Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

BIOGRAFIA: JOSÉ DIAS SOBRINHO

José Dias Sobrinho, nasceu em Paraguaçá/MG, no dia 05 de janeiro de 1897,
filho de Francisco Dias de Pereira e Mariana Dias Pereira, que eram
lavradores em Santo Antônio do Pinhal.
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Desde criança sempre ajudou seus pais e logo criou seu próprio negócio como
comerciante, mas sem deixar a lavoura para trás.
Em Santo Antônio do Pinhal, conheceu a casou-se com Andrelina da Costa
Mansocom e teve 14 filhos.
Em 1942 mudou-se para Pindamonhangaba, sempre trabalhando no comércio
e também prestando ajuda na Igreja Matriz com o Monsenhor João José de
Azevedo como coroinha, depois tornou-se irmão do Santíssimo Congregado
Mariano, Vicentino, Franciscano Secular (OFS) e Legião de Maria.
Faleceu em 10 de junho de 1983 em Pindamonhangaba, cidade onde viveu
praticamente toda sua vida, deixando muita saudade a todos que passaram por
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sua vida .
Como Vicentino era uma pessoa muito caridosa e ajudava a todos com muito
amor.
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José Dias Sobrinho, nasceu em Paraguaçu MG, no dia 05 de Janeiro de 1897, filho de
Francisco Dias de Pereira e Mariana Dias de Pereira, que eram lavradores em Santo
Antônio do Pinhal SP.
Desde criança sempre ajudou seus pais e logo criou seu próprio negócio como
comerciante, mas sem deixar a lavoura para trás.
Em Santo Antônio do Pinhal, conheceu e casou-se com Andrelina da Coosta Mans om
quem teve 14 filhos.
Em 1942 mudou-se para Pindamonhangaba SP, sempre trabalhando comércio e também
prestando ajuda na igreja Matriz com o Monsenhor João José de Azedo como coroinha,
depois tornou-se irmão do santíssimo, congregado Mariano, Vicentino, Franciscano Secular
(O F 5) e legião de Maria.
Faleceu em 10 de junho de 1983 em Pindamonhangaba SP, cidade onde viveu
praticamente toda sua vida, deixando muita saudade a todos que passaram por sua vida.
Como Vicentino era uma pessoa muito caridosa e ajudava a todos com muito amor.

