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NNoottiizziiaarriioo  ddeellllaa  SSeezziioonnee  ddii  

VVEERRBBAANNIIAA  
  

AAUUGGUURRII    DDII    BBUUOONN    AANNNNOO  

  
  

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  

AAttttiivviittàà  pprrooggrraammmmaattee    

 

Cari Soci e Simpatizzanti, apriamo 
questo primo notiziario dell’anno 
presentando, a puntate, una sequenza 
di alcune significative immagini del 
grande lavoro di manutenzione fatto 
al parco e allo stabile dell’ex 
portineria del San Rocco (nostra 
futura sede), dai volontari e dai 
collaboratori della nostra Sezione, 
iniziamo dal nostro arrivo, il 2017:  
 

 
2017 - Immagine dell’entrata principale prima del nostro 
arrivo.   

 
2017 - Immagine vista dall’alto dell’intera area, parco ed 
ex portineria, prima del 1° intervento di pulizia del 
parco.  
 

 
2017 - Immagine della parte del parco dietro lo stabile 
durante la 1° pulizia, era ricolmo di piante infestanti, qui 
si intravedono alcuni ceppi già tagliati.  
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2017 – Immagine di un Socio Volontario, sul retro dello 
stabile, impegnato nel taglio di alcune piante infestanti.  
 

 
2017 – Un altro Socio Volontario, su una delle terrazze 
adiacenti la parte posteriore dello stabile, impegnato nel 
taglio di rami infestanti.   

 

 
2017 – Immagine dell’inizio dei lavori di pulizia del 
verde infestante all’esterno dello stabile.  
 

 
2017 – Immagine durante il primo grande lavoro di 
pulizia del parco.  
 

 
2017 – Immagine di come si presentava l’entrata 
principale alla fine del primo grande lavoro di pulizia 
del parco.  

 
 



NNoottiizziiee  ggeennnnaaiioo  22002200  

  

  

                  

MONDO GIOVANNITA  

Le realtà italiane ed Internazionali  
Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo Giovannita, 
questo mese torniamo in Italia per presentare la prima 
Sezione Cinofila, Le Aquile di Spoleto, entrata a far 
parte del Settore Protezione Civile del S.O.G.IT.:  
 

 
    

LLee  AAqquuiillee  ddii  SSppoolleettoo  ssoonnoo  nnaattee  nneell  
22000044  ccoommee  oonnlluuss,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  
pprreessttaarree  llaa  lloorroo  ooppeerraa  iinn  ttuuttttee  llee  
aattttiivviittàà  ddii  pprrootteezziioonnee  cciivviillee,,  pprreevviissiioonnee,,  
pprreevveennzziioonnee,,  ssooccccoorrssoo  ee  ssuuppeerraammeennttoo  
ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa,,  ssiiaa  iinn  aammbbiittoo  llooccaallee,,  
cchhee  rreeggiioonnaallee  ee  nnaazziioonnaallee..  DDooppoo  
qquuaallcchhee  vviicciissssiittuuddiinnee  nneell  22001166,,  qquuaannddoo  
aannccoorraa  eerraa  ddeennoommiinnaattaa  UUccss  llee  
AAqquuiillee  aaffffiilliiaattaa  aall  CCiissoomm  nnaazziioonnaallee  
((CCoorrppoo  iittaalliiaannoo  ddii  ssooccccoorrssoo  ddeellll’’OOrrddiinnee  
ddii  MMaallttaa)),,  ccoonn  llaa  nnuuoovvaa  ssiiggllaa  
ddii  SSooccccoorrssoo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  
ssoonnoo  oorrmmaaii  ddeecciinnee  ee  ddeecciinnee  ggllii  
iinntteerrvveennttii  eeffffeettttuuaattii,,  ssoopprraattuuttttoo  aa  ffaavvoorree  
ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  tteerrrreemmoottaattee..  

AA  ggiiuuggnnoo  ddeell  22001166,,  ggrraazziiee  aa  qquueessttaa  
nnuuoovvaa  aaffffiilliiaazziioonnee,,  ccoonncceessssaa  ddaallllaa  
SSeeggrreetteerriiaa  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  SS..OO..GG..IITT..,,  
ll’’UUccss  LLee  AAqquuiillee  èè  ddiivveennttaattaa  
llaa  SSeezziioonnee  SS..OO..GG..IITT..  SSppoolleettoo  ““LLee  
AAqquuiillee””,,  aannddaannddoo  aa  ccoossttiittuuiirree  llaa  pprriimmaa  
pprreesseennzzaa  iinn  UUmmbbrriiaa  ddii  qquueessttoo  
pprreessttiiggiioossoo  eedd  aannttiiccoo  OOrrddiinnee  ee,,  ggiiàà  

ddaa  aaggoossttoo,,  hhaa  ooppeerraattoo  dduurraannttee  iill  
ddeevvaassttaannttee  ssiissmmaa  ddeellll’’IIttaalliiaa  cceennttrraallee..  

  
UUnnoo  ddeeii  ccaannii  ddeellllaa  SSeezziioonnee  ddii  SSppoolleettoo  iimmppeeggnnaattoo  nneellllaa  
rriicceerrccaa  ddii  ppeerrssoonnee  ddiissppeerrssee  ttrraa  llee  mmaacceerriiee  aadd  AAmmaattrriiccee,,  
qquueessttoo  ggiiàà  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  2244  aaggoossttoo,,  ppoocchhee  oorree  ddooppoo  iill  
ssiissmmaa..  
  

PPaarroollee  ddii  ggrraannddee    aapppprreezzzzaammeennttoo  
ssoonnoo  ssttaattee  rriivvoollttee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ZZiinnnnii  
aaii  vvoolloonnttaarrii  ddee  LLee  AAqquuiillee,,  cchhee  ppeerr  
uunn  aannnnoo  iinntteerroo  hhaannnnoo  uussaattoo  aanncchhee  ii  
mmeezzzzii  ppeerrssoonnaallii  ppuurr  ddii  ppootteerr  eesssseerree  
sseemmpprree  pprreesseennttii  nneellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  
eemmeerrggeennzzaa..  TTrraa  ll’’aallttrroo  èè  ssttaattaa  rriibbaaddiittaa  
ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’UUccss  LLee  AAqquuiillee  nneell  
ppaannoorraammaa  rreeggiioonnaallee  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  
ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  ddii  ssooccccoorrssoo  ee  ddii  
PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee,,  iimmppoorrttaannzzaa  lleeggaattaa  
ssoopprraattuuttttoo  aallll’’aallttaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  nneeggllii  
iinntteerrvveennttii  ddii  pprriimmaa  eemmeerrggeennzzaa  ee  ddii  
rriicceerrccaa  ddiissppeerrssii,,  ggrraazziiee  aaii  ccaannii  
aaddddeessttrraattii..  BBaassttii  ppeennssaarree  cchhee  ii  VViiggiillii  
ddeell  FFuuooccoo  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  
hhaannnnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ssoolloo  dduuee  uunniittàà  
cciinnooffiillee,,  mmeennttrree  LLee  AAqquuiillee  ddiissppoonnggoonnoo  
ddii  bbeenn  77  ccaannii  aaddddeessttrraattii..  

http://tuttoggi.info/ricostituito-il-gruppo-cisom-spoleto-le-aquile-contestano-il-sindaco/323343/
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AAttrraa  iimmmmaaggiinnee  ddii  AAmmaattrriiccee,,  ddoovvee  aallccuunnii  vvoolloonnttaarrii  ddeellllaa  
SSeezziioonnee  ddii  SSppoolleettoo  ccoonn  ii  lloorroo  ccaannii,,  dduurraannttee  uunn  bbrreeaaffiinngg,,  
ssuubbiittoo  ddooppoo  aavveerr  ooppeerraattoo  ppeerr  oorree  ttrraa  llee  mmaacceerriiee..  
  

AAttttiivviittàà  CCuullttuurraallii  
  

LLaa  ppaaggiinnaa  FFaacceebbooookk//SSOOGGIITTVVeerrbbaanniiaa  
ddeellllaa  nnoossttrraa  sseezziioonnee  ee  iill  ssiittoo  uuffffiicciiaallee  
wwwwww..ssooggiittvveerrbbaanniiaa..iitt  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  
rriissccuuootteerree  iinntteerreessssee  ee  ccoonnsseennssii..  
PPrroosseegguuoonnoo  llee  rriicceerrcchhee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallii  
ssuullll’’OOrrddiinnee  ddeeii  CCaavvaalliieerrii  ddii  SSaann  
GGiioovvaannnnii,,  ddii  ccuuii  mmeennssiillmmeennttee  vviieennee  
ddaattoo  ccoonnttoo  ssuullllaa  NNeewwsslleetttteerr..  
  
 

SSTTOORRIIAA  

LLaa  NNoossttrraa  SSttoorriiaa  uunn  ppoo''  ppeerr  mmeessee    

((4499°°  aappppuunnttaammeennttoo))  
 

Le reliquie di fra’ Gerardo (seconda 
parte)  
 

NNeell  11442277  llaa  vveenneerraazziioonnee  ddii  qquueessttoo  
««ssaannttoo»»  èè  ccoommuunnqquuee  oorrmmaaii  mmoollttoo  
sseennttiittaa,,  ccoommee  ssii  ddeedduuccee  ddaallll’’aattttoo  ccoonn  
ccuuii  ll’’aasssseemmbblleeaa  cciittttaaddiinnaa  aapppprroovvaa  uunnaa  
ddeevvoolluuzziioonnee  aa  bbeenneeffiicciioo  ddii  ccoolloorroo  cchhee  
aavveevvaannoo  ppoorrttaattoo  iinn  pprroocceessssiioonnee  llaa  
ccaassssaa  ccoonn  iill  ccoorrppoo  ddeell  bbeeaattoo  GGéérraalldd..  
QQuueessttee  rreelliiqquuiiee  ssoonnoo  ddaavvvveerroo  ii  rreessttii  
ddeell  bbeeaattoo  ffrraa’’  GGeerraarrddoo,,  ffoonnddaattoorree  ddeeii  
CCaavvaalliieerrii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii,,  qquuii  ggiiuunnttee  
ddooppoo  mmiillllee  ppeerriippeezziiee,,  aavveennddoo  sseegguuiittoo  

ll’’OOrrddiinnee  pprriimmaa  aa  CCiipprroo  ee  ppooii  aa  RRooddii,,  
ccoommee  ssoossttiieennee  llaa  lleeggggeennddaa??  NNuullllaa  
aauuttoorriizzzzaa  aa  ssuuppppoorrrree  cchhee  lloo  ssiiaannoo..  II  
nnoommii  ««GGiirraauudd»»  oo  ««GGeerraalldd»»  ssoonnoo  
ddiivveerrssii  ddaa  ««GGeerraarrddoo»»  aanncchhee  ssee,,  aall  
tteemmppoo,,  llaa  ccoonnffuussiioonnee  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  
aammmmiissssiibbiillee..  IInnoollttrree,,  iill  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  
ffeessttaa  ddeell  bbeeaattoo  GGiirraauudd  ddii  MMaannoossqquuee,,  
vveenneerraattoo  ddaaii  ggiioovvaannnniittii  ddeellllaa  cciittttàà,,  eerraa  
iill  1133  OOttttoobbrree,,  lloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii,,  
nneell  mmaarrttiirroollooggiioo  ggaalllliiccoo,,  ssoonnoo  vveenneerraattii  
ii  ssaannttii  GGéérraarrdd  ((DD’’AAuurriillllaacc))  ee  GGéérraauulltt..  
IInnffiinnee,,  nneeggllii  ssttaattuuttii  mmaalltteessii,,  aall  ppuunnttoo  
VVIIII,,  nneellll’’eelleennccoo  ddeellllee  ffeessttee  ee  ddeeii  ssaannttii  
pprrootteettttoorrii  ddeellll’’OOrrddiinnee  nnoonn  cc’’éé  ttrraacccciiaa  ddii  
uunnaa  ffeessttaa  ddeeddiiccaattaa  aa  ffrraa’’  GGeerraarrddoo..  
NNeell  11553377,,  ttuuttttaavviiaa,,  iill  ccoommaannddaannttee  
JJeeaann  ddee  BBoonniiffaaccee,,  ddooppoo  aavveerr  
iinnttrraapprreessoo  llaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeell  
PPaallaazzzzoo  ddii  MMaannoossqquuee  ccoommee  nnuuoovvaa  
rreessiiddeennzzaa  GGiioovvaannnniittaa,,  ffaa  eerriiggeerree  uunnaa  
nnuuoovvaa  ccaappppeellllaa  ddeeddiiccaattaa  aa  SSaaiinntt  
GGéérraarrdd  ee  vvii  ffaa  ttrraassllaarree  llaa  ccaassssaa  
dd’’aarrggeennttoo  ccoonn  llee  ssuuee  pprreezziioossee  
rreelliiqquuiiee..  SSoopprraa  ll’’aallttaarree  pprreessssoo  ccuuii  
rriippoossaannoo  vviieennee  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  ddiippiinnttoo  iinn  
ccuuii  ffiigguurraa  iill  bbeeaattoo  ffrraa’’  GGeerraarrddoo,,  pprriimmoo  
GGrraann  MMaaeessttrroo..  NNeeii  ddooccuummeennttii  nnoonn  ssii  
ffaa  aallccuunnaa  mmeennzziioonnee,,  nnéé  eesspplliicciittaa,,  nnéé  
iimmpplliicciittaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ii  rreessttii  ssiiaannoo  
qquueellllii  ddeell  ffoonnddaattoorree,,  mmaa  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  
ttrraa  ii  dduuee,,  vvoolloonnttaarriiaa  oo  mmeennoo  cchhee  ssiiaa  
ssttaattaa,,  bbeenn  pprreessttoo  ddiivveennttaa  eeffffeettttiivvaa..  
NNeell  11662299,,  iill  1166--1188  ee  3300  aapprriillee,,  
iinnffaattttii,,  ffrraa’’  PPhhiilliippppee  VViittaalliiss,,  ddeelleeggaattoo  
ddeell  ggrraann  pprriioorree  ddii  SSaaiinntt  GGiilllleess,,  vviissiittaa  
uuffffiicciiaallmmeennttee  aa  MMaannoossqquuee  llee  ccaappppeellllee  
ddii  SSaaiinntt  PPiieerrrree  ee  ddii  SSaaiinntt  GGéérraarrdd  
««nneellllaa  qquuaallee  rriippoossaannoo  llee  rreelliiqquuiiee  
ccoorrppoorraallii  ddeell  ssuuddddeettttoo  SSaaiinntt  GGéérraarrdd,,  
ffoonnddaattoorree  ddeell  nnoossttrroo  oorrddiinnee»»..  IIll  
vveerrbbaallee  eelleennccaa  mmiinnuuzziioossaammeennttee  ttuuttttee  

http://www.sogirverbania.it/
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llee  oossssaa  rriinnvveennuuttee  nneellllaa  ccaassssaa  ee  iinn  
uunn  ppiiccccoolloo  rreelliiqquuiiaarriioo  aannnneessssoo,,  ddaa  ccuuii  
ssii  ddeedduuccee  cchhee,,  aallll’’eeppooccaa,,  iill  ccoorrppoo  eerraa  
ttuuttttoo  iinntteerroo..  AA  cchhiiuunnqquuee  aappppaarrtteennggaannoo,,  
ddaa  qquueessttoo  mmoommeennttoo  llee  rreelliiqquuiiee  
ddiivveennttaannoo  qquueellllee  rriiccoonnoosscciiuuttee  ddeell  bbeeaattoo  
GGeerraarrddoo..  FFiinnoo  aallllaa  RRiivvoolluuzziioonnee  
ffrraanncceessee,,  ssuu  uunn  ccaarrttiigglliioo  ddeellllaa  ccaassssaa  
ssii  ppootteevvaa  lleeggggeerree::  ««IIccii  rreeppoosseenntt  ttoouuss  
lleess  oosssseemmeennttss  dduu  bbiieennhheeuurreeuuxx  
GGéérraarrdd»»..  
  

  
IImmmmaaggiinnee  ddii  11  rreelliiqquuiiaa  ddeell  BBeeaattoo  GGeerraarrddoo,,  ffoonnddaattoorree  
ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  CCaavvaalliieerrii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  ddii  
GGeerruussaalleemmmmee,,  ddii  CCiipprroo,,  ddii  RRooddii,,  eedd  iinnffiinnee,,  ddii  MMaallttaa..  
  

NNeell  11772288,,  aallccuunnii  ddeeppuuttaattii  pprroovveenniieennttii  
ddaa  MMaarrttiigguueess  ootttteennnneerroo  uunnaa  ppiiccccoollaa  
ppaarrttee  ddeellllee  rreelliiqquuiiee  cchhee  ffuurroonnoo  ppoorrttaattee  
iinn  cciittttàà,,  iinnaauugguurraannddoo  ccoossìì  llaa  lloorroo  
ddiissppeerrssiioonnee..  NNeell  11774499,,  iill  GGrraann  
MMaaeessttrroo  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  EEmmmmaannuueell  PPiinnttoo,,  
ddiieeddee  oorrddiinnee  ddii  ttrraassffeerriirree  aa  MMaallttaa  ii  

rreessttii  ddeell  tteesscchhiioo,,  cchhee  ttuutttt’’ooggggii  ssoonnoo  
ccuussttooddiittii  nneellllaa  cchhiieessaa  ddeell  MMoonnaasstteerroo  
ddii  SSaanntt’’UUrrssoollaa,,  pprreessssoo  LLaa  VVaalllleettttaa..  
PPooccoo  ddooppoo,,  ccoonn  ll’’aavvaannzzaarree  ddeellllaa  
RRiivvoolluuzziioonnee  FFrraanncceessee,,  llee  rreelliiqquuiiee  
ffiinniirroonnoo  ddiissttrruuttttee..  II  ppoocchhii  rreessttii  ffuurroonnoo  
aaffffiiddaattii,,  ccoonn  llaa  rreessttaauurraazziioonnee  ddeell  ccuullttoo,,  
aa  ppaaddrree  PPaassccaalliiss,,  ppaarrrrooccoo  ddii  SSaaiinntt  
SSaauuvveeuurr  aa  MMaannoossqquuee,,  cchhee  llii  ccoollllooccòò  
ssoottttoo  ll’’aallttaarree  mmaaggggiioorree  ddeellllaa  cchhiieessaa..  
QQuuaannddoo  nneell  11884411  ffuu  ccaammbbiiaattaa  llaa  
ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ccoorroo  ee  ll’’aallttaarree  ffuu  
ssppoossttaattoo  aall  cceennttrroo  ddeellll’’aabbssiiddee,,  llee  
rreelliiqquuiiee  eerraannoo  aannccoorraa  aall  lloorroo  ppoossttoo..  
MMaa  nneell  11887733,,  nneell  ccoorrssoo  ddii  nnuuoovvii  
llaavvoorrii,,  ssppoossttaannddoo  nnuuoovvaammeennttee  ll’’aallttaarree,,  
iill  vvaannoo  ffuu  ttrroovvaattoo  vvuuoottoo  ee  llee  
ssuucccceessssiivvee  rriicceerrcchhee  ssii  rriivveellaarroonnoo  
iinnffrruuttttuuoossee..  PPoottrreebbbbee  ttrraattttaarrssii  
ddeellll’’oommeerroo  ee  ddeellllaa  vveerrtteebbrraa  ccoonnsseerrvvaattii  
aa  MMaarrttiigguueess  nneellllaa  cchhiieessaa  ddii  SSaaiinnttee  
MMaarriiee  MMaaggddaalleennee..  UUnnaa  ppaarrttee  ddii  
qquueesstt’’oommeerroo  èè  ssttaattaa  ppooii  ttrraassllaattaa  nneellllaa  
cchhiieessaa  ddeellll’’OOrrddiinnee  aa  RRoommaa  ee  
ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  nneell  11999966,,  uunnaa  
ppiiccccoollaa  ppoorrzziioonnee  èè  ssttaattaa  ddoonnaattaa  ddaall  
GGrraann  MMaaeessttrroo  aallllaa  cchhiieessaa  ddeell  bbeeaattoo  
GGeerraarrddoo  aa  MMaannddeennii  iinn  SSuuddaaffrriiccaa..  
UUnnaa  rreelliiqquuiiaa  aattttrriibbuuiibbiillee  aa  SSaaiinntt  
GGeerraarrdd  èè  pprreesseennttee  aanncchhee  aa  VViittrriioolllleess  
iinn  FFrraanncciiaa..  UUnn  ffrraammmmeennttoo  ddeell  tteesscchhiioo  
èè  ccuussttooddiittoo  pprreessssoo  iill  GGrraann  PPrriioorraattoo  
ddeellll’’OOrrddiinnee  ddii  MMaallttaa  aa  LLoonnddrraa..  IInnffiinnee,,  
ttrree  ppiiccccoollee  rreelliiqquuiiee  ssii  ttrroovvaannoo  iinn  
SSiicciilliiaa  ((cchhiieessaa  ddeellllaa  SSaannttiissssiimmaa  
OOddiiggiittrriiaa  CCaarroonniiaa  aa  CCaarroonniiaa  MMaarriinnaa,,  
TTeemmppiioo  ddeeii  GGeerroossoolliimmiittaannii  aa  MMeessssiinnaa,,  
CChhiieessaa  MMaaddrree  ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo  aa  
BBaassiiccòò))  eedd  uunnaa  nneellllaa  cchhiieessaa  ddii  SSaann  
DDoommeenniiccoo  aa  PPiissaa..  
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Per approfondire:  
 
AARRBBAAUUDD,,  DDAAMMAASSEE,,  GGéérraarrdd  TTeennqquuee,,  PPlluuttaarrqquuee  
PPrroovveennççaall,,  AAuu  BBuurreeaauu  DDuu  PPlluuttaarrqquuee  
PPrroovveennççaall,,  MMaarrssiigglliiaa,,  11885555  

  

BBEELLTTJJEENNSS,,  AALLAAIINN,,  TTrrooiiss  qquueessttiioonnss  àà  pprrooppooss  ddee  
ll’’HHoossppiittaalliieerr  GGéérraarrdd  ::  LLeess  rreelliiqquueess,,  qquuii  oonntt  
rreeppoosséé  ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  ssiièècclleess  ddaannss  llaa  
cchhaappeellllee  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  MMaannoossqquuee,,  
aappppaarrtteennaaiieenntt--eelllleess  aauu  pprreemmiieerr  cchheeff  ddee  
ll’’HHôôppiittaall  ddee  SSaaiinntt--JJeeaann  ddee  JJéérruussaalleemm  ??  DDaannss  
llaa  nnééggaattiivvee,,  ddee  qquuii  ééttaaiieenntt--eelllleess  eett  ssoommmmeess--
nnoouuss  eennccoorree  eenn  ddrrooiitt  ddee  ddéécceerrnneerr  àà  
ll’’HHoossppiittaalliieerr  GGéérraarrdd  llee  ttiittrree  ddee  bbiieennhheeuurreeuuxx  ??,,  
BBuulllleettiinn  ddee  llaa  SSoocciieettéé  ddee  ll’’HHiissttooiirree  eett  dduu  
PPaattrriimmooiinnee  ddee  ll’’OOrrddrree  ddee  MMaallttee  nnrr..  1199,,  
SSoocciieettéé  ddee  ll’’HHiissttooiirree  eett  dduu  PPaattrriimmooiinnee  ddee  
ll’’OOrrddrree  ddee  MMaallttee,,  PPaarriiss,,  22000077    

  
BBOOSSIIOO,,  GGIIAACCOOMMOO,,  DDeellll''iissttoorriiaa  ddeellllaa  ssaaccrraa  
rreelliiggiioonnee  eedd  iilllluusstt..  mmiilliittiiaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  
GGiieerroossoolliimmiittaannoo,,  SSttaammppeerriiaa  VVaattiiccaannaa,,  RRoommaa,,  
11559944  

  
BBRREENNKKMMAANN,,  HHEENNRRIIKK,,  DDee  rreeppuubblliiccaa  aammaallpphhiittaannaa,,  
DDeelleeccttuuss  ssccrriippttoorruumm  rreerruumm  nneeaappoolliittaannaarruumm,,  
RRiicccciiaarrddii,,  NNaappoollii,,  11773355  

  
DDEEMMUURRGGIIEERR,,  AALLAAIINN,,  LLeess  HHoossppiittaalliieerrss..  DDee  
JJéérruussaalleemm  àà  RRhhooddeess,,  11005500--11331177,,  TTaallllaannddiieerr,,  
PPaarriiss,,  22001133  

  
FFEERRRRAAUUDD,,  JJEEAANN--JJOOSSEEPPHH--MMAAXXIIMMEE,,  LLeess  ssaaiinntteess  
rreelliiqquueess  ddee  llaa  cchhaappeellllee  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  
MMaannoossqquuee,,  IImmpprriimmeerriiee  ddee  BBaarrbbaarroouuxx,,  CChhaassppoouull  
eett  CCoonnssttaannss,,  DDiiggnnee,,  11888855  

  
LLEE  BBLLÉÉVVEECC,,  DDAANNIIEELL,,  AAuuxx  oorriiggiinneess  ddeess  
hhoossppiittaalliieerrss  ddee  SSaaiinntt--JJeeaann  ddee  JJéérruussaalleemm  ::  
GGéérraarrdd  ddiitt  ««TTeennqquuee»»  eett  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  
ddeell''OOrrddrree  ddaannss  llee  MMiiddii,,  AAnnnnaalleess  dduu  MMiiddii::  
rreevvuuee  aarrcchhééoollooggiiqquuee,,  hhiissttoorriiqquuee  eett  pphhiilloollooggiiqquuee  
ddee  llaa  FFrraannccee  mméérriiddiioonnaallee,,  TToommee  8899,,  NN°°113322,,  
PPrriivvaatt,,  TToouulloouussee,,  11997777  

  
 

 
 
 

STARE IN SALUTE  

Questa rubrica tratta moltissimi temi legati alla salute, 
da come evitare cibi dannosi a come prevenire e 
curare alcune malattie usando rimedi naturali; tutti gli 
argomenti trattati sono stati rigorosamente raccolti da 
importanti studi di portata internazionale:  
 

  
  

LLaa  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo  
CChhii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  iinn  iinnvveerrnnoo  llaa  ffrruuttttaa  
èè  mmeennoo  ggoolloossaa  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  ddeellllee  
ssttaaggiioonnii  ppiiùù  ccaallddee??  AAnncchhee  ll’’iinnvveerrnnoo  hhaa  
llaa  ssuuaa  ffrruuttttaa,,  ccoolloorraattaa  ee  vvaarriiaa,,  
vveeddiiaammoonnee  llee  pprroopprriieettàà  QQuuaannddoo  ssii  
ppaarrllaa  ddii  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo,,  iill  pprriimmoo  
ppeennssiieerroo  vvaa  aaggllii  aaggrruummii::  mmaannddaarriinnii,,  
aarraannccee,,  ppoommppeellmmii  ee  mmaannddaarraannccii  ssoonnoo  
ii  vveerrii  pprroottaaggoonniissttii  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  
ffrreeddddaa..  
LLaa  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo::  ggllii  aaggrruummii::  
AArraanncciiaa..  RRiicccchhiissssiimmee  ddii  vviittaammiinnaa  CC,,  
llee  aarraannccee  aauummeennttaannoo  llee  ddiiffeessee  
iimmmmuunniittaarriiee  ccoonnttrroo  vviirruuss  ee  bbaatttteerrii..  
HHaannnnoo  bbuuoonnaa  aazziioonnee  aannttiioossssiiddaannttee  ee  
ssoonnoo  vvaalliiddee  aalllleeaattee  ddii  ccuuoorree  ee  ccoolloonn..  
ÈÈ  mmeegglliioo  mmaannggiiaarrllee  aa  ssppiicccchhii  cchhee  
sspprreemmeerrllee,,  ppeerrcchhéé  llaa  mmeettàà  ddeellllaa  
ppeeccttiinnaa  ccoonntteennuuttaa  nneellll''aarraanncciiaa  ssii  ttrroovvaa  
nneellllaa  ppaarrttee  bbiiaannccaa  cchhee  rriivveessttee  ggllii  
ssppiicccchhii;;  èè  pprreeffeerriibbiillee,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  
eesssseerree  ttrrooppppoo  pprreecciissii  nneelllloo  ssbbuucccciiaarrllee  
iinn  mmooddoo  ddaa  aassssiiccuurraarrssii  uunnaa  bbuuoonnaa  
ddoossee  ddii  ppeeccttiinnaa..  TTrraa  llaa  ffrruuttttaa  

https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/frutta-e-verdura-gennaio.html
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ddeellll’’iinnvveerrnnoo  èè  ffoorrssee  llaa  ppiiùù  vveerrssaattiillee,,  ssii  
uussaa  ppeerr  mmiillllee  pprreeppaarraazziioonnii  ddoollccii  ee  
ssaallaattee  eedd  èè  oottttiimmaa  aanncchhee  iinn  iinnssaallaattaa,,  
ccoonnddiittaa  ssoolloo  ccoonn  ssaallee  ee  uunn  ccuucccchhiiaaiioo  
ddii  oolliioo  dd''oolliivvaa..  
MMaannddaarriinnoo..  RRiiccccoo  ddii  vviittaammiinnaa  CC,,  
aacciiddoo  ffoolliiccoo  ee  ddiivveerrssii  mmiinneerraallii,,  iill  
mmaannddaarriinnoo  èè  uunn  oottttiimmoo  aalllleeaattoo  ddii  
ssiisstteemmaa  iimmmmuunniittaarriioo,,  oossssaa,,  ccuuoorree  ee  
iinntteessttiinnoo..  ÈÈ  ffaacciillmmeennttee  ddiiggeerriibbiillee,,  rriiccccoo  
ddii  ffiibbrree  ee  aaiiuuttaa  nneellllee  pprreevveennzziioonnee  
ddeellllee  mmaallaattttiiee  ddaa  rraaffffrreeddddaammeennttoo..  
AAtttteennzziioonnee,,  ppeerròò,,  ttrraa  ggllii  aaggrruummii  iill  
mmaannddaarriinnoo  èè  iill  ppiiùù  rriiccccoo  ddii  zzuucccchheerrii  
ee  dduunnqquuee  iill  ppiiùù  ccaalloorriiccoo..  
PPoommppeellmmoo..  TTrraa  llaa  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo  èè  
ssiiccuurraammeennttee  llaa  mmeennoo  ddoollccee,,  ee  dduunnqquuee  
nnoonn  ppiiaaccee  aa  ttuuttttii,,  mmaa  pprreesseennttaa  
nnuummeerroo  pprroopprriieettàà..  IIll  ppoommppeellmmoo  ssttiimmoollaa  
llaa  ddiiggeessttiioonnee,,  aacccceelleerraa  llaa  
ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ggrraassssii  iinn  eenneerrggiiaa  ee  
aaiiuuttaa  aa  rriidduurrrree  iill  lliivveelllloo  ddii  iinnssuulliinnaa  
nneell  ssaanngguuee..  ÈÈ  rriiccccoo  ddii  ffiibbrree,,  
ffllaavvoonnooiiddii  ee  vviittaammiinnee  eedd  èè  uunn  vvaalliiddoo  
aalllleeaattoo  ddii  ffeeggaattoo,,  aappppaarraattoo  
ccaarrddiioovvaassccoollaarree  ee  aappppaarraattoo  ddiiggeerreennttee..  
SSeeccoonnddoo  aallccuunnii  ssttuuddii  sscciieennttiiffiiccii,,  iill  
ppoommppeellmmoo  ssaarreebbbbee  iinn  ggrraaddoo  ddii  
aauummeennttaarree  oo,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  iinniibbiirree  
ll''aazziioonnee  ddii  aallccuunnii  ffaarrmmaaccii..  
AAllccuunnii  ffllaavvooiinniiddii  ccoonntteennuuttii  iinn  qquueessttii  
aaggrruummii  ssvvoollggoonnoo,,  iinnffaattttii,,  uunnaa  dduupplliiccee  
aattttiivviittàà::  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  rriidduuccoonnoo  
nneellll''iinntteessttiinnoo  ii  ccooeennzziimmii  aaddiibbiittii  aallllaa  
mmeettaabboolliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ffaarrmmaaccii,,  ddaallll''aallttrraa,,  
iinnvveeccee,,  iinniibbiissccoonnoo  ll''aazziioonnee  ddeellll''eennzziimmaa  
OOAATTPP11AA22  cchhee  iinnvveeccee  èè  ffoonnddaammeennttaallee  
ppeerr  llaa  mmeettaabboolliizzzzaazziioonnee  ddeeii  mmeeddiicciinnaallii..  
  

  

AAllttrraa  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo::  kkiiwwii,,  mmeellee,,  
ppeerree::  

KKiiwwii..  TTrraa  llaa  ffrruuttttaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo,,  iill  kkiiwwii  
èè  llaa  ppiiùù  rriiccccaa  ddii  vviittaammiinnaa  CC..  NNee  
ccoonnttiieennee  ppiiùù  ddii  uunn’’aarraanncciiaa..  HHaa,,  iinnoollttrree,,  
uunnaa  bbuuoonnaa  qquuoottaa  ddii  vviittaammiinnaa  EE  ee  
ffeerrrroo..  QQuueessttoo  ffrruuttttoo  èè  uunn  oottttiimmoo  
aalllleeaattoo  ddii  oossssaa,,  ccuuoorree,,  ggaammbbee  ee  
iinntteessttiinnoo..  
MMeellee..  DDii  mmeellaa  nnoonn  ccee  nn’’èè  uunnaa  ssoollaa,,  
llee  vvaarriieettàà  ssoonnoo  iinnffaattttii  ttaannttee  ee  ccii  
aaiiuuttaannoo  aa  vvaarriiaarree  ii  ccoolloorrii  ee  ii  ssaappoorrii  
ddeellllaa  ttaavvoollaa  ddeellll’’iinnvveerrnnoo..  LLee  mmeellee  
ssoonnoo  rriicccchhiissssiimmee  ddii  ppeeccttiinnaa,,  uunnaa  ffiibbrraa  
aalliimmeennttaarree  cchhee  rreeggoollaa  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeell  
gglluuccoossiioo  ddaallll’’iinntteessttiinnoo  aall  ssaanngguuee  ee  
ccoonnttrriibbuuiissccee,,  qquuiinnddii,,  aa  mmaanntteenneerree  ssoottttoo  
ccoonnttrroo  iill  lliivveelllloo  ddii  gglliicceemmiiaa..  LLee  mmeellee  
ssoonnoo  iinnoollttrree  uunnaa  bbuuoonnaa  ffoonnttee  ddii  
vviittaammiinnaa  CC,,  qquueerrcciittiinnaa  ((uunn  ffllaavvoonnooiiddee)),,  
ffiibbrree,,  aazzoottoo  ee  fflluuoorroo..  
PPeerree..  AAnncchhee  ddii  ppeerree  ccee  nnee  ssoonnoo  ddii  
ttaannttii  ttiippii  ddiivveerrssii,,  aallccuunnee  vvaarriieettàà  ssii  
ttrroovvaannoo  ssoopprraattttuuttttoo  aallll’’iinniizziioo  
ddeellll’’aauuttuunnnnoo,,  aallttrree  mmaattuurraannoo  iinn  
iinnvveerrnnoo..  IInn  ggeenneerraallee,,  llee  ppeerree  ssoonnoo  
rriicccchhee  ddii  ccaallcciioo,,  ddii  bboorroo  ee  ddii  ffiibbrraa..  
LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllaa  ffiibbrraa  ssii  ttrroovvaa  
ppeerròò  nneellllaa  bbuucccciiaa  ddeellllee  ppeerree,,  
aannddrreebbbbeerroo  qquuiinnddii  mmaannggiiaattee  sseennzzaa  
eesssseerree  ssbbuucccciiaattee,,  oovvvviiaammeennttee  ddooppoo  
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aavveerrllee  llaavvaattee  mmoollttoo  bbeennee..  LLee  ppeerree,,  
ccoommee  llee  mmeellee,,  ccoonntteennggoonnoo  uunnaa  bbuuoonnaa  
qquuoottaa  ddii  ppeeccttiinnaa..  

  

AAppppuunnttaammeennttii  ddii  ggeennnnaaiioo::  

QQuueessttoo  mmeessee  aabbbbiiaammoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  
mmoollttii  iinnccoonnttrrii,,  ccoonn  ssttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee  
llooccaallii  ee  nnaazziioonnaallii,,  ppeerr  ddeeffiinniirree,,  ccoonn  llee  
pprriimmee,,  aaccccoorrddii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ppeerr  
oottttiimmiizzzzaarree  ii  sseerrvviizzii  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  
ssooccccoorrssoo  aaeerreeoo  ee  iinn  aaccqquuaa;;  mmeennttrree  
ccoonn  aallttrree,,  pprroottooccoollllii  dd’’iinntteessaa  ee  
iissccrriizziioonnii  aa  rreeggiissttrrii  nnaazziioonnaallii,,  ccoommee  aadd  
eesseemmppiioo,,  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerroo  
SS..OO..GG..IITT..  aall  RReeggiissttrroo  NNaazziioonnaallee  ddeell  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee..      

  

HHaannnnoo  ccoollllaabboorraattoo  aa  qquueessttaa  eeddiizziioonnee::  
  

ppeerr  llee  NNoottiizziiee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ee  MMoonnddoo  
GGiioovvaannnniittaa,,  AAllbbeerrttoo  FFUURRLLAANN;;  
ppeerr  llee  AAttttiivviittàà  CCuullttuurraallii  ee  llaa  NNoossttrraa  
SSttoorriiaa  aa  ppuunnttaattee,,  FFrraanncceessccoo  TTEERRUUGGGGII;;  

ppeerr  llaa  RRuubbrriiccaa  SSttaarree  iinn  SSaalluuttee,,  AAnnnnaa  

AAGGNNEELLLLII..  
  

RRiiccoorrddiiaammoo  aa  ttuuttttii,,  ccoommee  sseemmpprree,,  cchhee  ppeerr  
iill  pprroossssiimmoo  nnoottiizziiaarriioo  aatttteennddiiaammoo  vvoossttrrii  
ssccrriittttii  ee//oo  vvoossttrree  rriifflleessssiioonnii  ddaa  ppuubbbblliiccaarree,,  
bbaassttaa  iinnvviiaarrllii  aa::  
ssooggiittggiioovvaannnniittii..vvbb@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

  

OOBBLLAAZZIIOONNII  EE//OO  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  
55XX11000000  AA  FFAAVVOORREE  DDEELL  SS..OO..GG..IITT..    

SSeezziioonnee  ddii  VVEERRBBAANNIIAA  
BBaannccaa  BBPPMM  --  ccooddiiccee  iibbaann  
IITT8800GG00555588442222440000000000000000000000668866  

SSii  rriiccoorrddaa  cchhee,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  
AAssssoocciiaazziioonnee//OONNLLUUSS,,  llee  ooffffeerrttee  
eeffffeettttuuaattee  ssoonnoo  ccoommpprreessee  ttrraa  ggllii  
““oonneerrii  ddeettrraaiibbiillii””  ddaaii  rreeddddiittii  ssiiaa  ddeellllee  
ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  ((AArrtt....  1100  ddeell  DDPPRR  
991177//8866)),,  ssiiaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ggiiuurriiddiicchhee  
((AArrtt....  6655  ddeell  DDPPRR  991177//8866))..    

  
LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  RRIICCOORRDDAA  AA  TTUUTTTTII  II  
SSOOCCII  DDII  MMEETTTTEERRSSII  IINN  RREEGGOOLLAA  CCOOLL  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO..  
  
  
  

RRiiccoorrddiiaammoo  iinnoollttrree,,  cchhee  llaa  nnoossttrraa  
SSeezziioonnee,,  hhaa  ssoottttoossccrriittttoo  uunnaa  ccoonnvveennzziioonnee  
ccoonn  llaa  SSoocciieettàà  MMAARRIIOONNNNAAUUDD  
PPAARRFFUUMMEERRIIEESS  IITTAALLIIAA  ss..pp..aa..  ––  vvaalliiddaa  
ssoolloo  ppeerr  ii  nneeggoozzii  ddii  VVeerrbbaanniiaa  IInnttrraa::  iinn  
PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii,,  3333  ee  ddii  VViiaa  SSaann  VViittttoorree,,  
5599;;  ddeettttoo  aaccccoorrddoo,,  pprreevveeddee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  
ddii  uunnoo  ssccoonnttoo  ddeell  2200%%  ppeerr  ttuuttttii  ii  SSooccii  cchhee  
ssii  rreecchheerraannnnoo  aa  ffaarree  aaccqquuiissttii  nneeii  22  nneeggoozzii  
cciittaattii,,  ppuurrcchhéé  mmuunniittii  ddii  tteesssseerraa..  
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