
lauriana esmeria ferreira
Nascimento: 25 Out 1811, franca

sao paulo

Morte: Anterior a 1886, franca

ou patrocinio paulista

antonio alves ferreira
Nascimento: 25 Jul 1784,

itaverava minas gerais

Morte: 7 Dez 1818, franca sao

paulo

antonio alves de guimaraes
Nascimento: 12 Mai 1737,

freguesia de sao martinho do

candoso termo de guimaraes

portugal

Morte: 17 Mai 1826, franca sao

paulo

manuel alves de faria
Nascimento: freguesia de sao

tiago do candoso

Falecido

ana de abreu
Falecida

josefa gomes moreira
Nascimento: 18 Jan 1762,

itaverava minas gerais

Morte: 21 Jul 1820, franca sao

paulo

manuel gomes ferreira
Nascimento: Cerca de 1730, sao

pedro do alvite cabeceiros de

bastos portugal

Morte: 8 Dez 1779, freguesia de

itatiaia ouro branco minas gerais

ou itaverava minas gerais

feliciano ferreira
Falecido

benta gomes
Falecida

violante moreira de assunção
Nascimento: mais ou menos 1740,

freguesia de itatiaia ouro branco

minas gerais

Morte: mais ou menos 1784,

talvez freguesia de itatiaia ouro

branco minas gerais

manuel moreira de meireles
Nascimento: mais ou menos 1682,

freguesia santa marinha de

prozelo, conselho de arcosde

valdevez, viana do portugal ou

prozelo em amares ou perozelo

penafiel

Morte: conselheiro lafaiete ou

freguesia de itatiaia ouro

brancominas gerais

antonio lopes, Filho
Falecido

lopes
Falecido

ana moreira
Falecida

domingos do couto
Falecido

helena moreira
Falecida

goncalo fernandes
Falecido

maria moreira
Falecida

goncalo rodrigues, Senhor da

Casa de Lagares
Falecido

maria gaspar moreira
Falecida

gaspar goncalves moreira
Falecido

brites duarte
Falecida

josefa rodrigues de assunção
Nascimento: 1700, ilha de

paqueta rio de janeiro freguesia

de maje ou são gonçalo

Morte: itaverava ou itatiaia ouro

branco minas gerais

manuel rodrigues
Falecido

joana de souza
Falecida

joaquina custodia da

conceicao
Nascimento: 30 Set 1782, airuoca

minas gerais

Morte: 13 Mar 1885, patrocinio

paulista sao paulo

manuel ribeiro guimaraes
Nascimento: sao lourenco de

guimaraes portugal

Morte: Cerca de 1800, talvez

airuoca

antonio ribeiro
Falecido

ana goncalves
Falecida

helena maria martins
Nascimento: airuoca minas gerais

Morte: batatais sao paulo

francisco vaz
Falecido

joana martins
Falecida

Antepassados de lauriana esmeria nunes da silva [ferreira]
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