CARTA MENSAL
Ano XXIV - Nº 102 - abr-maio 2011
SÓCIOS SÃO NOTÍCIA

Roberto Guião passou a integrar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, em posse
realizada no dia 14 de abril, apresentando a conferência "Flores do Paraíso, ícone do café no Vale: sua
história e suas gentes".

Da esq. para dir. De pé: Paulo Fernando, Jannuzzi, Regina, Barata, Guião, Victorino, Fróes, Paiva, Attila e Forain.
Sentados: Mariettinha, Laís Ottoni, Carmen Guião e Cibelle de Ipanema (presidente do IHGRJ).

NOTÍCIAS DO CBG

Novos sócios – Apresentamos os novos integrantes do nosso quadro de associados e desejamos boas
vindas: colaboradores: Ana Maria Pessoa dos Santos – Rio de Janeiro, RJ; Neusa Maria Peres de
Almeida – Goiânia, GO; Pierina Maria Lemos Leite D'Andrea – São Paulo, SP; Francisco Gilson
Saraiva Landim – Sobral, CE; correspondentes: José Paulo Camacho Fernandes da Bandeira de
Figueiredo – Porto, PT; Aaron Salles Fernandes Silva Torres – Chicago, EUA.
Anuidades 2011 – Lembramos aos associados que termina em 22 de junho o prazo de pagamento da
anuidade com desconto de 15,00.
Livros Recebidos
• Antigas Famílias Amigas do Brigadeiro de Paquetá - doação do autor Luiz Alberto da Costa Fernandes.
• O vaso de flores - miscelânea poética histórico-familiar – doação do autor Adão Carvalho Ribeiro.
• O clã Muniz de Caravelas e Alcobaça - doação do autor Fábio M. Said.
• Glória dos Anjos - a poetisa
Guilherme dos Anjos - o filho de Augusto – doação do autor Adauto Ramos.
• Poder e Paixão - A saga dos Caiado , 2 vls – autora: Lena Castelo Branco Ferreira de Freitas – doação de
Edgardo Pires Ferreira.
• Estudo Genealógico da Família Uchôa - autor: Boulanger Uchôa - aquisição.
• Vila Bela, os Pereiras e outras Histórias - autor: Luis Wilson - aquisição.
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ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE GENEALOGIA

Attila A.Cruz Machado
Vice-presidente do CBG
Em razão do próximo aniversário do CBG, a 24 de junho, divulgamos palestra de abertura do II Encontro de
Genealogia do Rio de Janeiro, realizado em 27/11/2010 em comemoração aos 60 anos
Em 1950, um grupo de estudiosos da genealogia, de várias formações profissionais, resolveu fundar uma
instituição nos moldes da que já existia em São Paulo, SP, o Instituto Genealógico Brasileiro, presidido pelo
coronel (da antiga Força Pública de SP, atual Polícia Militar de SP) Salvador de Moya; foram fundadores do
Colégio Brasileiro de Genealogia – CBG :
Alberto Carlos d'Araújo Guimarães (químico industrial), Carlos Grandmasson Rheingatz (engenheiro), Elysio
Moreira da Fonseca (advogado), Gilda Guimarães de Azevedo (advogada), Gisele de Almeida Goulart, Horácio
Rodrigues da Costa, Mariaeugenia Catta Preta de Faria (funcionária pública), Luiz Philippe da Sá Campello
Faveret (advogado), Rui Vieira da Cunha (advogado), Sérgio de Almeida Lamare (professor) e Sylvia de Souza
Prates, todos já falecidos, com exceção de Gilda, hoje de Azevedo Becker Von Sothen.
Dividi esta breve história do CBG em três fases: a primeira, de 1950 a 1976, subdividida em dois períodos: o
primeiro decênio e de 1960 a 1976; a segunda, de 1976 a 1988 e, a terceira, de 1988 até hoje, subdividida em
dois períodos: 1988-2004 e 2004-2010.
O primeiro decênio caracterizou-se pela organização da instituição e pelo incremento do levantamento
total dos assentamentos de matrimônios (de 1616 a 1900) depositados no Arquivo da Cúria Arquidiocesana de
São Sebastião do Rio de Janeiro, além da formação de uma biblioteca genealógica e de intercâmbio com
entidades congêneres.
O período 1960-1976 representou o auge da atuação do Colégio, com a publicação da sua revista “Brasil
Genealógico”, do 1º fascículo da “Genealogia Carioca”, da organização, titulação e outorga de uma medalha
comemorativa aos descendentes dos povoadores do Rio de Janeiro, no ano do 4º Centenário desta cidade (1965),
além do lançamento dos tomos I (apelidos de letras A – E, séculos XVI e XVII) e II (apelidos de letras F - M,
séculos XVI e XVII) das “Primeiras Famílias do Rio de Janeiro”, da Coleção Vieira Fazenda, de autoria de Carlos G.
Rheingantz, tendo como fonte principal o arquivo genealógico do CBG.
Na segunda fase, 1976-1988 (13 anos), o Colégio esteve inoperante e com o acervo guardado na casa do
Presidente Vitalício, em Petrópolis, RJ; depois, no Instituto Histórico e Geográfico de Petrópolis, onde o acervo
sofreu danos decorrentes de infiltração d'água na sala onde estava guardado, após grande temporal, voltando
para a casa do presidente.
Entre outras atividades genealógicas, o presidente dedicou-se ao levantamento e publicação da
descendência dos primeiros colonos alemães de Petrópolis, RJ.
Já na terceira fase – a reinstalação do Colégio –, o primeiro período (1988-2004) foi dedicado,
fundamentalmente, à reorganização administrativa e à retomada da divulgação das atividades (publicação da
Carta Mensal e do Brasil Genealógico), do lançamento do tomo III, fascículos 1º (apelidos de letras N - O), 2º
(apelidos de letras R - S) das “Primeiras famílias do Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII) e 3º (apelidos de S – V) das
“Primeiras famílias do Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII)”, de Carlos G. Rheingantz e da “Bibliografia preliminar
sobre genealogia no Brasil”, atendendo ao projeto “Memória Genealógica Brasileira”.
No segundo período (2004-2010), o Colégio está colhendo os frutos do anterior: aprimorou-se
administrativamente, informatizou-se (inaugurou-se o site de CBG), realizou o 1º Congresso de Genealogia do
Rio de Janeiro e o Encontro de Genealogia do Rio de Janeiro seguido, hoje, pelo II Encontro de Genealogia.
Passemos ao cronograma dos principais eventos ocorridos nestes 60 anos do CBG.
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PRIMEIRA FASE - 1950, 24 de junho – 1976
O 1º DECÊNIO
1950
Elaboração do arquivo genealógico
Criação da biblioteca genealógica
2ª sede provisória – Rua Xavier da Silveira, nº 95 / apt.104 – Copacabana
(residência de Carlos G.Rheingantz).
1952
07 de outubro – aprovação do emblema e do brasão de armas do CBG
Æterna non cadvcat = O eterno não envelhece
1958
IV Congresso Internacional de Ciências Heráldica e Genealógica (Bruxe las, Bélgica) – O CBG esteve
representado pelo seu presidente Carlos G. Rheingantz.
1959
01/07 – decreto nº 46.342, assinado pelo Presidente Juscelino Kubitschek - declaração de utilidade pública
federal.
DO 2º DECÊNIO ATÉ 1976
1960
. Lançamento do Brasil Genealógico, a revista do CBG
O primeiro número (1962 – tomo I, n° 1), além de vários artigos, tinha duas seções que se repetiram nos
números subseqüentes – galeria dos presidentes da república e galeria de figuras notáveis. Deste ano, até
1972, foram editados 13 números do BG
. V Congresso Internacional de Ciências Heráldica e Genealógica (Estocolmo, Suécia) – o CBG esteve
representado pelo seu presidente Carlos G.Rheingantz.
1962
VI Congresso Internacional de Ciências Heráldica e Genealógica (Edimburgo, Escócia) – o CBG esteve
representado através do sócio correspondente Dr.Jean Du Chalard (francês).
1964
. Lançamento do tomo I, nº 1 da Genealogia Carioca.
. VII Congresso Internacional de Ciências Heráldica e Genealógica (Haia, Holanda), – O CBG esteve
representado pelo seu presidente Carlos G.Rheingantz.
1965
Brasil Genealógico , tomo II, nº 3 – Comemorativo do 4º Centenário do Rio de Janeiro.
4º Centenário da cidade do Rio de Janeiro
. Levantamento dos descendentes dos primeiros povoadores
. Emissão de diplomas para os descendentes
. Confecção de tábuas de filiação direta para os descendentes
. Organização e realização da concentração dos descendentes no dia da fundação da cidade
. Confecção da Medalha Comemorativa da Concentração dos Descendentes dos Povoadores do Rio de
Janeiro – reconhecida oficialmente pela Lei nº 1.700, de 26.08.1968 da Assembléia Legislativa do Estado
da Guanabara.
Lançamento do tomo I (apelidos de letras A – E, séculos XVI e XVII) das “Primeiras Famílias do Rio de
Janeiro”, da Coleção Vieira Fazenda, de autoria de Carlos G.Rheingantz, tendo como fonte principal o
arquivo genealógico do CBG.
1967
Lançamento do tomo II (apelidos de letras F - M, séculos XVI e XVII) das “Primeiras Famílias do Rio de
Janeiro”.
II Congresso de História Fluminense – Niterói, RJ.
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1968
Modificação do estatuto: designação do eng.Carlos G.Rheingantz Presidente Vitalício do CBG.
05.11 – criação da categoria de sócios titulares – 12 cadeiras com os respectivos patronos
1975
Aquisição e venda da sede própria
1976
Mudança do presidente para Petrópolis, RJ, levando consigo o acervo do Colégio
SEGUNDA FASE - 1976 – 1988 (13 ANOS)
O Colégio esteve inoperante e com o acervo guardado na casa do Presidente Vitalício,em Petrópolis, RJ;
depois, no Instituto Histórico e Geográfico de Petrópolis (onde o acervo sofreu danos decorrentes de
infiltração d'água, na sala onde estava, após grande temporal), voltando para a casa do presidente. Entre
outras atividades genealógicas, o Presidente se dedicou ao levantamento e à publicação da descendência
dos primeiros colonos alemães de Petrópolis, RJ.
TERCEIRA FASE – 1988 – 2010
1988 – 2004
1987
11.09 – Assinatura de protocolo entre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Brasileiro de
Genealogia.
1988
30.03 – Rreinstalação do CBG na cidade do Rio de Janeiro, em regime de comodato, na sede do IHGB, por
iniciativa de alguns genealogistas – sócios antigos e não-sócios, e do presidente do Instituto, prof. Marcelo
Moreira de Ipanema.
31.05 – reinstalação oficial do CBG.
16.08 – falecimento em Petrópolis, RJ, do Presidente Vitalício Carlos Grandmasson Rheingantz.
Eleição de nova diretoria e reestruturação administrativa do Colégio
Reuniões mensais do CBG
Criação e lançamento do nº 1 da Carta Mensal
1989
Designada uma Comissão de Bibliografia para elaborar o projeto “Memória Genealógica Brasileira”.
1990
Brasil Genealógico, tomo IV, nº 1.
1993
Lançamento do tomo III, fascículo 3º (apelidos de S – V) das “Primeiras famílias do Rio de Janeiro (séculos
XVI e XVII)”, de Carlos G. Rheingantz.
1996
Brasil Genealógico, tomo IV, nº 2.
2000
Lançamento da “Bibliografia preliminar sobre genealogia no Brasil”.
2003
Brasil Genealógico, tomo IV, nº 3.
2005
24.06 – realização do 1º Congresso de Genealogia do Rio de Janeiro (55º aniversário do CBG).
Brasil Genealógico, tomo V – Anais do 1º Congresso de Genealogia do Rio de Janeiro.
Criação do site do CBG
2006
Implantação da Carta Mensal on line
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2007
27.06 – Encontro de Genealogia do Rio de Janeiro (57º aniversário do CBG)
2010
27.11 – II Encontro de Genealogia do Rio de Janeiro (60º aniversário do CBG)
Nestes sessenta (60) anos de atividade, o Colégio teve vinte (20) diretorias e nove (9) presidentes, pois
algumas diretorias foram reeleitas e o eng.Carlos G.Rheigantz presidiu a Instituição por trinta (30) anos.
A estes gestores, em particular, e a todos os sócios, vivos ou falecidos, em geral, deve-se a sobrevivência e o
profícuo trabalho do Colégio Brasileiro de Genealogia, fundado há mais de sessenta (60) anos pelos onze (11)
genealogistas que acreditaram na possibilidade de criar uma instituição, preservar assentamentos eclesiásticos
da cidade do Rio de Janeiro e elaborar genealogias, dentre amplas outras atividades.
Para refletir....
QUARTA FASE – 2010 – 20??
QUAIS OS PRÓXIMOS DESAFIOS???
FRAGMENTOS CULTURAIS

LANÇAMENTO
Famílias brasileiras de origem germânica - volume VIII - "O livro retrata as árvores genealógicas de 99
famílias germânicas no Brasil, acrescido de fotografias, anedotas familiares e documentos pessoais. Na
edição, constam também trechos de entrevistas feitas com imigrantes e descendentes." - Instituto
Martius-Staden, 2011.
O lançamento ocorrerá no dia 16 de abril de 2011, às 11h, no Colégio Visconde de Porto Seguro,
Unidade III, Rua Itapaiúna, 1355 - Panamby - São Paulo.
www.martiusstaden.org.br/Emails/FritzMullerJardimBotanico/FritzMullerJardimBotanico.htm
IMIGRAÇÃO
Imigrantes japoneses no Brasil – Trajetória, imaginário e memória - Organizado por: Maria Luíza Tucci
Carneiro e Márcia Yumi Takeuchi - "Esta coletânea de textos reúne um conjunto importante de artigos e
ensaios críticos sobre a multiplicidade de trajetórias, histórias e memórias dos cem anos da imigração
japonesa no Brasil. Todos os artigos são baseados em documentos históricos, depoimentos,
entrevistas, memórias, acervos iconográficos, obras de arte e obras literárias nas quais os imigrantes
japoneses são retratados a partir de diferentes perspectivas e valores.""O livro também aborda alguns
“temas incômodos” e “esquecidos” ligados a imigração japonesa no Brasil." - Edusp. 2011.
www.edusp.com.br/detlivro.asp?id=411144
www.usp.br/imprensa/?p=8239
INFLUÊNCIA HISTÓRICA
Letras e história: mil palavras árabes na língua portuguesa - Assad Zaidan - "O autor analisa inicialmente
a definição de língua, os sistemas de escrita, a língua árabe, seu desenvolvimento e difusão, a chegada
dos árabes à Península Ibérica e a rica herança cultural deixada, até chegar, finalmente, à imigração
árabe no Brasil. Conta histórias e curiosidades. [...] Na segunda parte do livro, são apresentadas as mil
palavras árabes na língua portuguesa, com sua etimologia e os significados em ambas as línguas." - Ed.
Escrituras, 2010 (2a. ed.)
www.escrituras.com.br/livro.php?isbn=9788575313213
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FRAGMENTOS CULTURAIS

EXPEDIENTE
Boletim Informativo
COLÉGIO BRASILEIRO DE GENEALOGIA
www.cbg.org.br

HISTÓRIA
O holocausto - Martin Gilbert - "O livro [...]
é pioneiro no uso de testemunhos dos
sobreviventes do genocídio e nas
evidências concretas que apresenta da
resistência judaica durante a Segunda
Guerra Mundial. Na obra, a frieza das
estatísticas de vítimas da barbárie dá lugar
à emoção dos relatos pessoais. [...]
Publicada originalmente em 1985, a obra,
que também se destaca pela erudição e
pela clareza da narrativa." - Ed. Hucitec,
2010.
http://conib.org.br/noticiacompleta.asp?id=120

Av. Augusto Severo, 8 - 12º andar - Glória
20021-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3068-8569

Dias e horários de funcionamento:
2ª-feira - de 13 às 17 horas.
4ª-feira - de 14 às 17 horas.

Diretoria: Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Publicações e Eventos
Informática

Carlos Eduardo de Almeida Barata
Attila Augusto Cruz Machado
Regina L. Cascão Viana
Eliane Brandão de Carvalho
Antonio Cesar Xavier
Rogério Evandro Farah
Gustavo Almeida Magalhães de Lemos
Giancarlo Marques Zeni

Conselho Fiscal:

Hugo Forain Junior
Roni Fontoura de Vasconcelos Santos
Victorino C. Chermont de Miranda

http://www.hucitec.com.br/loja/produto
s_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_pro
duto=3152
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Página www.cbg.org.br
Email cbg@cbg.org.br
Diagramação:

ESCALE INFORMÁTICA
www.escale.com.br

Impressão:

Fábrica de Livros - SENAI RJ

