
joao de aquino da silva

e oliveira
Nascimento: 7 Mar 1856,

uberaba minas gerais

Morte: 30 Abr 1907,

campina verde iturama

minas gerais

joao da silva e oliveira
Nascimento: 1 Nov 1831,

desemboque sacramento

minas gerais

Morte: 3 Jul 1888, uberaba

minas gerais

domingos da silva e

oliveira
Nascimento: 1 Jan 1782,

glaura ouro preto minas

gerais

Morte: 7 Out 1852,

uberaba minas gerais

joao da silva de oliveira
Nascimento: 18 Jan 1739,

oliveirinha sao miguel de

oliveira do douro cinfaes

viseu

Morte: Set 1802, glaura

ouro preto minas gerais

manuel da silva cardoso
Falecido

manuel da silva
Falecido

ana de afonseca
Falecida

isabel francisca
Falecida

manuel jorge
Falecido

maria francisca
Falecida

joana francisca de paiva
Nascimento: 5 Out 1746,

glaura ouro preto minas

gerais

Morte: Dez 1818, glaura

ouro preto minas gerais

joao alves portela
Nascimento: 1701,

freguesia de santa maria

do canedo de basto

celorico de basto

Morte: Anterior a 1784,

glaura ouro preto minas

gerais

antonio alves
Falecido

maria martins
Falecida

joana monteira de paiva
Nascimento: freguesia de

sao paulo lisboa

Morte: Anterior a 1784,

glaura ouro preto minas

gerais

antonio monteiro de

queiroz
Nascimento: 24 Jul 1681,

freguesia de sao martinho

de lordelo do ouro concelho

do porto

Morte: glaura ouro preto

minas gerais

diogo monteiro
Falecido

isabel gonçalves
Falecida

ana de paiva
Nascimento: 15 Dez 1686

Falecida

alexandre peres
Falecido

maria de paiva
Falecida

franscisca de sales

gomides
Morte: 1848, uberaba

minas gerais

maria assidalia de

alquimin
Nascimento: Cerca de

1838, curral del rey belo

horizonte minas gerais

Morte: 6 Mai 1912,

uberaba, minas gerais

jose da silva diniz
Nascimento: Cerca de

1811, contagem ninas

gerais

Morte: 1 Nov 1893,

uberaba minas gerais

joaquim venancio da

silva diniz
Nascimento: 1790

Morte: Posterior a 1854,

contagem ninas gerais

joaquim francisco da

silva diniz
Nascimento: Cerca de

1759, betim, fazenda do

pintado ou contagem

Morte: Posterior a 1831,

contagem ninas gerais

manuel francisco dias
Nascimento: freguesia de

sao nicolau conselho de

cabeceiras de bastos

Morte: Aproximadamente

16 Abr 1822, brumadinho

minas gerais

pedro martins dias
Falecido

mariana francisca
Falecida

josefa da silva diniz
Nascimento: 1727

Falecida

manuel pinheiro diniz
Nascimento: 7 Mar 1680,

freguesia de sao joao

batista de cedrim, sever

de vouga, viseu, portugal

Falecido

dionizio joao
Nascimento: 16 Out 1639,

freguesia de sao joao

batista de cedrim, sever

de vouga

Falecido

joao francisco
Falecido

cecilia fernandes
Falecida

maria joao
Nascimento: 1645, cedrim

Falecida

agada
Nascimento: 16 Jun 1619

Falecida

simao jorge
Falecido

isabel joao
Falecida

claudia de azevedo e

silva
Nascimento: 1707, sao

lourenço da mata

pernambuco

Falecida

jose da silva azevedo
Nascimento: matriz de n.s.

estrela vila de ribeira

grande ilha de sao miguel

açores bispado de angra do

heroismo portugal

Falecido

beatriz de souza araujo
Nascimento: santo amaro

bahia, antiga freguesia de

nossa senhora da

purificaçao do engenho do

conde

Falecida

mariana rosa de lima
Nascimento: 13 Abr 1767,

raposos minas gerais

Morte: Anterior a 1831

joao gonçalves de lima
Nascimento: freguesia de

sao mamede de gomide

conselho de vila verde

distrito de braga

atualmente em Pico de

regalados

Falecido

manuel de lima
Falecido

mariana gonçalves
Falecida

maria vitoria da silva
Nascimento: 30 Mar 1746,

nova lima congonhas do

sabara minas gerais

Falecida

manuel cardoso da silva
Nascimento: freguesia de

sao martinho de roriz

Falecido

joao cardoso de

menezes
Falecido

maria francisca
Falecida

maria tereza de jesus
Nascimento: nova lima

congonhas do sabara minas

gerais

Falecida

andre pinto dias
Nascimento: murça

distrito de vila real

portugal

Falecido

maria de cerqueira

leme
Morte: sao paulo sao paulo

ana rodrigues da

assuncao
Nascimento: Cerca de

1792, raposos minas gerais

Morte: Posterior a 1831,

contagem ninas gerais

lourenco rodrigues
Falecido

candida balbina ferreira

pires de alquimin
Nascimento: Cerca de

1816, sabara ou contagem

minas gerais

Morte: 1910, uberaba

minas gerais

Antepassados de joao de aquino da silva e oliveira
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