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Arvore Genealógica da
Família
"NARESSI"

(Naresi, Narese, Narezi, Narezzi, Narece, Nareci)
Sebastião e Josefina Naresse. Vieram para o Brasil em 1887 com os seus filhos.
Visite a linhagem dos demais primos (os irmãos Ângelo, Luiz e Antônio) que não
conseguimos ainda descobrir o elo de ligação, mas estamos pesquisando e contamos
com a sua colaboração
pois os documentos provenientes da Itália foram destruídos na época da guerra
e esperamos um dia conseguir juntar toda a família.
Ângelo Naressi (2.1)
Luiz Naressi (2.2)
Antonio Narezzi (ou Natalino)" (2.3)

DESCENDENTES DA LINHAGEM DE
" Sebastião Naresse (2.5)"
O Sebastião Naresse (2.5) casou-se com JOSEFÍNA NARESSE (2.xm) e tiveram seis filhos, cuja
ordem e datas de nascimento ainda estou levantando, cujos nomes são: (3.31) NICOLA (nascido em
Veneza), (3.32) MARIA, (3.33) PEDRO, (3.34) JOSÉ, (3.35) OLÍVO, (3.30) ANTÔNIO e (3.31)
ANGELA.
Sebastião e Josefina foram para uma fazenda em Itapira e Vicente e Paulina Passatore (pais de Hermínia
Passatore) foram para a Rocinha (atual Vinhedo - SP), mas as famílias continuaram mantendo contato.
Passados os anos, Sebastião Naresse e Josefina Passatore Naresse foram morar em Campinas - SP onde
também moravam os amigos Vicente e Paulina. Daí os filhos deles, Nicola Naresse e Hermínia
Passatore (Naressse) se casaram.
(3.32) NICOLA (Chegou com X anos)- nascido na Itália - Veneza em xx/xx/18xx ; Nicola Narece se
casou com Hermínia Passatore. As famílias Narece e Passatore se conheceram no navio, chegaram ao
porto de Santos e ficaram na hospedaria dos imigrantes esperando pelos fazendeiros que os iriam
contratar.
(3.33) MARIA - Itália ;
(3.34) PEDRO - Brasil ;
(3.35) JOSÉ - Brasil ;
(3.36) OLÍVO - Itália ;
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(3.37) ANTÔNIO - Brasil ;
(3.38) ANGÊLA - Itália ;
(3.32) NICOLA (Chegou com 8 anos)- nascido na Itália - Veneza em xx/xx/18xx ; casado com
(3.32M) HERMÍNIA NARESSE nascida em xxxx - xx e tiveram 10 (DEZ) filhos, cujos nomes são :
(4.97) BENEVENUTO NARECE, (4.98) DEOLINDA NARESSE, (4.99) LAURIANO NARESSI,
(4.100) SÉRGIO NARESSI, (4.101) PAULINO NARESSE, (4.102) ALCIDES NARESSE, (4.103)
FAUSTINO NARESSE, (4.104) OCTÁVIO NARESSI, (4.105) PASQUALINO NARECE , (4.106)
NAIR NARESSE.
(4.97) BENEVENUTO NARECE + , casou-se com (4.97m) JÚLIA BRANCO + e tiveram dois
filhos:
(5.xx) Benevenuto Galvão Nerece e (5.xx) Isolina Nerece.
(5.xx) BENEVENUTO GALVÃO NERECE ;
(5.xx) ISOLINA NERECE ;
(4.98) DEOLINDA NARESSE, casou-se com (4.98H) MANOEL CORRÊA + e tiveram filhos:
(5.xx) Adélia (que morreu ainda bebê) ;
(5.xx) Célia Corrêa - Mora em Vila Mazzei ;
(5.xx) Selma Corrêa – Mora no Rio Pequeno (São Paulo) ;
(5.xx) LINEU JOÃO CAMILLI;
(4.99) LAURIANO NARESSI (falecido),casou-se com (4.99M) Laura Vitorino (Mora em Vila
Mazzei) e tiveram uma filha :
(5.xx) Áurea Naressi (mora em Vila Mazzei);
(4.100) SÉRGIO NARESSI , morreu com 2 anos e meio .
(4.101) PAULINO NARESSE, se casou com Carmem dos Santos (falecidos) e filhos :
(5.xx) Sérgio Naressi (mora em Pindamonhangaba) ;
(5.xx) José Nicola Naresse - Osasco - SP ;
(5.xx) Hércules Naresse (o Pelé) - Osasco - SP;
(5.xx) *Ovídio Naresse - Osasco - SP ;
(5.xx) Antonio Carlos Naresse - Osasco - SP ;
(5.xx) Gilberto Naresse - Osasco - SP ;
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(5.xx) Paulo Roberto Naresse - Osasco - SP ;
(4.102) ALCIDES NARESSE (falecido), casou-se com (4.102 m) com Maria Ap. Inácio de
Paula (mora em Osasco) e tiveram filhos:
(5.xx) Antonio Carlos Naresse – mora em Osasco - SP ;
(5.xx) Clóvis Naresse – mora em Carapicuiba - SP ;
(5.xx) Cláudio Naresse – mora em Osasco - SP ;
(5.xx) Cleusa Naresse – mora na Penha - SP ;
(5.xx) Claudemir Naresse – mora em Osasco - SP ;
(4.103) * FAUSTINO NARESSE, casou-se com (4.103M) Lucinda Sanches (moram em Osasco)
e tiveram filhos.
(5.xx) *José Roberto Naresse – mora em Osasco - SP ;
(5.xx) Sonia Maria Naresse – moram em Barueri - SP ;
(5.xx) Regina Helena Naresse – mora em Osasco - SP ;
(5.xx) Silvia Marina Naresse – mora em Osasco - SP ;
(4.104) * OCTÁVIO NARESSI, casou-se com (4.104M) Carmem Camandona (moram em
Osasco) e tiveram filhos.
(5.xx) Fátima Naressi – mora em Osasco - SP.
SP).

(4.105) PASQUALINO NARECE, casou-se com (4.105M) Pascoalina Massari (mora em Osasco(5.xx) Nilma Narece – mora em Osasco - SP .

(4.106) * NAIR NARESSE , casou-se com (4.106h) José Biasoli (moram em Osasco) e tiveram
filhos.
(5.xx) Isabel Biasoli ;
(5.xx) Miriam Biasoli ;
(5.xx) Rita de Cássia Biasoli .
(3.33) MARIA (ou MARIETA) NARESSE ; se casou com (3.33H) ÂNGELO PASSATORE nascida
em xxxx - xx e tiveram 08 (OITO) filhos, cujos nomes são :(4.107) VICENTE, (4.108) JOÃO, (4.109)
RICIERI, (4.110) ANA, (4.111) QUIRINO, (4.112) SEZIRA, E (4.113) JOSEFINA.
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(4.107) VICENTE NARESSE, casou-se com (4.XXm) xxxxxxxxxxx e tiveram xxxx filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(4.108) JOÃO NARESSE, casou-se com (4.XXm) xxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.109) RICIERI NARESSE casou-se com (4.XXm) xxxxxxxxxx e tiveram xxx filhos :
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.110) ANANARESSE , casou-se com xxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.111) QUIRINO NARESSE, se casou com xxxxxxxxxx e tiveram filhos :
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.112) SEZIRA NARESSE, casou-se com (4.xxx h) com xxxxxxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.113) JOSEFINA NARESSE, casou-se com (4.xxx h) com xxxxxxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(3.34) PEDRO NARESSE ; se casou com (3.33M) XXXXXXXXXXXX nascida em xxxx - xx e
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tiveram 03 (TRÊS) filhos, cujos nomes são :(4.114) JOSEFINA, (4.115) MAFALDA, e (4.116)
MARIA APARECIDA.
(4.114) JOSEFINA NARESSE, casou-se com (4.XXh) xxxxxxxxxxx e tiveram xxxx filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(4.115) MAFALDA NARESSE, casou-se com (4.XXh) xxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.116) MARIA APARECIDA NARESSE casou-se com (4.XXh) xxxxxxxxxx e tiveram xxx
filhos :
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
3.35) JOSE NARESSI ; se casou com (3.35M) CAROLINA XXXXXXX nascida em xxxx - xx e
tiveram 06 (SEIS) filhos, cujos nomes são :(4.117) NATALINO, (4.118) MÁRIO, (4.119) IOLANDA,
(4.120) ANA, (4.121) MARIA, e (4.122) ALICE .
(4.117) NATALINO NARESSI, casou-se com (4.XXm) xxxxxxxxxxx e tiveram xxxx filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(4.118) MÁRIO NARESSI, casou-se com (4.XXm) xxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.119) IOLANDA NARESSI casou-se com (4.XXh) xxxxxxxxxx e tiveram xxx filhos :
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.120) ANA NARESSI , casou-se com xxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.121) MARIA NARESSI, se casou com xxxxxxxxxx e tiveram filhos :
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
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(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(4.122) ALICE NARESSI, casou-se com (4.xxx h) com xxxxxxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxxx ;
3.36) OLÍVO NARESSE ; não se sabe dizer se casou ou teve filhos ?????????????
3.37) ANTÔNIO NARESSE ; não se sabe dizer se casou ou teve filhos ?????????????
3.38) ÂNGELA NARESSE ; se casou com (3.38H) ANTONIO ROMANO nascido em xxxx - xx e
tiveram 02 (DOIS) filhos, cujos nomes são :(4.123) SANTO NARESSE, e (4.124) AUGUSTO
NARESSE.
(4.123) SANTO NARESSE, casou-se com (4.123m) xxxxxxxxxxx e tiveram xxxx filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(5.xx) xxxxxxxxxxx .
(4.124) AUGUSTO NARESSE, casou-se com (4.124m) xxxxxxxxx e tiveram filhos:
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;
(5.xx) xxxxxxxxxxxxxxx ;

AGRADECIMENTOS PELA COLETA DE INFORMAÇÕES A
NILMA NARECE
Esses são alguns dos Naresses, Naressis, Nareces, Nereces da família.
99% desses primos são casados e têm um monte de filhos e até netos. Se você quiser os
nomes deles, podemos tentar descobrir de todos (é muita gente). Será que ajudou? Me
escreve depois, ok primo?
* moram na mesma rua
jade-sp@starmedia.com
Queridos primos e tios, por favor me ajudem a montar este quebra cabeças da família Naressi, e me
enviem pelo correio
normal ou email, se possíel, xerox de documentos antigos, fotos, dados de imigração nomes dos pai,
avós, bisavós,
tataravós, trisavós para que juntos possamos desvendar esta teia de informações relativas aos
Naressi's,
a medida que os documentos, fotos digitalizadas forem chegando, irei criando e cadastrando
novas
"home pages" e ligando-as uma as outras páginas feitas por outros Naressi's no Brasil e no
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Mundo...
Abaixo alguns nomes localizados pela TELESP - SP de parentes. O pouco que sei da origem da
família e que
vieram para o Brasil por volta de (1887) o Luiz Naressi (1) (talvés tenha vindo com mais irmãos)
e seus
três filhos: Ângelo(2.1), Luiz (2.2), Natal ???? (2.3).... que moravam nas regiões de Taubaté SP,
alguns no Paraná, e descobri uma família de Naressi no Tocantins e outra na cidade de
Presidente Epitácio - SP. Espero que a história continue com a ajuda de todos.
Sem mais para o momento, Abraços , Atenciosamente
Desenvolvido por : Luiz Antonio Naresi Junior(6.4)
Meu número no ICQ é : 40394322
Rua Delfim Moreira, 85 / 701 - Centro
36.010-570 - Juiz de Fora - MG - Tel: (32) 3217-8790

http://www.geocities.com/Antonio%20Narezzi/mail%20to:%
20naresijr@bigfoot.com
VOLTA PARA A PÁGINA PRINCIPAL
LEIA (READ) my Dreambook!
ESCREVA (SIGN) my Dreambook!

Dreambook
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