Descendants of Henri Lacombe
Generation 1
1.

HENRI1 LACOMBE was born before 1830 in PARIS - FRANÇA. He married (1) ANNE ALEXANDRINE
MOUSEANY . She was born before 1830 in MONTEREY SUR SAÔNE - FRANÇA.

Henri Lacombe and Anne Alexandrine Mouseany had the following child:
2.

LEON HENRI2 LACOMBE was born in 1848 in FREGUESIA DE S. AMBROSIO PARIS. He married Madelaine Frondoni, daughter of Angelo Frondoni and Maria
Jorge de Almeida, on 23 Feb 1873 in FREGUESIA DE ALCANTARA - LISBOA.
She was born in 1858 in IGREJA DO LORETO - LISBOA. She died in 1936.

i.

Generation 2
2.

2

(Henri1)

was born in 1848 in FREGUESIA DE S. AMBROSIO - PARIS. He
LEON HENRI LACOMBE
married Madelaine Frondoni, daughter of Angelo Frondoni and Maria Jorge de Almeida, on 23 Feb
1873 in FREGUESIA DE ALCANTARA - LISBOA. She was born in 1858 in IGREJA DO LORETO LISBOA. She died in 1936.
Notes for Leon Henri Lacombe:
Assento de casamento na freguesia de Alcantara - Lisboa - Livro C25 a fls 8 e 8 verso, assento n.º
10
"Aos vinte e dois dias do mez de Fevereiro de mil oito centos, setenta e tres, n'esta Parochial
Egreja de S. Pedro en Alcantara, Concelho de Belem, Dioceze de Lisboa, perante mim o
Presbytero Antonio Maria Bello, coadjutor da mesma Egreja, compareceram os nubentes que
conheço serem os proprios de que dou fé - Henrique Leão Lacombe e Magdalena Frondoni - com
todos os papeis do estylo correntes, e entre elles um Alvará do Excellentissimo Juiz dos
Casamentos dispensando o contrahente dos banhos da sua naturalidade e auzencias, visto ter
justificado estado livre e identidade da pessoa, e sem impedimento algum canonico ou civil para o
cazamento d'elles nubentes = elle solteiro, d'edade de vinte e cinco annos, natural e baptizado na
freguezia de Santo Ambrozio, da Cidade de Paris, em França, e actualmente morador n'esta
ferguezia de S. Pedro em Alcantara, filho legitimo de Henrique Lacombe natural da dita Cidade de
Paris e de Anne Alexandrine Mouseany, natural de Monterey Sur Saône - França - ella tambem
solteira, d'edade de quinze annos, natural d'esta capital, baptizada na Egreja do Lorêto,tambem
moradora n'esta freguesia de S. Pedro, filha legitima por susequente matrimonio de Angelo
Frondoni, natural do Ducado de Parma e de Maria Joze de Almeida, habilitada com o
consentimento paterno = os quaes se receberam poe marido e mulher e os uni em Matromonio ,
procedendo em todo este acto conforme o ritto da Santa Madre Egreja Catholica Apostolica
Romana, Foram testemunhas prezentes que conheço serem os proprios de que dou fé, João
Antonio Cyrilo Alcantara, cazado, fabricante, morador na Rua Velha, numero quatorze, d'esta
ferguezia, e Henrique Lacombe, pae do nubente. E para constar fiz em duplicado o prezente
assento que depois de lido e conferido perante os conjugues e testemunhas, comigo assignaram.
Era ut supra."...
Este termo está rectificado neste Livro dos Cazamentos de 1875, a fls 21, em virtude de Sentença
da Relação Patriarchal e Despacho de Sua Exc.ª de 21 de Junho de 1875 ...
Assento n.º 32 a fls 20 verso e 21, do Livro C27 (1875)
"Aos vinte e cico dias do mez de Junho de mil oito centos setenta e cinco, n'esta Parochial Egreja
de São Pedro em Alcantara, Concelho de Belem, Dioceze de Lisboa, em virtude de um Despacho
do Eminentissimo Cardeal Patriarcha, datado de vinte eum do dito mez e anno, me foi
appresentado um instrumento authentico de uns acto civeis, de justificação dada em juizo
contenciozo Eclesiastico do Tribunal da Relação e Curia Patriarchal, a fim de ser rectificado o
assento de Cazamento de Leão Henrique Lacombe comMagdalena Frondoni, o qual assento,
lavrado a fls 8 do Livro dos Cazamentos celebrados n'esta freguezia no anno de mil oito centos
setenta e cinco, digo setenta e trez se acha inexato pela inversão dos primeiros nomes do
justificante, estando Henrique Leão em vêz de Leão Henrique. Cumprindo pois o determinado no
alludido Despacho e Sentença de Justificação transfiro para este livro o ditto assentode
cazamento, o qual depois de rectificado é do teor seguinte: = ........

Generation 2 (con't)
Leon Henri Lacombe and Madelaine Frondoni had the following child:
3.

i.

CARLOS3 LACOMBE was born on 19 Feb 1885 in FREGUESIA DE ALCANTARA LISBOA. He died on 01 Aug 1962 in FREGUESIA DE S. JOSÉ - LISBOA. He
married Herminia do Nascimento dos Santos Grade, daughter of Domingos dos
Santos Grave and Emilia Rosa dos Reis, on 28 Aug 1809 in FREGUESIA DA
PENA - LISBOA. She was born in 1886 in FREGUESIA DE BELÉM - LISBOA.

Generation 3
3.

3

Henri2,

Henri1) was born on 19 Feb 1885 in FREGUESIA DE
CARLOS LACOMBE (Leon
ALCANTARA - LISBOA. He died on 01 Aug 1962 in FREGUESIA DE S. JOSÉ - LISBOA. He
married Herminia do Nascimento dos Santos Grade, daughter of Domingos dos Santos Grave and
Emilia Rosa dos Reis, on 28 Aug 1809 in FREGUESIA DA PENA - LISBOA. She was born in 1886
in FREGUESIA DE BELÉM - LISBOA.
Notes for Carlos Lacombe:
Assento de batismo na freguesia de Alcantara - Lisboa - Livro B42 a fls 51 verso e 52, assento n.º
139
"Aos quatorze dias do mez de maio do anno de mil oito centos oitenta e cinco, n'esta egreja
parochial de São Pedro em Alcantara, da cidade de Lisboa, baptisei solemnemente um individuo
do sexo masculino, a quem dei o nome de Carlos, que nasceu n'esta freguezia no dia dezenove
de fevereiro do dito anno, ás quatro horas da manhã, filho legitimo de Leão Henrique Lacombe,
engenheiro, natural da freguesia de Santo Ambrosio da cidade de Paris, França, e de Dona
Magdalena Frondoni Lacombe, natural d'esta cidade de Lisboa, baptisada na Egreja do Lorêto,
recebidos n'esta freguezia de São Pedro, onde são moradores, na Calçada da Tapada numero
vinte e dois; neto paterno de Henrique Lacombe e de Ana Alexandrina Mouseany, materno de
Angelo Frondoni e de Maria Joze d'Almeida. Foram padrinhos o Excellentissimo Commendador
Joze Augusto Pinto Machado, casado, negociante e capitalista, e sua esposa a Excellentissima
Dona Elvira Ellis Machado, moradores na Avenida da Liberdade, noventa e um, d'esta capital, os
quaes todos sei serem os proprios. Para constar, se lavrou em duplicado este assento, que, lido e
conferido perante os padrinhos, comigo assignaram. Era ut supra."...
Casou na freguesia da Pena de Lisboa, em 28 de agosto de 1809, com D. Herminia do
Nascimento dos Santos Grave...
nº 2- Faleceu na fregusia de S. José de Lisboa, pelas 17 horas do dia 1 do corrente. Boletim 1300
Maço 7, em 16 de Agosto 1962...
Assento de casamento na freguesia de Nossa Senhora da Pena - Lisboa - Livro C27 a fls 60 e 60
verso, assento n.º 59
"Aos vinte e oito dias do mez de agosto do anno de mil novecentos e nove, n'esta egreja parochial
de Nossa Senhora da Pena da cidade e patriarchado de Lisboa, segundo bairro, na presença do
Reitor do Loreto, Reverendo Guido Rota, com authorização minha, compareceram os nubentes
Carlos Lacombe e Dona Herminia do Nascimento Grave os quaes sabe serem os proprios, com
todos os papeis do estylo correntes e sem impedimento algum canonico ou civil para o
casamento; elle d'edade de vinte e quatro annos, solteiro, engenheiro, natural e baptisado na
freguesia de São Pedro em Alcantara, mrador na de São José, e filho legitimo de Leão Henrique
Lacombe, natural da freguesia de Santo Ambrosio da cidade de Paris, e de Dona Magdalena
Frondoni Lacombe, natural de Lisbôa, baptisada na Egreja do Loreto, e ella d'edade de vinte e
tres annos, solteira, domestica, natural e baptisada na freguesia de Santa Maria de Belem,e
moradora n'esta da Pena no Largo do Mastro, numero seis, terceiro andar, filha legitima de
Domingos dos Santos Grave, natural de Cebolais de Cima diocese de Portalegre, e de Emilia
Rosa dos Reis, natural da dita de Belem, os quaes nubentes se receberam por marido e mulher e
os uni em matrimonio, procedendo em todo este acto conforme o rito da Santa Madre Egreja
Catholica Apostolica Romana. Foram testemunhas presentes que sabe serem os proprios, Leon
Lacombe, casado, engenheiro, morador na Rua de Santo Antão, numero cento e noventa e tres,
terceiro andar, esquerdo, e Paulo Lacombe, engenheiro, morador na Calçada da Estrela, numero
vinte e sete. E para constar se lavrou em duplicado este assento, que, depois de ser lido e

Generation 3 (con't)
conferido perante os conjugues e as testemunhas e o Reverendo celebrante com todos assigno.
Era ut retro. Leva o competente sello da lei."...
1- Dissolvido por óbito do conjugue Carlos Lacombe, falecido na freguesia de São José, Lisboa,
no dia 1 do corrente. Boletim numero seis mil duzentos e quarenta e quatro, maço um. Em onze
de Agosto de mil novecentos e sessenta e dois....

Carlos Lacombe and Herminia do Nascimento dos Santos Grade had the following child:
i.

GUIDO4 LACOMBE was born on 21 Jun 1910 in ALCÂNTARA - LISBOA. He died on
24 Sep 1996 in FREGUESIA DE S. FRANCISCO DE XAVIER - LISBOA. He
married Maria Olívia Barradas Pimentel, daughter of António Antão da Silva
Pimentel and Olívia da Costa Barradas, on 22 Sep 1938 in S. SEBASTIÃO DA
PEDREIRA - LISBOA. She was born on 11 Jun 1911 in GAVIÃO. She died on 11
Apr 2001.
Notes for Guido Lacombe:
MÉDICO ESTOMATOLOGISTA
Assento de batismo na freguesia de S. Pedro de Alcantara - Livro B67 a fls 206,
registo n.º 641
"Em vinte de novembro de mil nove centos e dez, n'esta egroja paroshial de São
Pedro em Alcantara de Lisboa, baptizei solemnemente um individuo do sexo
masculino a quem dei o nome de Guido, que nasceu n'esta freguezia em vinte um
de junho ultimo, á uma e vinte e dois minutos da manhã, filho legitimo de Carlos
Lacombe, engenheiro, natural d'esta freguezia, e de Dona Herminia do Nascimento
dos Santos Grade Lacombe, natural da freguezia de Belem, recebidos na da Pena,
ambas d'esta Capital e moradores n'esta de São Pedro na rua João de Lemos,
cinco, primeiro, direito; neto paterno de Leon Henri Lacombe e de Madalena
Frondoni Lacombe, e materno de Domingos dos Santos Grade e de Emilia Reis
dos Santos Grade, Padrinhos Adopho Constant Burnay, casado,, idustrial, e
madame Ludovica John, casada, lavrando-se em duplicado este assento que lido e
conferido perante os padrinhos, comigo assignaram. Era ut supra. ..
.
Casou na 3.ª Conservatória de Lisboa, no dia 22 do corrente mês, com Maria Olívia
Barradas de Pimentel, natural de Gavião. Registo de casamento 579. Boletim
arquivado. Emolumentos 1,75. Lisboa 27 de Setembro de 1938."...
N.º 2 - Faleceu em 24 de Setembro de 1996, na freguesia de São Frnncisco de
Xavier, concelho de Lisboa. Assento n.º 1426 de 1995. Em 25 de Setembro de
1996."...

3ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa - Lv 25
Registo n.º 579 a fls 519 de 1938 - registo do casamento

