seis italianos e cinco espanhóis. Deste grupo, 16 são 

destinados ao Japão, e são distribuídos entre dois navios para a longa viagem, 

cabendo ao padre CARLOS o navio São Francisco, que deve trilhar a rota seguida 

anteriormente por Vasco da Gama, descendo pelo Atlântico rente à costa brasileira, 

contornar o Cabo da Boa Esperança, ganhando o Oceano Índico, parando no porto 

português de Goa, na Índia, onde todo o grupo volta a se reunir para esperar por 

transporte para o Japão.  

A partida de Portugal é tranquila, e a viagem seguiu normalmente até cruzar a linha 
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do Equador. Neste ponto o navio começou a apresentar defeitos, que o impedem de 

navegar para o Sul ou de retornar. A decisão do capitão é de navegar para o Brasil, 

aproveitando o vento Oeste favorável, em busca de reparos, deixando o outro navio 

seguir para a Ásia, conforme planejado.  

 

 

 

CCXXXVI-O PADRE CARLOS SPÍNOLA E UM COMPANHEIRO CONSEGUEM PASSAGEM 

EM UM NAVIO PARA A CHINA, O MAIS PRÓXIMO AO SEU DESTINO, E EMBARCAM. 

Após cinco meses de trabalhos, o capitão está insatisfeito com o serviço, não 

confiando que os remendos suportem a longa viagem.  

A decisão é de retornar a Portugal onde o navio poderá ser convenientemente 

reparado. Embora o navio esteja em condições precárias, o retorno é mais seguro 

por seguir uma rota conhecida e bastante utilizada por navios portugueses, mas esta 

viagem não está fadada a ser tranquila.  

Quando eles chegam próximos a Açores são colhidos por uma tempestade. O navio 

que não estava bom fica pior ainda, sofre mais danos e é arrastado por vários dias 

ao sabor dos ventos na direção Oeste, indo parar em Porto Rico, nas Antilhas, sem 

mais condições de navegar. Aí tomam a decisão de desistirem deste navio, 

dividirem-se em grupos de dois para ficar mais fácil encontrar passagem em outros 

navios.  

O padre CARLOS SPÍNOLA e um companheiro conseguem passagem em um navio 

para a China, o mais próximo ao seu destino, e embarcam.  

Na Europa está em andamento a guerra na Bélgica entre os reinos unidos de 

Portugal e Espanha contra a Holanda e sua aliada, a Inglaterra, onde em breve 

estará AMBROSIO SPÍNOLA em ação.  

Os corsários ingleses e holandeses estão pelos mares em busca de navios espanhois 

e portugueses. No meio do Atlântico o navio espanhol em que viaja o padre CARLOS 

encontra uma frota inglesa, que o ataca e captura.  

Os padres CARLOS SPÍNOLA  e Miguel de Ângelis são capturados e enviados para a 

Inglaterra.  
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Beneficiando-se da condição de religiosos e italianos, portanto não beligerantes, 

eles conseguem a liberdade, sendo extraditados em navio mercante holandês, que 

os entrega em Lisboa, sob bandeira branca, no dia 8 de janeiro de 1598. Eles 

viajaram dois anos para estar de volta ao ponto de partida. 

Começam os preparativos para a nova tentativa. Devido à ameaça dos corsários, 

nenhum navio se arrisca a sair sozinho, então eles formam grandes comboios 

protegidos por navios de guerra para uma viagem mais segura.  

 

CCXXXVII-DURANTE ESTA ESPERA CARLOS PROCURA ALGO PARA FAZER. COMO A 

IGREJA DE N.S.DA CONCEIÇÃO EM MACAU FOI DESTRUÍDA POR UM INCÊNDIO, ELE 

INICIA O PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA, OCUPANDO ASSIM O SEU 

TEMPO. 

 

A espera é grande até que haja um número suficiente de barcos para a formação de 

comboios. Enquanto esperam eles se hospedam no Colégio Santo Antão, e 

aguardam um ano para a nova partida.  

Somente em 13 de maio de 1566 a frota está formada. Protegida por sete navios de 

guerra parte para Goa levando novamente os 19 missionários, chegando lá sem 

maiores problemas.  

De Goa conseguem transporte para a colônia portuguesa de Macau, na China, onde 

irão esperar transporte por mais um ano.  

Durante esta espera Carlos procura algo para fazer. Como a igreja de N.S.da 

Conceição em Macau foi destruída por um incêndio, ele inicia o projeto e construção 

de uma nova, ocupando assim o seu tempo.  

Em 1602 ele consegue finalmente embarcar para o Japão. Este país é fechado aos 

estrangeiros. A administração é monarquia absoluta, com um sistema medieval de 

governo baseado em uma rígida disciplina de castas, o xogunato.  

A hierarquia japonesa em que os subordinados são fiéis ao chefe até à morte, é 

única no mundo, e é a razão de o Japão só ser invadido, pela primeira vez, na 2ª 

Guerra Mundial, às custas das bombas atômicas. As várias regiões do Japão são 

administradas por Xoguns, barões locais, submissos ao Imperador, e senhores 
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absolutos dos seus subordinados. 

A chegada dos europeus à Ásia, iniciada por Vasco da Gama, era precedida de um 

cartão de visitas peculiar. Primeiro a cidade era bombardeada pelos canhões, arma 

desconhecida na Ásia. Depois havia o desembarque armado, com mais mortes, para 

em seguida, em posição de superioridade, começar o comércio. 

Tal sistema não deu certo no Japão, uma vez que os japoneses temiam mais a 

desonra do que a morte.  

 

 

CCXXXVIII-O JAPÃO CEDEU O PORTO DE NAGAZAKI AOS PORTUGUESES, ONDE ELES 

PODEM DESEMBARCAR E NEGOCIAR, SEM SAIR DA CIDADE, QUE É RIGIDAMENTE 

VIGIADA.  

O bombardeio não deixava os japoneses temerosos. O desembarque seria 
condenado ao fracasso, pois qualquer que fosse o número de mortos, eles venciam 
pela tenacidade e pelo número.  

As armas de fogo eram caras, de munição cara, levadas da longínqua Europa, e não 
poderiam ser usadas indefinidamente. Assim, uma nova forma de contato teve que 
ser desenvolvida.  

Os europeus tinham interesse nas preciosas mercadorias japonesas, principalmente 
a cerâmica e a seda.  Os japoneses tinham interesse nos produtos europeus, 
principalmente aço e armas.  

Desta forma as partes chegaram a um acordo. O Japão cedeu o porto de Nagazaki 
aos portugueses, onde eles podem desembarcar e negociar, sem sair da cidade, que 
é rigidamente vigiada.  

Os políticos portugueses alimentam a esperança de cristianizar o povo japonês, para 
quebrar a fanática determinação isolacionista para depois dominar.  

Após um século de contato, os portugueses não saíram de Nagazaki.  

A nova religião levada pelos portugueses choca frontalmente com princípios e forma 
de vida locais, não sendo aceita, e até violentamente combatida, como a mais 
perigosa filosofia estrangeira, pois negava a divindade do Imperador, pregava a 
igualdade, proibia o suicídio, etc. O que poderia corromper o sistema existente.  

Nagazaki seria a única cidade cristã no Japão, até ser pulverizada pela bomba 
atômica.  
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Confinados em Nagazaki, os comerciantes portugueses estavam satisfeitos, mas a 
Igreja insistia em enviar missionários fora da área permitida, para tentar converter 
os japoneses.  

Sempre que os Xoguns achavam que os missionários estavam ultrapassando os 
limites permitidos, reagiam violentamnte, e nada poderia ser feito, pois eles eram a 
lei. 

Para complicar mais a situação, os ingleses e holandeses chegam também com os 
mesmos objetivos, enquanto na Europa os portugueses lutam contra eles.  

 

 

CCXXXIX-EM 1618 ELE É NOMEADO VIGÁRIO GERAL DO BISPADO E DECIDE SE 

REVELAR, APARECENDO PUBLICAMENTE DE BATINA E PREGANDO, LEVANDO 

CONSIGO O IRMÃO AMBROSIO FERNANDES E ALGUNS PADRES DOMINICANOS EM 

13 DE DEZEMBRO DE 1618 

Logo as intrigas entre católicos e protestantes desembacariam em Nagazaki, onde 

seriam manipuladas pelos inteligentes Xoguns em proveito próprio, ou lançando os 

estrangeiros uns contra os outros.  

É neste ambiente hostil que chega o padre Carlos Spínola. Ele vai servir no conjunto 

de escola e seminário de Arima, onde por 10 anos, como professor e missionário, ele 

lutou pela conversão dos japoneses com resultados medíocres.  

Em 1612 ele é nomeado procurador da missão, e com esta posição de mando, ele 

decide ser mais agressivo saindo dos limites estabelecidos pelo Xogum local.  

Para fugir à vigilância oficial ele adota o nome de José da Cruz, passando-se por 

operário português fazendo serviços fora dos limites permitidos, um clandestino 

procurando expandir o cristianismo, colocando-se em perigo de morte, caso seja 

apanhado pregando a insidiosa doutrina ao povo japonês.  

Nesta condição ele sobrevive por seis anos junto a uma incipiente comunidade cristã 

na região.  

Em 1618 ele é nomeado vigário geral do bispado e decide se revelar, aparecendo 

publicamente de batina e pregando, levando consigo o irmão Ambrosio Fernandes e 

alguns padres dominicanos em 13 de dezembro de 1618, desafiando a autoridade do 

Xogum.  

O Xogum Hasecana Gourosu, governador de 1615 a 1625, ficou furioso quando 
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descobriu quem era o José da Cruz, e manda prender a todos, bem como os seus 

seguidores, como espiões, o que ocorre no dia seguinte. Eles são recolhidos à prisão 

de Sozuta, em Onura, onde ficarão presos por anos.  

Os maus-tratos, e a má alimentação levaram o irmão Ambrósio Fernandes à morte 

em 07 de janeiro de 1620. Um ano depois, em princípios de 1621, já são nove 

sacerdotes recolhidos em Suzata.  

Em uma carta enviada pelo padre Carlos ao padre Sebastião Vieira, datada de 16 de 

setembro de 1621, ele informa que a alimentação dos prisioneiros era mexi (arroz 

cozido com sal) e xiru (sopa) uma vez por dia.  

 

 

CCXL- GOUROSU DÁ A SUA DECISÃO. CINQUENTA E CINCO RÉUS SÃO 

CONSIDERADOS CULPADOS DE TRAIÇÃO E ESPIONAGEM; SÃO 30 RELIGIOSOS E 26 

LEIGOS 

Vários amigos e paroquianos tentam enviar alimentos, que os yocones (guardas) não 

permitem entrar na prisão. A cadeia ficou cheia de cristãos, tanto missionários 

quanto fiéis japoneses.  

Gourosu decide finalmente submetê-los a julgamento. Este julgamento, pelos 

padrões ocidentais, é uma farsa, pois os prisioneiros são levados à presença da 

autoridade, quando as acusações são lidas, e os acusados, sem direito à defesa, 

ouvem a decisão final e irrevogável do Xogum.  

Gourosu dá a sua decisão. Cinquenta e cinco réus são considerados culpados de 

traição e espionagem; são 30 religiosos e 26 leigos. Os religiosos são considerados os 

incitadores ao crime, e são condenados a morrer em fogo brando.  

Esta pena consiste em amarrar o condenado em um pau, onde ele fica preso 

esticado, sendo então pendurado sobre um caldeirão de óleo fervente, onde ele é 

baixado, primeiro para queimar os pés, sendo logo levantado. Depois de 

aproximadamente meia hora é baixado novamente até um pouco mais acima. Esse 

processo de fritura lenta dura mais de um dia, culminando com a morte após grande 

sofrimento.  

Os leigos japoneses seguidores dos missionários são condenados a uma pena mais 
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leve. Por clemência do Xogum serão decapitados à espada.  

O tradicional local de execuções é uma colina em Nagazaki, de frente para o mar, 

onde podem ser vistos dos navios ancorados no porto.  Anteriormente, em 1570, 26 

cristãos haviam sido executados neste local, como exemplo para os europeus e 

japoneses, e por isto os portugueses a chamavam de “Colina Santa”. 

A execução de todos os condenados ocorreu no dia 10 de setembro de 1622, 

conforme a sentença.  Todo o grupo martirizado foi canonizado  pelo Papa Pio IX, 

em 07 de maio de 1857, incluindo o irmão Ambrosio Fernandes, em um raríssimo 

caso de canonização em grupo, sendo o dia 10 de setembro, o dia das festividades 

destes santos.  

 

 

CCXLI- O LIVRO BIBLIOGRÁFICO DE SÃO CARLOS SPÍNOLA FOI FEITO POR OUTRO 

SPÍNOLA, O PADRE E ESCRITOR GENOVÊS FÁBIO  AMBRÓSIO SPÍNOLA. 

 

Os trabalhos não religiosos feitos pelo engenheiro e padre CARLOS SPÍNOLA 

impressionam. Ele foi o projetista e construtor da igreja de Nossa Senhora da 

Conceição em Macau. 

Nas memórias da Academia Real de Ciências, na França, constam observações 

preciosas feitas por CARLOS  sobre o eclipse lunar de 1612, em Nagazaki. 

O livro bibliográfico de SÃO CARLOS SPÍNOLA foi feito por outro SPÍNOLA, o padre e 

escritor genovês FÁBIO  AMBRÓSIO SPÍNOLA. 

Outro SPÍNOLA faz também carreira de sucesso na Igreja. O padre genovês GIULIO 

SPÍNOLA, que chega a bispo e é enviado para a Alemanha como Núncio Apostólico. 

Lá ele fará o casamento do rei alemão Leopoldo com a rainha Leonora, e 

permanecerá neste cargo ao longo dos papados de Inocêncio X, Alexandre VII, 

Clemente IX, Clemente X, e Inocêncio XI, sendo elevado a cardeal em 1655, ele 

estará no conclave para eleger o novo Papa com a morte de Inocêncio XI. O conclave 

o elege Papa. Finalmente a FAMÍLIA SPÍNOLA teria o seu Papa. Contudo, o destino 

assim não quis. GIULIO SPÍNOLA morre na noite em que é eleito, antes de escolher 
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seu novo nome e de ser coroado Papa.  O novo conclave escolhe Pietro Ottobuoni, 

em 1689, que será o Papa Alexandre VIII, e a família ficou sem o seu Papa. 

Em 1692, os jesuítas enviam para a China o padre FRANCISCO MARIA SPÍNOLA, 

também nascido em Gênova, e que se transferiu para Portugal.  

Em março de 1692, a grande caravela está pronta para a longa viagem de meia volta 

ao planeta, com o tempo de duração previsto, de seis meses a um ano. O navio 

parte levando a bordo 580 pessoas, entre passageiros e tripulantes, todos 

destinados à colônia de Goa, na Índia.  

Com o padre FRANCISCO seguem mais 15 padres para as várias missões na Ásia.  

 

 

 

CCXLII-NA BAGAGEM, O PADRE FRANCISCO MARIA SPÍNOLA LEVA CARTAS 

LACRADAS. A PRIMEIRA DO PAPA ALEXANDRE VIII  DATADA DE 24 DE JUNHO DE 

1690, DESTINADA AO IMPERADOR CHINÊS KANG-LI 

A longa viagem foi um terrível desastre. O escorbuto ceifou 496 vidas a bordo. 

Quando o navio encostou-se no cais de Goa somente 84 pessoas ainda estavam 

vivas, porém seriamente doentes.  

Dos 16 padres, 11 morreram; dos 5 restantes,  somente dois dos destinados à China 

estão vivos, inclusive o padre FRANCISCO. Após o desembarque, os sobreviventes 

precisam de um longo descanso para recuperação.  

O padre FRANCISCO MARIA SPÍNOLA tem pressa de chegar ao seu destino, se 

podemos chamar de pressa uma viagem prevista para durar seis meses; mas logo 

que ele se sente em forma, inicia a busca de condução ao seu destino.  

Em 1693 ele consegue um navio de partida para a Conchinchina atual Vietnã, de 

onde deverá procurar uma nova condução para Pequim, ou qualquer lugar mais 

próximo.  
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Na bagagem, o padre FRANCISCO MARIA SPÍNOLA leva cartas lacradas. A primeira 

do Papa Alexandre VIII, datada de 24 de junho de 1690, destinada ao Imperador 

chinês Kang-Li  

Como este Papa morreu antes da partida de Portugal, ele recebeu uma segunda do 

Papa Inocêncio XII, datada de 02 de setembro de 1691 também endereçada ao 

mesmo Imperador.  

Um acordo com este segundo Papa e o rei de Portugal- D.Pedro II havia estabelecido 

que o padre FRANCISCO fosse o primeiro bispo de Nanquim, mas ele não sabia disto. 

Só saberia quando a correspondência fosse aberta em Pequim.  

No prosseguimento da viagem, quando deveria viajar junto a uma caravana por 

terra, em 1693 o padre Francisco desapareceu em território chinês.  

As cartas que levava jamais chegaram ao seu destino e não se sabe o que aconteceu 

com ele.  

 

CCXLIII-EM 1710 AS FORÇAS COMBINADAS COMANDADAS PELO CONDE MELCI 

ATACAM MESSINA. 

O feudalismo desaparece, e os senhores feudais tiveram que sair dos seus castelos e 

escolher entre três caminhos: 

- O primeiro seria buscar lugar nas cortes, onde deveriam levar uma vida inútil, de 

festas e bajulação do rei, de quem recebiam uma pensão para viver. Este caminho, 

na França, terminou na guilhotina.  

- O segundo caminho é o uso adequado das terras para produzir alimentos, as 

grandes manufaturas de tecidos, metalurgia e cerâmica, onde o capitalismo 

industrial está incipiente, pronto para desabrochar no século XIX..  

- O último caminho é o tradicional – as forças armadas.  

A família SPÍNOLA se espalhou pelos três, por toda a Europa. Aqueles que 

escolheram o primeiro desapareceram da história porque as suas vidas inúteis não 

produziram fatos dignos de registro.  

Os SPÍNOLA que escolheram os outros dois caminhos fizeram história.  
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As grandes nações européias já estão consolidadas, com exceção da Itália, que teria 

a sua unidade tardiamente.  

Em 1710, contra a poderosa Espanha, unem-se a França,  Áustria e a Inglaterra. A 

dividida Itália continua sob o jugo espanhol.  

No reino das duas Sicílias existe uma ilha, a da Sicília, e outra parte na península.  

Na ilha da Sicília, fica a cidade de Messina, da qual já falamos ao longo desta 

história, onde existe um forte, agora nas mãos dos espanhóis, protegendo a cidade, 

cujo comandante é LUCAS SPÍNOLA, descendente de AMBRÓSIO SPÍNOLA. 

Nascido na Espanha é enviado para a Itália. Em 1710, as forças combinadas 

comandadas pelo conde Melci atacam Messina.  

Quando os atacantes conseguem entrar na cidade, LUCAS SPÍNOLA ordena o recuo 

da guarnição espanhola para dentro do forte, de onde inicia uma feroz resistência 

para ganhar tempo, aguardando a chegada de mais tropas espanholas que devem 

ser trazidas pelo Marquês de Lede, quando então ele poderia reverter a tendência 

da batalha.  

 

 

CCXLIV-LUCAS RETORNA COM OS SEUS HOMENS PARA A ESPANHA, DEVENDO 

PERMANECER NA CORTE À ESPERA DE NOVA MISSÃO 

Porém, logo em seguida a esquadra inglesa desembarca mais 10.000 austríacos, 

tornando inviável qualquer reação dos espanhóis. Lucas propõe então a Melci uma 

rendição com honras de guerra.  

Esta modalidade de rendição, que se tornou comum, e tem por objetivo não 

prolongar uma batalha, cujo final é previsível evitando-se a continuidade de uma 

carnificina inútil para ambos os lados.  

O vencedor concede ao vencido a garantia de uma retirada entregando o objetivo 

militar, levando embora o seu pessoal, armas e pertences, sem a humilhante 

rendição incondicional, seguida de massacres e saques.  

Esta instituição, que introduziu algo de humano na desumanidade da guerra, sempre 

foi respeitada na Europa e China, mas várias vezes desrespeitada nas Américas e 

Oriente Médio.  
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Assim a Espanha perde a Sicília e a Sardenha. LUCAS retorna com os seus homens 

para a Espanha, devendo permanecer na corte à espera de nova missão. A 

oportunidade surgiu, mas não ao gosto de LUCAS SPÍNOLA, um militar de outros 

reinos.  

Na enorme corte de pessoas inúteis  juntam-se sanguessugas de todos os tipos. O rei 

tem além da rainha, cuja função é dar-lhe herdeiros, uma amante de alta estirpe. 

Isabel de Farnésio, de nobre família lombarda dos Farnésios, de mesma origem e 

muito ligada aos Spínola.  

Isabel é mulher voluntariosa e exigente. Tem um filho com o rei, o jovem príncipe 

bastardo, Carlos Farnésio. Inconformada de o filho ser um desconhecido na 

preconceituosa corte, ela inferniza o rei para que ele consiga uma coroa ducal em 

pequeno estado, na dominada Itália.  

A possibilidade desta colocação de um dos filhos de Felipe V, mesmo que ilegítimo, 

em um estado italiano foi a causa usada pelo ministro francês, Dubois, para fazer a 

aliança inicial da França, Áustria e Inglaterra, com o total apoio holandês, para 

atacar a Sicília e a Sardenha.  

A rivalidade entre estas nações é tamanha que, mesmo que não houvesse a “causa 

bellum” do jovem príncipe haveria outra.  

 

CCXLV-DA MARINHA GENOVESA É LEVADO PARA A ESPANHA O JOVEM BENITO 

SPÍNOLA, NASCIDO EM GÊNOVA EM 1687, INCORPORADO COMO ALFERES EM 1713 

NA NOVA ARMADA QUE É ORGANIZADA EM BARCELONA. 

Felipe V quer mostrar o seu poder impondo D. Carlos a algum pequeno trono 

italiano. A aliança pretende impedir o aumento da influência espanhola na Itália. 

Por isto estão em guerra.  

Para sustentar a guerra Felipe V busca mais talentos militares na Itália. Da marinha 

genovesa é levado para a Espanha o jovem BENITO SPÍNOLA, nascido em Gênova em 

1687, incorporado como alferes em 1713 na nova armada que é organizada em 

Barcelona.  

O treinamento e a equipagem dos novos barcos levam dois anos. Em 1715 esta 

esquadra parte para a sua primeira lição:- conquistar Maijorca.  



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

A expedição com 200 velas leva a bordo a infantaria e a cavalaria para combates em 

terra.  

Sob o comando do general Pedro de Los Rios, as tropas desembarcam, indo os 

navios atacar o porto da cidade de Palmas.  

No dia 24 de julho o cerco é fechado, mas não há combates; os habitantes se 

rendem sem resistência. Afinal, o que importa quem seja o invasor? A ilha é anexada 

à Espanha.  

A habilidade de BENITO na manobra de um navio é notada, e ele é promovido a 

ajudante do general de Mary, retornando para a Espanha.  

Em 1717, a Espanha decide reconquistar a Sardenha perdida por LUCAS SPÍNOLA em 

1710. De Mary parte de Barcelona com 12 navios e 9.000 soldados, levando como 

ajudante de ordem, BENITO SPÍNOLA. 

As batalhas são árduas e duram dois meses. Após a conquista, BENITO retorna a 

Barcelona para ser promovido a tenente, servindo no navio San Felipe El Real, na 

esquadra de Antonio Castañeda, quando chegam as notícias da revolta dos soldados 

em Messina.  

Em junho de 1718 segue a esquadra do marquês de Ledo, com 22 navios de guerra, e 

três mercantes, com 30.000 homens, que desembarcam a seis km de Palermo.  

 

CCXLVI-BENITO SPÍNOLA SEGUE COM A FROTA DE FRANCISCO CONEJO PARA A 

AMÉRICA, JÁ PROMOVIDO A CAPITÃO, EM 1719. 

Violentos combates se seguem, com a tomada de Palermo e Messina, com o 

marques de Ledo em terra, e o exército e Caztañeda no mar contra possível 

intervenção inglesa.  

Os ingleses têm oferecido ajuda aos revoltosos sem entrar nos combates, mas 

quando a sua esquadra aparece para apoiar os revoltosos encontra a esquadra de 

Caztañeda pelo caminho. Este espera que os ingleses passem ao largo à vista da 

esquadra espanhola como frequentemente ocorre, porém desta vez, os ingleses se 

comportam diferente. Abrem fogo quando as duas esquadras se cruzam.  

O navio de BENITO, que guardava o flanco da frota é o mais atingido pelos canhões. 

Os ingleses fazem a abordagem, seguindo uma luta corpo a corpo, em que BENITO 
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SPÍNOLA é seriamente ferido e feito prisioneiro. Após uma troca de prisioneiros, ele 

é libertado e levado para Cádiz, onde recupera a saúde, e reembarca na frota de 

Baltazar Guevara.  

Navegando com esta pequena frota, ele encontra uma fragata inglesa sozinha, que é 

atacada e aprisionada, conseguindo com isto recuperar um navio para compensar o 

seu perdido.  

Em outubro de 1718 ele retorna a Cádiz para descanso e reforma dos navios. Em 

1719 começam as revoltas das colônias americanas. BENITO SPÍNOLA segue com a 

frota de Francisco Conejo para a América, já promovido a capitão.  

Dominadas as revoltas ele é transferido para a frota de Rodrigo Torres a fim de 

patrulhar o canal da Mancha. A captura de cinco navios mercantes ingleses lhe vale 

nova promoção, quando o Marquês de Mary lhe entrega a frota para a América, 

onde ele fica até agosto de 1731, lutando contra os ingleses no Caribe.  

Em 1732 a Espanha decide conquistar a Argélia dos franceses. BENITO segue com a 

esquadra de Francisco Cornejo, saindo do porto de Alicante para Omã, levando a 

bordo o exército do duque de Montemar.  

A guerra foi longa e sangrenta, sem resultado. Quando os espanhóis desistem, 

transferem BENITO SPÍNOLA para a frota de Gabriel de Alderete, para retornar a 

Cádiz. Na viagem de volta BENITO captura três barcos argelinos, sendo um deles de 

16 canhões.  

 

CCXLVII-FINALMENTE EM 1737, BENITO SPINOLA RECEBE A CHEFIA DE UMA 

ESQUADRA DE TRÊS NAVIOS E TRÊS FRAGATAS NA QUAL ELE SERVE ATÉ 1740 

QUANDO A ESPANHA O CHAMA PARA A DIPLOMACIA. 

Nesta nova função ele negocia acordos de paz com Portugal e a Rússia, negociando 

acordos também com os departamentos franceses de Brest e Rochefort.  

Terminada a missão BENITO SPÍNOLA retorna a Cádiz em 1742, sendo em 1746 

promovido novamente, assumindo a esquadra de Andrés Teggio, seguindo para a 

América para lutar com os piratas ingleses na Costa Firme do México.  

Em frente ao porto de La Habana, BENITO SPÍNOLA encontra a frota inglesa 

comandada pelo almirante Knowles, em 12 de outubro de 1748, quando é travada 
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uma das maiores batalhas navais já ocorridas nas Américas, com vitória dos ingleses.  

O navio “invencible” de BENITO fica em frangalhos. Ele vai ao porto, deixa o navio lá 

para reforma, e reembarca no “Fênix” retornando para a frota, que ele tem que 

guiar até o porto de La Habana para reforma dos estragos da batalha. 

 Em 1750, de volta a Cádiz BENITO SPÍNOLA é condecorado por sua coragem diante 

dos ingleses com a medalha de “Gentil Homem da Câmara”.  

Considerado já velho para ações de combate, ele é promovido a Comandante Geral 

do Porto de Cartagena onde fica até 1761, quando é promovido a Conselheiro do 

Supremo de Guerra, permanecendo aí até a sua morte em 1774.  

Enquanto BENITO SPÍNOLA passava por suas aventuras no mar, o seu parente LUCAS 

SPÍNOLA continuava a sua carreira na infantaria, em terra.  

Felipe V encarrega LUCAS de uma missão de alcova. Desde a sua derrota na Itália 

que ele não consegue missões militares. LUCAS fica encarregado de encontrar um 

trono para seu filho bastardo, D.Carlos, sem aumentar as confusões já provocadas 

por isto.  

Em 1718 a situação está insustentável na Espanha, que não tem mais como suportar 

os ataques de ingleses e franceses, e se vê obrigada a entrar para a Aliança formada 

por estas nações, submetendo-se ao seu regimento. Uma espécie de rendição 

branca. O armistício é assinado como Tratado de Madri. 

 

 

CCXLVIII-AS AÇÕES RÁPIDAS DE LUCAS SPÍNOLA NA ITÁLIA E FRANÇA ASSEGURAM 

O PRINCIPADO PARA D.CARLOS FARNÉSIO. 

Três anos depois morre o irascível ministro francês Dubois, que é substituído pelo 

duque de Bourbon, também um homem orgulhoso e rude, não sendo adequado 

também para o cargo diplomático, e que provoca atritos sérios com a Espanha 

dentro da Aliança. 
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Sem interesse em uma nova guerra, o rei francês o demite colocando em seu lugar o 

hábil ministro Fleury, que não tem grandes pretensões internacionais, mas se 

interessa pelo desenvolvimento interno da França. 

Com esta política ele estabelece uma paz segura com a Espanha e a Inglaterra. 

 Enquanto isto ocorria LUCAS ficou em segundo plano, pois suas atividades foram 

suspensas diante de questões maiores.  

Assegurada a paz, Isabel Farnésio volta à carga querendo o trono para o filho. LUCAS 

SPÍNOLA viaja para Paris onde negocia com Fleury a possibilidade de colocar o 

príncipe em um lugar sem importância.  

Conseguindo o aval de Fleury, LUCAS faz várias viagens para Paris, Soisson, Sevilha e 

Viena durante o ano de 1727, buscando a concordância da Áustria. Por fim, todos 

concordam, mas fica faltando um trono vago.  

Isabel furiosa culpa LUCAS SPINOLA até por isto, e inferniza a vida do rei por não 

encontrar um lugar. Para sorte de LUCAS, em 1731 morre Alexandre Farnésio, 

príncipe de Parma, na Itália e parente de Isabel. 

 As ações rápidas de LUCAS SPÍNOLA na Itália e França asseguram o principado para 

D.Carlos Farnésio. Aliviado e agradecido o rei nomeia LUCAS SPÍNOLA vice-rei de 

Aragão, cargo que ele ocupará até sua morte.  

Ainda da descendência de AMBRÓSIO SPÍNOLA nasceu em 1729 ÂNGEL ANTONIO 

SPINOLA DE LA CUEVA, filho de CARLOS AMBRÓSIO GAETANO  SPÍNOLA DE LA 

CERDA, IV duque de Sesto, duque de Venafro y de San Severino, y IV marqués de los 

Balbases, Grande de España, D.Maria Dominga de La Cueva Spínola.  

 

CCXLIX- 

MANTENDO A TRADIÇÃO DOS MARQUESES DE BALBASES, ÁNGEL ANTONIO SPÍNOLA 

DE LA CUEVA DEVERIA ENTRAR PARA O EXÉRCITO, PORÉM ELE SE RECUSA, 

PREFERINDO SERVIR O CORPO DIPLOMÁTICO ESPANHOL. 

 

ÁNGEL ANTONIO SPÍNOLA DE LA CUEVA vai para Madri e entra para o Corpo Da 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Sesto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducado_de_Venafro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducado_de_San_Severino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_los_Balbases
http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_los_Balbases
http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_los_Balbases
http://es.wikipedia.org/wiki/Grande_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Antonio_Sp%C3%ADnola_de_la_Cueva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Antonio_Sp%C3%ADnola_de_la_Cueva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Antonio_Sp%C3%ADnola_de_la_Cueva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Antonio_Sp%C3%ADnola_de_la_Cueva&action=edit&redlink=1
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Guarda Real, servindo como cavaleiro de Carlos III.  

Apesar do nome pomposo, o cargo não é de combate, mas de gabinete, fato que 

contraria e aborrece seu pai, que se recusa a deixar o título de Marquês de Balbases 

para ele.  

Quando seu pai morre em 1755, sua mãe confirma a vontade do marido, colocando 

o título à disposição da coroa, que o transferirá para a família Osório, após a morte 

de D.Dominga, em 1758.  

Livre das pressões familiares, ÂNGEL SPÍNOLA começa a fazer carreira como ele 

quer. Será um diplomata importante para a Espanha, que será reconhecido e 

condecorado pelo rei com a Comenda de Gadalcanal, da Ordem de Santiago.  

Morrerá em 1789, como tenente-general sem jamais ter empunhado uma espada.  

Pouco antes de morrer o rei deu a ele o título de Marquês de Montebelo, como 

reconhecimento pelos serviços prestados à coroa.  

Enquanto uma geração de SPÍNOLA está envelhecendo nos comandos espanhóis, 

uma nova geração começa a florescer ambicionando  cargos na poderosa Espanha.  

 

 

 

 

 

 

CCL-EM 1771 CHEGA A CÁDIZ UM JOVEM DE 17 ANOS, MARCELO SPÍNOLA, 

NASCIDO EM GÊNOVA. 

Ele leva como vantagem a cidadania genovesa e, portanto também espanhola, e o 

nome da família, as mesmas do poderoso Conselheiro BENITO SPÍNOLA.  

Consegue a sua matrícula na seleta escola da Guarda Marinha, com uma carta de 

recomendação assinada por FERNANDO SPÍNOLA, doge de Gênova, o 11º da família 
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a ocupar este cargo. 

As repúblicas italianas estão no fim, vivendo das glórias passadas. Sem participar do 

rico comércio Atlântico- Pacífico, dominado pelas novas grandes potências, estas 

repúblicas são incapazes de se unir para formar uma nação, tornando-se somente 

domínios estrangeiros com a Espanha, principalmente usando-as como celeiro de 

talentos guerreiros.  

Nesta época uma onda de reformas políticas varre a Europa. Por influência de 

filósofos e economistas, os reis começam a aumentar  seu poder, e a diminuir o 

poder das Igrejas, sejam elas católicas, protestantes, ou ortodoxas, como na Rússia.  

A Companhia de Jesus é expulsa de Portugal e Espanha. O poder do Papa decresce, 

enquanto o poder dos reis se torna absoluto.  

Na França Luiz XIV é a encarnação moderna deste absolutismo insensato. A reação 

contra a miséria do povo contrastando com o luxo da corte culminará com a 

Revolução Francesa.  

Em 1774, os resíduos das Cruzadas são pequenos combates com os mouros no 

Mediterrâneo, que não tem mais influência no comércio e na política. Estas refregas 

servem somente como treinamento dos jovens para a luta que conta; as lutas entre 

as grandes nações e as emergentes nas Américas.  

MARCELO SPÍNOLA embarca no navio de guerra “Pilar”, como jovem oficial que deve 

treinar, enfrentando os muçulmanos. Uma batalha sem significado histórico, 

chamada de Batalha de Meilila, é travada na costa do Marrocos. Os relatórios da 

luta não fazem menção à atuação de MARCELO.  

A segunda batalha chamada de “Peñon de la Gomera” já tem o seu nome registrado, 

porque ele, com seu grupo, no manejo de um canhão, destruiu uma bateria inimiga.  

 

 

CCLI-EM 1777, MARCELO SPÍNOLA TORNA-SE TENENTE DE FRAGATA, SENDO 

TRANSFERIDO PARA O NAVIO “MAGDALENA”, E LOGO EM SEGUIDA PARA O 

“ORIENTE” NA ESQUADRA DE LUIZ DE CÓRDOBA. 
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Em poucos meses de luta, MARCELO terá amadurecido muito, sendo promovido a 

Alferes de Fragata, em dezembro, e continuando a campanha contra os mouros. 

Em 1777, ele torna-se Tenente de Fragata, sendo transferido para o navio 

“Magdalena”, e logo em seguida para o “Oriente” na esquadra de Luiz de Córdoba. 

As mudanças das amizades na Europa continuam. Alguns franceses e espanhóis se 

aliam contra a Inglaterra. Esta ocupou Gibraltar, um rochedo no lado europeu no 

estreito que domina a entrada do Mediterrâneo. Os espanhóis se sentem 

humilhados de haver um Forte inglês no seu solo, tentam o bloqueio do estreito, e 

também atacam os ingleses no Canal da Mancha.  

Os mouros são deixados de lado, e a esquadra de Luiz de Córdoba se junta à 

francesa do Conde Orbiliers.  

Muitas batalhas são travadas e muitas vidas perdidas sem resultados. O poderio 

naval inglês é crescente e dominará os mares.  

Em 1780, franceses e espanhóis finalmente se convencem da inutilidade desta 

guerra. Enquanto lutavam na Europa, os três estavam perdendo as suas colônias do 

outro lado do Atlântico.  

Os ingleses perdem a América do Norte e mantêm precariamente o Canadá, que é 

dividido com a França.  

Cuba se rebela, obrigando a Espanha a enviar para lá a esquadra de José Solano. 

MARCELO SPÍNOLA segue junto comandando o navio “ANDALUZ”. Em Cuba, ele 

ataca e toma a fortaleza de Panzacola, em poder dos revoltosos.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Observatoriosanfernando.jpg 

 

 

CCLII-EM POUCOS MESES A REVOLTA É DOMINADA E MARCELO PROMOVIDO A 

TENENTE DE NAVIO, EMBARCANDO EM JANEIRO DE 1782, NO NAVIO 

“SEPTENTION”, DE VOLTA À ESPANHA 

Em poucos meses a revolta é dominada e MARCELO promovido a tenente de navio, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Observatoriosanfernando.jpg
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embarcando em janeiro de 1782, no navio “SEPTENTION”, de volta à Espanha, onde 

pede transferência da Marinha de guerra para a mercante. Para isto ele precisa fazer 

um curso de comissionamento como navegante na escola de Angeciras, fazendo o 

seu treinamento no navio mercante “San Cristoban”.  

As diferenças entre os veleiros mercantes e de guerra são enormes. Os navios de 

guerra são mais esbeltos, estreitos, com um grande calado, onde os pesados lastros 

de pedras compensam o peso dos canhões em cima, com enormes velas e grandes 

lemes, que permitem manobras rápidas. Não têm capacidade de carga, levando 

somente alimento para a tripulação e munição.  

Os cargueiros mercantes são bojudos e mais lentos, embora possuam canhões, estes 

são menores e poucos, o suficiente para se defenderem de pequenos navios piratas; 

o que importa é a capacidade de carga nos seus porões.  

A vida nos cargueiros é tediosa, difícil para quem viveu as aventuras dos combates.  

Esta vida não é para MARCELO SPÍNOLA, que logo retorna para a marinha de guerra, 

na frota de Luiz de Córdoba, embarcando no navio “Castilha”, indo lutar com os 

ingleses em Gibraltar.  

Em 20 de outubro de 1782 eles encontram a frota inglesa comandada pelo almirante 

Howe, no estreito de Ageciras, onde ocorre uma das maiores batalhas navais da 

história sem vencedor, e com pesadas perdas para ambos os lados. Esta guerra ainda 

se arrastará por cinco anos.  

MARCELO agora com 28 anos, se quiser subir na carreira deve fazer um curso 

superior.  

Durante dois anos ele frequenta a Escola de Campanha dos Guardas da Marinha, 

tendo que suspender os estudos para atender a este trabalho; retorna para a escola 

fazendo o exame final com a prova pública; os dificílimos exames em que o aluno é 

examinado por professores de várias escolas, em um palco, na frente de quem 

quiser assistir.  

 

CCLIII-MARCELO SPÍNOLA  É APROVADO E MATRICULA-SE NO OBSERVATÓRIO DE 

CÁDIZ, PARA ESTUDAR ASTRONOMIA, FORMANDO-SE EM 1789, SENDO 

PROMOVIDO A CAPITÃO DE FRAGATA. 

Começa na França o movimento político e social que abala o mundo, a Revolução 
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Francesa, que começa a fazer ruir as bases das monarquias e oligarquias medievais 

que dominam a Europa.  

No início da revolução, os franceses ficam mais voltados para os seus problemas 

internos. Para acompanhar os acontecimentos em Paris, Gênova envia para lá 

CRISTÓFORO VICENZO SPÍNOLA, como embaixador da província, pois Gênova e 

Córsega são agora somente províncias francesas, ficando o resto da Itália com a 

Espanha, por enquanto.  

Durante o período mais crítico e perigoso da Revolução, entre os anos de 1773 e 

1792, ele permaneceu na capital francesa, enviando seus relatórios dos 

acontecimentos, como um observador isento.  

Em 1793, quando a situação em Paris ficou extremamente perigosa, em que a 

guilhotina matava todo mundo, indiscriminadamente, ele retorna para Gênova, 

sendo enviado então a Londres.  

Pressionados pelas nações estrangeiras temerosas de que as novas idéias se 

espalhem, a França é atacada, principalmente pela Áustria e Espanha.  

Em 1793, a guerra entre estas nações é total, sendo MARCELO SPÍNOLA enviado 

para as Américas com a fragata “Santa Ágata” da esquadra de Gabriel de Aristizabal, 

para o cabo de São Vicente, de onde deve proteger os comboios de suprimentos 

essenciais ao esforço de guerra.  

A família SPÍNOLA mais uma vez se divide. Vários membros aderem ao movimento 

revolucionário nascido na Revolução Francesa, e muitos terão que fugir para a 

América por causa disto. Outros, mais conservadores, pretendem manter o estado 

tradicional de privilégios.  

O Mar do Caribe está infetado de piratas, que assaltam os navios espanhóis que 

voltam do Peru, México, Flórida e Cuba, cheios de riquezas saqueadas e alimentos.  

MARCELO fica quatro anos contínuos em luta contra os piratas. Cansado, ele retorna 

à Espanha para um breve descanso, saindo ao mar novamente nos navios 

“Glorioso”, “Intrépido” e “São Joaquim”.  

 

CCLIV-NA PROVÍNCIA DA CÓRSEGA NASCEU UM SOLDADO ITALIANO CHAMADO 

NAPOLEONE BUONAPARTE 
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Em 1797 acaba a guerra contra a França por causa do fim do terror revolucionário.  

Na província da Córsega nasceu um soldado italiano chamado Napoleone 

Buonaparte, que nas batalhas contra os austríacos e alemães sobressaiu-se tanto 

que foi promovido rapidamente, e irá afrancesar seu nome para Napoleon 

Bonaparte.  

Os franceses ocupam Roma, sob o comando do general Berthier. O Papa Pio VI é 

feito prisioneiro, e morrerá na prisão em 1799. 

O conclave para eleger o novo Papa Pio VII teve que ser feito em Veneza.  

O novo Papa, numa tentativa de melhorar as relações com a França, coroa 

Bonaparte, mas a manobra não dá certo, e ele é feito prisioneiro. Este Papa, 

Gregório Luigi Barnabá Chiramonti, parente dos SPÍNOLA pelos Barnabá, é feito 

prisioneiro por Bonaparte, e só será libertado após a queda deste.  

A Espanha, cansada dos assaltos dos Ingleses aos seus navios mercantes, alia-se 

agora à França para fazer guerra contra os ingleses.  

O almirante francês Bruix, organiza uma esquadra conjunta em Cartagena, na 

Espanha, para onde MARCELO SPÍNOLA é convocado, sendo enviado para servir 

primeiro em Cádiz, e depois em Brest, até a assinatura da paz em outubro de 1802, 

quando é promovido a brigadeiro, assumindo as suas funções a bordo, no navio 

capitânea “San Pablo”. Em 1807 MARCELO é nomeado comandante do Corpo de 

Pilotos do departamento de Cartagena. 

Em Gênova, FRANCISCO MARIA SPÍNOLA lidera o movimento conservador que se 

opõe à Revolução Francesa. Contra ele, ao lado dos revolucionários, coloca-se o 

coronel NICOLÓ DOMÊNICO SPÍNOLA, de 48 anos. Em 1799, os conservadores 

atacam o forte de Savona, onde estão abrigados os revolucionários. Esta batalha, 

que recebeu o nome de Novi, foi vencida pelos revolucionários, mas o coronel 

NICOLÓ SPÍNOLA que defendia o forte foi morto em combate. Os conservadores 

bateram em retirada, entre eles FRANCISCO MARIA , que foi obrigado a se exilar.  
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CCLV-MARCELO SPÍNOLA PARTICIPARÁ DAS GUERRAS NAPOLEÔNICAS ATÉ QUE EM 

1811 É NOMEADO II COMANDANTE GERAL DE ARTILHARIA MARINHA ESPANHOLA. 

 

Um sobrinho do Coronel NICOLÓ, o general NICOLÓ DOMÊNICO SPÍNOLA, já velho, 
mais velho do que o sobrinho, não participará diretamente dos conflitos e morrerá 
de morte natural em 1804. 

GIUSEPPE TOMMASO SPÍNOLA, servindo na Marinha genovesa, vai para a França, 
entusiasmado com as idéias de Bonaparte, e servirá a este general até o fim, só 
retornando a Gênova após a morte deste.  

Napoleão nomeia VICENZO SPÍNOLA governador de San Remo, cargo que ele deixará 
com o fim da era napoleônica.  

Napoleão assumiu o poder no vácuo causado pela ausência de um rei, e da 
desordem da Assembléia. Uma nova ordem militar é estabelecida por ele – o 
soldado cidadão.  

O soldado francês não é mais um mercenário que combate por dinheiro, mas um 
cidadão treinado para defender a Pátria e as instituições. Isto se aplica a todos, do 
general ao ajudante.  

O soldado não é mais um item descartável, que pode ser sacrificado pelos interesses 
da vontade dos nobres, mas um cidadão com direitos que têm que ser respeitados. 
Daí a força de Napoleão.  

É esta nova força que os espanhóis têm que enfrentar. Para MARCELO SPÍNOLA, a 
guerra contra a República começa em 1807, quando ele deve defender o forte 
Galeras contra os franceses.  

Participará das guerras napoleônicas até que em 1811 é nomeado II Comandante 
Geral de Artilharia Marinha Espanhola.  

Em 1814 a regência o nomeia governador militar e político de Cartagena, e meses 
depois, presidente do Conselho de Generais.  

O objetivo deste Conselho é julgar a conduta de oficiais que tiveram que morar em 
regiões ocupadas pelo inimigo. Coisa frequente, pois as fronteiras eram fluídas. 
Estes Conselhos sobreviveriam em todos os países europeus até a Segunda Guerra 
Mundial, e distribuiria injustiças por todo o lado, nas regiões que mudavam de dono.  

Gênova é um exemplo:- república indepentende até 1798, francesa sob Napoleão, 
anexada ao reino de Piemont em 1805, anexada ao reino de Sardenha em 1820, e 
assim por diante. A quem um soldado deveria manter a sua fidelidade? 
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CCLVI-TODA A HISTÓRIA DA FAMÍLIA E DE GÊNOVA NESTE CONTURBADO PERÍODO 

É REGISTRADA POR MAXIMILIANO SPÍNOLA, NASCIDO EM GÊNOVA EM 1812, VINDO 

A MORRER EM 1879, COMO HISTORIADOR CONSAGRADO. 

 

 MARCELO SPÍNOLA deixa este espinhoso cargo em 1822, quando é promovido a 

Comandante Interino de Cádiz, onde ficará até 1829, quando é promovido a 

Tenente- General e se aposenta.  

Nas cerimônias da aposentadoria, ele é condecorado com a Gran Cruz de San 

Hermenegildo pelos serviços prestados à nação. Viverá em San Fernando até a sua 

morte em 1836.  

Toda a história da família e de Gênova neste conturbado período é registrada por 

MAXIMILIANO SPÍNOLA, nascido em Gênova em 1812, vindo a morrer em 1879, 

como historiador consagrado.  

Um dos filhos de MARCELO SPÍNOLA, JOÃO SPÍNOLA Y OSÓRIO casou-se com 

Antonia Maestre y Osório, e deram um neto a MARCELO em 1835. Trata-se de 

MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE, o último cardeal da família e o seu segundo santo.  

Dos descendentes dos SPÍNOLA estabelecidos na Ilha da Madeira em 1500 temos 

poucas informações, pois os arquivos portugueses não têm muito a oferecer. O 

certo, porém é que nos 200 anos seguintes, os SPÍNOLA, ESPINOLA, E ESPINDOLA 

não estarão mais limitados àquela ilha, mas já tinham se espalhado por todo 

Portugal.  

Nos fins do século XVIII apareceu na Bahia JOSEPH SPÍNOLA, como dizimeiro real.  

Em alguns registros o seu nome aparece com JOSEPH SPÍNOLA, mas não existe 

certeza, nem se se trata da mesma pessoa. Algumas indicações são de ele tenha 

nascido em Portugal em 1735, outras de que ele tenha nascido na Bahia.  

Existem referências não confirmadas de que os primeiros SPÍNOLA tenham vindo 

para o Brasil logo após o Descobrimento.  

Quanto a JOSÉ SPÍNOLA, não há dúvida de que ele é um personagem histórico, com 
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documentos referindo-se a ele já adulto.  

 

 

CCLVII-OS TRÊS FILHOS DE JOSÉ SPÍNOLA, MANOEL JOSÉ, FRANCISCO E TIMÓTEO 

TERÃO UMA GRANDE DESCENDÊNCIA. 

O trabalho de dizimeiro é cobrar impostos. O Brasil-Colônia era cheio deles, que 

eram odiados pela população. Alguns se fixaram nas regiões podutoras de ouro e 

pedras preciosas.   

Outros como JOSÉ SPÍNOLA viajavam pelos vários garimpos do interior da Bahia. Ele 

viajava quase sempre com os filhos, mas não há referência a uma especial, o que nos 

leva a crer que fosse viúvo, mas isto é especulação.  

Ele abandona a antipática profissão de dizimeiro e se estabelece na região de 

Caetité/BA, tendo os seus descendentes se espalhado por Vila Velha, hoje 

Livramento do Brumado, Lagoa Real e Lagoa de Timóteo, nome dado em 

homenagem a TIMÓTEO SPÍNOLA, um dos filhos de JOSÉ .  

Os três filhos de JOSÉ SPÍNOLA, MANOEL JOSÉ, FRANCISCO E TIMÓTEO terão uma 

grande descendência e MANOEL JOSÉ será conhecido somente por JOSÉ, ou mais 

precisamente pelo seu apelido CASÉ, nascido em 1787 e falecido em 1873.  

Com a descoberta de ouro em Serra das Almas, TIMÓTEO SPÍNOLA se deslocou para 

lá, instalando-se junto à Mina do Rio das Contas. Ele não foi garimpeiro, mas 

dedicou-se ao comércio de ouro e equipamentos para o garimpo, com grandes 

lucros, vindo a se tornar muito rico.  

Existe uma lenda de que ele teria depositado 60 kg de ouro no Banco da Inglaterra, e 

que esta fortuna lá ficou para sempre.  

Em 1850, os filhos de CASÉ, ANTONIO, ADELINA E RITA mudam-se para Lençois, na 

região das Lavras Diamantinas, de onde seus descendentes vão se espalhar por todo 

o Brasil.  

Em 1837 morre um SPÍNOLA na Ilha da Madeira, deixando uma grande fortuna para 

os seus herdeiros. Como ele não tinha filhos, os irmãos e irmãs seriam os 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

beneficiários.  

 

 

 

CCLVIII-UM DESTES IRMÃOS, MANOEL CAETANO SPÍNOLA, MORADOR NA BAHIA, 

FICA SABENDO DA HERANÇA E VIAJA PARA PORTUGAL EM BUSCA DA SUA PARTE, 

LEVANDO A SUA MULHER E OS TRÊS FILHOS, SAINDO PELO PORTO DE SALVADOR.  

Como as viagens neste tempo eram demoradas, quando MANOEL chega a Portugal 

descobre que um cunhado já havia tomado posse dos bens em nome da sua mulher, 

irmã de MANOEL. Uma longa luta judicial começou em 1841. MANOEL já está falido, 

sem condições de sobreviver para esperar o resultado da Justiça.  

Para voltar ao Brasil, desistindo de prosseguir com o processo, Manoel tem que 

pedir ao governo português o pagamento de sua passagem de retorno, que ele 

deverá reembolsar mais tarde.  

O crédito foi concedido no valor de 400.000 francos. Manoel embarca com a família 

em Lisboa no dia 31 de março de 1841, no navio “Empresa” com destino ao Ceará, 

onde se radicou. Seus descendentes estão ainda no Nordeste.  

São interessantes os documentos da época referentes ao caso:- 

Ofício do Consulado Geral em Lisboa. 

Local:- 251/2/16 – 1.837-1841- Ofícios recebidos do Consulado Geral de Lisboa 

Ilmo. E Exmo. Sr.  

Achando-se o subdito brasileiro MANOEL CAETANO SPÍNOLA em estado de 

miséria em consequencia de violência, que um seu cunhado lhe fizera na Ilha 

da Madeira disputando-lhe a posse dos seus bens, de que viera tomar conta, e 

não podendo ele, enquanto pela justiça se decide a ação competente, subsistir 

com mulher e três filhos, deu-se lhe passagem para o Império por este 

Consulado Geral, havendo eu consultado, e dito de acordo com o nosso 

Ministro, nesta corte. Tenho pois a honra de remeter a V.Exa a inclusa 

obrigação por ele passada à Fazenda Nacional, de satisfazer a importância da 
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sua passagem, e rogar a V.Exa. se sirva mandar aceitar e pagar uma letra 

minha sacada sobre o tesoureiro do Tesouro Nacional da Corte, a trinta dias 

viste a favor de Idelfonso José de Abreo, pela quantia de quatro centos e 

oitenta mil réis francos, importância daquela passagem.  

 

CCLIX-JÁ O RECIBO ASSINADO POR MANOEL AINDA ESTÁ ARQUIVADO EM 

LISBOA. É O SEGUINTE: 

 

Deus guarde V.Exa. 

Lisboa, 31 de Março de 1841 

Ilmo. e Exmo. Sr. Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho 

Mariano Carlos de Souza Correa 

JÁ O RECIBO ASSINADO POR MANOEL AINDA ESTÁ ARQUIVADO EM LISBOA. É 

O SEGUINTE: 

Consulado Geral do Império do Brasil em Portugal. 

Eu, abaixo assinado declaro que por este me obrigo a pagar à ordem do Governo 

Imperial do Brasil, a quantia de quatro centos e oitenta mil réis francos, importância 

da passagem que no Consulado Geral do Império se me abonou para a Província do 

Ceará a bordo do navio “Empresa” para o que obrigo os meus bens havidos e por 

haver. E deste teor dois dos quais só um valerá.  

Lisboa, 31 de março de 1841 

Manoel Caetano Spínola 

Mariano Carlos de Souza Correa 
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Cônsul Geral 

 

 

 

CCLX-COM A SUBIDA DE NAPOLEÃO, QUE SE COROA IMPERADOR DA FRANÇA, 

GÊNOVA BEM COMO TODA A ITÁLIA PERDEM TODA A AUTONOMIA, PASSANDO A 

PERTENCER À FRANÇA, ONDE NAPOLEÃO COLOCA UM REI DA SUA FAMÍLIA.  

Em 1805, quando Gênova é anexada ao Piemont, e perde qualquer expressão. 

Em 1814, os ingleses invadem Gênova, e por fim, Napoleão é derrotado, vindo o 

Congresso de Viena, onde as nações vencedoras dividem a Europa entre si, sem 

considerar a vontade dos povos.  

Gênova é anexada ao Reino de Sardenha e a Córsega é mantida francesa. A cidade 

empobrecida não lembra nem de longe os seus dias de glória.  

Em 1835, uma epidemia de cólera deixa a cidade desabitada, com os seus habitantes 

embarcando em qualquer navio, que fosse para longe dali. A família SPÍNOLA se 

desagrega por completo, e começam a aparecer SPINOLAS por vários países do 

mundo, principalmente nas Américas.  

Os italianos em geral passam a ser menosprezados e humilhados, o que provoca 

uma reação nacionalista na imensa colcha de retalhos em que a Itália foi 

transformada pelo Congresso de Viena em 1830.  

Um jovem genovês, não suportando mais o desprezo sobre os italianos, resolve 

reagir. Seu nome é Giuseppe Mazzini, nascido em Gênova em 1805, onde cresceu 

revoltado com o estado em que se encontrava sua Pátria. Filia-se a um movimento 

social revolucionário chamado de “Os Carbonários” para lutar contra as forças de 

ocupação da Itália. Funda em 1833, com outros jovens iguais a ele, a Sociedade 

Secreta Jovem Itália, e começa a luta armada pela independência e unificação do 

país.  

O movimento cresce em Gênova e na região de Piemont, recebendo a adesão do 

próprio rei de Piemont, Carlos Alberto de Sabóia, que se torna o chefe político do 
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movimento, e declara guerra à Áustria, que havia ficado com o protetorado da 

região do Congresso de Viena. Os revolucionários são derrotados. Carlos Alberto é 

obrigado a abdicar em favor do seu filho Vitor Manoel II em 1849, o qual nomeia 

como seu ministro, o hábil e competente conde de Cavour, mentor político da 

unificação italiana. Os Carbonários caem na ilegalidade, de onde irão lutar.  

 

 

CCLXI-O MOVIMENTO PRECISA DE UM LÍDER MILITAR COM EXPERIÊNCIA. ESTE 

LÍDER APARECE NA FIGURA DE GARIBALDI, QUE CHEGA À ITÁLIA, VINDO DO BRASIL.  

Cavour consegue a ajuda da França, que manda o seu exército invadir a região para 

expulsar os austríacos. A batalha é em Gênova, onde os franceses desembarcam. 

Desta vez a Áustria é derrotada, mas ficam com os franceses em seu lugar.  

O movimento revolucionário dos Carbonários sai de entre os jovens e intelectuais, e 

se espalha no meio do povo. Quem quiser ser livre tem que lutar sozinho por sua 

liberdade; ajuda estrangeira é convite à escravidão a outro Senhor. Mas o 

movimento precisa de um líder militar com experiência. Este líder aparece na figura 

de Garibaldi, que chega à Itália, vindo do Brasil.  

Com Mazzini e Garibaldi a luta ganha as ruas. Deste modo, havia agora dois 

movimentos políticos separados. Um das grandes nações, que continuaram com o 

toma-lá-dá-cá de povos inteiros, e a revolução popular nascida dentro do povo 

italiano querendo sua liberdade.  

Os revolucionários passam a ser perseguidos, porque as suas ações, muitas vezes, 

não combinavam com as maquinações dos políticos de gabinete. Sem ajuda oficial, 

os revolucionários vão buscar ajuda dos patriotas ricos, para financiar a compra de 

armas, e que tivessem influência política para dar guarida e cobertura aos 

perseguidos. É aí que surge a figura de LAURA DI NEGRO SPÍNOLA.  

LAURA DI NEGRO SPÍNOLA casou-se em 1932 com AGOSTINHO SPÍNOLA, do ramo 

Lucoli, quando ambos estavam com 21 anos.  

AGOSTINHO era filho mais velho de MASSIMILIANO SPÍNOLA (1780-1857). O jovem 

casal teve três filhos:- MASSIMILIANO (1824), GIAN CARLO (1826) e FRANCESCO 
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MARIA (1828), o qual morrerá ainda bebê. Destes, somente GIAN CARLO terá 

descendentes:- dois filhos – AGOSTINHO (1855) e FILIPPO (1852), e destes dois, 

somente AGOSTINHO terá filhos (três)- ANTONIETA (1895), que se casou com um 

Médici e perdeu o sobrenome SPÍNOLA, FILIPPO (1894), que morrerá aos quatro 

anos, ISA (1901), que morrerá em 1946 sem filhos, e CAROLINA (1908), que se casará 

com Omero Mantegazza, que que também não passará o nome SPÍNOLA aos filhos.  

 

 

CCLXII-A VIDA DE LAURA DI NEGRO SPÍNOLA INSPIROU O ESCRITOR ITALIANO 

GIOVANNI RUFFINI A ESCREVER O ROMANCE “LORENZO BENONI”, ONDE A 

PERSONAGEM LILA É LAURA DI NEGRO. 

Em 1829 AGOSTINHO morre aos 27 anos deixando LAURA viúva e sofrida, pois neste 

ano ela perde também seu terceiro filho FRANCESCO MARIA, que morre com um 

ano de idade.  

Talvez para esquecer sua dor, ela se dedica de corpo e alma à unificação italiana, 

dando guarida aos revolucionários, e com sua fortuna financia o movimento. Ela 

levará uma vida agitada e cheia de aventuras. Assistirá finalmente a unificação 

italiana em 1870, quando Garibaldi entrou em Roma.  

A unificação final só se dará em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a 

anexação da Dalmácia e do Tirol, mas a isto nenhum daqueles revolucionários 

assistirá porque todos já terão morrido.  

A vida de LAURA DI NEGRO SPÍNOLA inspirou o escritor italiano Giovanni Ruffini a 

escrever o romance “Lorenzo Benoni”, onde a personagem Lila é LAURA DI NEGRO.  

Como resultado dos conflitos com a França, a Itália perdeu em 1862 definitivamente 

Nice (Niza em Italiano) e MÔNACO, que fica sem 84% do seu território original do 

tempo dos SPÍNOLA, o que sobrou ficou sendo o minúsculo PRINCIPADO DE 

MÔNACO, entregue aos Grimaldi, mas submisso à França.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O neto de MARCELO SPÍNOLA, filho de JOÃO SPÍNOLA Y OSÓRIO, nascido em 1836 

em San Fernando, subúrbio de Cádiz, na Espanha, mostrou-se desde pequeno uma 
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criança superdotada. MARCELO SPINOLA Y MAESTRE saiu-se muito bem nos 

estudos, cursando a Universidade de Valência, formou-se em direito em Sevilha. 

Exerceu a sua profissão como defensor público gratuito para os pobres, enquanto 

estudava filosofia e humanidades.  

Em maio de 1863 ele renuncia ao seu título de Marquês em favor de seu irmão 

RAFAEL SPÍNOLA Y MAESTRE, abandona tudo e entra para o seminário.  

 

 

CCLXIII-EM 1864 MARCELO SPINOLA É ORDENADO PADRE E NOMEADO PÁROCO NA 

IGREJA DE SÃO LOURENÇO EM SEVILHA, ONDE EXERCEU POR 10 ANOS. 

A grande inovação de MARCELO foi estender mais ainda a função do confessionário 

transformando-o em divã de psiquiatria, quando esta ciência ainda nem existia. Por 

causa deste trabalho ele não era compreendido nem pela Igreja, nem pelo povo.  

Em 1885 ele é elevado a bispo e transferido para a diocese de Coria, uma região da 

Espanha carente de escolas, médicos e estradas. A pobreza cria ambiente favorável 

a doenças.  

Em 1885 a região é assolada por uma epidemia de cólera, o que obriga o bispo a se 

desdobrar no socorro às vítimas. 

Em 1886 MARCELO SPÍNOLA é transferido como bispo de Málaga, onde ficará até 

fins daquele ano. Neste período ele fará as visitas pastorais a cavalo em 12 

povoados da região, conhecendo o povo e os seus problemas.  

Profundamente sensibilizado com as condições sociais do operariado massacrado 

pelo capitalismo selvagem surgido com a industrialização, o bispo toma as dores dos 

oprimidos e escreve cartas e sermões contra a exploração do ser humano, 

intermedeia negociações entre patrões e empregados em uma época em que tal 

oposição era muito perigosa.  

Como as cartas pastorais de MARCELO SPÍNOLA são anteriores à encíclica “Rerum 

Novarum” de 891, do Papa Leão XIII, ou elas inspiraram o Papa na redação desta 

famosa encíclica social, ou o bispo MARCELO tinha o seu pensamento afinado com o 
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do Papa.  

Vejamos o teor de uma de suas cartas pastorais de 1890.  

“Os operários com os quais ninguém contava e que pareciam dormindo, congregam-

se em numerosas assembléias, discutem com animação, e proclamam seus direitos; 

lutam em reivindicá-los e ao fazerem isso, olham irritados contra a Igreja. O operário 

queixa-se, e com razão, de ser explorado pelo capitalismo, como se fosse máquina à 

qual só se dá óleo e graxa para render mais e melhor.  

 

 

CCLXIV-A CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA DA ÉPOCA PERMITIA A CANDIDATURA DE 

RELIGIOSOS AOS CARGOS POLÍTICOS. ASSIM, EM 1891, MARCELO SPÍNOLA Y 

MAESTRE É ELEITO SENADOR POR MÁLAGA.  

O salário não tem proporção com as necessidades do operário, conhecendo assim os 

horrores da miséria. O excesso de esforço exigido do operário debilita-o e ele 

envelhece antes do tempo. De que meio se servem para atingir seus fins? Do ferro, 

do aço, da pólvora e da dinamite, que eles usam fazendo voar edifícios, matando 

inocentes, semeando luto nas famílias.  

A linguagem da justiça é tranquila e serena. O ódio é violento, arrebatando, e suas 

condutas são iníquas, irracionais e inconsideradas. “De nada servem as melhores leis 

se não se apóiam nas idéias, nos sentimentos e na vontade dos associados.” 

Para atender as necessidades das classes desfavorecidas, MARCELO cria um 

economato para auxiliá-los, cria escolas noturnas para os operários, campos de 

lazer, ao mesmo tempo em que difunde a sua fé católica.  

A Constituição espanhola da época permitia a candidatura de religiosos aos cargos 

políticos. Assim, em 1891, MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE é eleito senador por 

Málaga.  

Compreendendo o poder da imprensa, ele cria jornais periódicos menos clericais e 

de fundo mais social, o que expões os seus escritos a uma censura dos atingidos.  

Em uma carta à sua irmã ROSÁRIO, em 1882, ele comenta:- “Vejo quanto te 



LAÇOS DE SANGUE 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA SPÍNOLA 

 

preocupam as censuras de muitos, ao que chamam minha atitude política. Não te 

inquietes; não fui, e nem sou homem de partido. Não sigo outra bandeira senão a de 

Cristo”.  

Logo que ele é elevado a arcebispo, acontece o confronto dele com o governo 

espanhol por causa da sua pregação.  

O cardeal Sacha levou a questão até Roma, pois achava o arcebispo radical e 

contrário ao poder civil espanhol. MARCELO venceu, pois estava coerente com o 

pensamento do Papa.  

 

 

CCLXV- 

NO DIA 29 DE MARÇO DE 1987, NA BASÍLICA DE SÃO PEDRO EM ROMA, O PAPA 

JOÃO PAULO II BEATIFICOU MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE.  

 

Ele cria o Correio de Andaluzia, um poderoso meio de comunicação, que formará a 

base da Liga Católica, que influenciará as mudanças políticas e sociais do século XX. 

Marcelo foi um bispo jornalista por intuição, pois até ele nenhum outro religioso 

compreendeu tanto, e soube usar com tanta maestria o poder da imprensa.  

Em 1905 ele é elevado a Cardeal de Sevilha pelo Papa Pio X.  

Morrerá no ano seguinte, em 1906. Foi sepultado na capela das Dores da Catedral de 

Sevilha.  

No dia 29 de março de 1987, na Basílica de São Pedro em Roma, o Papa João Paulo II 

beatificou Marcelo Spínola y Maestre.  
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CCLXVII-DA FAMÍLIA DISPERSA NO SÉCULO XIX SOBRESSAÍRAM PESSOAS QUE 

DEVEMOS CONHECER. 

PEDRO SPÍNOLA, nascido em Cuba, descendente de AMBRÓSIO SPÍNOLA, fundou a 

Real Sociedade Patriótica naquela ilha. Político e orador competente sobressaiu-se 

como o educador que reformou e popularizou o ensino cubano.  

Na Alemanha nasceu em 1802, WERNER TEODORO SPÍNOLA, filho de família 

genovesa imigrada no período napoleônico. Tornou-se professor da Escola de 

Medicina Veterinária de Berlim. Os seus trabalhos publicados sobre o controle de 

doenças nos rebanhos ainda são consultados. Ele ganhou fama em 1836, quando 

controlou epidemias no gado das regiões de Telton, Nielder, Barmim e Del-

Havelland.  

Dos SPÍNOLA nascidos na Ilha da Madeira sobressaiu-se ISMAEL JOAQUIM SPÍNOLA, 

nascido em 18 de fevereiro de 1894 em São Pedro, na Região do Funchal. Ele 

estudou no Liceu Pedro Nunes de Lisboa até 1913. Com o advento da Primeira 

Guerra Mundial, entrou para o exército português, estudando na Escola de Guerra 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Lutou na guerra em Flandres, 

na Bélgica com a Força Expedicionária Portuguesa. Na Segunda Guerra Mundial 

voltou aos campos de batalha, reformando-se em 1950. Tornou-se famoso na 

Europa, não como soldado, mas como cientista. Especializado em Geodésia, 

pertenceu ao Instituto Geográfico, com muitos trabalhos publicados em 
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arqueologia, sendo ainda competente historiador, numismata e publicista.  

Do mesmo ramo na Ilha da Madeira descende FRANCISCO SPÍNOLA DE MENDONÇA, 

nascido em São Miguel, nos Açores, em 1891, e falecido em 1944. Sobressaiu-se 

como jornalista e professor de português e francês no Liceu da Horta, nos Açores. 

Por causa dos seus livros dedicados à família ficou conhecido como o “Poeta do Lar”.  

Deste mesmo ramo descendeu o general português ANTONIO DE OLIVEIRA SPÍNOLA, 

o oficial mais condecorado da história portuguesa. Após violentas guerras de 

libertação das colônias portuguesas na África, que terminaram com a expulsão de 

todos os brancos de Angola e Guiné-Bissau, o general SPÍNOLA retornou a Portugal, 

onde liderou a “Revolução dos Cravos”, uma revolta até muito pacífica, mas que 

terminou com a longa ditadura salazarista, conduzindo Portugal à democracia.  

 

 

CCLXVIII-JOSÉ QUIRINO SPÍNOLA E CASTRO 

JOSÉ QUIRINO SPÍNOLA E CASTRO foi o SPÍNOLA mais difícil de pesquisar viveu no 

século passado no Brasil. Ele sempre foi cercado de lendas e a procura da verdade 

para desmistificar a sua pessoa e vida tem sido difícil, e pouco foi conseguido.  

Temos documentos em que seu nome de família aparece como SPÍNOLA Y CASTRO, 

à moda espanhola; declarações dos seus velhos netos, ele teria morrido em 1898, 

aos 90 anos, segundo outros, a sua morte foi em 1889, em um tiroteio em Barra do 

Pardo, hoje Iuna, no Espírito Santo.  

Outros afirmam que ele morreu na casa de sua filha GENOVEVA em Cachoeiro do 

Itapemirim, e finalmente houve que afirmasse que ele morreu tranquilamente na 

cama em Dores do José Pedro, Minas Gerais.  

Vasculhamos os arquivos onde poderiam estar os registros da sua entrada no Brasil, 

que deveria ter ocorrido em 1834, ano que coincidiria com uma das grandes 

debandadas DE SPÍNOLAS de Gênova, mas no Arquivo Nacional, Arquivo do Exército, 

Itamarati, Registros de Imigrantes do Brasil, Espanha e Itália, nada produziu.  

Todos os arquivos no Brsil referentes àquele ano foram destruídos por incêndios, 

inundações, desabamentos ou simplesmente sumiram. Pelos relatos dos antigos, ele 
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perambulou por várias cidades de Minas:- Itajubá, Araponga, Leopoldina, indo se 

estabelecer em Dores do José Pedro, município de Manhuaçu; este sim, com certeza.  

Alguns apontamentos familiares da família Miranda e Batista da década de 30 

apontam o seu local de nascimento como sendo em Itabira do Mato Dentro, coisa 

que ainda não foi confirmada,  por falta de documentos.  

Com a ajuda de várias pessoas em Araponga, vasculhamos os arquivos de registro 

civil e da igreja da cidade, onde encontramos o registro de batismo de sua segunda 

mulher, filhos e nora.  

O registro do seu casamento, que poderia esclarecer o nome dos seus pais e o local 

do nascimento foi destruído em um desabamento na igreja durante uma grande 

chuva.  

 

 

CCLXIX-O NOME QUIRINO É TIPICAMENTE ITALIANO, E É POUCAS VEZES 

ENCONTRADO NA FAMÍLIA, NA SARDENHA E ROMA 

 A lenda de que ele teria vindo viúvo da Europa com três filhos também não resistiu 

às pesquisas, pois encontramos em Recreio/MG o registro da morte do seu filho no 

primeiro casamento. ANTONIO ANACLETO SPÍNOLA E CASTRO, ocorrida em 1903, 

onde consta que ANTONIO ANACLETO nasceu em Ouro Preto em 1836, filho de JOSÉ 

QUIRINO SPÍNOLA E CASTRO E JOAQUINA BICALHO SPÍNOLA E CASTRO. Portanto, se 

ele veio da Europa, não foi viúvo.  

Dando um desconto à possível falta de memória de NATALINO SPÍNOLA E CASTRO, 

que me informou em 1990, que sabia que seu avô JOSÉ QUIRINO teve uma filha e 

dois filhos no primeiro casamento, não encontramos registro de uma filha, mas 

registros de mais de três filhos.  

No livro dos registros da fazenda do seu filho caçula PEDRO IVO SPÍNOLA E CASTRO 

encontramos o registro de duas pessoas muito velhas, já na época destas anotações, 

1904, de duas misteriosas pessoas:- ANTONIA E GUILHERME SPÍNOLA, que ninguém 

sabe mais quem foram. Seriam filhos de JOSÉ QUIRINO?  

Se tudo isto foi proposital, JOSÉ QUIRINO soube apagar com competência o seu 
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passado. Se foi tudo uma sequência de infelizes acidentes, pior para nós que 

perdemos parte da nossa história de família nas regiões de Minas, Espírito Santo e 

São Paulo.  

Existe uma tendência da família, como em qualquer outra, de se usar o nome dos 

seus antepassados nos filhos. O nome QUIRINO é tipicamente italiano, e é poucas 

vezes encontrado na família, na Sardenha e Roma. SPÍNOLA pode ter vindo da Itália, 

Espanha ou Portugal. O Castro é comum em Portugal, e pouco comum na Itália, 

onde também existe.  

Se ele se declarou italiano aos seus filhos, isto pode ser verdade, pois se ele fosse 

um fugitivo da região em guerra em 1834, quando Gênova fazia parte do reino da 

Sardenha, e a Itália ainda não existia, pode ser que ele tenha fugido com 

documentos espanhóis, o que era possível de se conseguir, e teria chegado ao Brasil 

com 26 anos, o que nos daria o seu nascimento para 1808. 

 

 

CCLXX-PREOCUPADO COM A EDUCAÇÃO DOS FILHOS, ENVIA-OS A LEOPOLDINA, 

ONDE FAZEM O PRIMÁRIO. 

O fato real que sabemos sobre ele remonta a 1844, quando se casou com ANA 

MÁRCIA GONÇALVES LEAL, filha de uma irmã de Domingos de Lanna,  e Casemiro de 

Lanna, dois aventureiros e comerciantes que viajavam pela Zona da Mata mineira 

fundando pontos de muda e currais, para o seu uso,  que no futuro seriam as 

cidades de Manhumirim,  Manhuaçu e Raul Soares, etc. 

Em 1845, nasceu o primeiro filho do casal, PEDRO DE ALCÂNTARA SPÍNOLA E 

CASTRO, uma nítida homenagem ao Imperador Pedro II, e mantendo ainda o 

costume de dar nomes compostos aos seus filhos. Ficarão algum tempo sem ter 

filhos, até 1856, quando nasce GENOVEVA SPÍNOLA E CASTRO, e finalmente em 23 

de outubro de 1857 nasce o caçula, PEDRO IVO SPÍNOLA E CASTRO.  

ARREPIADOS é um arraial, que recebeu o seu nome devido a uma febre que grassou 

na região na época de sua fundação. A doença causava arrepios em suas vítimas. 

Como quase toda a população foi atingida, o local ficou conhecido por este nome. 

Porém, mais tarde recebeu o nome de Araponga. Quem visitar hoje Araponga vai se 
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apaixonar pelo lutar. Uma bela e pequena cidade encravada entre as altas 

montanhas, com uma terra fértil, cheia de florestas ainda intocadas da Mata 

Atlântica, cachoeiras e rios por todos os lados, e um povo acolhedor.  

É um paraíso ecológico preservado justamente por sua geografia. Ainda hoje o 

acesso à cidade é difícil, por isto o progresso chegou mais rápidoà sua vizinha Viçosa.  

No século passado, o acesso era ainda pior. Por isto, JOSÉ QUIRINO não quis 

permanecer mais tempo no lugar.  

As notícias trazidas por Domingos de Lanna indicavam boas terras disponíveis na 

região do rio José Pedro, perto de Manhuaçu. Prevalece a “Lei da Cinza”; derruba-se 

a mata de uma área, e põe fogo. A terra limpa agora para a agricultura poderá ser 

registrada nos órgãos competentes. Assim, JOSÉ QUIRINO implanta a sua fazenda na 

região.  

Preocupado com a educação dos filhos, envia-os a Leopoldina, onde fazem o 

primário.  

 

 

CCLXXI-QUANDO PEDRO IVO SPÍNOLA DE CASTRO COMPLETA O PRIMÁRIO, 

MANIFESTA VONTADE DE SER PADRE SENDO LEVADO ENTÃO PARA MARIANA, 

ONDE PERMANECERÁ ALGUNS ANOS ESTUDANDO. 

Como a vocação não se manteve, ele retorna à casa paterna, porém trazendo na 

bagagem uma sólida cultura.  

Em 1884, o casal JOSÉ QUIRINO E ANA MÁRCIA está só com PEDRO IVO E PEDRO DE 

ALCÂNTARA.  

ANTONIO ANACLETO SPÍNOLA E CASTRO foi estudar farmácia em Ouro Preto, 

estabelecendo-se depois em Recreio, onde ficará até morrer.  

FRANCISCO DE ASSIS SPÍNOLA E CASTRO, do primeiro casamento, casa-se com 

ÚRSULINA MIGUELINA DE ASSIS SPÍNOLA, em Arrepiados e ficará por lá, onde terão 

dez filhos. Após a morte de D. ÚRSULINA ele se mudará de lá, desaparecendo.  

GENOVEVA QUIRINA SPÍNOLA E CASTRO casou-se com Basílio Lopes Pimenta, indo 
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residir em Rio Pardo, mudando-se muito mais tarde para a casa da sua filha MARIA 

DA GLÓRIA, apelidada Dona na Ilha da Luz, em Cachoeiro do Itapemirim. Nada mais 

os prendendo a Arrepiados eles mudam-se para a nova fazenda em Dores do José 

Pedro.  

PEDRO IVO SPÍNOLA E CASTRO voltará a Arrepiados para se casar com sua prima 

AMÉLIA, sobrinha de sua mãe, indo morar também em Dores.  

JOSÉ QUIRINO ficará com a fazenda Vista Alegre, PEDRO IVO com a Boa Vista e 

PEDRO ALCÂNTARA com a Brejaúbas  (futura fazenda de Demanda).  

Em 1885 nenhum SPÍNOLA estava mais em Arrepiados. Com o grande número de 

escravos levados para as fazendas, as plantações florescem. Como PEDRO IVO é, 

talvez, o mais culto da família, tem acesso a novas informações que melhoram a 

qualidade de vida e dos produtos.  

A fazenda Boa Vista terá luz elétrica antes das cidades das cidades da região. A 

Estrada Real, calçada de pedras, construída por D. João VI para ligar Viana, no 

Espírito Santo a Ouro Preto facilita o escoamento da produção, tornando logo a 

família rica.  

 

 

CCLXXII-EM 27 DE JANEIRO DE 1893 JOSÉ QUIRINO TORNA-SE CORONEL, E PEDRO 

IVO CAPITÃO DO 9º CORPO DE CAVALARIA. 

 

PEDRO DE ALCÂNTARA SPÍNOLA E CASTRO, solteirão convicto, torna a escrava 

Delfina, sua amante, na fazenda, fato que desagrada profundamente seu irmão 

PEDRO IVO, de vida regrada e enérgico, com profundas raízes moralistas, adquiridas 

em seu tempo de seminarista.  

São estranhos seus princípios morais, pois não só PEDRO IVO, mas todos os homens 

da época mantinham rígidos princípios morais com a família, e eram bastante 

flexíveis com os estranhos e pessoas de classes inferiores.  Eram capazes de matar 

na defesa destes princípios, sem qualquer constrangimento ou culpa contra aqueles 

que consideram merecedores da morte.  
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A proclamação da República em 1889 torna a população sem qualquer referencial de 

autoridade. O respeito ao Imperador, quase divinizado, não é transferido ao 

presidente eleito em uma eleição limitada e pouco transparente. O resultado é a 

quebra da autoridade, desagregação da máquina administrativa e distribuição da 

justiça.  

O exército, que tomou o lugar do Imperador, não consegue manter a ordem no país 

de dimensões continentais.  

As sucessivas derrotas em Canudos não convencem a população de que gozará de 

alguma proteção. Para suprir o vácuo de autoridade, é criada a Guarda Nacional, já 

usada anteriormente pelo Império, em que as patentes são vendidas a ricos 

proprietários rurais, que formam uma milícia paralela, e com ela administram a 

justiça e a segurança pública em sua área de atuação.  

Em 27 de janeiro de 1893, JOSÉ QUIRINO torna-se coronel, e PEDRO IVO capitão do 

9º Corpo de Cavalaria. O Judiciário, pouco presente nas cidades, e ausente no 

campo, permite que os oficiais da Guarda Nacional acumulem todos os poderes em 

si.  

 

 

CCLXXIII-PEDRO IVO TORNOU-SE UM HOMEM PERIGOSO E DESCONFIADO DE TODOS 

OS QUE NÃO ERAM DO SEU GRUPO SUBMISSO 

JOSÉ QUIRINO SPÍNOLA não exerceu os poderes adquiridos, mas PEDRO IVO 

SPÍNOLA os incorporou inteiramente, tornando-se senhor absoluto da lei, da ordem 

e dos bons costumes, pleno da certeza dos seus pensamentos, convicções e forma 

de vida, que passou a impor a toda a região pela força das armas.  

Como todas as personalidades autocráticas do coronelismo brasileiro PEDRO IVO se 

cercou de jagunços da sua confiança, criados por anos sob as suas ordens, que 

tinham que ser cumpridas à risca.  

Entre estes jagunços sobressaiu-se uma família de negros, fiéis servidores e sem 

consciência, conhecidos e temidos como “os Juvenço”, pai e três filhos todos 

matadores.  
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A primeira prova da eficiência da nova organização paramilitar veio com um assalto 

à pequena cidade de Dores do José Pedro, em que um bando de facínoras armados 

fechou a cidade e assaltou todas as casas.  

Dores do José Pedro era um feudo de PEDRO IVO, não poderia ser ultrajada desta 

forma. Com os seus jagunços PEDRO IVO perseguiu pelo interior, matando todos. 

Nenhum relatório, processo ou documento foi feito para legalizar a ação.  

Até hoje em Dores, existe um morro chamado “morro dos Ciganos”. Contam que no 

início do século um bando de ciganos cortou a cerca do pasto da Fazenda Boa Vista e 

montou acampamento.  

PEDRO IVO aborrecido com a invasão deu aos ciganos 24 horas para devolver uns 

burros que desapareceram do pasto, consertassem a cerca e sumissem da região. 

Como não foi atendido, atacou o bando matando 28 ciganos.  

Novamente nenhum documento existe registrando o fato, que ficou na memória 

popular. Jamais saberemos se a ocorrência foi verdadeira, ou lenda.  

A mudança no comportamento do capitão preocupou a todos, principalmente à sua 

mulher, Amélia. A cada dia ele se apegava mais a um moralismo exagerado e 

fanático, sem limitações legais ou religiosas que pudessem controlar a aplicação da 

sua lei pessoal.  

 

CCLXXIV-PARA DESAGRADO DO CAPITÃO, O SEU IRMÃO ENGRAVIDA A EX-ESCRAVA 

DELFINA, QUE TEVE UM FILHO, LUIZ ALCÂNTARA SPÍNOLA E CASTRO 

PEDRO IVO tornou-se um homem perigoso e desconfiado de todos os que não eram 

do seu grupo submisso. Qualquer estranho na região era visto por ele com suspeita, 

sujeito à morte por razão real ou imaginária.  

Certa vez, um estranho apanhado por ele perambulando pelas estradas, foi preso e 

amarrado em sua fazenda, indo ele apurar se ele era de fato um comprador de 

terras à procura de uma fazendo, como ele alegava.  

À noite, enquanto estava fora, em viagem, para apurar a veracidade dos fatos, 

D.Amélia atendeu ao choro e súplicas do preso, soltou-o e mandou-o sumir da 

região.  

Para desagrado do capitão, o seu irmão engravida a ex-escrava Delfina, que teve um 
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filho, LUIZ ALCÂNTARA SPÍNOLA E CASTRO, e por maior desagrado ainda, após 

abandonar Delfina, PEDRO DE ALCÂNTARA conquista uma mulher casada, 

PLACIDINA ANGÉLICA DE OLIVEIRA, que abandona o marido e o filho para ficar com 

ele.  

Delfina é acolhida por DONA AMÉLIA, sua esposa, e viverá na fazenda de PEDRO IVO 

como alguém da família. Quando de uma obra na fazenda, um dos filhos de PEDRO 

IVO cai de uma escada, e Delfina corre para apanhá-lo; salva o rapaz, mas morre 

esmagada por seu peso. A ex-escrava, que serviu e deu a vida pela família SPÍNOLA 

não será jamais esquecida. Do seu filho começa uma nova dinastia da família 

Spínola.  

A inimizade dos dois irmãos chega ao rompimento total com a morte do pai JOSÉ 

QUIRINO. A disputa pela fazenda Vista Alegre é a causa da discórdia final, indo a 

questão para a justiça, onde PEDRO IVO ganha a causa, mas perde definitivamente o 

irmão, criando um estado de suspeita entre os seus descendentes. A partir daí, esta 

fazenda será sempre conhecida como a fazenda da Demanda.  

Após a morte de PEDRO DE ALCÃNTARA, em 1919, PEDRO IVO expulsa Placidina e os 

filhos da fazenda, obrigando-os a uma vida de pobreza, morando em uma casinha à 

beira da estrada, agravando ainda mais a discórdia entre os descendentes dos dois 

irmãos, o que explica o apego dos descendentes de PEDRO DE ALCÂNTARA com a 

família Miranda.  

 

CCLXXV-COM A APROXIMAÇÃO DAS FAMÍLIAS, ACONTECERÁ O CASAMENTO DE 

JULITA SPÍNOLA, APELIDADA DE SANITA, FILHA DE PEDRO IVO COM AUGUSTO 

MIRANDA 

A transformação sofrida por PEDRO IVO é radical. Com relação a ele não existia 

meio-termo; era amado por uns e odiado por outros, mas temido por todos. Seu 

comportamento paranóico passa por explosões de ira, com desconfiança contínua, 

considerando-se sempre perseguido e alvo de atentados.  

Quando seu filho mais velho, IRINEU, comete um erro na administração da fazenda, 

ele o chicoteia em público. Por esta razão, IRINEU pegou sua mulher LEONÍDIA, e 

mudou-se para Simonésia, afastando-se também do pai. PEDRO IVO torna-se 

perigoso até para a própria família.  
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Por volta de 1890 chegou à região o Sr. Claudio José de Miranda, acompanhado do 

seu filho João Miranda, apelidado de Janjão, procurando uma fazenda para comprar. 

Encontram por fim, uma que atende às suas expectativas, próxima à de PEDRO IVO 

SPÍNOLA.  

Uma vez instalado, ele busca a sua mulher e o resto dos filhos em Mercês do Pomba.  

D. Joaquina Rosa de Miranda chega com os 13 filhos, dentre eles, sobressaem-se 

Laurindo, Belisário, Augusto, Alexandre e Janjão.  

Com a aproximação das famílias, acontecerá o casamento de JULITA SPÍNOLA, 

apelidada de Sanita, filha de PEDRO IVO com Augusto Miranda. Alguns anos depois, 

Augusto morrerá em um acidente na fazenda, atingido por um galho de árvore 

durante uma derrubada. JULITA se casará novamente com o farmacêutico Álvaro 

Avelino, com quem terá mais três filhos, antes de se tornar viúva novamente.  

Uma das outras filhas de PEDRO IVO é JULIETA SPÍNOLA E CASTRO, mulher enérgica 

e de temperamento forte como o pai, com quem terá sempre relações muito 

difíceis, muito embora ela fosse doce e carinhosa com os filhos, antes de ficar 

também viúva e retornar à casa paterna.  

As relações entre pai e filha ficam difíceis, pois além dos gênios difíceis dos dois, 

ainda ocorre uma briga entre NATALINO, filho de PEDRO IVO, com o seu sobrinho 

CÍCERO, filho de JULIETA, chegando os dois a trocar tiros.  

 

CCLXXVI-SEM O CONSENTIMENTO DO PAI, JULIETA MUDOU-SE PARA A FAZENDA DE 

FRANCISCO MIRANDA. 

Temendo o avô e o tio, CÍCERO SPÍNOLA muda-se para a fazenda de FRANCISCO 

MIRANDA onde se sente mais seguro. 

JULIETA SPÍNOLA também precisa deixar a casa paterna uma vez que se sentia muito 

infeliz lá. A oportunidade surgiu quando PEDRO IVO teve que fazer uma viagem para 

visitar uma parente doente.  

A desculpa era de que ela e Francisco Miranda tinham interesse em aproximar 

ALZIMIRA filha de JULIETA, de Ciro irmão de Francisco, para ver se aconteceria um 

casamento.  
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Sem o consentimento do pai, JULIETA mudou-se para a fazenda de Francisco 

Miranda. Quando PEDRO IVO retornou da viagem ficou enfurecido com a mudança 

sem autorização.  

Vários familiares envenenaram ainda mais o espírito de PEDRO IVO com 

comentários sobre a ida da filha para a casa dos Miranda, enquanto ela deveria 

estar na casa do pai, conforme os costumes.  

PEDRO IVO vai à fazenda de Francisco Miranda buscar a filha. Lá conversou com ela, 

comendo inhame com melado, colocou as crianças da casa no colo e brincou com 

elas; em seguida perguntou por Francisco com quem queria conversar.  

Um dos filhos de Francisco disse que o pai estava lá fora fazendo um chiqueiro.  

PEDRO IVO deixou o empregado Sebastião Teixeira Pinto dentro de casa e foi 

sozinho procurar Francisco. Os dois conversaram sozinhos por algum tempo em voz 

baixa, depois os ânimos se exaltaram, e pode-se ouvir parte do diálogo entre eles.  

Cadê o Cícero? 

- Não sei... 

A exaltação conduziu a uma briga feia, com troca de palavrões, e ouviu-se Francisco 

gritar: 

- “Eu não sei do Cícero, velho! E só não te mato porque não quero ser 

assassino.” 

 

CCLXXVII-PEDRO IVO SENDO MAIS VELHO FOI PRENSADO ENTRE OS PAUS DA CERCA 

DO CHIQUEIRO, EM EVIDENTE DESVANTAGEM. 

Neste ponto, partiram para a agressão física. Na luta, PEDRO IVO sendo mais velho 

foi prensado entre os paus da cerca do chiqueiro em evidente desvantagem. Neste 

momento ele sacou um revólver 32 do bolso traseiro da calça e atirou 5 vezes em 

Francisco, que caiu morto.  

- JULIETA, desorientada correu primeiro para o cafezal para não ver a desgraça que 

ocorrera, e voltou depois junto com Sebastião Teixeira, que trazia um copo de 

água para o Francisco caído. PEDRO IVO, assentado em um toco, tomou o copo 
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d1água dizendo. “Quem precisa de água sou eu, que estou vivo. Este aí, está 

morto.”  

- ALZIRA gritou para ele:- “Você saiu lá daqueles cantos para me deixar 

desgraçada?” Ao que ele respondeu:- “Era preciso, minha filha, era preciso!” 

- A partir daí os fatos se precipitaram. Belisário Miranda, agora o líder da família, 

jura vingar a morte do sobrinho.  

- JULIETA recolherá a roupa com a qual Francisco foi morto, colocando-a em uma 

caixa para mostrá-la sempre aos filhos que deveriam se vingar daquela morte.  

- Era uma roupa de pano ordinário, tecido escuro, riscado, muito comum na época 

para os fazendeiros, onde os buracos de bala e o sangue seco serviriam de 

lembrança do ódio.  

- Esta roupa foi passada para a sua filha ALZIRA, que passou-a ao seu filho, 

mantendo o costume do pedido de vingança.  

- Em 1972, uma desgraça se abate sobre este filho de ALZIRA, que perde o seu filho 

de 17 anos, afogado. A inconsolável mãe do rapaz, em um momento de sábia 

lucidez, pede ao marido que enterre junto com o filho aquela funesta caixa, com 

o termo de ódio, o que foi feito. Foi o primeiro passo para cicatrizar as feridas.  

- Após a morte de Francisco Miranda, PEDRO IVO se apresenta à justiça em 

Carangola. Ele contratou os serviços do maior advogado da região, o Dr. Edgard, e 

se apresentou ao juíz, Dr. Justo Fabiano, Juíz da comarca, um homem negro, que 

atingiu o alto cargo de juíz, sendo muito considerado e respeitado na região.   

 

CCLXXVIII-PEDRO IVO FOI IMPRONUNCIADO, SENDO O CRIME CONSIDERADO 
DE LEGÍTIMA DEFESA, PORÉM, O VENENO DA DISCÓRDIA JÁ HAVIA SE 

ESPALHADO. 

 

Por determinação dele, PEDRO IVO ficou 6 dias detido em sala livre, condição a que 
tinha direito por sua condição de oficial da Guarda Nacional.  

Entre as testemunhas estava JULIETA, que prestou depoimento contra o pai. Por fim, 
PEDRO IVO foi impronunciado, sendo o crime considerado de legítima defesa, 
porém, o veneno da discórdia já havia se espalhado, e o ambiente na região não era 
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seguro para ninguém neste distante ano de 1924.  

A família decide que PEDRO IVO E AMÉLIA  devem sair do Estado, esperando que as 
cabeças esfriem um pouco.  

Acompanhados pelo filho NATALINO eles embarcam no trem da Leopoldina para a 
estação Melo Barreto, em Penha Longa na divisa de Minas com o Rio, onde se 
encontram com outro filho e um dos meio- irmãos de PEDRO IVO. Lá descobrem que 
foram seguidos por dois informantes dos Miranda, que viajaram no mesmo trem.  

Para fugir deles compram em segredo as passagens no outro trem da Central do 
Brasil com destino a São Paulo, embarcando no último minuto.  

Quando percebem a burla, os informantes ainda tentam pegar o trem correndo pela 
linha atrás dele, mas em vão. O trio vai para Barretos- São Paulo para se abrigar na 
casa de MARIA JOSÉ DA GAMA SPÍNOLA E CASTRO, filha do seu meio-irmão 
ANTONIO ANACLETO, onde ficaram vários dias.  

PEDRO IVO e NATALINO retornam para a fazenda deixando AMÉLIA em Barretos, 
longe da tempestade em Minas.  

Vários atentados e tiroteios ocorrem entre os jagunços das duas famílias. Do lado 
SPÍNOLA, o Juvêncio com os seus filhos; do lado dos Miranda, José Marcílio com os 
seus 23 jagunços.  

Em 1928, tanto PEDRO IVO como seu filho IRINEU começam a apresentar sérios 
problemas renais.  

IRINEU morre com apenas 38 anos, após tentar uma viagem a cavalo até a fazenda 
do pai. Abatido pela perda do filho, e pela doença, a saúde do capitão declina.  

Uma grande enchente que se abate sobre a região, deixa a fazenda isolada pela 
queda da ponte, que a ligava à cidade pela Estrada Real, o que obriga NATALINO a ir 
a Manhuaçu buscar remédio passando pela fazenda de Belizário Miranda, onde era 
cobrado um pedágio pela passagem, havendo um guarda armado na porteira.  

 

 

 

CCLXXIX-NO INÍCIO DE 1929, A SAÚDE DO CAPITÃO PEDRO IVO SE AGRAVA 

MAIS AINDA, APARECENDO UMA FEBRE CONSTANTE QUE O OBRIGOU A 

PERMANECER NO LEITO. 

- NATALINO derruba a porteira com o caminhão e passa. O guarda teve a 

prudência de fugir, evitando um confronto.  
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- No início de 1929, a saúde do capitão se agrava mais ainda, aparecendo uma 

febre constante que o obrigou a permanecer no leito.  

- Em março começaram a aparecer alucinações, que foram se agravando. No 

primeiro dia de abril, com febre alta, ele tem períodos de lucidez e devaneios, e 

começa a falar:- 

- -“Estou vendo Deus! É Jesus Cristo no meio de um mar de luz! ... Oh! Não, volte 

aqui, não se vá! Oh meu Deus, ele está virando as costas para mim! ... Seria 

melhor que eu tivesse morrido e ele vivido! ... Não me dê as costas, por favor! ... 

eu quero uma sepultura de pedras, bem funda, para meus inimigos não em 

encontrarem!”... 

- Assim, no meio de um intenso sofrimento físico e mental, PEDRO IVO morreu. A 
tragédia da sua vida e morte causou a desagregação da família. A riqueza 
acumulada por ele desvaneceu-se com os sonhos, e ficaram só os pesadelos.  
- A desconfiança dentro da família, principalmente entre os descendentes de 

PEDRO ALCÂNTARA e JULIETA, com os outros descendentes de PEDRO IVO, 
permanecerão. Cada ramo achando que o outro saiu beneficiado e rico, 
enquanto que na verdade, todos perderam.  

- Ciro Miranda permaneceu solteiro para sempre. Cícero Miranda foi 

assassinado em Durandé. HERNANDES, um dos filhos de PEDRO IVO, perde 

sua mulher de parto, e entrega os filhos aos parentes para serem criados, 

entregando-se às farras e bebedeiras.  

- Quando ele voltava bêbado de uma festa de casamento da família, com seus 

amigos boêmios, param os cavalos para dar uns tiros em um pau. Seu amigo 

Sebastião Passarinho tentou atirar e sua arma falhou. Ele se virou para 

HERNANDES dizendo: 

- -“Nando, minha arma não quer funcionar!” 

- Neste momento ela funcionou, atingindo-o no peito.  HERNANDES disse: 

- -“Rapaz, você me acertou um tiro!”, e já caiu morto do cavalo.  

 

 

CCLXXX- 

CHEGAMOS AGORA NA HISTÓRIA RECENTE DA FAMÍLIA. 
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Muitas histórias entraram para o meu arquivo, mas não são ainda publicáveis, 

porque as pessoas envolvidas ainda estão vivas e receio ferir susceptibilidades.  

Nosso objetivo não é criar polêmicas, mas deixar um documento que seja o resumo 

dos fatos passados, e que todos possam ler e guardar.  

A família SPÍNOLA não foi diferente de qualquer outra. A diferença básica é que ela 

teve quase tudo registrado, e também pessoas com paciência para  desenterrar 

velhos documentos, para que pudéssemos escrever a história, de modo a deixar 

resgatado um grande passado.  

Por sua importância nos locais onde viveram, por estarem presentes em lugares e 

conflitos, e finalmente pela sina e espírito combativo dos seus elementos, 

construíram uma história milenar e marcante.  

Infelizmente os historiadores se esquecem dos elementos pacíficos da família, 

registrando somente aqueles envolvidos em comoções históricas.  

Em toda família nascem pessoas boas e ruíns, valentes e covardes, mas todas são 

somente pessoas humanas, membros desta espécie animal única, capaz de lutar por 

conceitos abstratos.  

Não sei se lendo esta obra vamos conseguir convencê-los a enterrar o machado de 

guerra, mas vale à pena tentar.  

Carlos Eugênio Spínola e Castro 

 

 

 

 

 

CCLXXXI-O BRASÃO E A HIERARQUIA 

 

As cores e o escudo básico são oriundos da Marca de Cleves, onde se coloca um 

espinho (spina) parecendo uma tocha.  
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O elmo é atribuído a Azzozne, um membro menor da família Obertenghi, que no ano 

de 1030 viu uma víbora saindo do seu elmo deixado no chão, quando ele se armava 

para um combate, entendendo que isto era uma mensagem de bons augúrios. A 

serpente saindo do elmo foi suprimida pelos Spínola.  

Outros atribuem o elmo a Adlais, que o teria herdado do rei Desidério no ano 681.  

A Águia é o símbolo das famílias reais lombardas, pousada sobre o elmo e cercada 

por ramos de scachos, tudo com as cores da família, vermelho, ouro e prata, que no 

brasão aparecem em vermelho, amarelo e branco. 

A HIERARQUIA 

PARA MELHOR ENTENDIMENTO, A SEQUÊNCIA HIERÁRQUICA DA NOBREZA É A 

SEGUINTE:- 

1)- Rei 

2)- Príncipe 

3)- Duque 

4)- Marquês 

5)- Conde 

6)- Visconde 

7)- Barão 

8)-Lorde 

9)- Baronete (hereditário) 

10)- Cavaleiro (vitalício, mas não hereditário) 

11)- Escudeiro 

12)- Mess 

 

 

CCLXXXII-GENEALOGIA 

 

Embora a família SPÍNOLA seja muito antiga, uma das mais velhas do mundo, ela 
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não gerou um grande número de pessoas com este sobrenome de família, mesmo 
na Itália.  

Este fato chamou a minha atenção para procurar as causas, e acredito ter umas 
razões discutiveis, mas razoáveis.  

Em primeiro lugar, por alguma razão genética, o número de nascimentos femininos 
na família é de 4 a 5, para 1 masculino.  

Como normalmente as mulheres perdem o seu sobrenome de família com o 
casamento, muitos ramos se extinguiram por não passarem o SPÍNOLA aos seus 
descendentes.  

A segunda causa difícil de ser quantificada, é a grande belicosidade da família, que 
não sei se é genética ou cultural. O grande número de homens mortos ainda jovens, 
em guerras e brigas não deu tempo para que eles tivessem muitos filhos, o que 
aumenta a probabilidade de que um ramo se extinga.  

No passado grandes genealogistas se dedicaram a estudar a família SPÍNOLA, 
dividindo-a em ramos, que mostraremos a seguir.  

A divisão inicial em dois ramos, LUCCOLI E SÃO LUCCA é política, e permitia, 
portanto a migração de uma pessoa de um ramo para o outro.  

Desde os seus primórdios a família já tinha tendência a se dispersar; esta não é uma 
característica dos SPÍNOLA, mas dos genoveses, navegantes, comerciantes, 
exploradores implacáveis, que sempre eram os primeiros a chegar nas terras 
distantes. Eles assumiram na Idade Média o lugar dos fenícios, na Antiguidade.  

Na Idade Média já possuíam entrepostos comerciais na Rússia, quando nenhum 
europeu ia lá. 

 Os misteriosos mapas chamados de portulanos feitos pelos padres das Cruzadas só 
poderiam ter sido feitos com informações de alguém que viajou para as Américas 
até a Idade Média. O descobrimento da América foi feito por um genovês, Cristóvão 
Colombo, e não foi por acaso.  

No século passado o grande turbilhão guerreiro que varreu a Itália obrigou a grande 
maioria dos SPÍNOLA a migrar, estabelecendo novos ramos da família em terras 
distantes, sendo hoje difícil ligá-las aos ramos originais.  

 

 

CCLXXXIII-GENEALOGIA  

Para rastrear este glorioso passado é importante que todos os SPÍNOLAS levantem a 

sua árvore genealógica, e as enviem àqueles que a estão pesquisando e 
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reconstruindo, para que não se perca este precioso acervo cultural.  

A família original foi dividida em 40 ramos, tendo por base o personagem mais 

importante e primeiro que o originou.  

1º Ramo- Inicia com o 4º GUIDO SPÍNOLA, do ramo São Lucca. Os cinco primeiros 

filhos homens de GUIDO, que mais se sobressaíram receberam 

designação própria para o seu próprio ramo. Ficaram no primeiro ramo 

somente os filhos que não se tornaram famosos.  

                    2º Ramo-  de GIOVANNI SPÍNOLA - filho de GUIDO IV, se extinguiu. 

3º Ramo –NICOLAU SPÍNOLA - filho de GUIDO IV. Deste ramo veio o cardeal 

AGOSTINO SPÍNOLA, veio FRANCISCO SPÍNOLA, que se casou com 

Benedita, filha de Afonso del Carreto, Marquês de Pinhal. Este ramo se 

espalhou pela Espanha, Borgonha, Sicília e Bélgica.  

4º Ramo – ALBERTO SPÍNOLA - filho de GUIDO IV não se sabe muito sobre os seus 

descendentes.  

5º Ramo – SPINOLINO SPÍNOLA, - filho de GUIDO IV, extinto no século XVI. 

6º Ramo – OTTOBUONO SPÍNOLA - filho de GUIDO IV, extinto logo no início. Por isto 

este ramo passou a ser atribuído ao GUIDO V, filho de Nicolau, do 3º 

Ramo.  

7º Ramo – BALIANO SPÍNOLA – este ramo se extinguiu um século depois que o seu 

fundador morreu. 

8º Ramo – BATTISTA SPÍNOLA – permaneceu em Roma. Como a maioria dos homens 

deste ramo, entrou para a Igreja, e não foi muito fecundo. Tem poucos 

descendentes.  

9º Ramo – GABRIEL SPÍNOLA – segundo filho de ENRIQUE, de onde descende 

FRANCICO, Libertador da Pátria. Este ramo se extinguiu com Cristóforo. 

De seu irmão GIOVANNI nasceu um novo ramo. 

10º Ramo – GIOVANNI SPÍNOLA – deste descende LÁZARO e ANDALO, senhores de 

Cassano. 

 

CCLXXXIV-GENEALOGIA  

11º Ramo – LEONARDO SPÍNOLA – último filho de Enrique (ramo 9), se extingue na 
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5ª geração, por não nascerem homens.  

12º- Ramo- BARNABÁ SPÍNOLA – filho de OBERTO, teve dois filhos e um neto; 

nenhum deles teve filho homem, e se extinguiu. 

13º Ramo – BABILANO SPÍNOLA - filho de ANDREOLO, que foi o 7º filho de NICOLAU, 

do 3º ramo.  

14º -Ramo- GUILHERME SPÍNOLA – neto de LANFRANCO, que era primo em segundo 

grau de NICOLAU, do ramo 3. 

15º-Ramo- ROBERTO SPÍNOLA – Filho de TOMAZ, e neto do mesmo LANFRANCO. 

Permaneceu em Gênova, se extinguiu quando as filhas do último homem 

do ramo, GIOANNETTINO, (PLÁCIDA e BRÍGIDA) se casaram com CARLO 

DÓRIA, duque de Tursi e Carlos Cibó, duque de Massa, passando todos 

os feudos para estas famílias.  

16º - Ramo – LANFRANCO SPÍNOLA, filho de BALDASARE e neto do LANFRANCO do 

Ramo 14. Deste ramo descende ZACCARIA, vendedor da batalha de 

Vincentello d’Istria e de GIOVANNI NICOLÓ – Ramo quase em intenção.  

17º- Ramo– LANFRANCO SPÍNOLA, filho de INGONE e neto do primeiro LANFRANCO, 

do ramo 14. É o ramo que mais cresceu. Dele saíram os ramos 18, 19. 20, 

21, 22 e 23. Nele estão AMBRÓSIO, filho de Azienda e Marquês de 

Monte Molino. Se espalhou pela Espanha, Norte da Itália, e são deste, os 

três jovens que foram para Portugal, criando as famílias SPÍNOLA, 

ESPÍNOLA, ESPINDOLA. É o grande RAMO LUCCOLI. 

17º - 1º Ramo – NICOLAU SPÍNOLA – filho do Almirante NICOLAU, era Luccoli, 

estabelecido em Árvora, no reino de Nápoles, e que também enviou 

descendentes para a Espanha.  

17º - 2º Ramo- TOMAZZO SPÍNOLA, neto do Almirante TOMAZZO, neto de 

GUILHERME e ALESSIA, condessa de Lice.  

17º - 3º  Ramo- AGOSTINHO SPÍNOLA, filho de RICARDO, é deste ramo o doge 

SIMONE, de 1567, em Gênova.  

17º - 4º - Ramo – AMBRÓSIO SPÍNOLA – Outro filho de RICARDO. 
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CCLXXXV-GENEALOGIA  

17º - 5º - Ramo – GREGÓRIO SPÍNOLA – Filho caçula de RICARDO. Se extinguiu após 

2 séculos, na 5ª geração.  

17º - 6º - Ramo – AZONE SPÍNOLA, filho de BARNABÁ, irmão de RICARDO, do seu 

casamento com a filha de Magno Matheo Visconti. Teve oito filhos 

homens, uma raridade na família. Ramo numeroso por isto. Dele 

descende GIÁCOMO, que em 1384 defendeu Treviso, a serviço de 

Leopoldo da Áustria; ARONE é aquele que mereceu uma estátua na sala 

de São Giorgio.  

17º- 7º- Ramo – ANTONIO SPÍNOLA, neto de LEONE, terceiro filho de GUILHERME, 

ramo Luccoli. Nele está ALEXANDRE, que foi doge de Gênova em 1654.  

17º- 8º- Ramo – ANDREOLO SPÍNOLA, neto de ANDREA, quarto filho do primeiro 

GUILHERME.  

17º - 9º -Ramo – LEONITO SPÍNOLA, irmão de ANDREOLO, extinguiu-se na 6ª 

geração.  

17º - 10º - Ramo – NICOLÓ SPÍNOLA, outro irmão de ANDREOLO, se extinguiu 

porque os homens do ramo entraram para a Igreja.  

                    OS SETE RAMOS SEGUINTES SÃO DE OBERTO I, FILHO DE GUILHERME. O SEU FILHO 

RINALDO GEROU 4 RAMOS, E O OUTRO FILHO EDUARDO (ODOARDO) GEROU 3 

RAMOS. NELE ESTÁ OBÍZO, QUE NÃO TEVE FILHOS HOMENS.  

17º - 11º- Ramo – GIÁCOMO SPÍNOLA – Primeiro filho de RINALDO, extinto no 

século XVI. 

17º - 12º - Ramo – CREPO SPÍNOLA, segundo filho de RINALDO, que teve seis filhos. 

17º - 13º - Ramo – AMBRÓSIO SPÍNOLA, terceiro filho de RINALDO, estabeleceu-se 

em  Pávia.  

17º - 14º - Ramo – GALEOTTO SPÍNOLA - primeiro filho de ODOARDO (EDUARDO). 

Nele está o general NAPOLIONE. Extinguiu-se na 7ª geração. 
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CCLXXXVI-GENEALOGIA  

 

17º - 15º - Ramo – CORRADO SPÍNOLA – segundo filho de ODOARDO. 

17º - 16º - Ramo – GHERARDO SPÍNOLA – terceiro filho de ODOARDO, Senhor de 

Lucca e Tortona. Deste ramo é ELIANO, proprietário do Palazzo Spínola 

em Gênova, o mais conhecido dos turistas. Comprou-o no século XVI, 

que passou a seus filhos. Deste ramo é FRANCISCO, que assumiu os 

marquesados de Vergagni e Mongiardino, quando se extinguiu o ramo 

de BENEDITO.  

17º - 17º - Ramo – LUXEMBURGO SPÍNOLA – caçula de ODOARDO. Foi o avô daquele 

outro LUXEMBURGO, que defendeu a fortaleza de Gaêta.  

18º - Ramo – FRANCOLINO SPÍNOLA – derivado do 17º - extinguiu-se. 

19º - Ramo – ÂNGELO SPÍNOLA – derivado do 17º - também se extinguiu. 

20º - Ramo – GUIDO SPÍNOLA – derivado do 17º - também se extinguiu. 

21º - Ramo – OBERTO SPÍNOLA – derivado do 17º - também se extinguiu.  

22º - Ramo – Derivado do 21º extinguiu-se. 

23º - Ramo – ANSALDO SPÍNOLA, derivado do 17º - foi o último membro do Ramo de  

São Lucca. Só não se extinguiu porque os seus filhos GASPAR e BALDASSARE tiveram 

muitos filhos homens.  
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CCLXXXVIII-OS QUADROS GENEALÓGICOS DA FAMÍLIA SPÍNOLA- CONTINUAÇÃO 

 

1- EXPOSIÇÃO 

 

Ao longo dos anos, nossos parentes têm se preocupado em descobrir a origem e a 

composição da família SPÍNOLA, mas os esforços se dispersaram muito, dificultando 

a montagem de um acervo documental e fotográfico, e privando-nos de material e 

memória importantes ao desaparecerem parentes e amigos do nosso convívio.  

Nos idos de 1940, ainda menino, participei de uma pesquisa de parentes (penso ser 

o único vivo dentre ales agora) no Arquivo do Jornal O Estado de São Paulo, para a 

localização do edital de convocação dos herdeiros de XISTO SPÍNOLA, que teria 

deixado uma fortuna em ouro e/ou libras esterlinas num Banco de Londres; não me 

consta haver surtido resultado concreto, daquela época em diante, embora o 

assunto tivesse merecido notícias e indagações no país e no exterior.  

Em 1984 tomei ciência do excelente trabalho ‘’SPÍNOLAs NA BAHIA”, de autoria do 

parente HUMBERTO CÉSAR LOPES, então doutorando em medicina no Paraná, 

contendo registros até o final de 1968, e reunindo 494 descendentes do seu heptavô 

JOSÉ SPÍNOLA, como consta de uma sua carta de outubro de 1969, de Curitiba, 

dirigida a um parente de SÃO PAULO, da qual vim a saber há quase dois anos, pela 

filha do destinatário. Efetuei, em companhia de um tio, uma visita ao Instituto 

Genealógico Brasileiro, nesta capital, mas só obtivemos informações de parentes de 

séculos passados na Europa.  

Em setembro de 1987 soubemos do parente mineiro CARLOS EUGÊNIO SPÍNOLA DE 

CASTRO, que levantara documentos sobre a nossa família na Europa, e estava 

preparando um livro sobre a família SPÍNOLA. Prontifiquei-me então a enviar-lhe os 

dados disponíveis dos parentes conhecidos, e me dispus a buscar outras 

informações, iniciando uma colaboração que se aprofundaria nos anos seguintes, 

com auxílio da informática. 

O brilhante livro “SPÍNOLA- DEZ SÉCULOS DE HISTÓRIA”, do Carlos Eugênio, foi 

editado em abril de 1989, permitindo desde logo um melhor conhecimento da nossa 

família.  
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CCLXXXIX-OS QUADROS GENEALÓGICOS DA FAMÍLIA SPÍNOLA- CONTINUAÇÃO 

 

Em fevereiro de 1995, usando microcomputador, elaborei um quadro inicial dos 

nossos dados genealógicos, calcando principalmente no trabalho-base do 

paranaense Humberto, e solicitei a boa vontade de alguns colaboradores para a 

apreciação e o completamento dos seus ramos familiares; em conseqüência, editei 

quadros por seis vezes sucessivas.  

Em agosto de 1996, em Brasília, a prezada prima ODETTE JOFFILY, cedeu-me 

gentilmente a árvore genealógica da Família SPÍNOLA, e o caderno explicativo, de 

autoria de seu pai, o saudoso JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR – O “Quinzinho” 

– e continuado por seu irmão FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (companheiro de 

pesquisa do edital do XISTO, nos idos de 1940).  

Os quadros dos descendentes de JOSÉ SPÍNOLA, em setembro de 1996, foram 

desdobrados para um melhor aprofundamento, em três ramos:- 

1º - do neto N1 - José Antonio de Souza Spínola (Cazé) 

2º - do neto N8 – Joaquim de Souza Spínola 

3º - do casal Souza Spínola, a partir dos seus netos XISTO, THIMÓTEO E LOURENÇO.  

De fevereiro a setembro de 1997, realizei pesquisas em microfilmes da Igreja dos 

Mórmons, no “Centro de História da Família” situado à avenida Nova Cantareira, nº 

1146, bairro Tucuruvi, nesta capital, obtendo dados em alguns municípios da Bahia 

(Caetité, Rio das Contas, Maracás, Brumado, Livramento do Brumado e Guanambi) e 

de São Paulo (Pitangueiras e Tambaú). Nesse período tive a grata satisfação de 

encontrar registros de nascimento do Dr. ANÍZIO SPÍNOLA TEIXEIRA e de vários dos 

seus irmãos, e do 1º casamento de meu avô materno, VIRGÍLIO DE SOUZA SPÍNOLA, 

todos em Caetité- BA.  
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CCXC-  OS QUADROS GENEALÓGICOS DA FAMÍLIA SPÍNOLA- CONTINUAÇÃO 

 

Mais recentemente, com o auxílio da Internet, tem sido possível acessar listas 

telefônicas nacionais e dos Estados Unidos, bem como “sites” genealógicos do 

exterior, propiciando uma escalada na pesquisa dos nossos parentes.  

Há diversos programas de computador relacionados com árvores genealógicas 

como:- PAF (dos Mórmons), Family Tree e Family Tree Maker (este dos EUA). 

Entretanto, sua explicação efetiva carece de maiores dados individuais para seu 

preenchimento satisfatório, o que se espera para mais adiante.  

Nos últimos meses preparei quadros e planilhas com códigos numéricos para uma 

futura ligação dos vários ramos, e com dados os disponíveis, poderá ser obtida uma 

planilha completa dos parentes conhecidos em ordem alfabética.  

Em fins de maio de 1997, consultando “Páginas eletrônicas” de um CD-ROM 

fornecido pela Folha de São Paulo, encontrei o número do registro do médico 

HUMBERTO CÉSAR LOPES (autor de “SPÍNOLAs” na Bahia) no CRM-SP; tempos 

depois pedi ao primo médico RODRIGO DE SOUZA SPÍNOLA a localização daquele 

colega parente, e felizmente o HUMBERTO foi localizado.  

Na ânsia de transmitir-lhe o maior número de informações colhidas até hoje, 

somente agora temos a oportunidade de fazê-lo, esperando doravante contar com a 

sua preciosa participação na continuação do seu relevante trabalho iniciado aos 15 

anos de idade, na busca da nossa origem familiar.   

http://spinolageneabrasil.blogspot.com.br 
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ESTA PARTE NÃO ESTÁ NO LIVRO LAÇOS DE SANGUE .  

SÃO ANOTAÇÕES INTERESSANTES FEITAS DURANTE A PESQUISA NA INTERNET 

FOTO DO LIVRO RARO ESCRITO PELO PADRE FÁBIO AMBROSIO SPÍNOLA 

http://www.jpf.go.jp/e/about/jfic/lib/news2011.html 

Este livro foi escrito para descrever a vida de Carlo Spinola por Fabio Ambrosio 

Spinola, que era primo de Carlo Spinola. 

 Livros escritos pelo padre Fábio Ambrósio Spínola- Spinola, Fabio A.: Dominical-

Büchlein. - 1686 

 Spinola, Fabio A.: Festival-Büchlein. - 1686 

 Spinola, Fabio A.: Kurtzer Begriff der Betrachtungen für das ganze Jahr. - 1746 

 Spinola, Fabio A.: Compendio delle meditazioni sopra la vita di Giesu Christo. - 1673 

 Spinola, Fabio A.: La vie de la vener. ... Marie Victoire Fornari. - 1662 

 Spinola, Fabio A.: Meditazioni sopra la vita di Giesu. - 1667 

 Spinola, Fabio A.: Meditazioni sopra la vita di Giesu. - 1717 

 Spinola, Fabio A.: Prediche quadragesimali. - 1667 

 Spinola, Fabio A.: Vita del P. Carlo Spinola. - 1647 

 Spinola, Fabio A.: Vita della B. Maria Vittoria. - 1649 
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