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A FAMÍLIA do DÓRO, e, da ESMERALDA 
 

Dóro - AMÍNTAS EUDORO (Carrilho) de CASTRO 
Nasceu, e, morreu em Uberaba-MG – 05/out/1901 - 29/mar/1975 

 

ESMERALDA (Valim) de MELLO (Souza) LIMA                              

Nasceu, e, morreu em Uberaba-MG – 25/mai/1905 – 11/jan/1996 

 

Leia mais sobre o Dóro, e, a Esmeralda em: 

www.capitaodomingos.com 
www.uberabagenealogia.wordpress.com  

 

http://www.capitaodomingos.com/
http://www.uberabagenealogia.wordpress.com/
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A FAMÍLIA do DÓRO, e, da ESMERALDA 

AMÍNTAS EUDORO (Carrilho) de CASTRO – Uberaba-MG - 1901-1975 

ESMERALDA (Valim) DE MELLO LIMA – Uberaba-MG – 1905-1996 

 

Dóro benzia de mordida de cobra, e, benzia de dor de cabeça - Vinha gente 

de longe para ser curada pelo Dóro  

Quando morava na Fazenda Santo Inácio, em Conceição das Alagoas-MG, Dóro trazia 

tourinhos, de Cássia-MG, para vender em Uberaba-MG 

Depois, quando foi morar na Cidade de Uberaba-MG, a partir de 1958+-, Dóro vivia de 

arrendar sua parte na Fazenda Santo Inácio 

Esmeralda era muito boa costureira, e, fez crochê durante toda a vida 

Ficou viúva 21 anos (1975-1996); Esmeralda viúva; morou com o filho Roberto 

 

Dóro, Esmeralda, e, bisnetos; com os filhos ao fundo, (de costas, é a Simone da Leda); 

12/out/ 1974 – Bodas de Ouro – Casaram-se, na Igreja da Abadia, em 12/out/1924; 

Bodas de Ouro na Igreja da Adoração Perpétua – Uberaba-MG 
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AMÍNTAS EUDORO (Carrilho) de CASTRO – Uberaba-MG – 1901-1975 

ESMERALDA DE MELLO LIMA – Uberaba-MG – 1905-1996 

No começo da vida, 1901-1905, Dóro era de umas das famílias mais ricas de Uberaba-MG: Pai 

boiadeiro. O avô paterno, já falecido, foi Capitalista (emprestava dinheiro). Dóro morava na 

Rua Capitão Domingos, esquina da Praça Dom Thomaz Ulhôa, Bairro da Abadia; e, do outro 

lado da rua, era a casa de sua avó paterna, viúva desde 1896, a Maria Bernardes da Silveira. Lá 

por 1905, o gado que seu pai, o boiadeiro TOTONHO CARRILHO, trouxe de Goiás, morreu de 

Aftosa, chegando a Uberaba-MG. Nunca mais TOTONHO foi boiadeiro. Em 1909, TOTONHO 

comprou a Fazenda da Ressaca, no Distrito da Baixa, Uberaba-MG. Na Ressaca, tinha uma 

mulher que aparecia, e, falava que tinha um tesouro enterrado. A lenda do Tesouro da Baixa. 

Totonho vendeu a Ressaca, em 1925, porque o gado atolava em lagoas e brejos da fazenda.  

Em 1924, TOTONHO comprou a Fazenda Santo Inácio, de 144 alqueires mineiros, em 

Conceição das Alagoas-MG, e, ali viveu 9 anos até morrer em 1933. Parte do Santo Inácio ainda 

é da família em 2022. No Santo Inácio, os filhos, e, os netos do Totonho viviam juntos, uma 

casa perto da outra. Tio Olavo tinha discos para tocar a noite toda sem repetir música. Dóro 

tinha, na roça, um rádio bom, antigo; escutava a BBC de Londres; Dóro ia longe, a cavalo, para 

carregar o acumulador (bateria) do rádio, por não ter energia elétrica em sua casa. Os filhos do 

Dóro estudaram, na roça, com a irmã mais velha do Dóro, a Tia Agripina. Agripina, Dalva e 

Levindo, solteiros, moravam na casa da mãe do Dóro, a Mãetinha. Jogavam muito Torrinha. 

Dóro casou-se com a Esmeralda, em 12/out/1924, e, morou no Santo Inácio até 1958+-, 

quando se mudou para Uberaba-MG, para a casa da Rua Tenente Joaquim Rosa; hoje casa da 

neta Darci. Nos anos 1960, Dóro foi morar em Miguelópolis-SP, onde viveu até 1975. Os dois 

eram muito estudados. Dóro sabia rezar o PAI NOSSO em francês; Dóro estudou com os padres 

da Igreja São Domingos, em Uberaba-MG. Esmeralda estudou no Colégio N.S. das Dores, em 

Uberaba-MG. Esmeralda, quando era criança, morava no SUCURI, que era a parte que sua 

família tinha na grande Fazenda da Conquista, de seu avô materno, o Antônio Valim de Melo. 

 

Em 1952, na roça, em pé: Suzana, Luciana, Tonéco, Fiíco e Tereza, Cidinha e José, e, Roberto 

(Betão); os 5 filhos mais velhos de Fiíco e da Tereza: Sentados: Esmeralda e Dóro 
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Os AVÓS, e, os PAIS do Dóro 

AMINTHAS EUDORO (Carrilho) de CASTRO – Uberaba-MG - 1901-1975 

 

 

Os AVÓS, e, os PAIS da 

ESMERALDA DE MELLO LIMA – Uberaba-MG – 1905-1996 
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Quem eram os pais do Dóro? 
 

PAI do DÓRO: Boiadeiro Antônio Carrilho de Castro Jr. 

(Padrinho TOTONHO)                                                       
Uberaba-MG, 05/nov/1855 – Conceição das Alagoas-MG, 03/nov/1933 

Totonho é tio de sua esposa. A Maria Teodora é filha da Elisa, que é irmã do Totonho 

Totonho tinha 20 anos quando a sua sobrinha, filha da Elisa, nasceu:                                             

- Vou esperar essa menina crescer, e, casar com ela! 

Casaram-se em 04/jun/1892; ela com 16 ANOS DE IDADE 

 

Mãe do Dóro: MARIA THEODORA (Carrilho) de CASTRO 
Uberaba-MG, 09/nov/1875 - Conceição das Alagoas-MG – 12/set/1957  

Maria Teodora de Castro era conhecida como: Senquinha, Mariquinhas, e, Mãetinha  

Vestiu roupa preta de viúva, por 24 anos, de 1933 a 1957 

A filha da Sequinha, e, do Totonho, a Tia Dalva, irmã do Dóro, andava para baixo e para 

cima, mostrando os álbuns de fotografia da Família, e, contando orgulhosa, para todo 

mundo, que somos da Família Silva e Oliveira, a família fundadora de Uberaba-MG 

Naquele tempo (+-1885), as mulheres casavam quando ainda eram meninas:                     

A vó Mãetinha era criança; estava na casa de sua avó Dadáia, e, um médico vizinho 

bateu à porta: - Dona Dadáia, a senhora pode emprestar a sua neta PARA BRINCAR 

COM MINHA MULHER?  
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QUEM ERA O PAI do DÓRO:  

Boiadeiro Antônio Carrilho de Castro Júnior (1855-1933)              
Padrinho TOTONHO; marido de Maria Teodora de Castro  

Boiadeiro; tocava gado do Pantanal, no atual Mato Grosso do Sul, passava por Santana 

do Paranaíba-MS, onde morou um ano; passava por Uberaba-MG, e, dai até à Fazenda 

Santa Cruz, no Rio de Janeiro-RJ, onde vendia o gado. Uma viagem, em 1894+-, de 

Uberaba-MG para Santana do Paranaíba-MS, de carro de boi, com tia Agripina ainda 

no colo da Mãetinha, levou um mês. Com o lucro da venda do gado, Totonho 

comprava mercadorias para vender em Uberaba-MG, no seu comércio, em frente sua 

casa, na Rua Capitão Domingos, esquina com a hoje Praça Dom Thomaz Ulhôa, no 

Bairro da Abadia, Uberaba-MG. Em frente, morava sua mãe, já viúva, a Maria 

Bernardes da Silveira. Também eram boiadeiros: o seu irmão Polidoro Carrilho de 

Castro, e, seu cunhado Vicente Alves Arantes Tutuna, marido de sua irmã Tarquelina. 

Quando Totonho resolveu trazer gado de Goiás, por volta de 1905, todo o gado 

morreu de febre aftosa, chegando a Uberaba-MG. Dava pena de ver a boiada caída na 

estrada. Os capitalistas, que emprestavam dinheiro para os boiadeiros, disseram que 

Totonho poderia emprestar de novo e, com o lucro da venda das boiadas, pagar a 

dívida. Totonho não quis; pagou as dívidas, e, nunca mais foi boiadeiro. No tempo de 

D. Pedro II, Totonho, e, mais boiadeiros foram ao Imperador com uma carta (tenho 

cópia) dizendo que eram prejudicados porque chegavam muitas boiadas ao Rio de 

Janeiro-RJ, que era a Corte na época, e, os boiadeiros tinham que vender barato o 

gado para atravessadores, e, não para o Frigorífico da Fazenda Santa Cruz, do governo.  

Totonho benzia de mordida de cobra, e, de dor de cabeça. Ensinou Dóro a benzer. 

Totonho avisou, em sonho, o Dóro, que Esmeralda estava com dor de cabeça forte. 

Dóro acordou, e, era verdade, e, então, Dóro benzeu e curou a Esmeralda. Totonho 

teve os filhos: Agripina (1893), Levindo, Dóro, Dalva, Dinorá, Cleonice, e, Cidália, (nome 

dado em homenagem à bisavó querida do Dóro, a Dadáia – a Maria Assidália). Dóro 

herdou, da Dadáia, um grande guarda roupa e uma cama, pretos, e, em madeira de lei. 

Em out/1933, na Fazenda Santo Inácio, Totonho pegou gripe, e, falou: - Peguei Febre 

Amarela, Gripe Espanhola, e, Malária e não morri; agora uma gripezinha vai me matar; 

daqui há 8 dias vou morrer! Dóro tinha remorso de não ter dado cigarro para Totonho, 

que estava de cama; não fazendo a última vontade dele, porque Dóro achou que o 

cigarro ia fazer mais mal ainda a ele. Foi enterrado em Conceição das Alagoas-MG com 

uma grande procissão, com o corpo indo num carro de boi. Em 1957, Senquinha queria 

que seu enterro fosse, em carro de boi, como foi com o Totonho. Não foi. Em 1957, já 

era de automóvel. Dóro herdou do Totonho, um relógio de bolso, de ouro; uma lata de 

moedas de cobre do tempo de D. Pedro I; e, o cabo de prata de chicote de boiadeiro.  
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Quem eram os pais da Esmeralda?  

Os pais da ESMERALDA DE MELLO LIMA – Uberaba-MG – 1905-1996 

 

José Joaquim de Souza Lima  

Nasceu, e, morreu em Uberaba-MG - 16/ago/1884 - 18/jan/1950  

José Joaquim tinha uma vaca que deitava no colo dele 

 

Eulina Augusta (Valim) de Mello - a SOLINA   

Nasceu em Franca-SP, em 10/jun/1882 

Morreu em Uberaba-MG, em 20/mar/1953 

Eulina era 2 anos mais velha que o José Joaquim                                                        

Naquele tempo, era muito raro ter mulher mais velha que o marido 

José Joaquim e Eulina tiveram 12 filhos, e, 68 netos 

 

    José Joaquim, Solina, Esmeralda, Joaquim, e, o Olavo (ou Enoch); em 1908+-
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Quem eram os PAIS da ESMERALDA?                            
Os pais da ESMERALDA DE MELLO LIMA – Uberaba-MG – 1905-1996 

 

José Joaquim de Souza Lima  

Nasceu, e, morreu em Uberaba-MG – 16/ago/1884 - 18/jan/1950                               

Teve rádio amador – Morou os seus últimos anos na Rua Barão da Ponte Alta, 71, 

Bairro da Abadia, onde, depois, morou a filha Elza, e, ao lado, o filho José. 

 

Eulina Augusta (Valim) de Mello Lima 

Eulina (Solina) nasceu em Franca-SP, em 10/Jun/1882 - Morreu em Uberaba-MG, em 

20/Mar/1953. Sua parte de terras na Fazenda Santa Maria, de seu pai, chamava-se 

Sucuri. Vovó Solina casou no dia em que fez 20 anos de idade – em 10/jun/1902. 

Estudou no Colégio N.S. das Dores; sabia francês; e, tinha cadernos de receitas 

culinárias, e, de orações. Tiveram 12 filhos, nascidos entre 1903 e 1924: Joaquim, 

Esmeralda, Olavo, Enoch, Maria, Mário, Adalberto, Antônio (Totó), Elza, José, Nair, e, 

Helenita. Se os meninos fizessem malcriação, Solina colocava calça curta neles: - Vocês 

não são homens ainda! Viveram um ano em Uberlândia-MG, e, um ano em Goiás. 

 

Nair, com José Joaquim e Solina – Uberaba-MG; no ano de 1945 +- 
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Quem era o avô paterno do Dóro? O Pai do Totonho Carrilho 

Alferes ANTÔNIO CARRILHO DE CASTRO +-1828 – 1896 ALFERES CARRILHO 

O ALFERES CARRILHO, (pai do Boiadeiro Totonho Carrilho), era Fazendeiro, e, 

Capitalista forte em Uberaba-MG; emprestava dinheiro. Dono de terras na Fazenda 

Batista e Policarpo, no Bairro Santa Rosa, em Uberaba-MG, e, na Fazenda Cabeceiras 

do Rio Uberaba, tida por herança recebida, por sua esposa Maria Bernardes da Silveira, 

em 1868. O Alferes Carrilho nasceu em Candeias-MG, filho de João Carrilho de Castro, 

Candeias-MG 1785, e, Joaquina Bernardes da Silveira, Morro do Ferro-MG 1793, (são 

bisavôs paternos do Dóro). Foi vereador em Uberaba-MG (1869-1873).  

O Alferes Carrilho foi preso, por causa de rixa entre os partidos políticos, numa eleição 

em 1863, quando era juiz de paz responsável pela eleição. Teve que gastar 100 contos 

de réis para fazer o censo da população de Uberaba-MG de 1872, o primeiro censo 

geral do Brasil; não foi reembolsado.  Sua casa era na Rua Capitão Domingos, esquina 

com a Praça Thomaz Ulhôa, Bairro da Abadia, em frente à casa do filho Totonho. O seu 

irmão Severiano Carrilho de Castro veio também para Uberaba-MG, e, é o patriarca 

dos Carrilho de Castro das botinas, das mangueiras, do Bairro da Abadia. Severiano é o 

tronco dos Carrilho de Castro que foram para Goianésia-GO. 

O Alferes Carrilho, e, o seu vizinho na Rua Capitão Domingos, o Capitão Formiga, 

introduziram a devoção à N. S. da Abadia em Uberaba-MG. Os esteios da primeira 

Igreja da Abadia vieram de madeiras da fazenda do Alferes Carrilho, na Mata da Vida. 

O Alferes Carrilho veio de Iguatama-MG, onde a Igreja é dedicada a N.S. da Abadia, na 

região de Formiga-MG, o berço dos CARRILHO DE CASTRO, cujo tronco é Lourenço 

Carrilho Leitão de Castro (1748–1820+-), avô do Alferes Carrilho. O Alferes Carrilho 

teve os filhos: Tarquelina; Totonho; Polidoro; e, a vó Eliza. Tarquelina casou com o seu 

tio Francisco José da Silveira, (irmão de Maria Bernardes da Silveira). Viúva em 1872; 

Tarquelina casou com Vicente Arantes Tutuna. Os Arantes tinham muita amizade com 

o Dr. Altino Arantes Marques, que foi governador do Estado de São Paulo (1916-1920). 
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Quem era a avó paterna do Dóro? 

MARIA BERNARDES DA SILVEIRA (1837-1905)                             
Mãe do Boiadeiro Totonho Carrilho - Esposa do ALFERES CARRILHO 

Maria Bernardes da Silveira nasceu, em dez/1837, no Sítio das Toldas, Uberaba-MG. 

Morreu em Uberaba-MG em 1905. É prima em quarto grau de seu marido, o Antônio 

Carrilho de Castro, (filho de Joaquina Bernardes da Silveira). Casaram-se, em Uberaba-

MG, em 1853; ela com 15 ANOS DE IDADE. Viúva em 1896, Maria Bernardes teve que 

cuidar dos créditos que o Alferes Carrilho tinha com muitas pessoas, porque ele era 

um Capitalista. Uma vez teve uma confusão num casamento, e, a Maria Bernardes da 

Silveira subiu ao altar, e, garantiu que a noiva era pessoa muito boa, e, que poderia 

casar sem problemas. Maria Bernardes da Silveira é filha natural do Coronel José 

Manoel da Silveira (Passa Tempo-MG 1799 - Prata-MG 1865+-), e, de Sibila Bernardes 

da Silveira (1818-1868), primos em quarto grau; bisavôs paternos do Dóro. O Coronel 

José Manoel é irmão do Barão de Itaverava. O tronco dos Bernardes da Silveira é o 

açoriano Bernardo Homem da Silveira (1725-1795), bisavô da Sibila Bernardes. 

Maria Bernardes é Filha Natural: Seu pai, o Coronel José Manoel da Silveira, nunca se 

casou, mas, legitimou os seus 10 (dez) filhos, em 1862, no seu testamento, em 

Itumbiara-GO. Casou bem todos os seus filhos e filhas. 10 filhos com 4 (quatro) 

mulheres diferentes. A mãe de Maria Bernardes, a Sibila Bernardes da Silveira (Alves 

Gondim), nasceu, em Formiga-MG, em fev/1818, e, faleceu em Uberaba-MG em 1868. 

Sibila foi mãe solteira de Maria Bernardes da Silveira, aos 19 anos de idade. Como que 

devia ser difícil ser mãe solteira em 1837. Sibila casou-se, duas vezes, e, não teve filhos 

nos dois casamentos. O pai de Sibila é o Tenente Joaquim Alves Gondim (Formiga-MG 

+-1773 - Uberaba-MG 1837). Os Alves Gondim, (e Rodrigues Gondim), família do pai da 

Sibila, construíram a famosa Picada de Goiás, e, teve um padre importante, em 

Formiga-MG e Itapecerica-MG, o padre Gaspar Alves Gondim.  

A Família de Sibila era dona de terras na Fazenda Cachoeira do Bom Sucesso, próxima 

à rodovia que vai para a o Distrito da Baixa e o Distrito Industrial de Uberaba-MG. A 

Família de Sibila é pioneira em Uberaba-MG; moradores desde +- 1820; a casa da 

família, no arraial de Uberaba-MG, era na atual Rua Manoel Borges, com a Praça Rui 

Barbosa, no Centro de Uberaba-MG. A mãe de Sibila, Maria Joaquina (Bernardes) da 

Silveira (Morro do Ferro-MG 1779-1827) morreu deixando 8 filhos menores – Sibila 

tinha 9 anos. O pai de Sibila, Joaquim Alves Gondim, (tinha córrego com nome dele), 

amasiou-se com uma meretriz que trouxe de Formiga-MG Vivia em escândalo, 

gastando muito. Uma filha casada tentou, na justiça, a guarda das crianças. O Capitão 

Domingos invalidou o processo. Uma vez levaram as crianças, e, quando o pai delas, o 

Joaquim, chegou em casa, não encontrando os seus filhos, ficou muito bravo, e, saiu, 

com uma espada e pistola na mão, por todo o arraial, a procurar as crianças.                                                                                                      
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Quem era o avô materno do Dóro?                                                     

Quem era o pai da Maria Teodora (Carrilho) de Castro? - a Senquinha 

 

Tenente-Coronel JOÃO DE AQUINO DA SILVA E OLIVEIRA 
Nasceu em Uberaba-MG em 07/mar/1856 – Morreu, em Iturama-MG, em 30/abr/1907 

Negociante, boiadeiro, fazendeiro, e, vereador, em Uberaba-MG; foi um dos 

fundadores, em 1899, do “Clube Lavoura e Comércio”, de Uberaba-MG; foi dono do 

“Jornal de Uberaba” em 1889 

João de Aquino é filho de João da Silva e Oliveira, e, de Maria Assidália de Alquimin.  

Casado com Elisa Cândida da Silveira Castro, (irmã do Totonho Carrilho). João de 

Aquino morava na Rua dos Andradas n° 1, numeração antiga, onde hoje é um bar, ao 

lado do Mercado Municipal de Uberaba-MG, e, em frente à Cadeia antiga, hoje UFTM. 

Bar que já foi do tio Tonico, caçula de João de Aquino. A casa, João de Aquino herdou 

de seu pai, que a comprou em 1884. O quintal ia até o córrego, hoje, Avenida Dr. 

Leopoldino de Oliveira. Tinha terras, entre outras, no Córrego dos Carneiros, perto do 

Matadouro Municipal. Morreu, de repente, quando atravessa o Rio Açoita Cavalo, em 

Iturama-MG. João de Aquino foi vereador em Uberaba-MG, de 1898 a 1901, época em 

que era prestigioso chefe político. Tem rua em Uberaba-MG com o seu nome.  

João de Aquino teve, com sua esposa Elisa, os filhos: Maria Teodora (Senquinha), 

Honrato, Nabor, Cornélia Arantes (Dondona), Libânia do Vale (Zazinha), Tonico, e, 2 

filhos falecidos em pequeno. Dondona casou-se com Amélio, seu primo, filho de sua tia 

Tarquelina, que é irmã de Elisa. Sinhô do Vale estava preso na cadeia e, da janela, via 

na esquina, na casa da vó Elisa, uma moça bonita (Zazinha): - Vou sair daqui, e, casar 

com ela. João de Aquino teve com outras mulheres, a tia Augusta da Silva e Oliveira 

Pagliaro (1896-1954), dos Pagliaro da Funerária; e, o Tio João de Aquino da Ferroviária 

(1907-1999+-), que foi um grande médium, treinador, e, grande entendido em futebol.  
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Quem era a avó materna do Dóro?                         
Quem era a mãe da Maria Teodora de Castro? – a Senquinha   

 

Elisa Cândida (Bernardes) da Silveira (Carrilho de) Castro  

Nasceu, e, morreu em Uberaba-MG – 23/jan/1860 – 11/jun/1939 

Elisa é filha do Alferes Antônio Carrilho de Castro, e, de Maria Bernardes da Silveira 

Elisa é irmã do Boiadeiro Totonho Carrilho 

Elisa casou com João de Aquino da Silva e Oliveira, em Uberaba-MG, em 10/nov/1874    

    Vó Elisa casou-se com 14 anos de idade 

 

Vó Eliza, e, alguns dos filhos, em +-1915; já usando preto desde 1907 

 

Elisa viveu metade da vida no século XIX, e, metade no século XX                                 

Elisa vestiu roupa preta de viúva, por 32 anos, de 1907 a 1939 

Seu filho caçula, Tonico, contava muitos casos engraçados, e, nunca perdia um enterro  

Elisa é avó, e, também é tia do Dóro, porque é irmã do Totonho, que é pai do Dóro 

A Vó Elisa é filha do Alferes Carrilho, e, Senquinha é neta; assim sendo, o Alferes 

Carrilho é bisavô materno do Dóro; (e, é avô paterno do Dóro) 

E, Dóro é primo da mãe dele; porque tanto Dóro quanto a Maria Teodora (Senquinha) 

são netos do Alferes Carrilho 

Elisa morreu na casa de sua filha Dondona Arantes, e, dizia:                                                   

- É ruim morar na casa dos outros! 
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Quem eram os bisavôs maternos do Dóro?                                                       

Pais de João de Aquino da Silva e Oliveira – Avós paternos da Senquinha 

JOÃO DA SILVA E OLIVEIRA, e, MARIA ASSIDÁLIA DE ALQUIMIN (Dadáia) 

João da Silva e Oliveira é filho do Capitão Domingos da Silva e Oliveira, e, de Francisca 

de Sales Gomides. É irmão da Vó Tereza Euzébia, bisavó paterna da Esmeralda. Nasceu 

no Desemboque, hoje no Município de Sacramento-MG, em 1/nov/1831. O Capitão 

Domingos era o Juiz do então Julgado do Desemboque. Em 1832, o Capitão Domingos 

veio para Uberaba-MG. João da Silva e Oliveira casou-se, em 1853, com Maria Assidália 

(Dadáia) da Silva Diniz, DE 14 ANOS DE IDADE, filha do Tenente José da Silva Diniz 

(Contagem-MG - 1810-1893), e, de Cândida Balbina de Alquimin (Ferreira Pires) 1816-

1910. Silva Diniz, Ferreira Pires, Alquimin: três famílias importantes da região de 

Contagem-MG, e, de Belo Horizonte-MG, ex-Curral del Rey. Dadáia é de Curral Del Rey.  

Homem culto, João da Silva e Oliveira foi negociante; foi o primeiro jornalista de 

Uberaba-MG. O seu jornal, escrito à mão, em 1856, O SUSPIRO, foi o primeiro jornal de 

Uberaba-MG, 18 anos antes de Uberaba-MG ter o seu primeiro jornal impresso em 

1874. Em 1883, sua filha Rita recebia os cumprimentos pelo casamento, na Igreja, 

quando sofreu uma violenta enfermidade, e, morreu. Foi enterrada com a coroa das 

virgens. Em nota no 1° cartório de Uberaba-MG, João da Silva de Oliveira foi 

dispensado, pelo viúvo, de pagar o dote de sua filha Rita. Em 1884, comprou a casa da 

Rua dos Andradas 1, esquina do Mercado Municipal; casa que João de Aquino herdou.  

João da Silva e Oliveira morreu em 1888. Dadáia ficou viúva por 24 anos, de 1888 a 

1912, quando morreu. Dadáia morava, em seus últimos anos, na Rua Vigário Silva, 

esquina com a Rua Carlos Rodrigues da Cunha, do lado esquerdo em baixo, para quem 

desce a Rua Vigário Silva. João da Silva e Oliveira, e, a filha Rita tinham lindos e grandes 

túmulos de mármore, no cemitério antigo de Uberaba-MG. De seus filhos, só João de 

Aquino teve filhos. Dóro, criança, ficava deitado, na cama, na Dadáia, e, chamava, toda 

hora, a Dadáia:               - Quero água; traz isso, traz aquilo!                                   
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Quem era o avô paterno da Esmeralda?              
Quem era o pai do José Joaquim de Souza Lima? 

JOAQUIM IGNÁCIO DE SOUZA LIMA - 1835-1913- Português 

Joaquim Inácio nasceu na Vila de Ponte de Lima – A vila mais antiga de Portugal - A 

gente mais hospitaleira de Portugal. Filho do Capitão Inácio José de Souza, e, de Ana 

Maria da Trindade (bisavôs paternos da Esmeralda). Joaquim Inácio assinava LIMA 

porque veio da Vila de Ponte de Lima. Morreu, em Uberaba-MG, em 1913. 

Vinhateiro; tinha casa e parreiras, na Rua Major Eustáquio, 100, numeração antiga, no 

Centro de Uberaba-MG, quase esquina com a Travessa Coronel José Ferreira, no lado 

esquerdo de quem desce a Rua Major Eustáquio. O fundo das parreiras ia até o 

córrego, hoje Avenida Santos Dumont; propriedade comprada, em 1865, dos herdeiros 

do Padre Antônio. Vendia as 4.000 garrafas de vinho anuais, a 500 réis cada. No fim da 

vida, deu doença nas parreiras, perdeu tudo. Joaquim Inácio pediu para o governo 

ajudar ele com pesticidas contra as pragas, mas o governo não ajudou. Joaquim Inácio 

tinha, na parede, um quadro com a ponte milenar de Ponte de Lima, sua terra natal. 

Joaquim Inácio, português, não sabia que se corta o pé de banana, depois de colher os 

cachos, e, quando iam cortar o pé, ele falava: - Não faças isto, vais matares a fruteira! 

Ficou sete anos tomando somente leite, receita daquele tempo para algumas doenças. 

Joaquim Inácio falava: - Ninguém vai me ver morrer; vou morrer nos braços de Jesus, 

Maria e José. Então, em 21/set/1913, logo depois que o primo Maneco Terra, o chefe 

político de Uberaba-MG, saiu do quarto dele, a empregada entrou e viu: – O rosto 

tranquilo da morte – dormindo, de lado, com o rosto em cima das duas mãos. 

Ninguém viu Joaquim Inácio morrer; como Joaquim Inácio tinha falado. 
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Quem era a avó paterna da Esmeralda de Melo Lima? 

Francisca Alvina da Cunha Campos - 1851-1927 

VOVÓ CHIQUINHA, a mãe do José Joaquim de Souza Lima 

Vovó Chiquinha nasceu, e, morreu em Uberaba-MG. Casou-se, a primeira vez, com 

João Modesto dos Santos, com o qual teve o tio Afonso, que fundou o Semanário “O 

Prego” em 1894. Ficou viúva. Casou, em 1883, com Joaquim Inácio de Souza Lima que 

também era viúvo, duas vezes; sempre se casando na nossa Família Silva e Oliveira. 

Ficando viúva do Joaquim Inácio, por 14 anos, de 1913 a 1927, vó Chiquinha teve que 

alugar quartos, já que não tinha mais as parreiras, que pegaram doença; e, então, não 

podiam fazer mais vinho. Esmeralda achava a vovó Chiquinha muito brava.  

Chiquinha e Joaquim Inácio tiveram o 1- José Joaquim de Souza Lima, 2- Estevão, que 

era dentista, e, que tinha cavalos ensinados que ajoelhavam para ele, e, 3- Sebastião 

falecido em criança. Joaquim Inácio teve um filho natural, o tio Luís. Tio Luís e tio 

Estevão foram para Itumbiara-GO. Tio Estevão teve as filhas: Lourdes e Diná. Tio Luís, 

homem culto; falava várias línguas; teve as filhas: Kate King e Ruth. Chiquinha quase 

conheceu a mulher que era a mãe do tio Luís. Foi avisada, mas, quando chegou para 

ver a mulher, em uma parada de ônibus (jardineira), a mulher já tinha ido embora. 
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Quem eram os bisavôs paternos de Esmeralda?       

Pais da Francisca Alvina da Cunha Campos - Avós do José Joaquim de Souza Lima 

 

José da Cunha Peixoto Leal (1829 - 1917), português, e,                   

Teresa Euzébia da Silva e Oliveira (1833 - 1917), filha do Capitão 

Domingos, e, irmã do João da Silva de Oliveira (bisavô materno do Dóro) 

José da Cunha Peixoto Leal era de família tradicional e importante na Freguesia de 
Santo Ildefonso, no Coração da Cidade do Porto, Portugal, no tempo da Revolução do 
Porto. Nasceu na Rua Direita, em 18/jan/1829, filho de Joaquim da Cunha Peixoto Leal, 
e, de Tereza Albina de Souza Campos, que se casaram em 19/fev/1827. Ficou órfão de 
pai, com menos de 3 anos de idade, em 26/dez/1831. Veio novo para o Brasil. Casou-
se, em 30/nov/1848, aos 19 anos de idade, com Teresa Euzébia da Silva e Oliveira, de 
15 ANOS e três meses DE IDADE, nascida em Uberaba-MG, em 14/ago/1833, filha do 
Capitão Domingos da Silva e Oliveira, e, de Francisca de Sales Gomides. 

 

Vó Tereza Eusébia, Vovô João da Silva e Oliveira, e os outros 12 filhos do Capitão 
Domingos, herdaram cada um, uma pequena parte da Fazenda da Conquista, que era 
do Capitão Domingos da Silva e Oliveira, falecido em 1852. Fazenda que, como vimos, 
depois, foi do Antônio Valim de Melo. Tem um processo, na justiça de Uberaba-MG, 
em que ele Vovô Cunha Peixoto foi denunciado por soltar muitos fogos de artifícios. 
 

O Dr. Cunha Peixoto foi empregado do comércio, comerciante, e, finalmente se 
estabeleceu como médico prático, e, teve muita fama. Em 1869, curou uma mulher, e, 
o marido, feliz, deu uma casa boa para ele. O marido registrou, na escritura da casa, a 
sua alegria de ver a esposa curada pelo vovô Cunha, e, falou que Vovô Cunha não 
cobrou nada, por não ser profissional, e, pela amizade. Esta casa fica na a Rua São 
Sebastião 24, hoje n° 114, no lado debaixo, à direita de quem desde a Rua São 
Sebastião, no centro de Uberaba-MG, ao lado do então Beco da Maçonaria, do qual 
Esmerada tinha muito medo. Vovô Cunha vendeu esta casa em 1915; terminando a 
vida em uma casinha pequena, na Rua Major Eustáquio, perto da casa da Chiquinha. 

 

Vovô Cunha Peixoto e vovó Tereza tiveram os filhos: 1- CHIQUINHA, 2- o padre 
Chiquinho Cunha, muito estimado; 3- um farmacêutico diplomado, 4- Tio Romão, que 
sumiu; foi muito procurado, e, não foi encontrado; ele tinha se mudado para 
Ituverava-SP. Romão fundou três revistas, em Uberaba-MG, nos anos 1890. 5- A Melica 
que morreu de tuberculose, e, que teve seu quarto todo desinfetado; 6- Laurentina da 
Cunha; 7- Lucas, e, mais duas filhas que morreram na infância.  
 

No fim da vida, Vovô Cunha ficou totalmente caduco; ficava enciumado, ficava 
perguntando para a vó Tereza: - Quem é este homem que está falando com você?             
-É o seu neto, o José Joaquim, filho da Chiquinha!                                            
Vovô Cunha, no fim da vida, não tinha mais paladar; cabeça branquinha; falava depois 
de chupar limão: - Tá bão, muito bão. As paredes do quarto da vovó Tereza Euzébia 
eram cheios de riscos; um para cada rosário que rezou. Morreram em 1917; Vó Tereza 
morreu um mês depois de Vovô Cunha morrer. 
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Quem era o avô materno da Esmeralda? O pai da Eulina 

Major ANTÔNIO VALLIM DE MELLO – 1854-1933 

Antônio Valim é filho de Joaquim Gonçalves Valim, e, de Tereza Umbelina de Melo (e 

Souza), (bisavôs maternos da Esmeralda). Tereza é irmã do Barão de Passos, e, do 

Barão de Cambuí, da tradicional Família Melo e Souza. Antônio Valim de Melo nasceu 

em Franca-SP, na Fazenda Cristal dos Valim, e, morreu em Uberaba-MG. Ainda tem, na 

Fazenda Japão, em Jeriquara-SP, duas das casas antigas dos Valim, que são uma família 

de açorianos. Antônio Valim veio, em +-1892, para Uberaba-MG, quando vendeu suas 

terras em Franca-SP, (terras hoje nos Municípios de Cristais Paulista-SP e Jeriquara-SP). 

Antônio Valim comprou a Fazenda da Conquista, em 1892, (fazenda que foi do Capitão 

Domingos). Suas terras iam desde um pouco antes do Conjunto Valim de Melo, em 

Uberaba-MG, até mais 15 km, rumo ao Estado de São Paulo, pela BR-050, até o Rio 

Conquistinha, na altura da atual Fazenda Tangará. Antônio Valim ajudou na construção 

da Igreja São Domingos, em Uberaba-MG, e, ajudava e era devoto da Igreja de 

Ituverava-SP. Antônio Valim era apressado, e, sua esposa Maximina ia devagar, a 

cavalo, para Uberaba-MG; ele adiantava com o seu cavalo; e, depois voltava na estrada 

até onde Maximina estava; e, depois recomeçava; corria na frente e voltava. A família 

reunia-se, na fazenda, três vezes ao ano. Na casa grande, tinha uma sala grande, com 

mesa grande, onde Antônio Valim se reunia com todas as crianças. Eu tirei foto em 

frente à casa da fazenda, em 2010. Filhos: Zéca, Osório, (que tinha uma esposa que era 

uma santa, e, que as crianças adoravam), EULINA, Idalina, e, Maria Augusta (Filhinha). 

Antônio Valim de Melo combinou com um irmão que quem morresse primeiro, 

voltasse, e, contasse como é o outro mundo. Ele estava trabalhando na fazenda, e, o 

irmão falecido apareceu, abriu os braços, e, falou: “o outro mundo é um fio mais fino 

que este fio que você não está vendo”. Antônio Valim chegou em casa: tinha um 

telegrama: - “Já sei o que é, não precisa abrir”, e, partiu para o enterro do irmão.  

 

reunião da Família Valim de Melo, em 1916; Esmeralda é a última à direita 
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Quem era a avó materna da Esmeralda? 

MAXIMINA AUGUSTA DE MELLO (Faleiros); a mãe da Eulina 

Maximina nasceu em Franca-SP em 01/nov/1858, e, morreu, em Uberaba-MG, em 

26/set/1942. Filha de José Alves Faleiros, e, de Maria Teodora Nogueira (do 

Nascimento) (bisavôs maternos da Esmeralda). Osório Faleiros da Rocha escreveu, em 

1968, o livro dos Faleiros de Franca-SP, cujo tronco é o Sargento Mor José Justino 

Faleiros (Oliveira-MG-1794 – Franca-SP-1863), avô de Maximina. José Justino Faleiros 

foi vereador, e, foi o líder político da criação da Vila Franca do Imperador, em 1824. 

Maximina casou com José Valim de Melo, e, teve o filho Quinzinho. Ficando viúva, 

casou, em 1881, com irmão do José Valim, o Antônio Valim de Melo, com quem teve 

os seus outros filhos. Mudou-se para Uberaba-MG, em 1892, e, viveu na Fazenda da 

Conquista. A sede antiga da Conquista era na Fazenda Santa Elza, desde o tempo do 

Capitão Domingos. A sede atual, (hoje, dos herdeiros do Ivan Valim), foi inaugurada, 

em 01/nov/1901, aniversário de Maximina. A parte da Fazenda da Conquista que, hoje, 

ainda da família não é muito grande. Parte da Fazenda da Conquista foi desapropriada 

para formar os loteamentos Conjunto José Vallim de Melo I, e II. Viúva de 1933 a 1942. 

Maximina tinha a parede do seu quarto toda riscada, marcando quantos rosários ela 

tinha rezado. A genealogia de Maximina é muito nobre; genealogia decifrada, com 

muitos antepassados importantes, como Tomé Roiz Nogueira do Ó (ver abaixo), e, os 

Leme que foram bandeirantes, e, pioneiros em São Paulo-SP. Antônia Valim de Melo é 

tetraneto da Júlia Maria da Caridade, uma das famosas Três Ilhoas.  

 

da esquerda para a direita, em pé: Maximina, Quinzinho, Solina, Idalina;                                    

sentados: Zéca, Antônio Valim, Osório, e, Filhinha; no ano de 1.900+- 
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1- Dóro e Esmeralda são primos em quinto grau – Dóro e Esmeralda são 

trinetos do Capitão Domingos da Silva e Oliveira (1782-1852) que foi o 

primeiro Presidente da Câmara de Uberaba-MG, portanto, governou 

Uberaba-MG de 1837 a 1841; quando as vilas eram governadas pelas 

Câmaras. O CAPITÃO DOMINGOS (Tem uma escola, na Serrinha, com 

seu nome), é irmão do fundador de Uberaba-MG, o Sargento-Mor 

Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira. A família teve sempre orgulho de 

ser da Família Silva e Oliveira, a família fundadora de Uberaba-MG. É a 

família do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é tetraneto do 

Coronel José Manoel da Silva e Oliveira, irmão do Capitão Domingos.  

 

2- O Capitão Domingos nasceu no Distrito de Glaura, Ouro Preto-MG, em 

1782. Seu pai é o Capitão Comandante de Glaura, João da Silva de 

Oliveira, coletor de impostos do João Rodrigues de Macedo da 

Inconfidência Mineira. Ele foi 3 vezes, (1782, 1786, 1793), vereador em 

Ouro Preto-MG, junto com os inconfidentes, e, sobreviveu à confusão. 

Na sua vereança de 1786, começou a construção da nova Casa de 

Câmara, que hoje é o grande prédio do Museu da Inconfidência.  

 

3- Minha família é Silva e Oliveira, a família do Capitão Domingos. O 

Capitão Domingos morava na Fazenda da Conquista, no Triângulo 

Mineiro. O Tio Eustáquio e o Capitão Domingos criaram Uberaba-MG. 

EU AMO O CAPITÃO DOMINGOS. Quando eu morrer, quero morar, com 

o CAPITÃO DOMINGOS, naquela grande Fazenda da Conquista, lá no 

Céu. - OLIVEIRA, porque viemos de Oliveira do Douro, Portugal. O primo 

Hildebrando Araújo Pontes escreveu a Genealogia dos Silva e Oliveira. 

 

4- Antônio Valim de Melo guardava, com carinho e orgulho, a farda de 

major da Guarda Nacional. Vinha gente importante de Uberaba-MG ver 

a política com ele. Antônio Valim tinha uma relíquia de madeira que ele 

achava que era parte da Cruz de Cristo.  

 

5- Maximina Augusta de Melo, e, Antônio Valim de Melo; em +- 1930: 
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6- José Joaquim de Lima, e, sua vaca, que deitava no colo dele; em +-1950: 

 
7- Dóro era muito engraçado e espirituoso. As crianças gostavam de sentar 

no colo dele, para ele contar histórias, quando voltava de Cássia-MG, 

onde ia buscar tourinhos. Dóro falava que o Céu é uma escada; se rezar 

demais passa o Céu para cima. Uma vez, na rua, Dóro gritou com um 

menino: - Foi você que colocou fogo na caixa d´água! – Não fui eu não! 

E, o menino saiu correndo para a casa dele. 

 

8- O Sargento-Mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, da Ilha da Madeira, 

sexto-avô de Esmeralda, é avô do Marquês de Baependi, Oswald de 

Andrade, Mário Henrique Simonsen, Pedro Calmon, Eduardo Suplicy, e, 

de Raul Pompéia. Em 1710, expulsou os franceses de Parati-RJ. Desceu a 

Serra do Mar, enganando os franceses que esperavam ataque pelo mar. 

E, em 19/dez/1736, entrou em um quilombo para libertar duas moças e 

o irmãozinho sequestrados pelos quilombolas que mataram o pai deles. 

Tomé escreveu ao governador de MG, que, quando a mãe deles viu o 

filho e as filhas a salvo, foi uma mistura de lamentações, alegria e pesar. 

 

9- Tereza Euzébia, (1833-1917), bisavó paterna da Esmeralda: 
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10- Uma sobrinha falecida apareceu para a vó Maximina, à noite, quando 

Maximina, já viúva, estava deitada. A aparição contou muita coisa, e, 

falou: - Quando a senhora se levantar, para não pensar que foi um 

sonho, vai ao banheiro, e, vai ver três toalhas arrumadas assim e assim. 

E, foi como a sobrinha falou. Quando se levantou, Maximina viu as 

toalhas dobradas, igualzinho como a sobrinha, na aparição, tinha falado. 

 

11- Borges Sampaio escreveu, em 1880: Da Câmara Municipal de Uberaba-

MG, sobre nomes das ruas de Uberaba-MG: ”JOAQUIM IGNACIO DE 

SOUZA LIMA é um agricultor que nesta povoação dedicou-se à industria 

vinhateira, a unica neste genero, na propriedade em que reside á rua do 

Major Eustachio. Actualmente tem mais de sete mil pés de parreiras, 

colhendo dellas cerca de quatro mil litros de vinho. Tão especial 

industria merece ser memorada, dando-se á travessa que lhe fica em 

frente á morada, a denominação: TRAVESSA DO JOAQUIM IGNACIO “. 

Nota: hoje chamada TRAVESSA CORONEL JOSÉ FERREIRA, no centro de 

Uberaba-MG. (Joaquim Inácio vendia a garrafa por 500 réis, em 1896). 

 

12- SÍNTESE PERFEITA DO CAPITÃO DOMINGOS DA SILVA E OLIVEIRA:  

Da Câmara Municipal de Uberaba-MG, em 1880, sobre nomes das ruas 

de Uberaba-MG: (escrito por Borges Sampaio): - O Capitão Domingos da 

Silva e Oliveira foi o primeiro que exerceu, neste Termo, o Cargo de 

Presidente da Câmara Municipal, em 1837. Sob sua administração 

gratuita e diligencia pessoal no agenciamento de donativos, construiu-

se o actual edifício do Paço da Câmara Municipal desta povoação, onde 

até agora se celebram as Sessões da mesma Câmara, as do Jury, 

Collegios Eleitoraes; Nelle dão as audiências, todas as auctoridades 

judiciárias. Além disto, foi, mais tarde, Juiz Municipal e exerceu outros 

cargos públicos, com preponderância constante nos negócios comuns 

desta povoação, até o seu passamento em 1852. É justo que seu nome 

seja contemplado na denominação das ruas, especialmente na que lhe 

dava entrada, vindo da sua Fazenda da Conquista, onde era sua 

residência mais activa; e esta, a que do Largo da Misericórdia vai para o 

Barro Preto, que se denominará: Rua do CAPITÃO DOMINGOS. 

 

13- Um caso raro, para o começo do século XX, aconteceu na família: Uma 

esposa abandonar o marido: Foi o caso da mulher do Tio Afonso, filho 

da Vó Chiquinha. A Emília Isolina Tosta largou o tio Afonso, e, foi, com 

seus filhos, para Itumbiara-GO. Tio Afonso era de muita farra; ficou 

doente, e, tinha que dormir no chão. Tio Afonso falava: - Agora nem o 

chão me aceita! 



 

22 
 

14- Totonho Carrilho, pai do Dóro, tinha um chicote de cabo de prata: 

 
 

 

15- Uma delicada obra prima do Crochê da Esmeralda de Melo Lima:                     

Um delicado saquinho de carregar moedas: 

 

 

16- Maria Teodora de Castro, (Senquinha), e, a neta Dijanira, em +-1955; 

Vestindo preto de viúva; tradição desaparecida no Brasil de 2022:                                          
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Genealogia de Esmeralda de Melo Lima (1905-1996),  

pela parte dos LEM, Leme, de Bruges, na Bélgica 

 

O QUE SABEMOS, E, O QUE NOSSOS PAIS E AVÓS NOS 

CONTARAM, NÃO PODE MORRER CONOSCO:                     
TEMOS QUE PASSAR DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO! 

 

20 Gerações de LEME                         
Nossa origem flamenga 

Do ano de 1.410+-, quando nasceu Maerten Lem, em Bruges, em 

Flandres, na Bélgica, até o ano de 2.022, são 612 anos  

 

480 anos de Leme no Brasil 

1. Maerten Lem (Martim Leme). Tronco dos LEME; Negociante em Lisboa. Teve 6 filhos 

naturais, legitimados, com Leonor Rodrigues                                            

2. António Leme  casado com, c/c, Catarina de Barros. Mas, não sabemos se Antão Leme, 
abaixo, é filho de Catarina de Barros, ou, se é filho natural de António Leme com outra 

mulher. António Leme foi vereador, em 1480+-, na Cidade do Funchal, na Ilha da Madeira. 

3. Antão Leme - c/c? (foi vereador em São Vicente-SP, em +-1540?) 

4. Pedro Leme (tronco dos Leme no Brasil) – c/c Luzia Fernandes  

5. Leonor Leme (depôs no processo de Beatificação do Padre Anchieta) – c/c Brás Teves 

6. Aleixo Leme (praticamente criado pelo PADRE ANCHIETA) – c/c Inês Dias 

7. Luzia Leme – c/c Francisco de Alvarenga 

8. Tomázia Ribeira de Alvarenga – c/c Francisco Bicudo de Brito 

9. Maria Leme Bicuda – c/c Cornélio da Rocha; estrangeiro 

10. Antônio da Rocha Leme - c/c Antônia do Prado de Quevedo 

11. Maria Leme do Prado - c/c Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, tronco dos Nogueira 

12. Ana de Jesus Nogueira – c/c Antônio de Souza Ferreira 

13. João de Souza Nogueira – c/c Maria Teodora de Barros Monteiro 

14. Maria Cláudia Nogueira – c/c Antônio Joaquim do Nascimento 

15. Maria Teodora Nogueira (do Nascimento) –  c/c José Alves Faleiros 

16. Maximina Augusta de Melo – c/c Antônio Valim de Melo 

17. Eulina Augusta de Melo Lima – c/c José Joaquim de Souza Lima 

18. Esmeralda de Melo Lima Castro – c/c Amíntas Eudoro de Castro 

19. Luciana de Castro Silveira – c/c Alceu Júlio da Silveira  

20. Paulo César de Castro Silveira – c/c Selma Maria da Silva Silveira 
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HISTÓRIA DE PORTUGUESES NO BRASIL 

HISTÓRIA DE PORTUGUESES DO BRASIL 

 

FAÇA A SUA GENEALOGIA: 

Anote, aqui, a sua parte da Família do Dóro, e, da Esmeralda: 

Seu nome completo, sua data de nascimento, e, de casamento, 

Seu local de nascimento, e, de casamento; nome de avós e bisavós, 

Nome de Marido, nome de Esposa, dos filhos, e, dos netos, 

Datas, histórias, lembranças do Dóro, da Esmeralda, e, da Família: 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

P.S. 

1- Página 13: O tronco dos Silva Diniz, da Região de Belo Horizonte-MG, é a Cláudia 

de Azevedo e SILVA, de São Lourenço da Mata-PE, (1707-1760+-), e, o Manoel 

Pinheiro DINIZ, português de Cedrim do Vouga, (1680 -1750-+-). Casaram-se, em 

1723, em Sabará-MG. 
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Vovó CÂNDIDA BALBINA DE ALQUIMIN (1816-1910) 

Cândida é mãe da vovó Dadáia; é avó do João de Aquino; é bisavó da 

Senquinha; é trisavó do Dóro 

Também chamada CÂNDIDA FERREIRA PIRES – Vestiu roupa preta de viúva por 17 

anos, de 1893 a 1910 

Viveu 94 anos. Tirou foto com os seus trinetos, pouco antes de morrer 

No colo da Cândida, está o Napoleão, filho do Ernestinho Rocha: 

 


