
carlos justino monteiro
Nascimento: Cerca de 1862,

candeias minas gerais mais

provavel

Morte: 1936, penapolis, sao paulo

joao monteiro de araujo,

Neto
Nascimento: 1820, candeias,

minas gerais

Morte: 1900, uberaba, minas

gerais

jose monteiro de araujo
Nascimento: 1785, conselheiro

lafaiete-mg?, barbacena mg? ver

testamento em franca-sp

Morte: 1860, fazenda do morro

redondo franca, sao paulo com

inventario e testamento em 1861

joao monteiro de araujo, I
Nascimento: 1723, freguesia de

santiago de carreira de refojos,

concelho santo tirso, distrito do

porto, portugal

Morte: 1799, candeias, minas

gerais

manuel monteiro
Nascimento: mais ou menos 1690,

freguesia de santiago de carreira

de refojos concelho de santo

tirso porto portugal

Falecido

joao da costa
Nascimento: sao paio de

guimaraes?

Morte: antes de maio de 1719,

sao paio de guimaraes

maria ou mariana monteira
Falecida

isabel antonia
Nascimento: freguesia de

santiago de carreira de refojos

concelho de santo tirso porto

portugal

Falecida

domingos antonio
Morte: antes de maio de 1719,

freg santiago de carreira de

refojos concelho santo tirso

porto portugal

domingas antonia
Falecida

ana maria de jesus
Nascimento: 26 Mar 1747,

guarulhos sao paulo

Morte: 1810, candeias, minas

gerais, inventario em 1810,

formiga-mg

jose vaz de morais
Nascimento: guarulhos sao paulo

Falecido

jose vaz muniz
Falecido

pedro vaz muniz
Falecido

francisco vaz muniz
Falecido

leonor pereira
Falecida

joana simoa rodrigues
Morte: 1706 avancada idade, sao

paulo-sp

simao lopes
Nascimento: portugal

Falecido

joana fernandes
Falecida

antonio fernandes
Falecido

antonia rodrigues, II
Falecida

antonio rodrigues
Falecido

antonia rodrigues, I
Falecida

piquerobi
Falecido

nome tapuia
Falecida

ana pires de oliveira
Falecida

bento pires de oliveira
Falecido

isabel de morais da silva
Falecida

angela paes de almeida
Nascimento: mogi das cruzes sp

brasil

Falecida

Manoel Pimenta de Abreu
Falecido

Maria de Godoy de Almeida
Falecida

maria joaquina de jesus
Nascimento: 1792 a 1794,

itatiaia, ouro branco mg

Morte: 1871 ou 1872, inventario

em 1872, itirapua, sao paulo

joaquim pires de morais
Nascimento: 1758, batizado em

23 junho 1759, barbacena mg

Falecido

jose vaz de morais
Nascimento: guarulhos sao paulo

Falecido

angela paes de almeida
Nascimento: mogi das cruzes sp

brasil

Falecida

clara maria de jesus
Nascimento: 1762

Falecida

laura candida de assuncao
Nascimento: 1829 batismo em 12

jul 1829, candeias, minas gerais

Morte: 1908, uberaba, minas

gerais

antonio pires de morais
Falecido

joaquim pires de morais?
Falecido

clara maria de jesus?
Falecida

mathildes cândida de

assumpção
Falecida
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