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SÓCIOS SÃO NOTÍCIA

• No dia 12 de março, Vitor Escudeiro foi o responsável pela apresentação do tema "Introdução à Falerística
- Novos Olhares, Novas Visões", no III Curso de Instrodução à Genealogia e Heráldica da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa.
• Em solenidade realizada em 17 de março, no Salão Pedro Calmon do IHGB, tomou posse como membro do
Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, nossa associada Esther Caldas Bertoletti.
Prestigiaram o evento, entre outros, Carlos Eduardo Barata, Attila Cruz Machado, Roberto Guião e
Mariettinha Leão de Aquino.

Esther Bertoletti recebe o colar do IHGRJ do seu padrinho e marido Ítalo Augustus
Guimarães Bertoletti. Ao fundo a presidente do Instituto, Cybelle de Ipanema.

Da esquerda para a direita: Guião, Attila, Ítalo, Esther, Mariettinha e Barata.

• Em 23 de março, assumiu a nova Diretoria do Memorial Judaico de Vassouras, biênio 2011-2012, dela
fazendo parte Jorge Bastos Furman.
• As pesquisas de Luiz Antonio Alves e de Lucila Sgarbi Santos foram a base de projeto apresentado à
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul por um de seus parlamentares, para a instituição
de data em homenagem aos tropeirismo.Um dos últimos atos da governadora Yeda Crusius foi a
promulgação da Lei Estadual nº 13.577, que instituiu o Dia Estadual do Tropeirismo, a ser comemorado a
20 de abril. Os tropeiros, atuando no comércio e transporte de mercadorias quando não havia estradas ou
meios de transporte mecânico, têm, assim, sua importância reconhecida na história daquele Estado,
como responsáveis que foram pela demarcação da maioria das rotas e estradas, definição de municipios e
cidades, além de papel primordial na cultura regional, por meio da introdução de usos e costumes,
música, dança, gastronomia e comportamento.
NOTÍCIAS DO CBG

• Novos sócios – Damos as boas vindas aos novos integrantes do nosso quadro associativo. Colaboradores:
Renato José La Porta Pimazzoni Filho – Joinville – SC e Vinícius Oliveira Godoy – Porto Alegre – RS.
• Anuidades 2011 - Já foram expedidos aos associados CBG os recibos para pagamento da anuidade 2011.
Consideradas as isenções estatutárias, Titulares, Adjuntos e Colaboradores são os verdadeiros
mantenedores do CBG - a eles são enviados os boletos de cobrança. A Assembléia Geral Extraordinária de
21 de dezembro aprovou a unificação dos valores, deixando de haver distinção entre categorias e/ou
localização geográfica como nos últimos anos. Foi, assim, unificada a anuidade em R$ 105,00, com
desconto de R$ 15,00 para pagamento até 22 de junho. Tendo em vista a atual deficiência da empresa de
Correios, caso algum associado NÃO TENHA RECEBIDO o boleto 2011, DEVERÁ COMUNICAR-SE COM O
COLÉGIO nos endereços: tesou1@cbg.org.br ou cbg@cbg.org.br.
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OUTRAS NOTÍCIAS

• Faleceu dia 11 de janeiro a historiadora e cientista política Kátia Mattoso, 78 anos, em Paris, França. Sobre
ela, pronunciaram se: o Governador da Bahia, Jacques Wagner - "Dona de uma percepção privilegiada do
processo histórico, vinculando habilmente o regional e o conjuntural, a historiadora soube, como poucos,
investigar e compreender as origens da Bahia que somos hoje." ; e o Diretor da Fundação Pedro Calmon,
Ubiratan Castro de Araújo - "foi a grande formadora de pesquisadores e de professores de história na
Bahia.". Kátia era especialista em história social da escravidão no Brasil, Doutora Honoris Causa pela
Universidade Federal da Bahia e Professora Emérita aposentada da Sorbonne. Autora, entre outras obras,
de Ser Escravo no Brasil (1982) e Bahia Século XIX - Uma Província no Império (1992).
• Informa o sócio correspondente em Portugal Nuno Miguel Marques Barata- Figueira: Assinalando o
120º Aniversário do nascimento do Comendador Libânio Vaz Serra, a Casa da Comarca da Sertã organizou
em 16 de fevereiro a palestra “A Família Vaz Serra no contexto do desenvolvimento local”. A iniciativa
relembrou o importante papel que o Comendador Libânio Vaz Serra teve ao nível do desenvolvimento
local e regional, em particular no que respeita aos transportes e na educação, com a criação da
Companhia de Viação de Cernache (com carreiras regulares para Lisboa, entre outros destinos) e do
Instituto Vaz Serra. O Comendador Libânio Vaz Serra era natural da freguesia de Cernache do Bonjardim,
no concelho de Sertã, onde nasceu em 16 de Fevereiro de 1891. A iniciativa contou com a presença de
familiares directos do Comendador Libânio Vaz Serra. Foi dirigido convite á Câmara Municipal de Sertã e á
Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim.
• Em junho, dois congressos fora do Brasil:
- Dias 2, 3 e 4 de junho, em Lille, França Congrès National de Généalogie Informações:
www.genealogie-lille-2011.org
- Dias 16, 17 e 18 de junho - en San Juan, Argentina - Congreso de Genealogía Y Heráldica de San
Juan de la Frontera, Promoção: Centro de Genealogía Y Heráldica de San Juan
Informações: Guillermo Kemel Colado Madcur - presidente - gcolladom@yahoo.com.ar
• No dia 25 de março, em Assembléia Geral especial na Academia Norte-Riograndense de Letras, foi fundada
a Federação das Instituições de Cultura do Rio Grande do Norte - FINSC, que congregará as diversas
instituições culturais daquele Estado. Para Diretor Financeiro foi escolhido Ormuz Barbalho Simonetti.
Livros – lançamentos
• Genealogia Sergipana – Vol. I – Ricardo Teles Araújo. ricardoteles@petrobras.com.br
• Gavião: um vôo de muitos séculos – Paulo Roberto Gavião. Retificação do título da publicação citada na
edição anterior.
• Padre Sarmento de Benevides: poder e política nos sertões de Mombaça – Fernando Antonio Lima Cruz.
www.mariapereiraweb.net
• Com palestra do autor, na noite do dia 25 de março foi lançado em Seção Plenária da Academia de Artes,
Ciências e Letras da Ilha de Paquetá, no Auditório Di Franco, na própria ilha, o livro "Antigas Famílias
Amigas do Brigadeiro de Paquetá", de Luiz Alberto Costa Fernandes - titular de Cadeira CBG e daquela
Academia. O trabalho, genealógico e histórico, com foco inicial no Século XIX, é formado por quatro
livros, montados num só livro físico, cada livro correspondendo a uma das famílias estudadas: Livro I - A
família do Brigadeiro de Paquetá e o Solar del Rey; Livro II - A família Pinto Serqueira, a Fazenda e a Capela
de São Roque; Livro III - A Família Fortunato de Brito e Livro IV - A família Saldanha da Gama, o Almirante
Saldanha da Gama e a Revolta da Armada. Foram impressos apenas 20 exemplares, com 730 páginas,
encadernados, e que serão distribuídos a Centros e Institutos culturais. Em breve, o mesmo conteúdo do
livro estará disponível em CD, de valor acessível aos interessados. Contatos: domluizalberto@gmail.com
• Espanha - Sob direção de Enrique Soria Mesa, acaba de ser lançado o primeiro número da revista científica
Historia y Genealogía, que pode ser baixada gratuitamente na Web www.historiaygenealogia.com
Livros Recebidos
• Padre Sarmento de Benevides: poder e política nos sertões de Mombaça – Fernando Antonio Lima Cruz.
Doação do autor.
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O FASCINANTE GARIMPO DA GENEALOGIA – III (Final)
Avelina Maria Noronha de Almeida
Estudar a genealogia do Arraial dos Carijós não é simples.
Nos primeiros tempos, na época do “rush” do ouro, veio
para este rincão gente de toda parte. Não só da Colônia
mas de outros países, principalmente de Portugal.

O sociólogo Gilberto Freyre, em sua famosa Casa Grande & Senzala, vem me dar um apoio para o que tenho escrito
sobre a importância de pesquisar a vida cotidiana dos que nos antecederam na corrente genealógica.
“Estudando a vida doméstica dos antepassados, sentimo-nos aos poucos nos contemplar; é outro meio de
procurar-se o 'tempo perdido'. Outro meio de nos sentirmos nos outros – nos que viveram antes de nós; e em cuja vida
se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos; um passado que emenda com a vida de cada um;
uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos.”
Como diz Henrique Mindlin, analisando a obra do sociólogo: “Em Casa Grande & Senzala e em Sobrados e
Mucambos, Gilberto Freyre nos leva à 'procura de nós mesmos', no sentido proustiano da expressão”.
Sobre o mesmo tema, o filósofo Deleuze diz que “a obra de arte é o único meio de redescobrir o tempo perdido.” O
pensador pode ter sua razão, porém julgo que mergulhar na memória mágica e misteriosa de nossos genes e da
sabedoria coletiva é também uma via para se descobrir, ao menos um pouco, a essência de nossa vida integral.
Estudar a genealogia do Arraial dos Carijós não é simples. Nos primeiros tempos, na época do rush do ouro, veio
para este rincão gente de toda parte. Não só da Colônia, mas de outros países, principalmente de Portugal.
Poucos homens traziam a família para uma terra tão rude e desconhecida. Até meados do século XVIII, a taxa de
nascimentos ilegítimos nesta região girava, de acordo com estatísticas, em volta de 50%. Daí a forte miscigenação
entre as raças branca, indígena e negra. A genética e a genealogia inicial destas paragens não são fáceis de se definir e
se identificar. Também raízes aqui fincadas foram se ramificando para outras cidades da nossa província e para outras
partes da Colônia quando o ouro escasseou. Tom Jobim, por exemplo, tem raízes enterradas em Carijós, como consta
em sua árvore genealógica, onde aparece o nome de sua quinta avó, Luzia Rita da Esperança, dizendo que ela nasceu
na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no arraial de Carijós.
A minha árvore familiar exemplifica o que aconteceu muito por aqui. Nela as três raças se confundem: a europeia, a
indígena e a negra. Como pode servir de ajuda a alguém que goste de estudar suas raízes e talvez seja da genealogia de
minha trisavó puri, vou citar uma irmã de vovó Chiquinha, o que deduzi de anotações de livros de nascimento e
casamento de Queluz, como passou a se chamar Carijós quando se tornou vila. Os genitores dela eram os mesmos de
Joanna Moreira da Silva Gandra (ou Gandara), casada com o fazendeiro e médico Dr. Francisco José Pereira Zebral, da
fazenda das Três Barras. O pai de Chiquinha e Joanna, João Moreira da Silva Gandra, embora tenha vindo de Portugal,
consta que era espanhol. A mãe, Anna Francisca de Jesus, era índia puri. Moravam na fazenda da Paciência, em Santana.
No casamento de meus avós maternos, houve uma interessante miscigenação, da qual participaram as três raças.
Meu avô materno, Mário Augusto Zebral, era filho de uma escrava do Dr. Zebral, Emiliana Augusta Zebral, neto por
parte de mãe da escrava Miquelina, mas também neto do médico Francisco, dono de sua mãe, bem como de Joanna,
filha da índia puri, portanto sua tia. Minha avó materna, Avelina Maria dos Santos Zebral, por sua vez, era filha de João
José dos Santos, descendente de portugueses, e de Francisca Collecta dos Santos, filha de índia puri e de europeu e
irmã da avó de seu marido Mário. Coisas do caldeirão racial...
As origens europeias vêm de Portugal. Além do já citado João Moreira da Silva Gandra, sou descendente dos
seguintes casais: Jerônimo da Costa Guimarães (natural da Freguesia de São Torquato, termo da Vila de Guimarães,
arcebispado de Braga) e Damianna Rosa de São José, filha de Manoel Pereira de Azevedo Brandão (natural da
Freguesia de São Martinho de Sardoura, Concelho do Castelo de Paiva) e Jerônima do Pinho (natural de São Miguel do
Orrô – Vila de Arouca, bispado de Lamêgo); Gabriel Alves (natural do Concelho dos Eiras, Portugal) e Maria de Jesus
(natural da Freguesia de São Pedro, bispado de Braga); Manoel Gomes “O Elvas” e Maria Garcia (naturais da Freguesia
de Cedros, Ilha de Fayal); Francisco de Souza Leão (natural da Freguesia de São Salvador do Porto de Souza) e Rosa
Maria da Assumpção (natural de Carijós); Antônio Dias de Faria (natural de Bom Jesus, Ilha de São Miguel, Angra) e
Maria Josefa da Assumpção (natural de Santo Antônio de Jacutinga, Rio de Janeiro); Braz Ferreira e Antônia de
Almeida (naturais de Óis da Ribeira, Vizeu); também pertenço às famílias Noronha e Villela, ainda em estudos. Tantos
nomes e lugares... Deles há muito a falar: belas histórias, fatos interessantes, registros de grande importância. Não
cabem neste pequeno trabalho. Fica para outra vez.
Para terminar esta conversa de cunho genealógico, uma frase de Péricles, o ateniense, apenas omitindo algumas
palavras quando ele diz “habitada por gente da mesma raça” porque a identidade de nossa terra é formada por gente
de várias raças:
“Esta região [...] passou de mão em mão até hoje, guardando sempre a sua liberdade, graças ao seu esforço. E se
aqueles merecem o nosso elogio, muito mais o merecem os nossos pais. À herança que receberam juntaram, ao preço
do seu trabalho e dos seus desvelos, o poder que possuímos, que nos legaram.”
Pedindo emprestado o título a um capítulo da Bíblia, seja este o meu “Elogio aos Antepassados”.
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FRAGMENTOS CULTURAIS
ARTIGO - Problemas, limites e possibilidades: os desafios do
paradigma biográfico - Rodrigo Ribeiro Paziani - "O gênero
biográfico conquistou um novo patamar de compreensão da
“complexidade” do real em virtude das possibilidades abertas pela
“história cultural” que se voltou, cada vez mais, para uma
abordagem interpretativa de indivíduos e grupos particulares, [...]
fato que permitiu novos debates acerca do papel dos sujeitos, da
narrativa, dos 'case studies', do cotidiano etc.»
www.rbhcs.com/index_arquivos/Artigo.Osdesafiosdoparadigmabiogr
áfico.pdf

IMIGRAÇÃO - Sair do Líbano chegar à capital maranhense: as
esperanças dos "syrios" e as condições de vida dos viajantes Marcelo Vieira Magalhães - O artigo apresenta "a imigração síria e
libanesa para a cidade de São Luís a partir de 1885, quando se
registram os primeiros imigrantes desembarcando no porto da
capital maranhense, até o final da década de 1920. [...] A difícil
escolha em migrar e os percalços que essa opção impunha aos
viajantes."
www.outrostempos.uema.br/artigos%20em%20pdf/Marcelo_Vieira.pdf

HISTÓRIA - O último cafezal - Domício Pacheco e Silva - "Narra a
trajetória de uma família, do século XI ao século XXI, da Europa ao
Brasil, e nos apresenta os momentos em que a história das pessoas
comuns ajuda a escrever algumas linhas da grande História: os
descobrimentos, a colonização da capitania hereditária de São
Vicente, o aprisionamento dos índios, [...] as plantações de café e
os pequenos e grandes dramas pessoais dessas testemunhas da
ocupação do continente americano e da construção de nosso país."
- Ed. Terceiro nome, 2010.
www.terceironome.com.br/html/cafezal/resenha.htm
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