
400.6 1.5- DOSSIÊ SOBRE A GENEALOGIA DA FAMÍLIA BEZERRA DE MENEZES. 1901-1994. 
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Do Tenente-Coronel JOSE GERALDO BEZERRA DE MENEZES são filhos, de 

outra união: I) Cap. Dionízio Eleutêrio Bezerra de Menezes, n. 1809, f. 1884, 

tabelião da Vila de Milagres, pai de: A) Padre Antônio Bezerra de Menezes,~ 

lecido na Capital Federal; foi vigário na freguesia do Engenho Novo; B) Pa-

dre lrineu Pinheiro Bezerra de Menezes, vigário de Mecejana, no Ceará, que 

se ordenou depois de viúvo, tendo do seu legítimo consórcio com Joaquina Mo 

reira dos Santos dois filhos: a) José Pinheiro Bezerra de Menezes, militar~~ 
~~~o-(.~;) 

rb) Maria Bezerra de Menezes, que viveu em companhia do pai; C) Raimunda Be-

zerra de Menezes Figueiredo, c.c. o Coronel Manoel Furtado de F i g u e i r ed o ; 



-

' Fi]_Jws de outra tLi1Hto do Tenente-Coronel José Ge-ra~_do Beze,..ra 

de Menezes; 

I - Dion1 :;;·7 o E~ outério Bezer-ra de Menezes , '4d na Vila de Hilagres , 

C 1 75 E • d t b ., . 1'( Co.&e•• --uz.-T~~~ ear~ , aos anos, xercla o cargo e a e~l~o . 

~Ff~-
0 jornal "D . Pedro II" , de Fortaleza, noticiou- lhe o faleci ento , 

E a not1cia foi reproduzida, na integra , em no Provinciano" - Para1ba 

do Sul , 19- 6-1884. "Como polf tico, diz o texto , esteve sempre nas fi-

leiras do Partido Conservador , ao ual prestou serviços com os seus pru

dentes conselhos" . 

S~o seus filhos (1-4) : 

1, José tmU ogenes Bezerra de Menezes , casado , sem des endência . 
M - -·1850--~J ......._.-(fJ-5){. 

_ 2 . Pe . Irineu Pinheiro Bezerra de Meneze50~~~~ 
é~~ck.~~~- .~ ~K'...P.---~- ~.-SL.: 

rteVef dois filhos com Joaquina Mor·eira dos San-cosyU}:oe 0~Rtti2Li& em 

~ ........ ~rile=> José Pi eiro Bezerra de Menezes e Maria Bezerra 

de Menezes , 

3 . Ana Bezerra de Menezes , casada , sem filho:;; . 

4. ~~unda Bezerra "'e Nenezes Figue:'l.redo , segunda esposa do Tenente

Coron~tado de Figueiredo , sem suce:Jsão . O Tenente-Corone: Figuei-

redo , ~ chefe po:.:..itico em Hilagres , casara- se em primeiras núpcias 

com r1aria Bezerra de Menezes • 
• 
I I - José Geraldo Bezerra de Menezes , pai de Maria , casada , 



LDO DB3CEND~NCIA 

'>i-.... .As~.b . 
~~r A 

~b, ~~ Geraldo 1-~ontedonio Bezerra de Henezes 
Jii- ~o{,.~~~~~~ 

~ ~ .,(..:. ~· . , 
O Ten te- onel Jose. Geraldo Bezerra de Henezes 

nasceu no Crato, a ~~.!»=~Passou algum te;po ~ 
, .. -

moaidade em estudos da l1ngua latina• 

15 -A82 '.?-' ------=---... 
Em 18_ ... ~ por questões pol:Cticas, foi 

prêso injustamente e remetido para Pernambuco, a fim de satisfazer 

a vingança d~ quem não consegu_iu exercê-la nas · pessoas do Brigade1 

ro Leandl!!LBezerra Honteiro e do Coronel GWtaJ9- Luiz Teles de He-
- < A.~ 

neze o Esteve em Perna11buco) jJrmeses . 

Depois da volta do _Brigadeiro e do Coronel Gonçalo 

da provincia de Sergipe, pára onde se haviam retirado, evitando~r 

seguições, tornou ~ Tenente-Coronel José ~ill..Q ao Carir Í -Novo, a:C 
.. 

desposa~do sua pri~ Jeroni 
--== 

~.~sado, dedicou-se à vida da a~ricultt~a e criação de gado 

em seu sitio das Porteiras, ue lhe coube por doação paterna. 

No Crato, foi Juiz I1unicipal, quando era o cargo de 

-nomeação da Câmara, vereador e presidente da assembléia municipal, 

delegado por espaço de cinco anos e esteve no exercicio de Juiz de 

Direito por vários anos 

en11errado na 

.Capela de N. S. das Dores do Joazeiro, na mesma sepultura em queoo 

acham os restos mortais de seu pai, Brigadeiro Leandro Bezerra MOn 

te ir o. 

O jornal 11 0 Araripe", do Crato, que se editava na 

Tip. de l·1onte & Comp., publicou em seu nQ 48, edição de l4 de ju

nho de 1856, longa noticia sÕbre o falecimento do Tenente-Coronel 

José Geraldo, da qual reproduze o seguinte trecho: 

"Filho legitimo do Brigadeiro Leandro Bezerra Non-



• > ·r 

® 

t~iro e de D. osa Jose/ a do Sacramento, o seu nascimento era uma rã 
zao para aspirar as honr~s N que obteve na ~i a pÚblic ,mas se pelos 
s~us antepassados e tradi~ao de famÍlia, ~ podia ter essas aspirã 
çoes, ja .. ais continuari~ a merecer as proyas de confiança que Nlhe d.§. 
ram o governo de seu pals e seus concidadaos se por ventura nao ti
vesse mérito pessoal, nesta bela época em que as condiçÕes do nas
ciment~ ada expriryem e só o mérito e a virtude devem conquistar o 
galardao que lhes e devido". o~~-~~-~==--- . :..Do?> Á 

FI :lt- ~-482~1~?~ ~~-&lO. -/~)1 ~· 
- ~~--, ~·,.-~-Jt>-C/roq, 

A ~~------~ 4 Jeronima Bezerra de l-1enezes, esp-~sa Ql;' TeReB:6e 

______ :_~~~= n~~~~~~~~~~ 
parente, cunhado, 

ro Lobo de Menezes. 

Filha do Capitão Nazário da Rosa Muniz , natural de 

Sergipe, onde faleceu, sendo sepultado na matriz de Itabaiana, e de 

ft; Maria Silvana de Rezende, casados no c·eará. Neta paterna de Gas

par de Araujo Maciel, licenciado de Coimbra, e de sua mulher ·ta Ca-,._ 
. - ~ 

tarina Teles de Menezes, cujos ascendentes ~ estudados em ou-

tro ramo da famÍlia. Neta materna do Ca~arlos Zacarias de Rezen-
.... 

de, natural de Sergipe, e de sua mulher ~ Jeronima Bezerra de 11en~ 

zes (esta, filha de ~~ Perpétua de Mendonça e Menezes - irmã do Bri 

gadeiro Leandro Bezerr!3- Monteiro - e seu marido lferes J.1anoel chS:il 

va Pereira, natural de Pernambuco) . 

O Ca~arlos Zacarias de ezende era filho do Ca

pitão-m~r Carlos Zacarias de Rezende e t. sua mulher D. Joana, e ~ 

to pater o do Capitão Francisco de Rezende e " sua mulher ~ Clara 

I-faria de Li.:'la. 



• 

-·-
Seguem-se os irmãos de D. JerÔnima, espÕsa do Tenen 

te-Coronel ~os» Geraldo @zerrél: ~_!!enezes: 

E) Generosa Bezerra de Ienezes, c.c. Ratmundo P~ 

droso Batista (filho de Ant~nio Pedroso, português , c.c. ~ Franci~ 

ca Ferreira Lima). Pais de: a) 111 Floripes Bezerra Pedroso, o . c. An 

tSnio Moreira Maia, com filhos; b) D. Jesuina, espÕsa de Cassiano~ 

reira Maia, com sucessao. 

D) 1/h Clara de 1~1enezes, c.c. o Coronel José Perei-

ra }faia, pais de • Josefina Leopoldina Haia, c.c . o Capitão José 

Batista Romão de Noronha , com sucessao. 

A) Manoel Joaquim da Rosa Iuniz, c . c . sua parenta 
I .. l/flt Rosa Bezerra , filha do Sargento-mor S.imeao Teles de Henezcs e 

de sua mulher • Ana Arnaut, com filhos . JJ.,. ~ ~ 
w~ .. 

B) Carlos da Rosa Huniz , sua parenta _.. Vicen 

cia Correia Lima , com filhos . 

C) Francisco Carlos 

ra~ com ~ Francisca de Lavor, filha do Cap. }~ 
~~~~- ' ál. ~~a !!=e ih! I' • 1~e: :hRs~ ...:._ i'tjhêr-d:e-~an:d~:e-file~~~~•M@t:=b'O 

e 
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"Em 1863, em dias de se-

tembro ou outubro, fomos de Sergipe visitá-la, justamente quando o Sr. Bispo 

do Ceará D. Luís, depois Arcebispo da Bahia, andava visitando a diocese, che 

gando ao Juazeiro, abriu Crisma, e viu chegar uma velha a quem velhas, mo-

ças e meninas procuravam para madrinha, subindo o número a mais de cem afi 

lhadas. O mesmo aconteceu dias depois na cidade do Crato. Antes da idéia da 

emancipação dominar o Ceará, ela ainda em vida tinha 1 ibertado todos os es-

cravos; por isso, e ~~ pelas esmolas ~ F': J:e d~, ficou nos últimos 

na porta da Igreja de N. Sra. das Dores, da parte de fora, por dizer não ser 

digna de ter sepultura dentro do templo" . 

A morte de D. JERDNIMA mereceu .. 
~F~~,~ ll?-8-4~&6 . tt 
de:r:::d: :gj: de ior:o:.L~~ ~1 ad~e e r:.eee-Heeert:e~a t!l~'" usrl~i: fle -ee--+-ecle ferffl+++.aFRÍ 1 ia, 

n; -: ~~~te:e ri~, U "::kéyã•t "'" a Bote, =Ooro e5ta •~•• a~FeJtiffi~ 
deFRente :efewiela 11a f'rÓp:;:ia llobíc=a . Este o tópico principal: 

---
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""" FALECIMENTO. No dia 31 domes passado (ou seja, 31-7-1886) 

eu a alma ao Criador no sítio Salgadinho, termo do Crato, 

Exma. Sra. D. JERDNIMA BEZERRA DE MENEZES, na idade de 

3 anos. 

"A ilustre finada pertencia a uma das famílias mais 

radicionais da província. 

"Foi casada com o Coronel JOSE GERALDO BEZERRA DE MENE 

ES, preclaro cearense, falecido em junho de 1855. 

"De seu consórcio deixa crescida descendência e sobre

ivem três filhos, os Srs. Dr. Leandro Bezerra Monteiro, m~ 

or Pedro Bezerra Monteiro e a Exma. Sra. D. Rosa Bezerra, 

iúva do nosso pranteado amigo tenente-coronel Joaquim Bc

erra de Menezes". 

Dr. Jos é Ge r a l do fêz amplo estude sobre os ascenden t es de D. J~ RO-

NIMA/' por ambos os l ados, pa ter no e mater no. Dir-se-ia nobili estil'pe <-am 



Menezes e D. JerÔnima Bezerra de Menezes , -

• 1) DR. LEJ\NDRO BEZ HONTEIRO 

na cidade do Grato a 11 de julho de 1826. 

Batizado no sítio Santo "" ntonio , por seu primo Padre Pedro Ribeiro 

da Silva, filho de D. Luiza de Henezes , c.c. o Capitão-m&r Sebas -

tião Pais de ndrade, sendo padrinhos seus avós paternos. 
~~ o-"';>~~ 
z--sttidou hl:lffl~"i:idades ae Gomo~e na cidade do Grato, 

~:~Í~o Jardim e cidade de · rcó ; ~~t~~ ~s se Liceu 

da cidade de Fortaleza, - lugar,es e capital do Ceará,~ concluin

do-os, sempre com distinção , no Colégio das rtes da cidade de O

linda, em Pernambuco, onde se matriculou na respectiva cademia de 

Direito em 1847, obtendo em 5 de novembro de 1851, após o mais dis 

tinto e brilhante c~so, o grau de bacharel em Ciências JurÍdicas 

e oc.:.ais. 

Casou-se em Sergipe, a 31 de janeiro de 1852, com 

.. Emerenciana de Siqueira Maciel Bezerra. 

Em 1853, foi noneado Juiz Municipal e de 6r~ãos de 
... 

;stancia e termos anexos, onde exerceu durante quase dois anos o 

~- o Dr. LEANDRO BEZERRA MO~TEIRO, a cuja atuaçao nos referimos 

em capítulo anterior (Cap. I -An tepassados - n? 1), casou-se em Sergipe a 

31-1-1852, sendo celebrante o Pe. Euzébio Pais de Al meida, então Vigário re 

comendado do Rosário do Catete, com EMERENCIANA DE SIQU/ EIRA MACIEL BEZERRA 

(filha do Coronel Antônio Luiz de Araújo Maciel e de Rosa Siqueira e Melo), 

n. 9-12-1830, f. 9-l-l8881 ~com assistência do Pe. Carlos Terrier, S.J.1, se 

pultada no cemitério de Santo Antônio da Encruzilh~da, na Paraíba do Sul. 
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Advogou na ParaÍba do Sul, tratando também da lavo~ 

ra em sua fazenda de Santa Rosa. 

Grande o seu interêsse pelos estudos de linhagem ~pe 

las pesquizas históricas em tôrno de nossa farnilia. 

lfle e o filho José Geraldo deixaram-se empolgar por 
A 

este sentimento nobili tante de que trata o consagrado terceto à:> po~ 
A 

ta portugues: 

11 Ó árvore ancestral, copada e forte, 

Não seja a minha vida a tua morte 

- que a tua vida nao se acabe em mimln 

E podemos dizer, em linguagem camiliana, que ambos 

timbraram em honrar os apelidos de seus avós. 

Faleceu no Fonseca, em Niterói, a 15 de novembro de 

1911, sendo sepultado no cemitério do Maruí. Acompanhou o entêrro 

Frei dolpho Thompson, O.F.M. 

De minha autoria, os seguintes artigos e discursos 

nos quais focaliso a figura de Leandro Bezerra Honteiro: 

· 1) D. Vital - Discurso pronunciado no Teatro l'Iunic1 

pal da Capital da RepÚblica, na comemoração do centenário do Bispo 
A40'\r. -~. -.ACfJf/..j; 

de Ol~nda - Revista "Vozes de Petrópolis", AQV(;Hn~àellemb::r o de 1~; 

- _Aa.-At:JA/'1; :t9t.1. • 11 0 E t d 11 N t ' · 3 '~1/IJ; "A Manha, Rio, 1!:2 el-e Eiellemb1'o de x ~ s a o , i ero~, , 
-2J1L A-Af?IIS; 

~ 11 Le gionár i o" , S. Paulo 7'(1 -€\>e-:;:;,·~.ea.· -P::il~ll-~~~ 
. Á~~~ 

dição 11 , Recife, abril""~. 

2) O Ceará e a Questão Religiosa - 11 0 Legionário" 

Sa-o P s~ JD-AGrl-f~ • - - , ... . - , ' 
aulo, [.ó::'de "A Açao", orgao da Açao Catolica 

A-1-4 tfJf· 
Diocesana do Grato, 27-ãe~~~~~~~~ 

3) A posição do Episconado Brasileiro na Questão Re

ligiosa - "A Hanhâ", Rio. 

4) Aracaju em 1855 -

5) O Conselheiro Paulino - Aspectos da PolÍtica Flu

minense no Segundo Reinado - "Revista do Instituto HistÓrico e Geo

gráfico Brasileiro", Vol. 190, -j-a~~na~e., 0946, págs. 20-28. 

"-r· ... ·~~~ 



• • . .. 

6) Leandro Bezerra Honteiro - Fundador da Casa de 

Caridade de ParaÍba do Sul - "Entre-Rios Jornal", de Entre-Rios, Es
A4- 1Cfif '3~ 

tado do Rio de Janeiro, números de 7 e 14 ~~~~~~~~~~ 

7) Capistrano de breu - In "Letras Brasileiras" ,Rio, 

maio de 1941+. 
I 

8) José Geraldo Bezerra de Henezes - "Revista Genea

lÓgica Brasileira" - Ano VII, 2º semestre de 1946, páginas 41+5 e 453. 

-Vejam-se, ainda, sobre o Dr. Leandro Bezerra Montei-

ro, entre outros: 

1) José Bonifácio de Souza,~~Leandro Bezerra Montei

l:.Q - um precursor da Acão CatÓlicaif. - Folheto impresso na Tip. Hiner

va - Fortaleza, 1945, 52 páginas. 

2) Barão de StudartJ#~Dicionário Bio-bibliográfico 
" Cearense~, às ~ 239-243· 

3) Padre Sena Freitas1 ~· ~Escritos CatÓlicos de Hon-

4) Vilhena de Morais ,~ 1'0 Gabinete Caxias e a anis

tia aos Bispos na Questão Religiosa~ -

5). Dr. Augusto Victorino Jacramento Blake 11 ~icio
' nário Bibliográfico Brasileiro~ 52 volume, pág. 292. 

6) ~funoel BenÍcio1 ~ Dr. Leandro Bezerra~ Longa bio

grafia, publicada por ocasião do 81Q aniversário natalÍcio de Lean-
, , 0- .;f'(O'f .. - ~ 

dro Bezerra - 11 0 Fluminense", Ni ter oi, 11 ~ jur...he d-e 1907. hste ar-
. , ~ '1-A'ff) ~ 

tigo e confirmado pelo autor do mes:::1o em 110 Fluminense", de 3 k ~-

7) D. Antonio de Almeida Lustosa,~ ~Dom ntonio de 

I'1acedo Costa 't4l +4-

8) JÚlio Abreu,~ 1Respigando_Q passado~-

9) Carlos de Laet1 ~of!Leandro Bezerra Monteí-
A1-~'11lf· ·-·· --ro"'lf' - li Jornal do Brasil", Rio, 15 ,..doe neveB:b!'o de 1911j;: Reproduzido 

no livro :M*trooens .§...Idéias à Luz -ªª ~~, de Geraldo Bezerra de 1·1ene.

zes , -1.5»-~ a_,Q,_~· 
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10) Agripino Grieco1 fi. ~~ara:fba do Sul, do fast{gio 

agr:fcola à estagnação dos burocratas'*, ~ 11 0 Café no 2º Centenário 

de sua introdução no Brasil". 

11) .!onsenhor lboino Pequeno/ li iles Ch!'ist~~ 

~GtJornal do Brasil" - Rio, · . 
"'""" 'r - .-(-/(Cf )f 5: 

12) adre JÚlio Mari~ ;oLivro do Centenário. 

13) Dr. Antonio ~mnoel dos eis ,~ ~O Bispo de Olin

da perante a HistÓria4H. 

14) José 

de Olinda em 1851* -

~: 233 a 243 - ~sbe artigo de José Geraldo~(falecido em .. 
sobre "Curiosidades" da Academia de Olinda, foi encontrado entre 

os seus nunerosos manuscritos. 

N.S. do 

leceu a 

Sua esposa, D. merenciana, nascida na freguezia de 

Rosário do Catete, em Sergipe, a 9~~1830, fa
A-A3S11 ~--------

9' · · do Sul, ~ sepultada no 

Cemitério de anto ntônio da Encruzilhada. ~ilha dos senhores dos 

engenhos Serra-Negra e JericÓ, Coronel Antonio Luiz de raujo Ma.
.p. :z a-44-4f) 5o, 

ciel, nascido em Serra-'iegra no ano de 17981 fi' :la::iEJei;G;e ~atm-

sepultado na freguezia de N. ~. do Rosário do 

Catete, 

nador AntSnio Diniz de Siqueira e Nelo, nascida no engenho de Itap.Q. 

ranga, em Vasa-barris, na freguezia de • Cristóvão de Sergipe, a ~ 
A6- -;:;- -1<aoJ1, -P- Á6 ... r- .-rafl Cf', 4 ::--.... 

d-e ffiB::f'ÇO de l~l:t: s-fa-~i4& & =16 Je"""st!'temrJI'ü ae- 18~ Sepultada na 

Capela de N.S. do CarLo, no engenho de JericÓ. 

D. Emerenciana era quarta neta do Coronel Domingos 

Dias .Coelho, fidalgo português de fortuna considerável, e a quem 

textualmente se referiu o Padre Frei ntonio de anta !~ia Jaboa

tão em seu livro l(uovo Orbe Seráfico'lf - Lisboa, 1761, Cap. 13 11 riQ 

cÍpio e Progresso do Conve~to da Cidade de Sergipe d'El Rey até o 

presente", 546, pág. 586. 
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