Descendentes de Francisco Antonio de Brito

1

1 Francisco Antonio de Brito
O genearca nasceu por volta de 1806 conforme idade declarada no alistamento
eleitoral de 1873, primeira referência de sua presença no município de Leopoldina,
como eleitor do 11º quarteirão. Faleceu antes de 21 de setembro de 1883, data de
levantamento de depósito judicial por seu filho Joaquim.
No município foram encontrados dois de seus filhos: Joaquim e Francisco.

1.1 Joaquim Antonio de Brito
Nasceu por volta de 1831 e em 1876 recebeu o comprovante de alistamento
como eleitor do então distrito de Conceição da Boa Vista. Faleceu antes de setembro
de 1897, segundo o requerimento de sua filha Adelina para casar-se. Em 1880, no
distrito de Conceição da Boa Vista, vendeu para José Maria de Brito 3 alqueires 3
quartas e meia de terras no lugar denominado Grota, no córrego São Benedito. Sua
primeira esposa, Mariana Cândida de Jesus, faleceu antes de setembro de 1879.
Deste casamento encontramos cinco filhos:
1.1.1 Francisco Fernandes de Brito casou-se no dia 15 de janeiro de 1888
em Leopoldina, com Altina Maria de Jesus, filha de Antonio José Lisboa e
Maria Madalena de Souza.
1.1.2 Antonio Marcelino de Brito nasceu no dia 06 de abril de 1866 em
Leopoldina e foi batizado no dia 28 do mesmo mês. Em 1892 foi alistado
como eleitor no município. Foi casado com Maria Madalena, com quem
teve a filha Malvina, nascida no dia 20 de dezembro de 1900 e batizada
aos 18 de maio do ano seguinte.
1.1.3 José nasceu aos 05 de fevereiro de 1867 em Leopoldina, tendo sido
batizado no dia 12 de março do mesmo ano.
1.1.4 Joaquim nasceu aos 14 de abril de 1870 em Leopoldina e foi batizado no
dia 23 de maio do mesmo ano.
1.1.5 João Xavier de Brito nasceu por volta de 1873 e no dia 23 de julho de
1904, em Leopoldina, casou-se com Jovina Maria de Jesus, filha de José
Vicente de Oliveira e Amélia Maria da Conceição. O casal teve, pelo
menos, o filho José, nascido no dia 12 de maio de 1905 e batizado aos 16
de julho do mesmo ano, tendo por padrinhos os avós maternos.
Joaquim Antonio de Brito casou-se pela segunda vez no dia 26 de setembro
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de 1879 em Leopoldina, com Rita Candida de Jesus. Para o casamento religioso houve
necessidade de dispensa de impedimento, sem que o tipo tenha sido declarado. O
casal Joaquim e Rita teve, pelo menos, 3 filhos:
1.1.6 Adelina Honorata de Brito, nascida no dia 22 de dezembro de 1880 em
Leopoldina, tendo sido batizada no dia 30 de janeiro seguinte. Casou-se
no dia 25 de setembro de 1897, em Leopoldina, com José Cipriano de
Carvalho, filho de Antonio Guilherme de Carvalho e Ana Candida de
Jesus. Adelina é referida em algumas fontes com o nome de Laudelina.
Adelina e José Cipriano foram pais, de pelo menos, 6 filhos:
1.1.6.1 Luiz, nascido aos 10 de julho de 1898 em Leopoldina e batizado
no dia 15 de outubro do mesmo ano.
1.1.6.2 Alberto Cipriano de Carvalho nasceu por volta de 1900 em
Leopoldina e no dia 28 de julho de 1928 aí se casou com Antonia
Flora de Miranda, filha de Manoel Rodrigues de Miranda e Flora
Francisca de Mendonça.
1.1.6.3 Izaura Cipriana de Carvalho nasceu no dia 06 de julho de 1901
em Leopoldina. Casou-se no dia 25 de setembro de 1920, em
Leopoldina, com Reinaldo José de Oliveira, filho de Carlos José de
Oliveira e Maria Tertulina das Dores.
1.1.6.4 Sebastião nasceu por volta de 1915 e faleceu no dia 24 de março
de 1920, em Leopoldina.
1.1.6.5 Luzia nasceu no dia 03 de dezembro de 1916 em Leopoldina e foi
batizada aos 30 de outubro de 1918, tendo por padrinhos Manoel
Venancio de Brito e Francisca Maria de Jesus.
1.1.6.6 Pedro nasceu aos 05 de agosto de 1918 em Leopoldina e foi
batizado no dia 30 de outubro de 1919, tendo por padrinhos
Raimundo Monteiro da Costa Cruz e Tereza Lima da Costa Cruz.
1.1.7 Joaquina Cândida de Jesus nasceu no dia 28 de outubro de 1882 em
Leopoldina, sendo batizada aos 05 de dezembro de 1882. Casou-se em
Leopoldina, no dia 22 de dezembro de 1903, com Rodolfo Amancio
Pereira, filho de Antonio Amancio Pereira e Maria José de Almeida. No
dia 25 de maio de 1906 nasceu Petronilha, filha de Joaquina e Rodolfo.
1.1.8 Bernardo nasceu no dia 28 de outubro de 1883 em Leopoldina, sendo
batizado no dia 16 de dezembro do mesmo ano
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1.2 Francisco Antonio de Brito Júnior
Nasceu por volta de 1835 e em 1873 foi alistado como eleitor do 14º quarteirão
de Leopoldina. Faleceu antes de 1882 quando se casou a filha Maria Josefina. Com
Carolina Rosa Delfim Gama Francisco teve, pelo menos, 4 filhos”
1.2.1 José Delfim Gama casou-se em Leopoldina, no dia 16 de outubro de
1886, com Antonia Maria de Jesus, filha de Francisco Antonio de Brito e
Maria Carolina de Jesus. É possível que este Francisco Antonio de Brito
seja o avô paterno de José Delfim em um segundo casamento. No dia 21
de fevereiro de 1898, no distrito de Ribeiro Junqueira, nasceu Maria, filha
de José Delfim e Antonia.
1.2.2 Maria Josefina de Brito nasceu no dia 28 de junho de 1861 em
Leopoldina, sendo batizada aos 14 de julho do mesmo ano. Casou-se em
Leopoldina, no dia 28 de janeiro de 1882, com José de Oliveira Martins,
filho de José Antonio de Oliveira Martins e Emilia Carolina Werneck. Maria
Josefina faleceu em Leopoldina no dia 21 de março de 1884,
provavelmente de parto.
1.2.3 Antonio nasceu no dia 15 de novembro de 1866 em Leopoldina, sendo
batizado no dia 01 de dezembro do mesmo ano.
1.2.4 Ernestina Delfim Brito nasceu no dia 06 de julho de 1869 em Leopoldina
e foi batizada aos 06 de fevereiro do ano seguinte. Ernestina faleceu em
Leopoldina no dia 24 de novembro de 1887.
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