10 abr 2019	Descendentes de  Vitorio Masiero - 690 de Tribano-5641	Página 
Historico dos descendentes de Vitorio Masiero -6dT-5641


Primeira Geração

Masiero, Vitorio - 690 de Tribano-5641	1.	Vitorio Masiero - 690 de Tribano-5641 nasceu em 1862 em Tribano - Padova - Italia. Ele faleceu 19__ em Porto Ferreira - SP.

****************** informações históricas

Vitorio Masiero nasceu em 1962 na "comuni" de Tribano (nessa época era localizada em território Austriaco, unificado 
a Italia a partir de 1866) , distante 50 km ao sul da cidade de Padova proximo de Rovigo na província de Padova, filho 
de Santo Masiero(1840) e Fogassa Lazzarin (1841). Vitorio conheceu Filomena Barisan, filha de Luigi Lazzarin e 
Teresa Barbiratto, e casou-se em 23/11/1882 na localidade de Tribano (com 20 anos).

Após o casamento foram morar próximos dos pais de Vitório, onde nasceram os filhos Rosa (1883), Domenico (1888), 
Carlo (1891), Ricardo (1894), Giustino (1896) e Francesca (1899).

A família de Vitório com seis filhos estava difícil o sustento, sendo que ao mesmo tempo corria noticias em todo vale 
do Veneto, de italianos que imigraram para o Brasil e tinham obtido terras, ou estavam empregados, convidando os 
demais parentes a seguirem seus passos na nova terra.

Após varias reuniões, com pais, irmãos, sogros e cunhados em 1898 decidiram imigrar para o Brasil, iniciando os 
preparativos para viagem. Em setembro de 1899 reuniram seus pertences, e com outros parentes e vizinhos partiram de 
trem de Padova rumo a cidade de Genova de onde partiam os navios rumo ao Brasil. Embarcaram na 3ð classe no navio 
"Colombo" e partiram rumo ao Brasil

Após mais ou menos trinta dias de viagem, em 22/11/1899 desembarcaram no porto de Santos-SP, rumaram de trem até 
a cidade de São Paulo e ficaram na Hospedaria do Brás, aguardando as negociações para qual cidade e fazenda 
partiriam para reinicio de sua nova vida.

Após todos os problemas serem negociados, embarcaram em outro trem rumo a uma cidade recém emancipada 1896, de 
Porto Ferreira-SP, no interior do estado de São Paulo, na região de Piracicaba, onde já estavam trabalhando em 
fazendas de café uma quantidade grande de imigrantes italianos.

Os filhos de Vitorio nascidos na Italia e os que nasceram no Brasil cresceram, e alguns mudaram-se para cidade de 
Itajobi e para oeste do Paraná.

Aguardo mais informações de algum descendentes da família de Vitorio Masiero. 

Pesquisa da Italia feita por Emir Jose Masiero e informações prestadas por Antonio Rui Masiero, bisneto de Vitorio 
Masiero e morador de Belo Horizonte-MG;

Barisan, Filomena-5642
Vitorio casou-se com (MRIN:1580) Filomena Barisan-5642, filha de Luigi Barisan-10346 e Teresa Barbierato-10347 (MRIN:3177). Filomena nasceu em 1865 em Tribano - Padova - Italia. Ela faleceu 19__ em Porto Ferreira - SP.

Eles tiveram os seguintes filhos
Masiero, Rosa-5643
	2	F	i.	Rosa Masiero-5643 nasceu em 19 fevereiro 1883 em Tribano - Padova - Italia. Ela faleceu 19__ em Porto Ferreira - SP.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch


, ....-10116Rosa casou-se com (MRIN:3182) ....-10116.
Masiero, Pasqua-10345
	3	F	ii.	Pasqua Masiero-10345 nasceu em 25 outubro 1885 em Tribano Padova Italia. Ela faleceu em 18 janeiro 1887 em Tribano Padova Italia.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento e de falecimento baixado do site familysearch


, .....-10352Pasqua casou-se com (MRIN:3183) .....-10352.
Masiero, Domenico-5644
	4	M	iii.	Domenico Masiero-5644 nasceu em 1888 em Tribano - Padova - Italia. Ele faleceu em 3 fevereiro 1926 em Itajoby - SP.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch

2 - tenho certidão de Obito, fornecida por juliana Masiero de São Paulo


Sperandio, Paulina-10353Domenico casou-se com (MRIN:3184) Paulina Sperandio-10353.
Masiero, Carlo-5645
	5	M	iv.	Carlo Masiero-5645 nasceu em 1891 em Tribano - Padova - Italia.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch


, ......-10354Carlo casou-se com (MRIN:3185) ......-10354.

+	6	M	v.	Ricardo Masiero-5646 nasceu  em 26 maio 1894 e faleceu 19__.
Masiero, Giustino-5647
	7	M	vi.	Giustino Masiero-5647 nasceu em 1896 em Tribano - Padova - Italia.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch


, ......-10355Giustino casou-se com (MRIN:3186) ......-10355.
Masiero, Francesca-5648
	8	F	vii.	Francesca Masiero-5648 nasceu em 1899 em Tribano - Padova - Italia.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch


, ......-10356Francesca casou-se com (MRIN:3187) ......-10356.





Segunda Geração

Masiero, Ricardo-5646	6.	Ricardo Masiero-5646 (Vitorio) nasceu em 26 maio 1894 em Tribano - Padova - Italia. Ele faleceu 19__ em Porto Ferreira - SP.

****************** informações históricas

 1 - disponho do registro de nascimento baixado do site familysearch

Sperandio, Maria-7222
Ricardo casou-se com (MRIN:2145) Maria Sperandio-7222. Maria nasceu em 1896 em Porto Ferreira - SP. Ela faleceu 19__ em Porto Ferreira - SP.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	9	M	i.	Venuto Masiero-7223 nasceu  em 1922 e faleceu em 27 julho 2012.
Masiero, Amalia-7225
	10	F	ii.	Amalia Masiero-7225 nasceu em 1924 em Porto Ferreira - SP.
, ....-10357Amalia casou-se com (MRIN:3188) ....-10357.
Masiero, Madalena-7226
	11	F	iii.	Madalena Masiero-7226 nasceu em 1926 em Porto Ferreira - SP.
, .....-10358Madalena casou-se com (MRIN:3189) .....-10358.
Masiero, Iracema-7624
	12	F	iv.	Iracema Masiero-7624 nasceu em 1928 em Porto Ferreira - SP.
, .....-10359Iracema casou-se com (MRIN:3190) .....-10359.
Masiero, Antonio-7228
	13	M	v.	Antonio Masiero-7228 nasceu em 1930 em Porto Ferreira - SP.
, ......-10360Antonio casou-se com (MRIN:3191) ......-10360.
Masiero, Paulino-7227
	14	M	vi.	Paulino Masiero-7227 nasceu em 1932 em Porto Ferreira - SP.
, .....-10361Paulino casou-se com (MRIN:3192) .....-10361.
Masiero, Izena-7230
	15	F	vii.	Izena Masiero-7230 nasceu em 1934 em Porto Ferreira - SP.
, .......-10362Izena casou-se com (MRIN:3193) .......-10362.
Masiero, Elena-7231
	16	F	viii.	Elena Masiero-7231 nasceu em 1936 em Porto Ferreira - SP.
, ......-10363Elena casou-se com (MRIN:3194) ......-10363.
Masiero, Moacyr-7229
	17	M	ix.	Moacyr Masiero-7229 nasceu em 1938 em Porto Ferreira - SP.
, .....-10364Moacyr casou-se com (MRIN:3195) .....-10364.
Masiero, Celina-7232
	18	F	x.	Celina Masiero-7232 nasceu em 1940 em Porto Ferreira - SP.
, ......-10365Celina casou-se com (MRIN:3196) ......-10365.
Masiero, Ilva-7233
	19	F	xi.	Ilva Masiero-7233 nasceu em 1942 em Porto Ferreira - SP.
, ......-10366Ilva casou-se com (MRIN:3197) ......-10366.





Terceira Geração

Masiero, Venuto-7223	9.	Venuto Masiero-7223 (Ricardo, Vitorio) nasceu em 1922 em Porto Ferreira - SP. Ele faleceu em 27 julho 2012 em Porto Ferreira - SP.
Gardine, Ada Iride-7224
Venuto casou-se com (MRIN:2146) Ada Iride Gardine-7224. Ada nasceu em 1922 em Taquaritinga - SP.

Eles tiveram os seguintes filhos
Masiero, Antonio Rui-7234
	20	M	i.	Antonio Rui Masiero-7234 nasceu 19__ em Itajobi - SP ...............@.

*****************   nformações históricas

1 - Meu pai, Venuto Masiero, nascido em Porto Ferreira – S. P. faleceu recentemente – 22/07/2012- 
minha mãe Ada Iride Gardini Masiero, nascida em Taquaritinga  – S.P. A Família dela era de 
Mantova.
Irmãos de meu pai: Amália Masiero, Madalena Masiero, Paulino Masiero, Antonio Masiero, 
Moacyr Masiero, Izena Masiero, Elena Masiero, Celina Masiero e Ilva Masiero.
Minhas Irmãs – Maria Laudelina Masiero, Aparecida Lairce Masiero, Rita Laide Masiero. Todos 
nós nascemos em Itajobi – S. P.

2 - Como te disse, morei ai em POA, era Gerente Regional da Engesa para a Região Sul, meu 
escritório ficava na Rua Padre Chagas, não me lembro mais o numero, mas era na segunda quadra 
descendo da caixa d’agua. Vou esporadicamente visitar P. Alegre, gosto muito da cidade e, quando 
for poderemos conversar pessoalmente e será um prazer.

3 - Como minha mulher é médica e pesquisadora e tem um projeto com células tronco e de 
engenharia de tecidos com universidades da Europa e com o Inst. Europeu de Pesquisa ,  vai 
rotineiramente para lá, devo estar indo com ela no próximo ano e, com certeza, iremos passar por 
Padova, se descobrir algo mais sobre seu bisavô, poderei passar no cartório da Comuna e trazer 
documentos dele.

Um grande abraço.
Rui


, ....-10348Antonio casou-se com (MRIN:3178) ....-10348.
Masiero, Maria Laudelina-7235
	21	F	ii.	Maria Laudelina Masiero-7235 nasceu 19__ em Itajobi - SP.
, ....-10349Maria casou-se com (MRIN:3179) ....-10349.
Masiero, Aparecida Lairce-7236
	22	F	iii.	Aparecida Lairce Masiero-7236 nasceu 19__ em Itajobi - SP.
, ......-10350Aparecida casou-se com (MRIN:3180) ......-10350.
Masiero, Rita Laide-7237
	23	F	iv.	Rita Laide Masiero-7237 nasceu 19__ em Itajobi - SP.
, ....-10351Rita casou-se com (MRIN:3181) ....-10351.


