Câmara-de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Biografia : Antônio Alves da Silva

Nasceu na cidade de Guaratingüetá aos 13 de fevereiro 1913.
Viveu lá até a revolução de 1932 quando foi convocado para servir
como soldado onde ficou até o término da revolução, quando deu
baixa estava na cidade de Santos onde ficou trabalhando nas docas.
Veio para Campos do Jordão onde trabalhou na construção da
antiga estrada de rodagem.
Passou a trabalhar na fazenda da Guarda hoje Horto Florestal.
Trabalhou na Estrada de Ferro Campos do Jordão onde ajudou na
construção do Teleférico, como Eletricista de Manutenção.
Mudou-se para Pindamonhangaba no ano de 1952 onde participou
da construção da Igreja de Santo Antônio na Vila Santa Clara onde
participava como leiloeiro.
•

Foi casado com Dona Ana Moura da Silva com quem teve sete
filhos, Maria Paula Guimarães, Nelson Carlos da Silva, Vera Carla
Ferreira da Silva, Marileia Silva Melo, Roseli Silva César, Carlos
Roberto da Silva e Marco Antônio da Silva. Teve 21 netos e 22
bisnetos.
Trabalhou na Estrada de Ferro Campos do Jordão por 33 anos,
onde se aposentou.
Faleceu aos 15 de setembro de 1979.

Praça Barão do Rio Branco, 22 - Centro - PABX (012)243-2355 FAX(012) 243-2162
Pindamonhangaba - São Paulo - CEP 12400-900
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