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ANTAŬPAROLO
Ne ofte oni okazas halti antaŭ palacon kaj pensi pri tiuj niaj artistoj, kiuj donis prestiĝon al la urbo.
Nomoj pri artistoj ne ĉiam lernitaj en lernejo kaj malfacile niaj pensoj, okupitaj de la ĉiutagaj
necesoj, igis nin scivolaj por koni almenaŭ pri kiu temas.
Nia urbo estas riĉa je artaĵoj kaj tiu skribo estas nur rimedo por ke trapanianoj, sen esti surloke,
povu admiri ilin kaj zorgu pri la artaj riĉaĵoj, kiuj ilin ĉirkaŭas.
La skribo rilatas precipe la eksteran parton pri ĉiu palaco, pri kiu estas skribitaj, por kono je
ĝenerala karaktero, sciigoj kiel provizo de la bildoj.
Ĉi tiu skribo estas je kompletigo de aliaj laboroj titolitaj Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo
Trapani kun biogtrafiaj kaj historiaj sciigoj kaj Preĝejoj en la urbo Trapani kun mallongaj priskribaj
sciigoj.

Giacomino Martinez

GLOSARO

(Laŭ la itala listo)
FRESKO

fekniko pri murpentrado farita sur freŝa stuko per koloroj diluitaj en pura
akvo. (°)

ALTANO

Kovrita teraso, aŭ pergole, metita sur la tegmento de domo kaj uzita kutime
por preni friskon aŭ etendi tolaĵojn. (*)

ARKIVOLTO

dekoracia elemento arkitektura konsistigita el zono diverse laborita, kiu estas
sur la fronto de arko. (°)

ARKITEKTURO

arto kaj tekniko projekti kaj konstrui palacojn aŭ aliajn konstruaĵojn. (°)

ARKITRAVO

ĉeftrabo. Elemento de la entablemento, kiu apogas sur la kapiteloj de la
kolonoj, la pilastroj aŭ la fostoj, kaj estas altiĝita de la freto. Ĉiu horizontala
strukturo petita je supera fermo de aperturo. (°)
Arkitektura elemento horizontala, komence el ligno, poste el ŝtono, apogita
sur du subtenaj elementoj (kolonoj, pilastroj); elementa kaj baza parto je ĉiu
konstruaĵo antaŭ la utiligo de la arko. (*)

ARKO

strukturo je kurblinia akso, ĝenerale masonade, metita kiel kovro de
pordspano, fenestro, ponto, kun statika funkcio malŝarĝi sur la pilieroj la
pezon de la superstaranta strukturo. (°)
Arkitektura strukturo, pli-malpli prilaborita, duoncirkle aŭ ogive, kiu aldirektas
la pezon de la masonado al du flankaj subteniloj, laŭ rigoraj principoj fisikaj
de konsisto de la fortoj. La arko konsistas el tri precipaj elementoj: du flankaj
subteniloj, diritaj pilieroj aŭ abutmentoj, kiuj aldirektas la pezojn direkte al la
suba parto, kaj la arko mem, diversforme, konsistita el ŝtonoj kunligitaj inter
ili (kvadroŝtonoj) ekspluatante la principojn de la statiko. (*)

PINTARKO

kun alteco pli alta ol la radio. (°)

RONDARKO

kun alteco egala la radio. (°)

ATRIO

reprezenta enirejo de palaco aŭ vilao, ofte kun kolonoj, konkoj kun statuoj,
de kie komencas la ŝtuparego, kiu supreniras la beletaĝon. Se la ejo
elvolvas profunde, inter la enira pordego kaj la interna korto, nomiĝas,
kutime, enirkoridoro. (*)

ATIKO

parto el konstruaĵo, kun balustrado lokita supre la kornico kaj destinata
kamufli la tegmenton, kun ornama funkcio. Plivastige, ankaŭ unu aŭ pluraj
aperturoj en la subtegmento destinitaj al loĝejo. (*)

BALUSTRADO

strukturo je kolonetoj, kunligitaj de bazamento kaj cimatio, kiu utilas kiel
parapeto aŭ vando. (°)
Ĝenerale, parapeto farita de pilastretoj kaj kolonetoj, kunligitaj per bendo en
la supera parto, dirita cimatio, kiu utilas kiel apogebeno. La balustrado
limigas kutime atikon, terason, la flankoj de ŝtuparego, sed apartigas ankaŭ
la sacerdotejon disde la nava de preĝejo, ĉe la supro de ŝtupoj, kiuj
kondukas al la altaro. (*)

BIFORO

fenestro aŭ pordo dividita laŭ du malfermoj pere de pilastreto aŭ koloneto. (°)
Tipo de arkfenestro dividita duone pere de koloneto aŭ pilastreto, kiu
subtenas du minorajn arketojn nomitaj lumoj. Ĝi estas karakteriza de la
romanika, gotika kaj renesanca arkitekturo. (*)

BOSO

ŝtono laborita elstaranta el la muro. (°)

BOSARO

mura dekoracio farita el bosoj, uzita por la romanika kaj renesanca
arkitekturo kaj precipe por palacoj de Renesanco. (°)

Aro da bosoj, tio estas de ortangulaj ŝtonoj, kiuj formas la eksteran surfacon
de konstruaĵo, elstarante kun ornama celo. La bosoj povas esti rustikaj,
simplaj, galbitaj, diamantaj, rondpufaj, karakterizaj de multaj renesancaj
palacoj florencaj. En la kolonoj, oni obtenas la bosaron surmetante rokojn
(ŝtonblokoj preskaŭ cilindraforme) alterne pli elpendaj ol la aliaj. (*)
BOSARO SIMPLA

je busoj regule kadritaj kun glatiga surfaco. (°)

BOSARO RUSTIKA

je bosoj apenaŭ skizitaj kun malglata surfaco. (°)

KAPITELO

supera parto de la kolono aŭ de la pilastro, kie apogas la arkitravo aŭ la
arko, havante dekoracian funkcion. (°)

ĈEVRONO

triangula subtena strukturo por dekliva tegmento, farita de traboj el ligno,
fero aŭ ferbetono. (°)
Strukturo el ligno, fero aŭ ferbetono klinsplite, kies ekstremoj apogas sur la
subtenaj muroj aŭ sur pilastroj, kapabla subteni la tegmenton de konstruaĵo.
Ĝia funkcio estas propre aldirekti la pezon de la tegmento sur la subteniloj.
(*)

KARITIDO

Ina statuo uzita kiel arkitektura elemento subtenante por subteni
entablementojn, bretojn, kornicojn, balkonojn, loĝiojn kaj similajn. (°)
Statuo ĝenerale ina (la viraj nomiĝas atlantoj aŭ virstatuoj) dirita ankaŭ
kaneforo, ĉar havas sur la kapo ian specon de korbo, kiu faras de kapitelo.
La statuo oficas kiel subtena kolono. (*)

CIMATIO

aro da modluro, kiu utilas kiel pinaklo por arkitektura elemento. (°)

KOLONO

arkitektura elemento vertikala je cirkla sekco, kun subtena funkcio aŭ se
almetita al muro aŭ al pilastro, kun dekoracia funkcio. (°)
Arkitektura elemento cilindra, farita de pluraj tamburoj (aŭ rokoj) el ŝtono aŭ
marmoro, kun funkcio de subteno aŭ ankaŭ nur dekoracia. La klasika kolono
estas farita je tri partoj: bazo, fusto (simpla aŭ kanelita), kapitelo. Fusto kaj
kapitelo ŝanĝas je formo kaj karakterizoj laŭ la ordoj kaj la stiloj. Kune kun la
arkitravo, la kolono estas la subtena sistemo de konstruaĵo kaj ĝi estas la
arkitektura derivado de la primitiva paliso el ligno. (*)

KVADROŜTONO

ortangula ŝtono je formo pli-malpli regula antaŭvide al ĝia utiligo en
konstruaĵo, precipe en la eksteraj dekoracioj. (°)
Elemento el ŝtono aŭ terakoto uzita en la masona konstruaĵo. Laborita
kojnoforme, ĝi estas la baza elemento dum la konstruo de la arko. (*)

KORTO

malkovra spaco ĉirkaŭita per strukturoj de palaco aŭ vilao, sed ankaŭ de
kastelo, ofte ĝi identiĝas ankaŭ, en la vilao, kun la spaco entenita inter du
aloj de konstruaĵo, kiu de la centra korpo, etendiĝas antaŭen. (*)

EKZEDRO

en la greka kaj romana mondo, portiko en subĉiela loko, ofte kun sidiloj, por
resti konversacii. En la moderna uzo, spaco hemicikle, ofte limigita de
kolonoj kaj malfermita en alia aperturo. (°)
Spaco kutime limigita de semicirkla konstruaĵo pli-malpli evidentiga. En la
romana epoko, ĝi povis esti malfermata je kolonaro, kiel granda teraso
rigardanta al aperta spaco. La termino pasis poste indiki ĝenerale ĉiu
planimetrian dispocizion semicirkle, ofta en urbuplanaj sistemigo je
monumenta karaktero; ĝi estas uzata por placoj kaj por ĝardenoj. (*)

FENESTRO

malfermo, kiu permesas la naturan lumon kaj la aerumadon de la ĉambroj
kaj ĝenerale de la konstruaĵoj. La fenestroj havas karakterizojn kaj nomojn
diversaj: serlia, kies nomo devenas de la deksesjarcenta arkitekto Serlio,
konsistigita el centra aperturo arke apudigita de du aperturoj arkitrave; gelfa,
kiam la lumo estas kvaronigita per elemento kruce; inĝinokiata, kiam la
fenestrosojlo estas subtenita de bretegoj; lobita, tipa de la venecia Gotiko,

kun arkoj je tri loboj. Biforo, triforo, kvarforo estas fenestroj je du, tri, kvar
lumoj. (*)
FRETO

ornama zono laŭ horizontala iro, precipe parto el la entablemento entenata
inter la arkitravo kaj la kornico, reliefe dekoraciita per bildoj aŭ per geometriaj
motivoj pli-malpli stilizitaj. (°)

FRONTONO

triangula pinaklo de la fasado de konstruaĵo, precipe de la greka templo, kun
dudekliva tegmento, uzita ankaŭ por pordoj, fenestroj, konkoj kaj similaj, kiu
havis, ekde la romana epoko, formojn diversajn. (°)

KABINETO

en senjora palaco, ĉambreto aranĝita por privata uzado. (*)

ARKIVOLTO

arko kun ekstradoso reliefige je unuforma diko laŭ la tuta ĝia rondiro. (°)

ĜARDENO

terspaco kunligita kun la palaco aŭ la vilao, disdividita en bedoj, aleoj,
terasoj, arbaretoj kaj ornamo, kelkfoje, de malgrandaj konstruaĵoj, fontanoj,
belvederoj, lagetoj, k.t.p.. La ĝardeno havas diversajn tradiciajn tipologiojn:
oni diras itale, kun malaltaj heĝoj pritonditaj geometriaforme; france, se
riĉigita per vaskoj kun akvoludoj, vastaj kaj ebenaj herbotapiŝoj. En la angla
ĝardeno, kontraŭe, la sistemigo ŝajnas okaza kaj natura kaj imitas, nu ĝuste,
la naturon, kun altatrunkaj arboj, montetoj, grandaj herbospacoj, kelka
arkitektura kiosko (malgranda konstruaĵo havante la formon de ronda
konstruaĵo kupolkovrita por ornami parkojn kaj ĝardenojn). Ĝi estas dirita
pendanta la ĝardeno eltirita per specifaj sagacaĵoj supre teraso. (*)

TERASĜARDENO

subtenita supre per arko aŭ kolonoj kaj lokita sur teraso. (°)

GROTESKAĴO

dekoracio karakteriza de Renesanco, je pentrado, kelkfoje el stuko reliefe,
konsistita el vegetalaj motivoj interplektitaj per monstraj bildoj kaj je fantazio.
(*)
La groteskaĵo estas dirita ankaŭ “rafaeleska” ĉar estis tipo de dekoracio tre
uzita de la Raffaello-skolo.

PILASTRA FRISO

pilastro iomete elstaranta el la muro, kun ornama funkcio. (°)

LOĜIO

aperta konstruaĵo laŭ unu aŭ pluraj flankoj per pilastroj aŭ per kolonoj, lokita
je la nivelo de la stratebeno aŭ iomete altigita. (°)
Portiko aŭ galerio aperta arkforma direkte al korto aŭ placo, kun la funda
muro malaperta. (*)

MASKEGO

stilizita vizaĝo, je trajtoj deformaj kaj groteskaj, kutime de satiruso, demono
kaj similaj uzita precipe dum la renesanca kaj baroka periodo kiel arkitektura
ornamo. (°)

MEDALIONO

bildo skulptita aŭ pentrita enmetita en ovalan aŭ rondan kadron metita kiel
arkitektura motivo ornama. (°)

BRETO

arkitektura strukturo elstaranta el vertikala surfaco por subteni unu aŭ pluraj
supraj strukturoj. (°)

MODLURO

ornama elemento je zono kontinua, simpla aŭ prilaborita kun ĉizoj kaj
reliefoj, estante parto de la arkitektura membraro, precipe de fretoj kaj
kadroj. (*)

MONOFORO

fenestro je unu lumo. (*)

KONKO

kavo farita en la muro, semicirklaforme je vertikala akso, kun dekoracia
funkcio en la konstruaĵoj. (°)

PALACO

konstruaĵo destinota al loĝejo kaj konstruita laŭ reprezenta kaj prestiĝa
kriterio. La partoj, kiuj karakterizas sinjora loĝejo de la paseo estas: la

enirejo / atrio en la teretaĝo, en kiu nivelo estas helpaj medioj, magazenoj,
k.t.p. kaj de kie deiras la ŝtuparego; akcepta beletaĝo; supera etaĝo
destinata al privataj ĉambroj; mezetaĝoj por la servistaro. (*)
PILIERO

kia ajn vertikala elemento kun subtena funkcio en la konstruaĵoj. (°)

PORDO

enireja aperturo konsistita el du pilastroj, diritaj pilieroj kaj el arko aŭ supera
arkitravo. La aperturo estas fermita de unu aŭ du klapoj el ligno aŭ alia
materialo. (*)

PORTALO

pordego de preĝejoj aŭ palacoj kun dekoracioj kaj ornamoj. (°)
Laŭdire pordo, kiu havas ia karaktero monumenta; solena enirejo de
preĝejo, de palaco, ĝenerale ornamita per skulptaj partoj. (*)

PORTIKO

en konstruaĵo, kovrita pasejo, aperta kaj ĉe la du mallongaj flankoj kontraŭaj
kaj ĉe longa flanko, kolonare. En la vilaoj kaj en la palacoj, pasejo, kiu
enmetas el la ekstera en la internajn kortojn; sinonima, iafoje, de loĝio. (*)

KVARFORO

fenestro je kvar lumoj karakteriza de la romanika kaj gotika arkitekturo. (*)

RELIEFO

skulpta tekniko, kiu elstarigas bildojn, de la fundo sur kie ili estas skulptitaj.
(°)

ŜTUPARO

arkitektura strukturo konstruita de serio de ŝtonaj ŝtupoj aŭ ŝtupoj (deklivoj),
kiuj permesas superi la internajn kaj eksterajn niveldiferencojn de konstruaĵo.
Inter deklivo kaj la alia estas la ŝtuparplaceto, dume la malplena spaco
interne la deklivoj nomiĝas ŝtuparŝakto, iafoje okupita, hodiaŭ, de la
liftokaĝo. Oni diras ŝtuparego de ŝtuparo kun monumentaj karakteroj kaj je
reprezento, tipa de palaceniroj aŭ kiel aliro al salonegoj. (*)

STATUO

skulptaĵo plenforma, reprezentante personon, beston aŭ personigitan aĵon.
(°)

TELAMONO

virstatuo, plejofte kolosa, kiu, en la eksteraj partoj de konstruaĵo, anstataŭas
kolonojn aŭ pilastrojn aŭ ankaŭ modilonojn (breto, kiu subtenas la kadron).
(°)

TIMPANO

triangula aŭ mikslinia spaco, entenata inter la kadro kaj la du deklivoj de la
frontono. (°)

ENTABLEMENTO

horizonta strukturo, karakteriza de diversaj arkitekturaj ordoj, subtenita de
kolonoj, kiu konsistas el la arkitravo, el la freto kaj el la kadro. (°)

TRABORO

ĉizo farita sur ligno, marmoro kaj aliaj materialoj laŭ antaŭfiksita desegno, je
ornama celo. (°)

TRIFORO

fenestro je tri lumoj disigitaj per kolonetoj. (*)

VOLBO

kovro konsistigita el surfaco je simpla oŭ duobla kurbeco.
Kurba surfaco, kiu kovras medion malaperta aŭ aperta, duonsferforme aŭ
duoncilindraforme, laŭ ĉu la medio havas cirklan aŭ rektangulan planon. (*)

VOLUTO

arkitektura ornamo spiralforme, kiu estas parto de la ionika kapitelo. (°)

(°) Vortaro “Lo Zingarelli 1998”.
(*) Italaj kasteloj kaj palacoj. Selezione dal reader’s digest, Milano, 1983

ARCO

1 - Palaco Manzo, jam Pucci, korso Viktorio Emanuelo n.ro 119.

Konstruita en la XVIII jarcento, ĝi estis la naskiĝa domo de Nuncjo Nasi (Trapani, 2 aprilo 1850 - Monto
Sankta Juliano, Erice, Trapani, 17 septembro 1935). Origina estas la baroka portalo riĉe dekoraciita per
festonoj, volutoj kaj konkoj, kun la superstaranta balkono je fluo konkava mikslinio. La fenestroj de la unua
etaĝo estas kronataj per lunetoj dekoraciitaj per konkoj.

2 - Palaco Adragna - Adranja, korso Viktorio Emanuelo n.ro 109.

La fasado de la palaco, je neoklasika gusto komence de la dudeka jarcento, estas je tri ordoj: la unua
distingiĝas pro la longa balustro de la balkono, kiu etendiĝas laŭ la tuta larĝo de la fronto; la dua kaj la tria
estas karakterizitaj per kornico.
La meza parto de la fronto, inter la unua kaj la dua etaĝo, estas skanata per motivo de duonpilastroj, kiuj
enkadrigas po du fenestrojn etaĝe kaj konkludita per triangula timpano.

3 - Palaco Epifanjo Marini, korso Viktorio Emanuelo n.ro 90.

Apartenita al s.ro Epifanjo Marini (___ - ___), la palaco, konstruita en 1819 (dato videbla sube la arko de la
pordego), havas neoklasikan fonton kaj ĝi elstaras super du etaĝoj. La pordego estas apudigita de dekoracio
je simplaj bosoj. La larĝa balkono de la unua etaĝo estas kronata per paroj de ionikaj duonplilastroj, kiuj
subtenas entablementon kun fretoj je festonoj kaj kun kapoj de infanetoj. Supre tiu estas lokita la familia
blazono, triangulforme.

4 - Palaco Aleksandro Ferro, nun Adragna.
- korso Viktorio Emanuelo n.ro 85.

POR MI
KAJ LA PATRIO
LA 15.an de JUNIO 1775

- strato Nuncjo Nasi n.ro 84.

A.D. 1930 RESTAŬRITA
La familio De Ferro konstruigis du loĝejojn laŭlonge la rua Granda (nun korso Viktorio Emanuelo,
renkontejo de la urbanoj): unu estas tiu nomita “Berardo De Ferro” la dua estas la tiel dirita palaco
“Aleksandro De Ferro”.
Ĝi estis konstruigita en 1775 de Aleksandro De Ferro (___ - ___), posteulo de unu el la plej eminentaj
familioj el la Reĝolando de Sicilio.
La palaco estas la esprimo de klera kaj bonteniĝa nobelaro. Sub la horloĝo, lokata centre de la fronto,
estas la devizo kaj la dato. La kartuŝo, kiu dekoracias la horloĝon havas skribita: POR MI KAJ LA PATRIO, LA
15an de JUNIO 1775. Tiu skribo sugestas la altan socian signifon, kiu en la Dekoka jarcento oni atribuis al la
konstruo de palacoj.
La fasado estas karakterizata per mura kurteno simpla kaj per kvar balkonetoj, kies timpanoj enhavas
medalionojn prezentantaj bustojn de eminentaj personoj de la familio De Ferro kaj per la horloĝo centre de
la fronto.
Granda balkono krome superstaras la eniran portalon, kiu en tiu palaco ne okupas la centran parton de la
palaco sed la eostan flankon de la konstruaĵo.
La palaco havas du enirejojn: unu kiu frontas al la korso Viktorio Emanuelo (la antikva rua Granda) kaj la
alia frontas al la strato Nuncjo Nasi (eks strato Kortina), paralela al la rua Granda; ambaŭ kondukas al
centra korto kun meza ŝtuparego kaj teraso kun terasĝardeno.
La parto de strato Nuncjo Nasi estas karakterizata de larĝaj bosoj plataj intermetataj per spirala motivo
reiranta al la antikva Grekio.
La palaco suferis dum la jarcentoj diversajn ŝanĝiĝojn: la unuan dum la kvindekaj jaroj de la Dekoka
jarcento, kiu transformis malnovan posedaĵon de don Aleksio De Ferro (___ - ___) en palacon (1759); alian
ĉe la fino de la Dekoka jarcento kun la nova fronto en la rua Granda. Li konfidis la laborojn al ĉefmasonisto
Felikso Pisano (___ - ___), tre aktiva en Trapani dum tiuj jaroj.
Dum la tridekaj jaroj de la Dudeka jarcento (1930) post diversaj uzoj de la konstruaĵo, la palaco ŝanĝis
proprietulojn, kiuj konfidis la restaŭradon de la sama al la palerma inĝeniero Salvatore Caronia-Roberti
(Palermo, ___1887 – tie, ___1970).

5 - Palaco Berardo Ferro, korso Viktorio Emanuelo n.ro 71.

La familio De Ferro konstruigis du loĝejojn laŭlonge la rua Granda (nun korso Viktorio Emanuelo, renkontejo
de la urbanoj): unu devis esti la Loĝejo de familiestro, estas tiu nomita “Berardo De Ferro”, la dua estas la tiel
nomita palaco “Aleksandro De Ferro”.
Konstruigita de la nobela Berardo De Ferro (___ - ___), la palaco estis konstruita en la XVIII jarcento laŭ la
baroka stilo. Ĝi prezentas fasadon je tri etaĝoj kaj portalo-balkono plurangulformo kun centre maskego; el ĝi
ekiras la konzoloj riĉe dekoraciitaj kaj la centra balkono kun timpano angularke.
Ĉirkaŭas tiun grandan aliaj du balkonoj ankaŭ ili dekoraciitaj. Ene la palaco estas kvarangula korto portika
laŭ du flankoj.
Nune ĝi estas utiligata kiel hotelo (Hotelo Messina kaj Dormo kaj Matenmanĝo).

6 - Palaco Papè kaj Domo Lombardo, korso Viktorio Emanuelo n.ro 38-40.

Episkoipejo.
La komplekso estas konsistigita el du apudaj palacoj de la Dekoka jarcento, apartenitaj al Princo de
Pandolfina kaj al la familio Lombardo.
La unua prezentas balkonojn subtenitaj per dekoraciitaj konzoloj, angulajn timpanojn kaj duonpilastrojn, kiuj
kronas la fenestrojn.
La dua, kiu estis sidejo de la episkopa seminario de 1859 ĝis 1961 kaj hodiaŭ Episkopejo, estas
karalkterizita per dekoracio pli prilaborita rilate al la antaŭa. La enira portalo estas plurangulforme.
La Palaco estas kunligita, per superpasejo realigita en 1964 laŭ la iniciato L.M. Episkopo Francisko Ricceri Riĉeri (Biancavilla, Catania, 20 aprilo 1903 – tie, 28 julio 1980), kun la Katedralo.

7 - Palaco Cavarretta aŭ Senatejo, strato Torrearsa n.ro 48 (Strato Arĝentieri dorsa strato).

Ĝi fonfaras al korso Viktorio Emanuelo, plibone konata laŭ la nomo de la malavara don Jakobo Cavarretta –
Kavarretta (Trapani, ___1622 - Malta, 17 junio 1702), jerusalema kavaliro.
Konstruita en 1672 laŭ la projekto de arkitekto Andreo Palma (Trapani, ___1664 - Palermo, ___ 1730) sur la
loko kie estis la “Loĝio de Ĵurianoj”, sidejo de la Pisani-Konsulejo, ankoraŭ hodiaŭ nomata “Loĝio” pro la
antaŭanta spaco, kaj ankoraŭ nun estas nomata de trapanianoj al la zono. La baroka fronto, realigita je don
Jakobo Cavarretta kostoj, Kavaliro de Sankta Stefano, kiu restaŭradigis la palacon inter la jaroj 1699 kaj
1701, estas je tri ordoj, kaj ĝi estas atribuita al Petro Lo Castro – Lo Kastro (Trapani, ___1638 - tie,
___1694), la unuaj du, kaj al Andreo Palma la tria (la laboroj estis komenciĝitaj de ĉefmasonisto Simono
Pisani (___ - ___) kaj finitaj de arkitekto-pastro Andreo Palma). Ĉi lasta estas dekoraciita per konkoj
enhavantaj la statuojn de Madono de Trapani kaj flanke de sanktaj Johano Baptisto maldekstre kaj Alberto
dekstre, artaĵoj (1701-1702) de Jozefo Nolfo (___ - ___).
Estis aldonitaj de Petro Palazzo - Palaco (___ - ___) la du fontanojn lokitaj flanke la centra pordo.
En 1704 majstro Kristoforo Fica - Fika (___ - ___) lokis supre la kornicon la aglon, du ŝildojn kaj kvar
grandajn vazojn, kiuj poste estis anstataŭitaj, ekcepte la aglo, en 1827, per horloĝo kaj data. Iĝita la Domo
de la trapania Senato, poste historia sidejo de la Komunumo, hodiaŭ nur kelkaj komunumaj oficejo okupas
ankaŭ la ejojn de la apuda palaco Monroy-Riccio – Monroi-Riĉjo.
La palaco, damaĝita dum la bombadoj de la dua mondmilito, estis restaŭrita kaj restrukturita.

La du sonoriloj lokitaj meze de la horloĝo kaj la data havas gravuritaj:
1a sonorilo (tiu pli granda):
Francisko I reĝanta
Generala Vicreĝo
Markizo de la Favara
Intendanto Johano Daniele
Madono de Trapani
1827
Farintoj: Josuo Norrito kaj Johano Modica
Trapani
2a sonorilo:
Francisko I reĝanta
Generala Vicreĝo
Markizo de la Favara
Intendanto Johano Daniele
Senatanoj Rikardo Sieri Pepoli urbestro, Calvino Jakobo, Calvino - Kalvino Jozefo (Trapani, 6 oktobro 1785
– tie, 21 aprilo 1833) Marko kaj Brignano - Brinjano Serio
2 F. 1827
Farintoj: Josuo Norrito kaj Johano Modica- Modika
Trapani

8 - Palaco Malato, strato Salvatore Malato n.ro 3 - angulo strato Torrearsa.

La konstruaĵo estis konstruigita de don Salvatore Malato (Trapani, ___1756 – tie, ___1837), eminentulo de la
trapania entreprenista medio.
La fronto alrigardas la homoniman straton kaj ĝi prezentiĝas kun parastkolonoj, kiuj enkadrigas la centran
portalon kaj la fenestrojn de la teretaĝo.
Ĉe la unua etaĝo estas granda balkono riĉe dekoraciita.

9 - Palaco Sanseverino, Princoj de Brisinjano kaj Paĉeko, strato Libereco n.ro 19.

La palaco estas sur antaŭa konstruaĵo. Konstruita en 1607, ĝi apartenis al don Leopoldo Sanseverino (___ ___), princo de Brisinjano kaj Paĉeko. Ĝi estis sidejo de Justickapitano kaj ĝi akceptis vicreĝon de Sicilio
dum la vizitoj en Trapani.
La palaco konsistis el la tuta dombloko, kiu etendiĝis de strato Romo ĝis placo Matteotti kaj de strato
Libereco ĝis strato leŭtenanto Genovese - Ĝenovese.
En 1727 arkitekto Johano Blazo Amico - Amiko (Trapani, 3 februaro 1684 - tie, 3 septembro 1754) prizorgis
la restaŭradojn. El la originaj strukturoj restas nur, en strato leŭtenanto Genovese, la centra parto de la fronto
kun kolonoj enkadrigantaj la portalon kun arkitravoj kaj la serliaj fenestroj de la balkono.
Ankaŭ en strato Genovese restas atestaĵojn pri la beleco de tiu palaco en tiu parto, kiu nun estas domo
Safina, destinita al hotelo.
Je malfrua gotiko estas la portalo ogiva modluro kun motivoj de diamantaj bosoj.

10 - Palaco Fardella, Baronoj de Mokarta, strato Libereco n.ro 38 - Placo Matteotti.

Konstruito en la XVI jarcento, ĝi apartenis al don Mikaelo Martino Fardella (Trapani, 1 februaro 1826 – tie, 28
februaro 1876), barono de Mokarta. Ĝi estas en placeto dorse la Katedralo. Ĝi prezentas elementojn, kiuj
atestas la diversajn ŝanĝojn, kiuj dum la jarcentoj ĝin transformis. La fronto, kiel ĝi aperas al ni nun, ŝajnas
kunmetata el tri diversaj blokoj unuigitaj. Tiuj tri partoj konsistigantaj la palacon estas disigitaj inter ili de
gigantaj pilastroj, kiuj de la bazamento finas al kornico.
La pordego, kun dekoracioj je florbosoj, estas enkadrigita de du kolonoj, kiuj subtenas la grandan balkonon
riĉe dekoraciita kaj suprestarata de timpano kun la blazono de Fardellanoj. Tiu motivo ripetiĝas sur ĉiuj
balkonoj.
La balkonoj estas ornamataj per anĝelostatuoj, armŝildoj, kaj mezaj pilastroj.
La portalo, kun du kolonoj, kondukas en korton ornamita per dekses kolonoj kaj per diversaj arkaĵoj.

11 - Palaco Melilli, strato Libereco n.ro 48 - Placo Matteotti.

Ĝi estas privata domo je pluraj etaĝoj kun fasado sufiĉe ordinara, propra de kunposedaĵo. Tamen, impresas
ĝia granda eniro el ŝtono, konsistigata el arko dekoraciita per globetoj, reinranta al XVI jarcento.

12 - Fiŝbazaro (eks), placo Fiŝbazaro - strato Danto Aligieri.

Ĉi tiu spaco, iam ekster la antikva murzono, havis ĉiam tiun uzdestinadon. El la pordego Feliĉe, aŭ pordego
de Karmelo, oni eliris al tiu natura spaco sur la plaĝo, kie estis pordego, ordinare dirita de la “Bocceria Boĉeria”, ĉar ekster ĝi estis kunstruaĵo kie oni buĉis brutaron. La nuna sistemigo okazis en 1874 fare de
Johan Baptisto Talotti (Venecio, ___1838 - ___ 1900), per la konstruo de la duoncirkla arkado. Centre de la
ekzedro estas lokata fontaneto kun la statuo prezentante Veneron Anadiomene ankaŭ Afrodita (post
malmulte rebaptita “la Fraŭlino”), ĉar naskiĝa el la marŝaumo. Ĉi tie de jarcento havis sidejon la pitoreska
fiŝbazaro, kie matene fiŝistoj laŭdegis per kantilena voĉo la freŝecon de la propra fiŝaro al postulema
klientaro. Restrukturita antaŭ ne longe, la placo hodiaŭ estas uzata kiel sidejo por manifestacioj je ĝenroj la
plej malsamaj. Nune la fiŝbazaro estas en strato Kristoforo Kolombro, en la najbaraĵo de la fiŝhaveno.

La fontano, el bronzo, prezentanta Veneron, estis konstruita en 1890 de W. D’Oghe (___ - ___) kaj fandita
de renoma fandejo franca de la Valo D’Osne ĉe la Alta Marno, en Ardenoj, la Société Anonym des HautForneaux & Fonderies du Val-Dosne. La fontano estas konsistigata el statuo, kiu prezentas Venus sortant du
Bain (La Baigneuse), reproduktado de fama artaĵo el marmoro realigita en 1767 de la franca skulptisto
Christophe-Gabriel Allegrain (Parizo, 11 oktobro 1710 – tie, 10 majo 1795) kaj nune gardita en la LouveMuzeo, lokita sur bazamento karakterizata de kvar pendvaskoj

13 - Palaco Burgio - Burĝjo, Baronoj de Ŝirinsa aŭ Ksirinda, strato Garibaldi n.ro 9.

Sidejo de la Banko de Sicilio
Pri tiu antikva palaco deksesjarcenta, kiu apartenis al don Nikolao Burgio - Burĝjo (Trapani, 1 februaro 1741
- tie, 25 julio 1834), restas nur malmulte da elementoj de la fasado rigardanta al la strato Sep Doloroj. Ĝi
estas konstruaĵo kun grandaj arkoj kaj diversaj fenestroj je maŭra stilo. Ĝi etendiĝas laŭ tri etagoj, kun turo pli
alta, kiu estas ĉe la angulo de strato Torrearsa. La fenestroj de la unua etaĝo, du biforoj kaj unu triforo, kaj la
portalo, kun motivoj je segildento, estas kiaramontana stilo.
Kiam en 1907 la Banko de Sicilio ĝin aĉetis de la s.rino Staiti-Alestra (___ - ___), la Instituto disfaligis la
manovan konstruaĵon pr konstrui dekomence konstruaĵon adekvata por la nova uzado per projekto je
modjula restaŭrado de la palerma arkitekto Francisko Paŭlo Palazzotto - Palacotto (Palermo, 18 februaro
1849 – tie, 24 februaro 1915).

14 - Palaco Saura - Saŭra, Dukoj de Kastelmonte, strato Garibaldi n.ro 13.

La palaco etendiĝas laŭ tri etaĝoj, monumentaj balkonoj en la centra etaĝo kaj portalo duoncircla arko. La tri
balkonoj estas granddimensia. La centro estas karakterizata de la elemento portalo-balkono: du pilastroj, sur
kiuj baziĝas la konzoloj, enkadrigas la eniran pordegon; la balkono krome estas konkludita per angultimpano,
kiu enkadrigas la familian ŝildon.
Transpasita la eniran atrion oni aliras unuan korton sur kiu alrigardas, vidalvide al la eniro, la loĝio de la
beletaĝo.
La palaco apartenis al familio de komercistoj. Iĝitaj riĉaj, Sauranoj akiris la titolon kaj la duklando de
Kastelmonte kaj sekve de la geedziĝo kun Fardell-ano ili pensis eble leviĝi al la rango de la plej antikvaj
familioj en Trapani; ili konstruigis pro tio ankaŭ la Salejon de Ronĉiljo.
La palaco estis aĉetita de kanoniko don Antono Saura (___ - ___20 majo 1804) en 1742 de reverendo De
Pace - Paĉe (___ - ___), laŭ la aktoj de la trapania notario Petro Genovese - Ĝenovese (___ - ___) de
Trapani (24 julio 1742). Kanoniko Saura konfidis la direktorecon de la laboroj por renovigi la internan
aranĝon kaj la refaron de la fronto al Felikso Pisano (___ - ___).

15 - Palaco jam de Markizo Fardella, strato Garibaldi n.ro 17.

Sidejo de la Ŝparkaso Viktorio Emanuelo.

16 - Palaco jam de Barono Giardino - Ĝardino, strato Garibaldi n.ro 46.

La palaco de Barono Giardino, konstruita en la XVIII jarcento, estas alia el multaj nobelaj palacoj de la urbo
Trapani. Ĝi etendiĝas laŭ tri etaĝoj kaj oni vidas, ke la fasado estis tute restrukturita. Male al aliaj palacoj,
ĝiaj balkonoj estas farita en fabriko (ŝajnas ŝtono), kun dekoraciaj fenestroj, kiuj estas ankaŭ ĉe la supera
parto de la kornico.

17 - Palaco Staiti, Baroni de la Chiusa - Kiusa, strato Garibaldi n.ro 67.

La palaco apartenita al familio Staiti, baronoj de la Salejoj de la Kiusa Granda kaj Kiuseta, estis konstruita en
1800 je klasika stilo.
La palaco disa inter loĝejoj rigardantaj al la maro kaj loĝejoj rigardantaj al la origina Belflanko en strato
Garibaldi, havas, en la teretaĝo, pasejon al la maro.
La centra parto de la fronto estas karakterizata, en la teretaĝo, per du duoncirklaj eniroj, kun centraj
maskegoj. La unua etaĝo, kontraŭe, prezentas du fenestrojn enkadrigitaj de ionikaj duonpilastroj kanelitaj,
kiuj subtenas la entablementon. La enira portalo estas de la XVII jarcento.
Ĝis antaŭ kelkaj jaroj ĝi estis sidejo de la Ŝtata Scienca Liceo “Vincento Fardella”.

18 - Palaco Milo, Baronoj de la Salina, nun Pappalardo, strato Garibaldi n.ro 70.

Palaco de la XVII jarcento, origine apartenita al la familio Saura, ĝi estis aĉetita poste de Baronino Milo ĝis
kiam en 1891 ĝi iĝis propraĵo de ŝipentreprenisto Jakobo Augugliaro - Auguliaro (___ - ___) kaj poste de la
familio Pappalardo.
Ĝi alprenas la nomo el la familio, kiu, titulara de la baronlando de Salina, loĝis la konstruaĵon ĉe la komenco
de la XVIII jarcento.
La arkitekta stilo rimarkigas la nobelecon de tiu konstruaĵo, simbolo de bonstata socia stato. Specialan
atenton indas la enira portalo kaj la luksa motivo de la portalo-balkono. Ĉi lasta estas dekoraciita per
festonoj, kapetoj, volutoj, infanetoj kaj, centre, la blazono de la familio Milo.
Dekstre, en la enirkoridoro, estas la muzeo pri la grafikaj Artoj.
La konstruaĵo, kiu nun apartenas al la Intendantejo pri la Kulturaj kaj Mediaj Valoraĵoj, akceptas kelkajn
oficejojn kaj la bibliotekon.

19 - Palaco Riccio - Riĉjo de Morana, nun Adragna - Adranja, strato Garibaldi n.ro 89.

Sidejo de la Prezidanteco de la Regiona Provinco Trapani.
En la XVI jarcento la loĝejo Morana estis pli granda ol tiu, kiu aperas al ni, ĝi okupis la tutan zonon de la
dombloko, kiu de la preĝejo de Itrja finas al palaco D’Alì.
Oni devas al la iniciato de iu Alberto Maria Riccio (___ - ___), kadeto de sankta Anna, filo de Jakobo, la
beligon de la palaco en la rua Nova. Li konfidis la taskon al Andreo Giganti (Trapani, 18 septembro 1731 Palermo, 4 novembro 1787), ĉirkaŭ la jaro 1773 por la refaro de la fronto kaj konformigi al la novaj gustoj de
la tempo la fronton de palaco jam ekzistanta.
Deksesjarcenta origino, pli foje ŝanĝita, en la XVIII jarcento (1773) ĝi apartenis al don Jakobo Riccio (___ ___), Barono de Sankta Anna kaj Arcudaci - Arkudaĉi.
La palaco poste pasis al familio de s.ro Antono Venuti (Trapani, 18 januaro 1781 - ___), kiu estis
administranto de la reĝa havaĵo sub reĝo Francisko II de Borbono (Palermo, 12 januaro 1810 – Caserta, 22
majo 1859), kiu estis lia gasto du foje unu en oficiala rolo en 1838. De 1870 la palaco iĝis sidejo de Barono
de Altavilla, kiu verŝajne, per la aĉeto antaŭe kaj per la pliigo de la palaco poste, li volis ankaŭ li mem
evidentigi lian riĉecon kaj lian povon de mallonge amasigita.

La fasado, riĉa je alegoriajn skulptaĵojn prezentantaj la Virton de Ricci-anoj (de Eosto al Uesto: Famo,
Prudento, Pietato, Karitato, Forto, Melankolio, Abundo, Paco, Bona Regado, Justeco), prezentas tri ordojn je
neoklasika stilo, kulminantaj en centra triangula timpano: la unua diferencigas de la dua pere de longa
ferbalkono, kiu artikiĝas laŭlonge la tutan longon de la fronto; la dua estas disigita de la tria (eble refarita) per
kornico.
La centra balkono estas enkadrigita de du paroj de pilastroj, kiel la pordego, kaj ĉiu paro de pilastroj enhavas
skulptaĵojn, kiel la teretaĝo, kiu memorigas la historion de la familio Riccio: de unu flanko estas Riĉeco, kiu
disdonas monon kaj supre, en kasono, reĝo Martino l de Aragono (Girona, Hispanio, 29 julio 1356 –
Barcelono, 31 majo 1410), por memorigi la privilegion donita de reĝo Martino en 1398, stampi tridek
arĝentajn monerojn ĉiutage; de la alia estas Nobeleco, kiu subtenas la blazonon de domo Riĉjo kaj en la
superstaranta kasono, Imperiestro Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos de Yuste, Hispanio, 21
septembro 1558), kiu donis al Ricci-anoj aldoni al la propra blazono la imperian aglon.
Trairata la grandan pordegon el bronzo oni eniras atrion kovrita per eĝvolbo dekoraciita kun la granda
blazono de Barono de Altavilla; daŭrigante estas la korto, kiu prezentas tri portikajn latojn en la teretaĝo kaj
unu loĝia lato en la unua etaĝo (Beletaĝo), lokita vidalvide la pordego.
Partikulara estas la interna salonego karakterizita per fajencita pavimo je trapania faro, per la freskoj e per la
karakteriza plafono kun stukaĵoj.
Forpasita la Barono, la palaco iĝis propraĵo de liaj du filoj, Johano (___ - ___) kaj Francisko (___ - ___); tiam
reiras la pliigo de la palaco per la aĉeto de novaj ĉambroj najbaraj al domo Fardella.
Post la forpaso de la filoj, 1922, la propraĵo pasis al Barono Francisko (___ - ___), filo de Johano kaj en 1923
post kiam forpasis ĉi lasta, la palaco iĝis propraĵo de la unuenaskita Hieronimo (___ - ___).
En 1956, forpasita Barono Hieronimo de Altavilla (___ - ___1956), lia unuenaskita (Francisko) vendis la tutan
palacon kun parto el la meblaro kaj la pavimo de la salonego al la Regiona Provinco Trapani.
La freŝa restaŭrado, kiu restarigis la konstruaĵon en la origina pompo, oni devas al la rimarkinda iniciato de la
Regiona Provinco Trapani, kiu faris la sidejon de la prezidanta Oficejoj.

20 - Palaco Hanibalo Fardella, jam Clavica - Klavika, strato Garibaldi n.ro 95.

Sideo de la Intendantejo pri la Kulturaj kaj Mediaj Valoraĵoj.
Ĝi estis konstruita en la XVIII jarcento de la nobela Hanibalo Fardella (___ - ___). La konstruaĵo, je baroka
stilo, monstras murmason kompakta, beligita de la desegnaĵoj de la balustradoj kaj de la balkonoj.
La pordego estas enkadrigita de du duonpilastroj, kiuj subtenas la volutkonsolojn de la superstaranta
balkonaĵo; la balkono, kun balustrado el forĝita fero, estas dekoraciita per skulptaĵoj kaj ĝi estas altigata de
granda voluttimpano.
La palaco havas du kortojn: unu, tiu ĉefa, aliras la eksteran ŝtuparegon, kiu kondukas al la beletaĝo; la alia
estis simple la korto de la ĉevalejo.
La alnorda alo estis malpliigita sekve de la vendo de kelkaj ĉambroj al Barono de Altavilla.

21 - Palaco Fisicaro, Barono de la Cuddia - Kuddia, strato Garibaldi (rua Nova).
Foto
Hodiaŭ ne plu ekzistanta. La palaco neniam estis finita. El la kvin fenestroj, kiuj beligis la fronton unu estis
simpla balkono kun balustrado el fero, la aliaj kvar, malgraŭ ili prezentis dekoraciojn, estis preskaŭ tute
neplenumitaj (Eminentuloj, bestoj, agloj, fruktoj, armiloj, serafkapoj, kaj arabeskoj).
La portalo, je duoncirkla, estis centre la antikva palaco, enkadrigata de kvar duonpilastroj riĉe dekoraciitaj
kies korintiakaj kapiteloj subtenis la konzolojn de la balkono.
Transpasita la pordegon granda kovrita atrio enkondukas en la korton. La korto estis ornamita de dek du
arkaĵoj subtenitaj per kolonoj je tuskanika ordo, en la teretaĝo; en la beletaĝo estis balkono apudigita de du
fenestroj.
La palaco lokiĝis apud palaco Riccio de Morana kaj don Hanibalo Fardella (___ - ___), sama flanko.

22 - Palaco D’Alì, placo Viktorio Veneto n.ro 1.

Sidejo de la Urbodomo.
La palaco estis konstruita en 1833 laŭ projekto de inĝ. Johan Baptisto Talotti (Venecio, ___1838 - ___
1900).
Antaŭ ol la familio Ficarotta, ĝi iĝis poste privata loĝejo (1904) de senatano Jozefo D’Alì (Trapani, 7 aprilo
1832 - tie, 19 aprilo 1915) ĝis la dua mondmilito.
La konstruaĵo estis aĉetita tuj post la postmilita periodo laŭ la iniciato de la tiama urbestro Francisko Manzo
(Trapani, 15 oktobro 1900 - tie, 2 aprilo 1964), kiu tien translokis la Urbodomon (1946) pro la kromveninta
neuzeblo de Palaco Cavarretta - Kavarretta duonruiniĝita pro la bombadoj de la jaro 1943.
La fasado prezentas du ordojn: la unua je simpla bosaro sur kiu malfermiĝas la larĝa enira pordego altiĝata
de balkono; la dua estas skanita de enlokitaj arkoj kaj de ionikaj duonpilastroj, kiuj enkadrigas la fenestrojn.
La eniro estas karakterizata de grandega centra portalo altiĝita de balkono kaj elstara kornico, kiu pliriĉigas
la konstruaĵon.
Kelkaj internaj ejoj estas dekoraciitaj per rimarkindaj pentraĵoj je neoklasika gusto.

23 - Poŝtpalaco, placo Viktorio Veneto n.ro 9.

Centra sidejo de la poŝtoficejoj.
La konstruaĵo estas apude la Regada Palaco. Ĝia konstruo komenciĝas la 23an de majo 1923 (la unua
ŝtono estis lokita la 10an de julio) laŭ projekto de arkitekto Francisko La Grassa (Trapani, 20 novembro 1876
- Romo, 20 decembro 1952).
Ĝi estis finita en 1927, kiel atestas la dato surskribita sur la fasado, kaj inaŭgurita la 30an de oktobro de la
sama jaro de hon. Edoardo Salerno (Guardavalle, Catanzaro, 13 decembro 1891 – Catanzaro, 24 majo
1978), Provincestro. Laboradjudikato estis Gaetano Artale (___ - ___).
La florstila spirito de la konstruaĵo ĉeestas en ĉiu elemento ankoraŭ integra, en la unuopaj meblara objektoj,
en la vitraloj, en la ferdekoracioj.
Ĝi estas konstruaĵo je tri altigoj, kun rektangula portiko, kadrita de enlokitaj pintarkoj, subtenitaj per
duonpilastroj, kiuj enkadrigas la fenestrojn.
La enira pordego estas antaŭita de rektangula portiko limigita ĉe la anguloj per monolitaj pilastroj el granito.
La konstruaĵo finiĝas per longa balustrado interrompata de du kurbilaj timpanoj, kiuj reekvilibrigas la
komponaĵon de la fasado.

24 - Regada kaj Provinca Palaco, placo Viktorio Veneto n.ro 10.

Sidejo de la oficejoj de la Provinco kaj de la Prefektejo.
La 25an de aprilo 1868 la Provinca Delegacio taskas la Teknikan Oficejon antaŭaranĝi projekton, kiu poste
estos redaktota de inĝ. Nikolao Adragna - Adranja Vario (___1833 - ___1927), direktanto. La laboradjudiko
estis donita al Mario Marrone (___ - ___), konata trapania konstruanto, kaj la laboroj, komenciĝitaj en 1874,
estis finitaj en 1878.
Tre damagià de la militbombadoj, la detruitaj partoj estis rekonstruitaj laŭ la desegno kaj la origina stiloj. La
konstruaĵo, kiu enhavas ankaŭ la loĝejo de Prefekto, altiĝas laŭ tri etaĝoj, havas multe da fenestroj
enkadrigataj kaj balkono, kiu superstaras super la enira pordego. Transpasita La enirejon, estas atrion kon
portiko, kiu konturas la perimetron de la konstruaĵo kaj ĝi eniĝas en belan ĝardenon. La ĉambroj de la
palaco estas riĉaj je dekoracioj, pentraĵoj pentritaj tempere faritaj de la florenca pentristo Tito Govone (___ ___) kaj de la milana Aĥilo Scalaffa - Skalaffa (___ - ___). Estas ankaŭ duonbustoj, skulptitaj de la trapania
Leonardo Croce - Kroĉe (Erice, Trapani, 3 marto 1854 - ___ 1921) la sama, kiu realigis la statuon al Jozefo
Garibaldi.

25 - Palaco Platamone, aleo Reĝino Margareta n.ro 31.

Ekde la unuaj jaroj de la deknaŭa jarcento, la urbo Trapani ekplivastiĝis ekstere la antikva murzono en kies
apudecoj oni ekkonstruigis novajn palacojn de la loka burĝaro. El ili, palaco Platamone, konstruigita ĉe la
komenco de la dudeka jarcento de markizo Henriko (Trapani, 3 januaro 1841 - ___)..
La granda konstruaĵo strukturas sin laŭ diversaj etaĝoj. La ejoj de la teretaĝo, angule inter aleo Reĝino
Margareta kaj placo Viktorio Emanuelo, hodiaŭ estas destinataj al komercaj aktivecoj.
En la unua etaĝo, antaŭe loĝejo de la filo unuenaskita kaj sidejo de la familia administrado, trovas sidejon
sinjoraj oficejoj.
La dua etaĝo, tute utiligata de tiu, kiu estis la dommastra apartamento, troviĝas en la plej parto el ĝia areo
pompaj akceptosalonegoj kaj, en la restanta areo, diversaj servejoj.
La ĉefa enirejo de la palaco estas granda enirkoridoro, frontanta la enirejon de la Urba Vilao, per kiu oni
aliras la ŝtuparon el marmoro de Karrara, kiu kondukas al la nobela apartamento de la dua etaĝo.
La konstruaĵo atingas la plej grandan brilon en la dommastra apartamento kie estas tute specife interesaj la
dekoracioj de la salonoj kaj de la festosalonego.

26 - Palaco Maccagnone, strato Sankta Francisko el Asizo n.ro 47 - strato Cassaretto - Kassaretto.

Du la frontoj, unu en strato Kassaretto, la alia en strato Sankta Francisko el Asizo.
Ĝi havis longan kaj turmentitan konstruan historion, kiu iras de la XIV ĝis la XVIII jarcento. La konstruaĵo,
fakte, havas diversajn arkitekturajn stilojn, kiuj sekvis unu la alian dum la diversaj konstruastadioj. En la alta
parto estas ankoraŭ videbla la tegmenta kanaleto je pafilegforme. En la du enaj kortoj oni povas admiri
fenestrojn kaj portalojn de la gotika kaj renesanca periodo.

27 - Palaco de la Vicaria - Vikaria (eks Karcero), strato Sankta Francisko el Asizo n.ro 27.

Ĝi estas aŭstera konstruaĵo, je kvar etaĝoj, tarda-deksesa jarcento kun deknaŭajarcentaj signoj. Sur tiu
palaco ŝarĝis favore al Aŭgustenanoj legacon establita en 1647 de Oktavo (___ - ___) kaj Mikela Bosco Bosko (___ - ___). La geheredantoj, en 1665, ĝin luigis por esti destinota al karcero kaj en 1699 ĝi estis
vendita al Aŭgustenanoj plutenante la saman uzadon.
La impona konstruaĵo estis jam funkcianta en 1791 sed en 1820 estis necesa ĝia refunkciigo. Estris la
laborojn arkitekto Dominico La Bruna (Trapani, 24 februaro 1699 - tie, 9 junio 1763), al kiu oni devas ankaŭ
la surmeton en la ĉefa fronto de la kvar gigantaj statuoj el stukita tofo, kiuj alrigardas la straton Sankta
Francisko el Asizo, unika grava elemento de la murzono.
Granda ena korto, preskaŭ trapezforme, estas la unika lumofonto por la ejoj en la teretaĝo.
La konstruaĵo, utiligita kiel karcero ĝis 1965, estis komplete konstruita en 1830, en la loko origine okupita de
grupo da konstruaĵoj utiligitaj de la Societo de Jesuo, jam antaŭe uzitaj kiel ĉeloj.
Ĝi estas sidejo de la Asocio Amikoj de Muzeo Pepoli kaj ĝi estas utiligata por ekspozicioj.

28 - Palaco eks domo de Johano Blazo Amico (poste Fardella), strato Sankta Francisko el Asizo
n.ro 25.

Sidejo de la Provinca Turisma Entrepreno.
La palaco estis sidejo de Johano Blazo Amico - Amiko (Trapani, 3 februaro 1684 – tie, 3 septembro 1754),
nepridiskutebla skolestro de la trapaniaj arkitektoj de la dekoka jarcento: al li oni devas multajn laborojn pri
tiu periodo kaj, el tiuj, la tre bela preĝejo de Purgatorio, tuj apude la palaco.
Palaco Blazo Amico estas ĉe la angulo inter strato Sankta Francisko el Asizo, kie estas la ĉefa fronto, kaj
strato Verdi. La fasado, plue riĉiĝita de balkonoj de la beletaĝo, estas karakterizata per la enira pordego kun
monumenta arko el laborita ŝtono, kiu permesaas aliron al malgranda atrio, kiu malfermiĝas al la ena korto.
De kelke da jaroj, palaco Blazo Amico revivas dank’al zorga restaŭrado.

29 - Malsanulejo de Pilgrimantoj kaj de Resaniĝantoj, strato Jozefo Verdi n.ro 21.

Ĝi servis akcepti malsanajn eksterlandanojn kaj la malsanulojn ellasitaj el la hospitalo Sankta Sebastiano
(vichospitala sekcio dediĉita al la nekuracebluloj). Ĝi estis konstruita en 1630 laŭ la iniciato de karmelano
Jakobo Adragna - Adranja (___ - ___) kaj de sacerdoto Antono De Naso (___ - ___). La portalo estas
kvadratigita per spiraltorditaj kolonoj kaj unuigita al la superstaranta balkono per konzolo. La balkono estas
enkadrigita per duonpilastroj, kiuj subtenas angulan timpanon.

30 - Palaco Mocata, placo Garibaldi n.ro 2.

Palaco Mocata - Mokata, konstruita en 1885, estas plibone konata kiel “Granda Hotelo” (poste Konkora
Klubo). Ĝi estas tre bela konstruaĵo je kvar etaĝoj, parte el marmoro kaj parte el brikoj, altiĝata de kornico.
Allogas la amaso de dekoraciaj elementoj, kiuj enkadrigas la multajn fenestrojn kaj balkonojn, kun modluroj,
kameoj kun skulptaĵoj bareliefe, balustroj.

31 - Palaco Lucadelli, eks Malsanulejo Sankta Antono Abato, placo Lucatelli.

En 1129 la nobela familio Luna donacis magazenon lokita en la kvartalo sankta Petro por akcepti
pilgrimantojn malriĉaj kaj malsanaj sub Sankta Antono Abato aŭspicoj, patrono de navigistoj. La malsanulejo
iĝis ĉiam pli grava kun la florado de la urbo tiel ke, en 1329, reĝo Martino l de Aragono (Girona, Hispanio, 29
julio 1356 – Barcelono, 31 majo 1410) ĝin farigis aligi al tiu Sankta Stefano el Vienne, en Francio. En la
sama periodo (1303), kolonio da Katalunoj fondis propran malsanulejon, mallongdaŭra, al kiu oni donis la
nomon Sankta Anĝelo, en la proksimeco de la preĝejo Sankta Sofia.
La Malsanulejo de Pilgrimantoj kaj de Resaniĝantoj “Sankta Antono Abato” en 1455 estis translokita en la
kvartalon Sankta Petro, malproksima de la komerca parto de la urbo, en la konstruaĵon lokita en la nuna

placo Lucatelli - Lukatelli. La malsanulejo, apude la maro kaj la haveno, estis konstruita de Societo Sankta
Antono, kiu zorgis asisti malsanulojn.
En 1541 ĝi estis riĉiĝita per du flankaj portaloj.
En 1588 ĝi estis mallonge (ok jarojn) konfidita al Fatebenefratelli de Sankta Johano de Dio.
En la unuaj jaroj de la XVII jarcento la malsanulejo estis rekonfidita pro nekonataj kialoj al la Societo de
Sankta Antono.
En 1628 la konstruaĵo estis pliigita per la aldono de la supera etaĝo dank’al legaco de Kapitano Lazaro
Lucatelli aŭ Locadelli - Lokadelli (Cremona, ___ - 11 marto 1628). En konko superstaranta la centran
balkonon estas lokita lian buston obeante lian precizan testamentan dispozicion.
En 1742 Johano Blazo Amico - Amiko (Trapani, 3 februaro 1684 - tie. 3 septembro 1754) projektis la pliigon
de la konstruaĵo kaj en 1758 Paŭlo Rizzo - Rico (___ - ___) kaj Vincento Liotta (___ - ___), skolanoj de
Johano Blazo Amico, donis al la fasado la nunan aspekton.
Ĝi havas larĝan centran balkonon.
La prestiĝa palaco estis definitive fermita en 1968 kiam finis la konstruaj laboroj de la nova malsanulejo,
flanke Monto Erjĉe, en strato Cosenza - Kosenca n.ro 82, kvartalo Casa Santa.
Cap. Lazarus Lucadelli
Magnus Benefactor hujus
Hospitalis A Montis Pietatis
Urbis Drepani
Obiit die 11 martii 1628
Kap. Lazaro Lucadelli
Granda bonfaranto de ĉi tiu
Malsanulejo de la Lombardejo
Urbo Trapani
Forpasis la 11an de marto 1628
Meze tiu placo estislikita marmoran statuon al reĝo Viktorio Amedeo de Savoia, belega laboro de Joakino
Vitagliano - Vitaliano (Palermo, ___ - ___), kiu la popola revolucio de 1848 dispecigis. En la loko de la statuo
estas nun fontano prezentanta hipokampo, kiu ellasas diversajn akvoŝprucojn el la flankoj; ĉi tiu fontano
estas la sama, kiu antaŭe estis lokita funde de la strato Garibaldi.

32 - Palmdometo, placo Karlo Alberto Dalla Kiesa.

Ĝi estis konstruita en 1922 laŭ projekto de arkitekto Francisko La Grassa (Trapani, 20 novembro 1876 Romo, 20 decembro 1952) en la tereno konsentita en 1921 al s.ro Antonero Fiorino (___ - ___).
Komence nomata Ĉaledo Fiorentino, ĝi estas plibone konata de trapanianoj kiel “ĉaledo”, tio estas amuzejo
kie gaje pasigi posttagmezon aŭ vesperon.
Parte disfaligita de bombadoj en 1943 kaj rekonstruita en 1946 de Andreo Lipari (___ - ___), ĝi prezentas du
disajn korpojn florstile: de unu flanko palaceto kiel centro de la servoj, de la alia masonadscenejo kaj, meze,
malfermata spaco por la spektantaro.
La strukturo estas limigita per mureto. Origine ĝi estis destinita al subĉiela teatro. Dum la lastaj jaroj de
tempo al tempo ĝi estis destinita al informpunkto por turistoj.

33 - Palaco Milo, Princoj de Sankta Jozefo, strato de Arĝentistoj n.ro 5.

La konstruaĵo, apartenanta al la XVIII jarcento, havas la ĉefan fasadon en strato de Arĝentistoj, sed ĝi
alrigardas ankaŭ straton Balì Cavarretta - Kavarretta, kun la servenirejo, kaj placon Notarioj. La ĉefa fronto
havas portalon kun kvadroŝtonoj kaj maskego sur la arksupro.

34 - Palaco kaj Turo Carosio, strato Karosjo n.ro 6 - angulo strato de la Artoj.

La enirejo de la palaco de sinioroj Carosio - Karosjo estas granda portalo plurangula arko konkludata per
kvadroŝtonoj. Galerio kun barelvolbo malaltigita, dekoraciita per la blazono de la familio, kondukas en la
korton, kiu prezentas neregulajn loĝiojn en la superaj etaĝoj.
La alta parto de la konstruaĵo prezentas turon opiniita dum multe da tempo unu el la kvin turoj de la urba
blazono. Ĝi apartenas al la XVIII jarcento.

35 - Palaco Chiaramonte, jam de Abbat-anoj, strato Karreka n.ro 4 - angulo strato barono Sieri
Pepoli.

Marmora bildo de Karlo la V

Ĝi estis vidalvide la nuna flanka enirejo de la preĝejo Sankta Nikolao, en strato Karreka.
Ĝin konstruigis Manfredi Chiaramonte III – Kiaramonte III (___ - Palermo, ___ novembro 1391), kiu el la
familio li heredis la kutimon konstrui fortigitajn palacojn kun turoj kaj glacisoj.
En la konstruaĵo estis akceptita en 1535 Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos de Yuste,
Hispanio, 21 septembro 1558), revenante de la gloriga ekspedicio al Tunizo. Memorigas ankora hodiaŭ la
okazaĵon marmora bildo de la reĝo, altiĝata de la krono, lokita ĉe la angulo inter la stratoj Karreka kaj Sieri
Pepoli.

36 - Palaco Todaro, Baronoj de la Galia, nun de kom. Antono De Filippi, placo Sankta Francisko el
Paola n.ro 5.

Ĝin konstruigis en la XVII jarcento don Benedikto Todaro (___ - ___), barono de la Galia. Dank’al la
aneksado de kelkaj najbaraj domoj, en 1749 ĝi estis pliiĝita de don Juliano Todaro (___ - ___). Karakterizaj
la balustradoj kaj la balkonoj.
La portalo, dekokjarcenta stilo, estas altiĝata de larĝa balkono kun balustrado el forĝita fero. La interne estas
konsistigata el korto beligita per terasĝardeno. Tre bela estas la ora plafono, unika atesto en Trapani pri tiu
tipo de dekoracio de la XVII jarcento. La palaco, propraĵo de kom. Antono De Filippi (Trapani, 17 junio 1902
– tie, 12 junio 1975), nun estas je dispono de la Komunumo (sidejo de la Julio Muzika Tapani-a kaj kie estas
celebrataj la civilaj geedziĝoj).

37 - Palaco Nobili, strato Sankta Francisko el Paola n.ro 31.

Malmultaj estas la deksesjarcentaj restaĵoj de la antikva palaco apartenanta al la familio Nobili. Restas kelkaj
renesancaj fenestroj, kelkaj maldikaj kolonetoj en la dua ordo de la fronto kaj la lintelo de la granda portalo.

38 - Palaco Staiti, baronoj de la Kiusa, strato Mercè n.ro 30.

Konstruita rajde inter la Deksesa-Deksepa jarcento. La portalo havas larĝajn kaj densajn brodostebitajn
bosojn, kiuj inklanas al supremado de la elstariĝantaj flankaj kolonoj.

39 - Palaco Ciambra, nomita “De la Judejo”, strato de la Judejo n.ro 47.

La “Judejo” (Jureka) estis tiel nomita pro ĝia lokiĝo en la antikva juda kvartalo. Ĝi estas en la norda flanko de
la homonima strato, kiu prezentas la koron de la Trapani-geto, kies parto estis, ĝis la forpelo de Judoj de
Sicilio fare de Ferdinando l, la Katolika (Sos del Rey Católiko, Hispanio, 10 marto 1452 - Madrigalejo,
Hispanio, 23 januaro 1516) - edikto eldonita en Palermo la 18an de junio 1492 -, ankaŭ la placo de la
Sinagogo kun la aligita tombejo.
La konstruaĵo, je tipa stilo platereska, XVI jarcento (1520), estas dirita ankaŭ Domo Ciambra - Ĉambra el la
nomo de la familio, kiu estis proprietulo.
El tiu deksesjarcenta palaco restas origina la fronto al kiu unuavide elmontras la granda arko iom pinta,
apudigita de fenestro, kiu kune kun la tri superaj estas ĉirkaŭata de kolonetoj.
La palaco altiĝas je du etaĝoj al kiuj oni iras per la ogiva portalo apudigita de potenca flanka turo je
diamantaj bosoj kun marmora kolono, kiu iam estis konsiderata unu el la kvin turoj prezentantaj la urban
blazonon. Sur la granda arkportalo estas lokata la blazono de la familio: cervo ĉe la piedoj de arbo, sur kiuj
estas gravuritaj la vortoj Virtus et Solictudo.
En 1875 la palaco estis vendita al s.ro Gasparo Gianformaggio - Ĝanformaĝjo (___ - ___).
Dum la jarcentoj ĝi havis multenombrajn transformojn. Hodiaŭ la enira portalo kaj kelkaj fenestroj estas
masonitaj.
La belega palaco, kiu hodiaŭ troviĝas en malbonega stato de konserviĝo, estis aĉetita en 1901 de urbestro
Eŭgeno Scio - Ŝjo (Trapani, 26 aprilo 1858 - tie, 15 marto 1935) en la nomo de la Trapani-Komunumo pere
de ministeria mono donita de hon. Nuncjo Nasi (Trapani, 2 aprilo 1850 - Monto Sankta Juliano, Erjĉe,
Trapani, 17 septembro 1935), tiam Ministro pri Publika Instruado. En la postmilito la Trapani-Komunumo
cedis al konstruaĵon al proprietuloj de loka presejo por kvitigi ŝuldojn surprenitaj dum la milita periodo.

40 - Palaco Riccio - Riĉjo, Baronoj de Sankta Joakino, strato Antono Turretta n.ro 18.

La palaco, inter strato Turretta kaj korso Viktorio Emanuelo, apartenis al Baronoj de Sankta Joakino kaj de
Arcodaci - Arkodaĉi, unu el la familioj la plej antikvaj kaj riĉaj en la urbo (nun estingiĝita), kaj ĝi estis
konstruita en la XVI jarcento. La palaco estis konstruigita da iu Geronimo (___ - ___), Barono de Sankta
Anna, kaj beligita en la Dekoka jarcento per freskoj de Dominico La Bruna (Trapani, 24 februaro 1699 – tie, 9
junio 1763).
En la XVIII jarcento ĝi estis rekonstruita, tenante la fasadon je baroka stilo kaj la strukturo je tarda renesanca
formo, eble de arkitekto Andreo Giganti (Trapani, 18 septembro 1731 - Palermo, 4 novembro 1787).
La ĉefa fronto estas bonstata simbolo de la agrara nobelaro de tiu tempo.
La deksesjarcenta portalo je duoncirkla arko estas altiĝita de balkono riĉa je frisoj kaj groteskaj vizaĵoj.
La palaco karakteriziĝas per la balkonoj riĉe dekoraciitaj (kvin balkonoj krom sep majestaj en la rua Granda).
Malgraŭ ĝi rigardas al la ĉefstrato ĝi prezentas ĝian enirejon en flanka strato oriente. La portalo estas la
unika elemento restita por pruvi ke la palaco estas pli antikva ol ĝi ŝajnas: ĝi estas arko je longaj kojnoj je
kataluna stilo por memorigi la antikvan hispanan ĉeeston en la urbo de la Deksesa jarcento. La palaco
etendiĝas je kvar etaĝoj: la teretaĝo kun la butikoj, kiuj malfermiĝas surstrate; la unua etaĝo (la mezoj)
enhavis la sekretariejon kaj la apartamentajn servojn de la sinjoro en la beletaĝo (la kuirejo); la dua etaĝo
estis la beletaĝo; la tria etaĝo estis kontraŭe rezervita al senheredaj filoj.
Transpasita la portalon oni eniras harmonian korton je triopa ordo de loĝioj laŭ tri flankoj. De la korto oni
aliras la ŝtuparegon, kiu kondukas al ĉiuj etaĝoj de la palaco.
Ĉi tiu palaco estis unu el la malmultaj en Trapani havi la plej parton el la malfermoj ĉe la teretaĝo destinitaj al
butikoj.

41 - Palaco Ferrante, strato Vespri n.ro 118.

Konstruita de fratoj Ferrante en 1908, ĝi estas tipa ekzemplo de la flor-stilo trapania. Ĝi etendiĝas je tri
etaĝoj, kies la lasta estas terasa kaj altiĝata de turo, kaj ĝi prezentas verdkoloritan fasadon kun balkonoj
samliniigitaj ĉe la unua kaj la dua etaĝo kaj kun elegantaj kadroj ĉe la fenestroj, kompleksaj konzoloj, forĝitaj
feroj en la balkonoj kaj preciozajn plurkolorajn ceramikaĵojn.

42 - Domo Pilati, jam Nikolao Burgio, strato Sep Doloroj.

Ĝi apartenis al don Nikolao Burgio - Burĝjo (Trapani, 1 februaro 1741 - tie, 25 julio 1834). El la palaco restas
la fenestroj de la unua etaĝo (du biforoj kaj unu triforo de la XV jarcento), la portalo kun motivoj je segildento,
je kiaramontana stilo, kaj la restaĵo de arko.
En la XVIII jarcento la palaco apartenis al familio Sieli kaj post 1875 al la familio Patti.

43 - Palaco de Barono Ripa, strato Sep Doloroj n.ro 5.
Foto
Hodiaŭ destinita al akceptosalono, kun ene la unua etaĝo atrio kaj privata kapelo.

44 - Vilaeto Nasi, strato Katulo Lutazio.

Ĝi estas en la fiŝhavena zono vidalvida la insuleto kie estas lokata la Kolombeja Kastelo. Nuncjo Nasi
(Trapani, 2 aprilo 1850 - Monto Sankta Juliano, Erjĉe, Trapani, 17 septembro 1935) aĉetis la ŝtatbienaran
terenon nomita “Lo Scoglio - La Rifo” kaj tie li konstruigis, en 1898, la vilaeton, laŭ projekto de inĝ. Manzo
(___ - ___).
La tuta konstruaĵo estas je rustika bosaro kaj tien oni iras per aleo kie, laŭlonge la iro, dekstre, oni renkontas
florstilan kapeleton.
Sur la ĉefa fronto, inter la kolonoj, oni legas la skribon: En ĉi tiu rifo, kiu pacazilo vane aspiris dum lia
turmentita vivo, ŝvebas la spirito de Nuncjo Nasi, li daŭrigas liajn interparolojn kun Dio, kun la maro, kun la
prospero.
Ĝi estas ĉe la uesta punkto de la urbo kaj ĝi estas sidejo de la Instituto pri Mara Biologio de la Libera
Universitato de Trapani.

Fortikaĵoj kaj Muroj de Trapani
La urbocentro de Trapani, ekde la antikvaj tempoj, estis zonita per muroj, kiuj havis diversajn refarojn tra la
jarcentoj. Jakobo II de Aragono, la Justa (Valencio, 10 aŭgusto 1267 – Barcelono, 2 novembro 1327) en
1286 kaj Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos de Yuste, Hispanio, 21 septembro 1558) en
1535 zorgis ĉar la urbo estu bone defendata, kaj plifortigante la jam ekzistantajn masonaĵojn, kaj konstruonte
novajn.
Pri lia edikto de 1286 Jakobo II de Aragono estis farita nova murzono, kiu enprenis la antikvan kvadratan
instalaĵon kaj ĝi etendis la urbon Norden kaj Uesten. Oni faris do pliigojn laŭ du direktoj, unu al okcidento
senakvigante tiujn zonojn je rifoj kaj insuletoj jam de longe okupitaj de eksterlandaj konsulejoj; centre la nova
kvartalo estis desegnita la rua Granda (nun korso Viktorio Emanuelo).
Alia ekspansia zono estis eltirata Norde la antikva establiĝo kaj ĝi havis kiel ĉefa arterio la ruan Novan (strato
Garibaldi).
Estis konstruitaj ankaŭ novaj muroj por garantii pli bonan protekton al la urbanoj.
Post la pliigaj laboroj, Trapani estis dividita en kvin kvartaloj; 2 apartenis al la antika kvartalo: “Kasalikjo”
(Sankta Petro) kaj “de Mezo” (Sankta Nikolao); la alia 3 konstituis la novajn pliigojn: “rua Nova” Norde,
“Sankta Laŭrenco” kaj “Sankta Francisko” Ueste.
En 1546, kiam Ferdinando Gonzaga (Mantuo, 28 januaro 1507 – Bruselo, 15 novembro 1557) forlasis
Sicilion, en raporto al imperiestro Karlo V Vicreĝo skribis: Trapani estis ŝirmita de la mara parto tiom ke de tiu
parto ĝi estas tre forta.
En 1862, kiam per reĝa dekreto Trapani perdis la kvalifikon je “paradkampo”, oni ekfaris la disfaligon de la
fortikaĵoj kaj la pliigon de la urbo.
Tio, kio hodiaŭ restas el la antikva murzono estas la ruinoj de la Kastelo de Tero, la Bastiono Malebla, la
norda mura kurtino kun la Bastiono de la Konko kaj la Bastiono Imperia.
Granda parto el la defendaj strukturaĵoj por la protekto de la trapaniaj bordoj de la senĉesaj rabekpedicioj de
turkaj piratoj estis projektitaj de inĝeniero Antono Ferramolino (Bergamo, ___1495 – Mahdia, Tunizo, 18
aŭgusto 1550), konata kiel Sferrandino el Bergamo kaj nomata Hernan Molin de hispanoj.

45 - Pordego Bottegelle, aŭ Putielle aŭ Putieli, strato Bottegelle.

Pordego Bottegelle (dirita de trapanianoj Pordego Ossuna. Vicreĝo de Ossuna anstataŭigis per lia nomo,
post kiam li ĝin pliigis kaj restaŭradis, la Pordegon Serisson) estas sur la plaĝo de la Norda Muregoj.
Ĝi estas diametre kontraŭa, laŭlonge strato Cassaretto - Kassaretto, la pordego Serisso, pri kiu nun jam
estas nur videbla nur ero de la subtena arko. Jam nomita pordego Sankta Karlo pro la ĉeesto de la ĉirkaŭa
malvasta templeto dediĉita al Sanktulo, ĝi estas la unika postrestinta el la 11 pordegoj, kiuj estis parto en la
dekkvinjarcenta murzono tra kiu oni eliris el la murzono.
Ankoraŭ hodiaŭ ĝi estas fascina trairejo en la potencaj muroj de la malnova urbo, kiuj alrigardas la Sudan
marbordon.
Ĉe la fino de la XIII jarcento, Jakobo II de Aragono, la Justa (Valencio, 10 aŭgusto 1267 - Barcelono, 2
novembro 1327), volis doni novan impulson al la evoluo de la urbo Trapani konstruigante novan murzonon,
kiu, enprenante la antikvan kvadratan instalaĵon, ĝin etendiĝis Nord-Uesten.
La nova murzono estis provizita per dekunu pordegoj kaj el ili estis tiu de Bottegelle, pliiĝita kaj plifortiĝita en
la XVIa jarcento, kiu donis aliron al malgranda Juda Tombejo lokita eksterne la bastionoj.
En la kontraŭa flanko, elstaris ĝis la duono de la pasinta jarcento, funde de la strato Serisso, la pordego
Ossuna, kiu, poste, estis detruita kune kun la dekkvinjarcenta domo de Serisso Riccio - Riĉjo.

46 - Pordego Oskura aŭ Horloĝturo, strato Torrearsa.

Ĝi estis parto de la defenda aranĝo de la kartaga urbo konsistigita el kvar ekvidaj turoj kaj el kvar eniraj
pordegoj, kiuj malfermiĝis sur potenca murzono.
Ĉi tiu estas la plej antikva pordego en la urbo, la unika restita el la kvar aliroj al la urba centro kvadratforme,
kiu karakterizis antikve Trapani-n.
Eĉ en la tempo de Kartaganoj, la urbo Trapani distingiĝis per la ekzisto de kvar ekvidaj turoj kaj de
samnombraj eniraj pordegoj: Turo Malnova, Turo de la Kastelo de Tero, Turo Pali, Turo de Pordego Oskura
aŭ de la Horloĝo.
Malgraŭ ĝi havis diversajn modifojn dum la jarcentoj, ankoraŭ hodiaŭ ĝi staras apud la Senatejo.
La pordego Oskura estas superstarita de turo de la Dekkvina jarcento, kie estas enfiksitaj la malnova horloĝo
kaj la dato, kiuj indikis al trapanianoj la nehaltigeblan fluon de la tempo. Laŭ la historiisto Leonardo Orlandini
(Trapani, ___1552 - Palermo, 13 septembro 1618), ĝi estas unu el la kvin turoj prezentata en la blazono de
la Trapani-Komunumo (1605).
Ĝi malfermiĝas en strato Torrearsa, apud “La Loĝio” (la termino memorigas la Pisani-Loĝion) tio estas la rua
Granda (hodiaŭ korso Viktorio Emanuelo) realigita en la XIII jarcento laŭ la volo de Jakobo II de Aragono, la
Justa (Valencio, 10 aŭgusto 1267 - Barcelono, 2 novembro 1327). La antikvaj kvartaloj “Casalicchio Kasalikjo” (aŭ Sankta Petro) kaj “de Mezo” (aŭ Sankta Nikolao), estas dorse de ĝi.
Astronomia horloĝo: estis projektita kaj realigita de la trapania majstro Jozefo Mennella (___ - ___) laŭ
ordono de Ĵurianoj en 1596. La marmoro utiligita estis estraktita el la minejo “Rizzuto - Ricuto” (Valderjĉe). Ĝi
konsistas el la Horloĝo “Suno” kaj Luno. La du horloĝoj estas cirklaj kun enmetoj el plumbo manfaritaj kun
randoj el lazura ŝtono prezentanta la cielon.

47 - Turo de Ligny, strato Turo de Ligny n.ro 37.

Turo de Ligné aŭ de Ligny: ĝi estis konstruita en 1671 sekve de vasta fortiga plano pri la bordoj de la
Okcidenta Sicilio kaj ĝi prenis la nomon de la hispana vicreĝo don Klaŭdo Lamoraldo (Beloeil, Belgio, 8
oktobro 1618 – Toledo, Hispanio, 21 decembro 1679), tiam oficanta, eksperto pri militaj artoj kaj princo de
Ligny.
Inaŭgurita la unuan dimanĉon de oktobro de la posta jaro, ĝi estis konsiderita efika avanposteno por la
defendo de Trapani kontraŭ atakoj de piratoj.

Ĝia granda konstruaĵo altiĝas solece ĉe la ekstrema pinto nord-okcidenta de la urbo kie konfluas Tirreno kaj
Mediteraneo.
La turo havis strategian lokon, kiu permesis al ĝi gardi la du marojn (Mediteraneo kaj Tirreno), insulojn Egadi
kaj la tutan rivieron ĝis la flankoj de monto Santa Juliano. La masonadaj budoj, ĉe la kvar anguloj de la
fortreso, permesis al gardostarantoj la ekvidon de la korsaraj ŝipoj kaj permesis ankaŭ esti en kontakto kun
la aliaj turoj disaj laŭlonge la marbordo.
Nun ĉe la fino de la XVI jarcento estis alfrontita la problemo pri la defendo de la bordoj fare de du militaj
inĝenieroj, Tiburzio Spannocchi - Spanoki (Sieno, ___1541 – Madrido, ___1606) kaj Kamilo Camilliani –
Kamiliani (Florenco, ___1550 – Palermo, 1603), per la restaŭrado de la ekzistantaj turoj kaj la konstruo de
novaj.
La daŭrigo de la atakoj kaj iliaj reintensigo instigis reĝinon Marianna de Neuburg (Düsseldorf, Germanio, 28
oktobro 1667 – Guadalajara, Hispanio, 16 julio 1740), edzino de Karlo II de Habsburgo, la Sorĉita (Madrido,
6 novembro 1661 – tie, 1 novembro 1700) kaj regantino de la Regno de Hispanio kaj Sicilio, sendi al la
insulo Vicreĝon don Klaŭdo Lamoraldo.
Dum kunsido tenita en Palermo la 11an de januaro 1670 la Parlamento asignis sumon de 200.000 eskudoj
por fortikigi la marajn urbojn kaj en tiu okaco Vicreĝo havis apartan atenton al Trapani.
Alvenita urbon, Lamoraldo riparigis la ekzistantajn fortresojn inkluzive la Kolombejon kaj ordonis konstrui
turon sur la marrokoj, kiuj estas la daŭrigo de la mallarĝa terlango nomita antikve Pietra Palazzo - Ŝtono
Palaco, kies projekto estis konfidita al arkitekto Carlos De Grunemberg (___ - ___).
Ĝi estis titolita al princo de Ligné, el kiu laŭ la popola lingvo iĝis Turrignì - Turinji.
En 1860 laŭ ordeno de guberniestro Gasparo Micheroux (Sirakuzo, ___1753 - ___1819) estis plenigita kaj
glatigita la istmo, kiu de pordego Cappuccini - Kapuĉini kondukis al la turo, iĝita neirebla pro la daŭra
ekstraktado de ŝtono.
Poste tiu estis transformita promenon kun flanke muretoj kaj sidiloj el marmoro nomita La Karolina honore al
reĝino Maria Karolina de Habsburgo (Vieno, 13 aŭgusto 1752 - tie, 8 septembro 1814), edzino de
Ferdinando l de Borbono (Napolo, 12 januaro 1751 - tie, 4 januaro 1825), loknomo restita en la homonima
strato.
Ĝis la jaro 1862 la turo estis fortreso provizita per pafilegoj, poste ĝi estis uzita kiel semafora stacio.
Ĝi restis longtempe forlasita krom dum la lasta mondmilito kiam ĝi estis uzita de la Mararmeo por la aera
defendo.
En 1979 ĝi estis restaŭrita laŭ la projekto de arkitekto Francisko Terranova (___ - ___) kaj de 1983 ĝi estas
sidejo de la Trapani-Muzeo pri Prahistorio kaj Prohistorio (en la ejoj estas kolektitaj prahistoriajn materialoj
kaj kelka trovaĵo trovita plej parte en la trapania teritorio, sed ankaŭ en la provinco Palermo kaj en SudAfriko, en Alĝerio, en Tunizio).
Dum la lastaj jaroj nur dank’al la volontula agado de la membroj de la Asocio “La Prahistorio” estis tenita la
malfermo de la muzeo kaj ĝia utiligo ankaŭ al lernantaroj kaj al turistoj.
La formo estas kvarangula, la strukturo el ŝtono kaj tofo. La ĉefa fronto estas turnita al la urbo kaj ĝi estas
karakterizita per malgranda enirpordo, unu fenestro je segmenta arko altiĝata de tri blazonoj kaj unu
marmorŝtono, unu balkono.

48 - Bastiono Imperia aŭ Sankta Anna, aleo de Sirenoj.

Ĝian realigon oni devas al la pliiga programo pri la defendaĵoj de la urbo de la senĉesaj rabekspedicioj de
turkaj piratoj, volita de Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos de Yuste, Hispanio, 21 septembro
1558), por fermi unu el la alirpordegoj al la urbo kaj, plenumita de Vicreĝo Kamilo Pignatelli en la XVI
jarcento. Granda parto el la defendaj strukturaĵoj estis projektitaj de inĝeniero Antono Ferramolino (Bergamo,
___1495 – Mahdia, Tunizo, 18 aügusto 1550), kiu krom de la danĝero de la turkaj rabekspedicioj, li zorgis
por defendi la urbon de novaj militaj iloj: la pafaj armiloj. Inter la XVII kaj XVIII jarcento estis faritaj pluaj
defendaj vorkoj kaj estis potencigitaj la muregoj, kiuj, rigardantaj norden, estis konsiderataj pli atakeblaj. La
bastiono estis poste pliiĝita de princo de Ligny kaj plenumita laŭ la nuna formo en 1673. Lokita ĉe la norduesta ekstremaĵo de la restaĵo de la murzono, ĝi estis restaŭrita en la naŭdekaj jaroj.
El la fortikaĵoj faritaj en la Deksesa jarcento de imperiestro Karlo V, je defendo de la urbo de la barbaraj
rabekspedicioj, la bastiono sankta Anna, avana gardostaranto al la Norda maro, ŝajnas defii ankoraŭ la
jarcentojn. La konstruaĵo atestas la strategian rolon, ke en Mediteraneo havis por la hispana imperio la tiama
Trapani. Destinita, en la enaj ejoj, al milita karcero, la konstruaĵo pli gastigis la ekzekutiston, kiu ekzekuciis
mortkondamnojn. La bastiono estas ĉe la fino de aleo de Sirenoj.

49 - Nordaj muregoj.

La muroj, el kiuj restas ĉirkaŭ unu kilometron de placo Fiŝbazaro al bastiono Conca - Konko, estis parto en la
eksteraj muroj dum la hispana regado. Ilin alirante de la du ekstremaĵoj aŭ de ŝtuparo, kiuj subdividas ilian
vojon, permesas al trapanianoj kaj ne ĝui unu el la panoramoj pli ravaj en la urbo.

Bastiono Konko

La bastiono Konko, konstruita strategie por permesi al militistoj kontroli la larĝan marparton kie finiĝas la
urbo Trapani, hodiaŭ ĝi estas atingebla pere de la promenejo sur la Nordaj muroj.

50 - Kastelo de Tero, marborda kajo Danto Alighieri.

DON DIDACVS
ENRIQ. DE
GUSMAN
COMES ALVÆ
DE ALISTA
PROREX
NOVATVM
M. DLXXXVIII.
Don Diego
Enriko de
Gusman
grafo de Alva
de Alista
vireĝo
(?)
1588

Antikve nomita Turo de Tero, ĝi estis konstruita en punika epoko de kartagano Hamilkaro Barca Barka (Kartago, ĉirkaŭ 270 a.K. - ___228 a.K.). Ĝi estis restaŭrita en 1076 de Geordano (___1060

ĉirkaŭ – Sirakuzo, 18 septembro 1092), eksteredzeca filo de grafo Roĝero I de Sicilio, la Granda Grafo
Roĝero (Hauteville-la-Guichard, Francio, ___1031 ĉirkaŭ - Mileto, Vibo Valenzia, Kalabrio, 22 junio
1101) kaj en 1286 Jakobo II de Aragono, la Justa (Valencio, 10 aügusto 1267 - Barcelono, 2
novembro 1327), konstruigis kontraŭmurojn for de la muroj de la Kastelo, plifortiĝitaj kaj iĝitaj ankoraŭ
pli potencaj per la interveno de Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos de Yuste, Hispanio,
21 septembro 1558) en 1525.
Dum jarcentoj ĝi prezentis la defendan stabilan punkton de la urbo. La fortikaĵo zonis la urbon
nordflanke kaj ĝi protektis la kanalon, kiu kunligis Tirenon kun la haveno. La origina strukturo, el kiu
restas nur la Nord-Uesta fasado, konsistis el kvarlatero, en kiuj anguloj elstaris rektangulaj turoj kaj
kiel kurtino duonaj rondaj turoj.
En la XIX jarcento, ĝi estis transformita en borbonan kazerno kaj, poste, ĝi estis malkonstruita por tie
konstrui la oficejojn de la Kvestorejo.
Restaĵoj el la muregoj estas ankoraŭ videblaj ĉe la marborda kajo Danto Aligieri.

51 - Bastiono Impossibile - Malebla, strato XXXa januaro - strato Admiralo Staiti.

Ĝi estis konstruita inter la jaroj 1554 kaj 1560, dum la periodo kiam Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500
- Cuacos de Yuste, Hispanio, 21 septembro 1558), vizite en Trapani, li ekkonciis pri ĝia graveco laŭ la
strategia-milita vidpunkto.
La bastiono estis nomita “Malebla” ĉar ĝi estis parte konstruita sur malbonega fondtereno, kies subgrundo
estis marĉa, kaj tial facile trafebla de terfaloj. Lokita ĉe la sud-orienta ekstremaĵo de la malapera murzono, ĝi
estis starigita por plifortigi la trapanian murzonon.
La bastiono Malebla estis parto en la fortiĝa linio de la terfronto, kune kun la bastionoj Rivellino kaj Kavaliro,
al la kurtino kaj al la Kastelo de Tero. Restita dum multaj jaroj en neglekto, en 2005 oni prizorgis la
rekuperon, la restaŭradon kaj la realigon de enirejon al la superstaranta teraso, kiu donas panoramon al la
tuta haveno kaj al la suda marborda linio.

52 - Lazareto.

Ĝi estas ĉe la Uesta ekstremaĵo de Trapani, sur insuleto, nun jam unuigita kun la firma tero, kie estis en la
unua duono de la XIII jarcento la preĝejo Sankta Antono de la Maro, kiu havis la funkcion gastigi ŝipanarojn
kun suspektinda je epidemioj en ŝipo. La preĝejo estis detruita en la XVI jarcento.
En 1831 estis komenciĝita la konstruo, volita de la Divizia Generalo Johan Baptisto Fardella (Trapani, 15
aügusto 1818 – Palermo, 23 marto 1881), de la Lazareto por gastumi la ŝipanarojn kun suspekto de
epidemioj en ŝipo kaj alvenintaj al la apuda haveno de Trapani.
En la marurboj la lazareto estis ankaŭ malfermita ejo kie varoj kaj personoj deveninte el landoj je ebla
kontaĝo estis submetitaj al kvaranteno.
Hodiaŭ ĝi estas sidejo de la loka sekcio de la Itala Ŝipa Ligo.

53 - Turo de la Kolombejo aŭ Kastelo de Maro (Turo Peliade aŭ Turo de Maro).

Laŭ la historiisto Diodoro Siciliano (Agira, hodiaŭ Sankta Filipo de Argirò, 80 a.K. - Romo, 20 a.K.), ĝi estis
konstruita laŭ la volo de Hamilkaro Barca - Barka (Kartago, 270 a.K. ĉirkaŭ - ___228 a.K.), patro de Hanibalo
(Kartago, 249 a.K. - Lybissa, 183 a.K.), ĉe la eniro de la Trapani-haveno kiel milita bastiono kaj kiel lumturo
por navigistoj.
Post la Egadi-batalo (241 a.K.) ĝi pasis al Romanoj, kiuj, detruitaj la kartagajn fortikaĵojn, forlasis la insuleton;
tie reĝis senĝenaj la kolomboj karaj al la amdiino Venuso, kiu havis ŝian sanktejon sur la Erjĉe-pinto. Oni
devas al tiu cirkonstanco la ŝanĝon de la nomo de la insuleto de Peliade al Kolombejo.
La Kastelo, restrukturita en aragona periodo (1320, konstruo de la turo okangulforme), estis sidejo de reĝino
Konstancia de Aragono (Poblet, Hispanio, ___1343 - Katanjo, 18 julio 1363), edzino de Frederiko III de
Aragono, la Simpla (Katanjo, 1 septembro 1341 - Mesino, 27 julio, 1377), en 1360, tri tagojn.
En 1408 la kastelo estis dotita per varfo de Reĝo Martino l de Sicilio, la Juna (Barcelono, 25 julio 1374 - San
Luri, Kaljari, 25 julio 1409), okaze de la alveno de lia dua edzino Bianka de Navaro (Pampolona, Hispanio, 6
julio 1387 – Sankta Maria la Real de Nieva, Hispanio, 3 aprilo 1441).
Post la jaro 1534 ĝi havis ankoraŭ pliigojn laŭ la volo de Karlo V (Gand, Belgio, 24 februaro 1500 - Cuacos
de Yuste, Hispanio, 21 septembro 1558) kaj de Filipo II de Hispanio (Valladolid, Hispanio, 21 majo 1527 Sankta Laŭrenco de El Escorial, Hispanio, 13 septembro 1598); duko de Monteleone, Vicreĝo de Sicilio,
komisiis fakte al inĝeniero Antono Ferramolino (Bergamo, ___1495 – Mahdia, Tunizo, 18 aŭgusto 1550)
restrukturi la Kolombejon. La lastajn ŝanĝojn ĝi havis en la XVII jarcento, kiam estante Sicilio en danĝero pro
turka invado, Vicreĝo don Klaŭdo Lamoraldo (Beloeil, Belgio, 8 oktobro 1618 – Toledo, Hispanio, 21
decembro 1679), Princo de Ligné aŭ laŭ iuj de Ligny, ricevita la ordenon de la Sicilia Parlamento (1670),
plifortigis la kastelon de De Grunemberg (___ - ___). Ankoraŭ hodiaŭ ene la Kolombejo estas la blazonoj de
Princo de Ligny.
En 1714 arkitekto Johano Blazo Amico - Amiko (Trapani, 3 februaro 1684 - tie, 3 septembro 1754) projektis
la lanternon por ĝin surmeti sur la turon.
Utiligita kiel karcero ĝis la sesdekaj jaroj, la kastelo de la Kolombejo estas hodiaŭ forlasita.
Sur la ekstera muro de la Kolombejo (‘a Kulummara) oni povas ankoraŭ legi la memorŝtonon alfiksigita en
1671 de Princo de Ligny, kaj tute sama al tiu lokita en la apuda turo starigita de Princo mem kaj pri kiu ĝis
nun havas la nomon. La memorŝtono memorigas la kialojn ĉar la Kolombejo havis tiujn modifojn. Kialoj, kiuj
estis je sekureco kaj je defendo de la turkaj invadoj, sed poste, fakte, ili utilis al nenio, ĉar plenumitaj la
fortikaĵoj, la invadoj ĉesis.
De 1821 ĝi ekakceptis karcerulojn el kiuj patriojn de la Releviĝo kaj poste utiligita kiel karcero ĝis la jaro
1965.
Hodiaŭ la konstruaĵo estas forlasita al la misvetero, malgraŭ ke oni klopodas antaŭenporti projektojn por ĝia
rekupero.

INDEKSO
(Laŭ la itala alfabeta ordo)
Palacoj:
- Adranja
- Amiko, Domo de Johano Blazo (poste Fardella)
- Burĝjo, Baronoj de Ŝirinda
- Karosjo, palaco kaj turo
- Palmdometo
- Kavarretta (o Senatejo)
- Kiaramonte, jam de Abbatanoj
- Ĉambra, nomita “De la Judejo”
- D’Alì
- Fardella, jam de Markizo
- Fardella Hanibalo, jam Klavika
- Fardella, Baronoj de Mokarta
- Ferro Aleksandro, nun Adranja
- Ferro Berardo
- Ferrante
- Fisikaro, Barono de la Kuddia
- Ĝardino, jam de Barono
- Regado kaj Provinco, de la
- Lukadelli, eks Malsanulejo Sankta Antono Abato
- Makanjone
- Malato
- Manzo, jam Puĉi
- Marini Epifanjo
- Melilli
- Fiŝbazaro, eks
- Milo, Baronoj de la Salina, nun Pappalardo
- Milo, Princoj de Sankta Jozefo
- Mokata
- Nasi (Vilaeto)
- Nobili
- Malsanulejo por Pilgrimantoj kaj Resaniĝantoj
- Papè kaj Domo Lombardo
- Pilati, jam Nikolao Burĝjo
- Platamone
- Poŝtoficejo
- Riĉjo, Baronoj de Sankta Joakino
- Riĉjo de Morana, nun Adranja
- Ripa, de Barono
- Sanseverino, Princoj de Brisinjano kaj Paĉeko
- Saŭra, Dukoj de Kastelmonte
- Staiti, Baronoj de la Kiusa (strato Garibaldi)
- Staiti, Baronoj de la Kiusa (strato Mercè)
- Todaro, Baronoj de la Galia, nun de kom. De Filippi
- Vikaria (eks Karcero), de la
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AMICO, Giovanni Biagio, 9, 28, 31, 53
ARTALE, Gaetano, 23
ASSOCIAZIONE “Amici del Museo Pepoli”, 27
ASSOCIAZIONE “La Preistoria”, 47
AUGUGLIARO, Giacomo, 18
BANCO DI SICILIA, 13
BARCA, Amilcare, 50, 53
BARCA, Annibale, 53
BASTIONE Cavaliere, 51
BASTIONE dell’Impossibile, 51
BASTIONE della Conca, 48
BASTIONE di Sant’Anna, 48
BASTIONE Rivellino, 51
BOCCERIA, 12
BOSCO, Michela, 27
BOSCO, Ottavio, 27
BATTAGLIA delle Egadi, 53
BIANCA di Navarra, 53
BRIGNANO, Serio, 7
BURGIO, don Nicolò, 13, 42
CALVINO, Giacomo, 7
CALVINO, Giuseppe Marco, 7
CAMILLIANI, Camillo, 47
CARLO II d’Asburgo, lo Stregato, 47
CARLO V d’Asburgo-d’Austria, 19, 35,48, 50, 51, 53
CARONIA-ROBERTI, Salvatore, 4
CAROSIO (Famiglia), 34
CARTAGINESI (Popolo), 46
CASALICCHIO (vidu Quartiere San Pietro)
CASSA di Risparmio Vittorio Emanuele, 15
CASTELLO della Colombaia (vidu COLOMBAIA)
CASTELLO di Terra (Aragonese), 51
CASTRO, don Pietro (vidu LO CASTRO)
CAVARRETTA (Palazzo), 22, 46
CAVARRETTA, don Giacomo, 7
CHIARAMONTE, Manfredi III, 35
CHIESA di San Lorenzo (Cattedrale), 6, 10
CHIESA di San Nicola, 35
CHIESA di Sant’Antonio del mare, 52
CHIESA di Santa Sofia, 31
CIAMBRA (Casa), 39
CIAMBRA (Famiglia), 39
CIMITERO degli Ebrei, 45
CIRCOLO della Concordia, 30
COLOMBAIA, 44, 47, 53
COMPAGNIA di Gesù, 27
COMPAGNIA di Sant’Antonio, 31
COSTANZA d’Aragona (II di Sicilia), 53

CROCE, Leonardo, 24
D’ALI’ (Palazzo), 19
D’ALI’, Sen. Giuseppe (Sindaco), 22
D’OGHE, W., 12
DANIELE, Giovanni (Intendente), 7
DE FILIPPI, Comm. Antonio, 36
DE GRUNEMBERGH, Carlos, 47, 53
DE NASO, Antonio (Sacerdote), 29
DE PACE, - (Reverendo), 14
DI FERRO, Alessandro, 4, 5
DI FERRO, don Alessio, 4
DI FERRO, Berardo, 4, 5
DIODORO d’Agira (Diodoro Siculo), 53
EGADI (Isole), 47
ENTE Provinciale per il Turismo, 28
FARDELLA (Casa), 19
FARDELLA, -, 14
FARDELLA, Annibale (Palazzo), 21
FARDELLA, Annibale, 20
FARDELLA di Mokarta, don Michele Martino, 10
FARDELLA di Torre Arsa, Giovan Battista
(Biblioteca “Fardelliana”), 52
FATEBENEFRATELLI di San Giovanni di Dio, 31
FAVARE, Marchese delle, 7
FEDERICO III d’Aragona, il Semplice, 53
FERDINANDO I di Trastamara, il Cattolico, 39
FERDINANDO I di Borbone, 47
FERRAMOLINO, Antonio, 48, 53
FERRANTE (Fratelli), 41
FICA, Cristoforo, 7
FICAROTTA (Famiglia), 22
FILIPPO II di Spagna, 53
FIORINO (Chalet), 32
FIORINO, Antonino, 32
FONDERIES du Val.Dosne, 12
FRANCESCO d’Altavilla, 19
FRANCESCO I di Borbone, 7
GARIBALDI, Giuseppe, 24
GENOVESE, Pietro (Notaio), 14
GERONIMO, Barone di Sant’Anna, 40
GIACOMO II d’Aragona, il Giusto, 45, 46, 50
GIANFORMAGGIO, Gaspare, 39
GIARDINO, barone -, 16
GIGANTI, Andrea, 19, 40
GIORDANO d’Altavilla, 50
GIROLAMO d’Altavilla, 19
GIUDECCA, 39
GOVONE, Tito, 24
ISTITUTO di Biologia Marina della Libera
Università di Trapani, , 44
LA BRUNA, Domenico, 27, 40
LA GRASSA, Francesco, 23, 32
LAMORALDO, Don Claudio, 47, 53
LEGA Navale Italiana (Sezione), 52
LIOTTA, Vincenzo, 31

LIPARI, Andrea, 32
LO CASTRO, don Pietro, 7
LOCADELLI, Lazzaro (vidu LUCATELLI)
LOGGIA dei Giurati, 7
LOGGIA dei Pisani, 46
LOMBARDO (Famiglia), 6
LUCATELLI, Cap. Lazzaro, 31
LUGLIO MUSICALE TRAPANESE, 36
LUNA (Famiglia), 31
MADONNA di Trapani, 7
MALATO, don Salvatore, 8
MANZO, ing. -, 44
MANZO, Francesco (Sindaco), 22
MARIANNA Anna di Baviera-Neuburg, 47
MARIA Carolina d’Austria (d’Asburgo-Lorena), 47
MARINA MILITARE, 47
MARINI, Epifanio, 3
MARRONE, Mario, 24
MARTINO I d’Aragona, 19, 31
MARTINO I di Sicilia, il Giovane, 53
MENNELLA, Giuseppe, 46
MERCATO del pesce, 12
MESSINA (Albergo e B & B), 5
MICHEROUX, Gaspare, 47
MILO (Famiglia), 18
MILO, Baronessa -, 18
MOCATA (Palazzo), 30
MODICA, Giovanni, 7
MONROY-RICCIO (Palazzo), 7
MONTELEONE, Duca di (Viceré), 53
MORANA (Famiglia), 19
MOSCA, Gaspare, 27
MUSEO Arti Grafiche (Trapani), 18
MUSEO del Louvre, 12
MUSEO Trapanese di Preistoria e Protostoria, 47
NASI (Villino), 44
NASI, Nunzio, 1, 39, 44
NOBILI (Famiglia), 37
NOLFO, Giuseppe, 7
NORRITO, Giosuè, 7
ORLANDINI, Leonardo, 46
OSPEDALE dei Catalani (vidu OSPEDALE di
Sant’Angelo)
OSPEDALE dei pellegrini e dei Convalescenti. 31
OSPEDALE di Sant’Angelo (dei Catalani), 31
OSPEDALE San Sebastiano, 29
OSPEDALE Santo Stefano di Vienne, 31
PALAZZO, Pietro, 7
PALAZZOTTO, Francesco Paolo, 13
PALMA, Andrea, 7
PANDOLFINA, Principe di, 6
PAPPALARDO (Famiglia), 18
PATTI (Famiglia), 42
PIGNATELLI, Camillo, 48
PISANO, Felice, 4, 14
PISANO, Simone, 7
PLATAMONE (Palazzo), 25
PLATAMONE, marchese Enrico, 25

PORTA Bocceria, 12
PORTA Botteghelle, 45
PORTA Cappuccini, 47
PORTA del Carmine (vidu PORTA Felice)
PORTA Felice, 12
PORTA Ossuna, 45
PORTA Serisso (vidu PORTA Ossuna)
PORTA di San Carlo, 45
QUARTIERE di Mezzo (o di San Nicolò), 46
QUARTIERE San Pietro (o di Casalicchio), 31, 46
RICCERI, Mons. Francesco, 6
RICCIO (Famiglia), 19
RICCIO, Alberto Maria (Cadetto di Sant’Anna), 19
RICCIO di Morana (Palazzo), 21
RICCIO, don Giacomo (Barone di Sant’Anna e
Arcodaci), 19
RIZZO, Paolo, 31
RIZZUTO (Cava), 46
RUGGERO I d’Altavilla, il Gran Conte Ruggero,50
SAFINA (Casa), 9
SALERNO, On. Edoardo (Prefetto), 23
SALINA di Ronciglio, 14
SAN CARLO, 45
SAN GIOACCHINO e Arcodaci, Baroni di
(Famiglia), 40
SAN GIOVANNI Battista, 7
SAN GIULIANO (Monte), 47
SAN SEVERINO, don Leopoldo, 9
SANT’ANTONIO Abate, 31
SAURA (Famiglia), 14, 48
SAURA, don Antonio (Canonico), 14
SCALAFFA, Achille, 24
SCIO, Eugenio (Sindaco), 39
SENATORIO, Palazzo (vidu CAVARRETTA)
SERISSO RICCIO (Casa), 45
SIELI (Famiglia), 42
SIERI PEPOLI, Riccardo, 7
SOCIÈTÉ Anonym des Haut-Forneax, 12
SOPRITENDENZA ai Beni Culturali e Ambientali,
18, 20
SPANNOCCHI, Tibuzio, 47
STAITI (Famiglia), 17
STAITI-ALESTRA, -, 13
TALOTTI, Giovan Battista, 12, 22
TERRANOVA, Francesco, 47
TODARO, don Benedetto (Barone della Galia), 36
TODARO, don Giuliano, 36
TORRE Vecchia, 46
TORRE del Castello di Terra, 46, 50
TORRE di Ligny, 47
TORRE Pali, 46
TORRE di Porta Oscura (dell’Orologio), 46
VENERE, 12
VENUTI, Antonio, 19
VESCOVADO, 6
VITAGLIANO, Gioacchino, 31
VITTORIO Amedeo I di Savoia, 31

Jakobeto Martinez naskiĝinta en Trapani la 7an de januaro 1949, eklernis Esperanton kiam, en la
jaro 1965, prof. Nunzjo Parisi, lia instruisto pri Taipado ĉe la Ŝtata Komerca Instituo Profesia kaj
Estro de la Esperanta Katedro de Trapani, gvidis unagradan kurson informacele ĉe la Klasika
Liceo “Leonardo Ximenes” de Trapani.
En Udino ekde la jaro 1969 kiel Artileria Suboficiro, li reprenis la 9an de novembro 1981 la
studadon de la Internacia Lingvo partoprenante en la 2agrada kurso ĉe la Udine’a grupo Nova
Espero Friuli, ĵus fondita, kaj tuj li integriĝis en la interna vivo de la sama grupo, supreninte la
taskon kiel Kasisto kaj poste Sekretario, partoprenante en la aktivecoj kja gvidante kursojn.
En la jaro 1992 li sukcesis en la 3agrada ekzameno por instrui Esperanton kaj en la jaro 1996,
okaze de la kunveno en Feraro (65a Itala Esperanto-Kongreso, 24 - 30 aŭgusto), oni nomumis lin
“Ordinara Membro” de la Itala Esperanto-Instituto. De la jaro 2001 li estas Estro de la Udine’a
Esperanto-Katedro.
Krom esti en korespondado kun multe da eksterlandaj geesperantistoj, li klopodis pri la serĉado de
la italaj Z.E.O.-j favore de s.ro Raymondo Borè de Chambéry.
Plie li klopodis por ordigi kaj inventari la esperantan bibliotecon, kiu estis en la Paulet-a kelo (ĉirkaŭ
3.500 volumoj el ĉirkaŭ 500 verkoj), kaj ordigi la korespondaĵon de kav. Paolet.
Liaj artikolojn estas eldonitaj sur la revuo “Ĉirkoli Aziendali” - Firmaj Kluboj de la Fervojista
Postlaboro de Udino (nun “Cronaca e Cultura” - Kronako kaj Kulturo, Revuo de la Asocio D.L.F. de
Udino).
Memorante siajn originojn, li klopodis pri la kompilado de skriboj pri Trapani kaj Sicilio, analoge al
tiuj pri Udino kaj Friulo.
Li kompilis:
- Biografiaj sciigoj pri Stefano kaj Nikolao La Kolla - Sciigoj pri la Grupo Siĉilja Esperanto-Klubo
“Stefano La Kolla” (1987);
- Pastro Jakobo Biankini kaj Esperanto kune kun prof. Johano Strasiotto (2005);
- Cent jaroj de Esperanto en Triesto, kune kun la T.E.A. (2008).
Plie li kompilis:
- Esperantismo en Friulo (ne eldonita);
- Esperantismo en Sicilio (ne eldonita);
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Udino kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita);
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Trapani kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita);
- Palacoj en la urbo Udino kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita).
En la libro Cent Udine’anoj rakontas 3 de Mario Blasoni (La Nuova Base Eldonejo, Udino, 2007,
paĝoj 61 – 63) estas raportita la artikolo aperita sur “Messaggero Veneto” de la 11a de julio 2005.

