- CAPÍTULO VIII Alferes Silvestre da Silva e Oliveira, nascido em Santa Luzia de Sabará-MG, foi agricultor e
proprietário da antiga “Chácara da Doce” hoje Vila Santa Maria; foi um dos carapinas que
trabalharam na construção da igreja da Matriz de Uberaba-MG, onde faleceu a 14 de abril de 1885,
casado com Francisca Maria de Queiros. Teve um filho.
1-1
Alferes José Marinho de Oliveira Ramos, nascido em Itabira de Campo-MG, em 1803;
durante muitos anos foi procurador da Câmara Municipal de Uberaba-MG, agricultor e vinhateiro
na mesma cidade, casado, em primeiras núpcias, com Felicidade Gandara com quem houve um
filho, o primeiro do texto abaixo; e, em segundas núpcias, com Docelina Maria da Conceição
(Doce), filha do Capitão Camilo de Lélis e Silva e de Francisca Ferreira Gandara, de Tamanduá,
hoje Itapecerica-MG. Camilo de Lélis é primo do Capitão Domingos, e é filho de Luís da Silva
Cardoso. O Alferes José Marinho faleceu em Uberaba, a 20 de novembro de 1860, e, sua viúva
casou-se novamente com o Dr. Ernesto José de Souza, indo para o Rio Grande do Sul, onde morreu.
Do primeiro matrimônio teve:
2-1 José da Silva e Oliveira, natural de Paraupeba-MG, casado a 2 de junho de 1842, com
Felisbina Maria de Oliveira, falecida a 20 de dezembro de 1885, filha de Luiz Antonio da Silva e de
Quiteria Maria de Jesus.
Foi negociante em Uberaba, agricultor e criador nas Fazendas Velhas e Piracanjuba, no
município da mesma cidade, onde ainda exerceu diversos cargos públicos entre os quais o de
porteiro à escola normal, falecido aos 30 de julho de 1900. Teve:
3-1
Maria da Silva e Oliveira, nascida em 6 de abril de 1843, e casada em 13 de outubro de
1858, com Antonio Homem do Amaral, filho legítimo de Antonio Homem e de Maria de Amaral.
Teve:
4-1
Domingos, falecido em pequeno
4-2
Maria da Conceição da Silva e Oliveira, falecida em pequena.
4-3
Maria da Silva e Oliveira, idem, idem.
4-4
Francisco da Silva e Oliveira, idem, idem.
4-5
Antonio Homem do Nascimento, casado e residente na Fazenda do “Cerradão” município de
Frutal-MG, onde tem a geração.
4-6
Augusta da Silva e Oliveira, casada com Francisco Rodrigues Barbosa Junior, filho de outro
de igual nome e de Laura Barbosa. Não houve geração.
4-7
Evaristo José do Amaral, falecido em 15 de julho de 1920, na cidade de Uberaba, casado
com Ana dos Reis Amaral, nascida na mesma cidade a 26 de janeiro de 1873, filha dos finados
Tenente Fidelis Gonçalves dos Reis e de Escolástica Guilhermina dos Reis, falecida.
Teve a seguinte geração:
5-1
Euclides dos Reis Amaral, nasc. a 2 de maio de 1891, guarda livros, solteiro.
5-2
Aida dos Reis Amaral, nasc. a 12 de abril de 1893, casada com.............
5-3
Maria dos Reis Amaral, nasc. a 10 de setembro de 1896, casada com Fábio Máximo de
Junqueira, filho do Coronel José Américo Teixeira Junqueira e de Olímpia Junqueira (Vide os
anteriores Cap. 5º do §1º ns. 1-1, 2-2, 4-5 etc)
Teve:
6-1
Mariana, nascida a 21 de agosto de 1918.
5-4
Olga dos Reis Amaral, nasc 12/ / .
5-5
E..................Nascido a 1-11- de 1898.

*Nota: A sequencia deste título fica interrompida devido ao original estar ilegível sem qualquer
possibilidade de identificação.

