
antonio carrilho de

castro
Nascimento: Entre 1829 e

1831, iguatama ou

candeias minas gerais

Morte: 19 Mai 1896,

uberaba minas gerais

joao carrilho de castro
Falecido

lourenco carrilho

leitao de castro
Falecido

heitor leitao?
Nascimento: candeixas,

coimbra

Falecido

joana de jesus?
Falecida

joaquina maria de jesus
Falecida

joaquina bernardes da

silveira
Falecida

manuel bernardes da

silveira
Falecido

bernardo homem da

silveira
Nascimento: 20 Mai 1725,

freguesia ns piedade da

ponta lajes do pico ilha do

pico açores portugal

Morte: 11 Abr 1795, morro

do ferro oliveira minas

joao gonçalves da areia
Nascimento: 22 Jul 1687, f.

n.s. piedade lajes do pico

açores

Falecido

agostinho gonçalves
Falecido

ana de ascencao
Falecida

maria esperanca
Nascimento: 19 Ago 1687,

matriz de lajes do pico

açores

Falecida

antonio silveira
Nascimento: 1658, f. n.s.

piedade lajes do pico

Falecido

cecilia pereira
Falecida

mariana francisca do

belem
Nascimento: vila do porto

é É integrada pelos lugares

de Vila, Salvaterra,

Valverde, Pedras de São

Pedro, Flor da Rosa,

Santana e Anjos,, 29 Set

1728, freguesia de n.s. da

assunçao da vila do porto,

conselho de vila do porto,

ilha de santa maria açores

Nascimento: batizada em

3 de outubro de 1728

Falecida

jose de andrade braga
Nascimento: 10 Set 1702,

freguesia de n.s. da

assunçao vila do porto ilha

de santa maria açores

Nascimento: batizado em

22 de setembro de 1702

Falecido

manuel de andrade

braga
Nascimento: 1674, ilha do

pico açores

Falecido

inacio de andrade
Nascimento: 1650, ilha do

pico açores

Falecido

ana de andrade
Nascimento: 1660

Falecida

angela de magalhaes
Falecida

manuel curvelo de

magalhaes
Nascimento: 1664

Falecido

francisca de parada
Nascimento: 1674

Falecida

maria da conceicao
Nascimento: 1 Ago 1690,

freguesia de n.s. da

assunçao vila do porto

Nascimento: batizada em

08 agosto de 1690

Falecida

melchior pacheco
Nascimento: 1664,

freguesia de n.s. da

assunçao vila do porto ilha

de santa maria açores

Falecido

manuel pacheco velho
Nascimento: 1640

Falecido

isabel dias
Nascimento: 1650

Falecida

maria de magalhaes
Nascimento: 1675

Falecida

manuel goes de braga
Nascimento: 1650

Falecido

ana de magalhaes melo
Nascimento: 1655

Falecida

joana rodrigues
Falecida

antonio rodrigues?
Falecido

Antepassados de antonio carrilho de castro
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