ESMERALDA DE MELO LIMA e seus descendentes.
Texto de Paulo César de Castro Silveira - Janeiro de 2013.

Esmeralda de Melo Lima é filha legítima de José Joaquim de Souza Lima e
de Eulina Augusta de Melo. Esmeralda nasceu, em Uberaba-MG, em 25 de
maio de 1905, e, ali, falecida, em 11 de janeiro de 1996.
Esmeralda é neta, pela parte paterna, do vinicultor português Capitão
Joaquim Ignácio de Souza Lima e de Francisca Alvina da Cunha Campos (a
“Chiquinha”), e, neta, pela parte materna, do fazendeiro Antônio Valim de
Melo e de Maximina Augusta de Melo (Nascimento Faleiros), naturais de
Franca-SP.
Esmeralda casou-se, em Uberaba-MG, na Igreja da Abadia, em 12 de
outubro de 1924, com Amintas Eudoro de Castro, o “Dóro”, (Uberaba, 05
de outubro de 1901 – Uberaba, 29 de março de 1975), filho legítimo do
Boiadeiro Antônio Carrilho de Castro Filho e de Maria Teodora de Castro,
(tio casado com sobrinha).
Dóro é neto, pela parte paterna, do Vereador e Capitalista Alferes Antônio
Carrilho de Castro e de Maria Bernardes da Silveira, e Dóro é neto, pela
parte materna, do Tenente Coronel João de Aquino da Silva e Oliveira e de
Elisa Cândida da Silveira Castro, filha do Vereador e Capitalista Alferes
Antônio Carrilho de Castro e irmã do Boiadeiro Antônio Carrilho de Castro
Filho. O Alferes Carrilho também é descendente dos Bernardes da Silveira.
Esmeralda e Dóro são primos, em quinto grau, sendo ambos, trinetos do
Capitão Domingos da Silva e Oliveira.
Quando duas pessoas têm o mesmo trisavô, são primos em quinto grau.
Quando duas pessoas têm o mesmo bisavô, são primos em terceiro grau.
Quando duas pessoas têm o mesmo avô, são primos em primeiro grau.
Esmeralda e Dóro tiveram seis filhos que chegaram à vida adulta, e
tiveram duas meninas gêmeas, falecidas, ambas, com dois anos de idade,
em 1933.
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Tiveram filhos e filhas, de dois em dois anos, de 1925 até 1937. Ainda viva,
em 2012, só a filha Luciana. Vive ainda a nora Inedes.
A primeira neta de Esmeralda é nascida em 1944 (Romilda) e a última neta
(Roberta) é nascida em 1979, portanto 35 anos entre a primeira e a última
neta de Esmeralda.
Alguns bisnetos de Esmeralda, os mais velhos, (Eduardo, Jane, Sandra,
Heloísa e a Simone), aparecem nas fotos das “Bodas de Ouro” de Dóro e
Esmeralda, em 1974, na Igreja da Adoração Perpétua, em Uberaba-MG.
Esmeralda não chegou a conhecer nenhum trineto. Os primeiros trinetos
nasceram pouco depois de Esmeralda falecer. Os trinetos mais velhos são
os dois filhos da Sandra, filha da Romilda (o Matheus Felipe e o Tales
Henrique). Matheus Felipe está com 17 anos em 2012.
Filhos, netos, bisnetos e trinetos da Esmeralda e do Dóro:
1- José de Castro, nascido em 1925, casado com Maria Aparecida
Monteiro, filha legítima de Urias Justino Monteiro e de Armanda de
Souza Monteiro, a “Mandica”. Adotou uma filha, a Maria Ângela,
casada, com 3 filhos. Mandica e Urias são primos, em primeiro
grau, duas vezes. O pai da Mandica é irmão do pai do Urias, e a
mãe da Mandica é irmã da mãe do Urias. Todos falecidos. José de
Castro é o neto mais velho de Maximina Augusta de Melo.
2- Maria Teresina de Castro, (conhecida como Tereza), nascida em
1927, casada, aos 15 anos de idade, em 1943, com José Bento de
Figueiredo, já falecidos. Nove filhos. Todos chamados “Castro
Figueiredo”, exceto Joaquim Pedro: 1- Romilda, neta mais velha de
Esmeralda, (ACREDITO que Romilda seja a TRINETA MAIS VELHA de
Maximina Augusta de Melo), é nascida em 02 de novembro de
1944, e, casada, em 20 de janeiro de 1968, com Alaor Bento de
Freitas, filho de Sebastião Bento de Freitas e de Jerônima Barbosa
de Freitas. Romilda mora em Goiás. Romilda tem quatro filhos,
todos “Figueiredo Freitas”: a- Eduardo, bisneto mais velho de
Esmeralda, nascido em 07 de novembro de 1968, casado, com 2
filhos: Otávio e Daniel. Mora em São Paulo-SP; b- Sandra, nascida
em 9 de março de 1970, casada, com 2 filhos: Matheus Felipe e
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Tales Henrique. Mora em Goiás; c- Rogério, casado tem 2 filhos:
Eduarda e Rogério Henrique; d- Paula, casada; 2- Vânia, viúva de
João Cândido que foi vereador em Miguelópolis-SP, teve a filha
Jane, em 1970, e outros filhos, mora em Miguelópolis-SP; 3- Leda,
casada com Luís, teve a filha Simone, (casada, tem filhos) e Luís
Cláudio Freitas, casado, tem a filha Júlia Freitas. Leda mora em
Goiás; 4- Joaquim Pedro de Figueiredo, casado, teve um casal de
filhos, mora em Miguelópolis-SP; 5- Tereza, viúva de Sebastião
Frizzo, teve Heloísa, Natália, Ana Cláudia e Luís Fernando. Teresa
mora em Ribeirão Preto-SP; 6- Zilda, divorciada e viúva de Antônio
Carlos Karan, tem 2 filhos, Juliano Figueiredo Caran, casado com
Bianca Freitas Caran, e Antônio Carlos Figueiredo Caran, casado
com Josiane Alcântara Ramos Figueiredo Caran, tem um filho. Zilda
mora em Goiás; 7- Mirtes, divorciada do “Dinho” que é da família
“Silveira Fernandes” de Passos-MG, a mesma família de Alceu Júlio
da Silveira, e (se não me engano) Dinho é sobrinho do falecido
Sebastião Frizzo. Mirtes teve Betânia (casada) e dois filhos; 8Maria Aparecida, solteira, teve um filho natural, o Guilherme.
Moram em Goiás; 9- Lourdes, casada com Neif Alber Filho, com
filhos. Consta que um décimo filho de Terezina de Castro faleceu
bebê.
3- Antônio Carrilho de Castro Neto, nascido em 1929, divorciado de
Honorina Monteiro, irmã de Maria Aparecida Monteiro, acima
citada. Todos já falecidos. Sem filhos. Adotou uma filha, Maria Inês,
irmã da Maria Ângela adotada por José de Castro. Maria Inês
faleceu, criança, na grande epidemia de meningite de 1974.
4- e 5- Gêmeas, Maria Abadia e Maria Eulina, nascidas em 1931, e,
falecidas em 1933.
6- Luciana de Castro, nascida em Uberaba-MG, em 06 de outubro de
1933, casada com Alceu Júlio da Silveira, nascido em Penápolis-SP,
em 15 de fevereiro de 1924, filho de João Júlio da Silveira, (o
“Juquinha”), natural de Franca-SP, e de Alcina Monteiro (a
“Chinica”), natural de Uberaba-MG. Alceu é primo, em primeiro
grau, de Honorina e de Maria Aparecida Monteiro. João Júlio
(Juquinha) e Alcina (Chinica) são primos, em primeiro grau, pelo
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lado dos Monteiro de Araújo. Luciana tem um filho, eu, Paulo César
de Castro Silveira. Alceu é falecido. Alceu é da família “Silveira
Fernandes”, da Inconfidência Mineira, de Conselheiro Lafaiete-MG,
que passaram por Candeias-MG, e, se estabeleceram em PassosMG.
7- Suzana de Castro, nascida em 1935, casada com José Batista
Ferreira, (Zé Berto, Zéca). Já falecidos. Cinco filhos. Todos os filhos
de Suzana são “Castro Ferreira”: 1- Terezinha, casada com
Sebastião, tem três filhos: Carla (que tem dois filhos, o Caio e o
Lucas), Alessandra (que tem o filho Vitório) e Bruno, solteiro.
Terezinha mora em Uberlândia-MG. Os demais filhos de Suzana
moram em Uberaba-MG; 2- Leci, casado com Márcia, tem três
filhos: Luciana (que tem o filho Paulo Júnior), Tiago e Neto; 3- Sueli,
divorciada, tem dois filhos: André (que tem a filha Florença) e
Gustavo; 4- Darci, casada, tem 3 filhos: Nélio (que tem a Ana
Beatriz e a Maria Eduarda), Ederson e Eslei; 5- Marli, casada com
Carlos, seu primo, em terceiro grau, também bisneto de Eulina, e
filho de Olavo de Lima. Marli e Carlos também são primos, em
terceiro grau, por parte de Cleonice de Castro, (esposa de Olavo de
Lima, e avó de Carlos), irmã do Dóro, marido de Esmeralda, e, avô
de Marli. Marli tem 3 filhos: Leandro, Eduardo e Juliana.
8- Roberto Carrilho de Castro, (o “Betão”), nascido em 1937, falecido
em 1994, de câncer, foi casado com Inedes Carvalho, viúva de Ari.
Roberto teve um filho adotivo, o Leandro, casado, com filhos. Teve
uma filha: Roberta de Carvalho Castro, nascida em 17 de agosto de
1979, casada, com um filho, o Henrique. Inedes ainda vive, e, é
casada, em terceiras núpcias, com Gilberto. Inedes e Roberta
moram em Franca-SP. Roberta é a neta caçula de Esmeralda.
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