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NOTÍCIAS DO CBG

Confraternização de Fim de Ano
Em uma agradável manhã e início da tarde de
sábado, 3 de dezembro, no auditório do CEPHAS do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
aconteceu o encontro de fim de ano do CBG. Na
platéia, formada por associados e convidados,
destacou-se a presença da sócia-fundadora Gilda
de Azevedo Becker Von Sothen.
O programa constava de três palestras, proferidas
por associados residentes em outras cidades, que
com entusiasmo aceitaram o convite de participação
no evento, e um lanche de confraternização ao final. O primeiro a apresentar-se foi o Sócio Titular Roberto Guião
de Souza Lima, de Volta Redonda-RJ, com o tema Flores do Paraizo, ícone do Café no Vale. Localizada na região do
Vale do Rio Preto, a fazenda notabilizou-se pelos métodos avançados de cultura e beneficiamento de café. A
apresentação foi ilustrada com fotos e pinturas de época, com as do italiano Nicolau Facchinetti.

Roberto Guião

Sílvia Buttros

A seguir, a associada Sílvia Rita do Prado Mendes Buttros, de Paraguaçu-MG, apresentou Como a pesquisa
genealógica auxilia a revisão da História. No desenvolvimento de sua pesquisa em fontes primárias sobre famílias
da região – entre elas, a sua própria -, encontrou pontos conflitantes entre a História publicada e os documentos
levantados, tomando esses desencontros como base para o desenrolar de sua alocução.
O último a apresentar-se foi Fábio Arruda de Lima, que discorreu sobre Engenhos de Açúcar no Nordeste
(Pernambuco, Alagoas, Paraíba e RN) e suas principais famílias. Com fotos e mapas, foram mostrados os principais
engenhos dos Estados citados, e as famílias que construíram este importante pedaço da nossa História.
Ao encerrar o ciclo de palestras, o presidente Carlos Eduardo Barata agradeceu a presença de todos e destacou o
trabalho que vem sendo feito pela atual diretoria. Comunicou, também, que, depois de três mandatos à frente do
CBG, é chegada a hora de renovação, percepção esta que, aliada à falta de tempo para exercer mais outro período, o
impede de candidatar-se a uma nova gestão em 2012.
Depois das palestras, o lanche se deu no terraço do prédio IHGB, em ambiente descontraído e de muita
confraternização.
Neste último número da Carta Mensal em 2011, distribuída no início de 2012, o presidente e toda a diretoria do CBG
ratificam os votos apresentados por meio de mensagens online e auguram um excelente ano, pleno de realizações.
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SÓCIOS SÃO NOTÍCIA

•

No dia 24 de outubro, comemorando os 30 anos
de edição de seu "Ceará: Homens e Livros", o
Mons. Sadoc de Araújo lançou "História da
Literatura em Sobral", pesquisa biobibliográfica dos que fizeram a literatura
sobralense. O evento ocorreu no Auditório
Central da Universidade Estadual Vale do Acaraú
- UVA, em Sobral, Ceará. Em auditório repleto de
estudantes, professores e amigos, o autor foi
apresentado pelo Reitor da UVA Prof. Colaço
Martins.

Mons. Sadoc de Araújo e Prof. Colaço

•

Em 26 de outubro, Iza Vieira da Rosa Grisard foi eleita e empossada 1ª vice-presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Santa Catarina, para o período 2011/2013.

•

José Antonio de Ávila Sacramento recebeu, no dia 15 de novembro, na Casa de Contos, Ouro Preto MG, o Colar Alferes Tiradentes. Esta Comenda é entregue, a diversas personalidades que se destacam em
suas respectivas áreas no cenário nacional, pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira,
sucessora da Ordem dos Cavaleiros Hospitalares de Vila Rica, ordem assistencial criada na antiga capital
de Minas Gerais pelo Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga em 1779.

•

Arnaldo Inácio Miranda tomou posse, em 24 de novembro, como
presidente da Junta Central de Estudos Históricos da Cidade de Buenos
Aires.

•

No dia 12 de dezembro, em Sessão Solene no plenário da Câmara dos
Vereadores de Campina Grande, PB, Clotilde Tavares foi agraciada com
Medalha de Honra ao Mérito e lançou nova obra de sua autoria: Um herói
do cotidiano: vida e advocacia de Leidson Farias.

•

Em 14 de dezembro, em Três Rios – RJ, em solenidade na Câmara
Municipal, Cinara Jorge recebeu a comenda Condessa do Rio Novo,
concedida por aquela Casa, em reconhecimento ao seu trabalho de
pesquisa e divulgação da cidade.

Cinara Jorge

OUTRAS NOTÍCIAS

•

Biblioteca Nacional, Ibram e Arquivo Nacional firmam acordo - A Fundação Biblioteca Nacional, o
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Arquivo Nacional assinaram no dia 21 de dezembro um acordo
de cooperação técnica para a preservação, valorização e divulgação do patrimônio documental
arquivístico, bibliográfico e museológico do país.

•

Dispensas Matrimoniais de São Paulo no Family Search - Alguém já pesquisou as dispensas matrimoniais
(documentos que os noivos precisavam fazer antes de se casar) de São Paulo, pelo family search?
Para quem não conhece esse tipo de documento: são documentos riquíssimos, sobretudo porque neles
era necessário o depoimento de várias testemunhas que contavam quem eram os noivos, desde quando
moravam onde moravam, qual sua ocupação, etc (lembrem-se: era preciso provar que eram solteiros e de
boa conduta!). Além disto, muitas vezes contem a transcrição da certidão de batismo dos noivos (o que
é interessante para encontrar uma cópia destes documentos, quando são de outra localidade e foram
perdidos na origem).
Eis um pequeno tutorial para pesquisá-los:
- a partir da página do familysearch, estão em:
Brazil, Catholic Church Records > São Paulo > São Paulo > Arquidiocese de São Paulo (A, B e C)
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Há um índice alfabético de prenomes em Arquidiocese de São Paulo C , e dentro de cada letra,
apresentados cronologicamente do mais antigo ao mais recente registro.
Os registros começam em 1672 bastante incompletos, mas a partir de meados de 1700 já estão mais
consistentes.
Os índices se compõem de: nome dos nubentes, ano, estante, gaveta e número. Além dos nomes dos
nubentes e data, deve-se anotar este número, porque ele será a referência para encontrar o documento
original na página do family search.
O documento original das dispensas está distribuído em: Arquidiocese de São Paulo,
de São Paulo A, Arquidiocese de São Paulo B e Arquidiocese de São Paulo C.

Arquidiocese

Acessando qualquer um destes, encontram-se: "Dispensas Matrimoniais ano xxxx., vol. Xx” A partir
disto, procura-se pelo ano dos nubentes que se havia anotado e pelo volume (vol), que é justamente o
mesmo número que se havia anotado no índice.
Cada um desses livros têm mais ou menos umas 5 dispensas e na primeira folha costuma ser encontrada a
página de cada uma delas. A partir daí, é só ir consultando as digitalizações disponíveis. Boas
pesquisas!
(Orientações de Vinicius Oliveira Godoy - Porto Alegre, RS )
Livros

Lançamentos
•

Formación de la Família Paraguaya - Vol. I - Los inmigrantes
de Margarita Duran Estrago e Martín Romano García
Trata-se da transcrição de mais de 3.684 de "expedientes de soltería", processos em que os estrangeiros
provavam ser solteiros para casar, do Arquivo do Arcebispado de Assunção. No volume de capa dura e
820 páginas com o registro de quase 22.000 pessoas, as informações obtidas desses documentos
retratam a imigração no Paraguai em diversas épocas, desde o fim do séc. XVIII, a abertura das
fronteiras e os anos da ocupação brasileira até o início da II Guerra (1939). Introdução e notas, e as 168
pp. do índice completo de nomes encontram-se em
http://www.tiempodehistoria.org/content/descargas no final da página.

•

Colônia do Sacramento - Batizados, Casamentos e Óbitos - 1690 - 1777
de Dalmiro da Motta Buys de Barros
Obra em dois volumes de cerca de 400 pp. cada, traz resumo dos assentos de livros guardados no Arquivo
da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, indisponíveis para consulta em razão da fragilidade de suas
condições, quais sejam: livro da Sé do Rio de Janeiro; 1º livro misto e os de batizados (2º, 3º e 5º) que
lhe sucedem até 1777, quando os castelhanos tomaram a Colônia definitivamente; 2º livro de
matrimônios até 1777; livros dos óbitos que seguem ao primeiro livro misto, também até 1777; livro de
crismados; Repertórtio, assim demoninado pelo vigário da matriz da Colônia o livro-indice de todos os
batizados ali realizados; e mais caderno do primeiro vigário, padre Manuel Marques e listagens dos
casais que vieram do Porto para o Rio de Janeiro e dali para a Colônia do Sacramento em 1719, existentes
no Arquivo Ultramarino, em Lisboa. Aquisição no endereço: www.dalmirodamotta.com

Livros recebidos
•

Testamentos e Inventários - (da Paraíba), de Adauto Ramos, doação do autor

•

Inquirição "de genere" do Padre Pascoal da Cunha Pereira - doação de Jorge da Cunha Pereira Filho.

•

Guia de Fontes do AHMPAS: Fundo do Poder Judiciário - doação de Áttila Augusto Cruz Machado, em
forma de CD de dados.
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ACHEGAS ÀS “PRIMEIRAS FAMÍLIAS DO RIO DE JANEIRO”

Parte III
Attila A.Cruz Machado
Membro Titular

TOMO III

T.III, fls.43 – Estevão de Oliveira (Vargas) c.c.Isabel Rangel Sardinha, fª do cap.Francisco Gomes Sardinha
(vide T.II, fls.272 – I-1).
T.III, fls.44 – I-8 – Violante da Costa c.c.sarg.-mor José Paes de Muros, fº de Gonçalo de Muros (vide T.II,
fls.653 – II-9).
T.III, fls.58 – I-1 – Rui (ou Rodrigo) Mendes de Paredes c.c.Maria de Galegos (vide T.II, fls.221, I-1).
T.III, fls.102, I-4, II-1, III-3 – Isabel Barbosa c.c.alf.Domingos de Bulhões (vide T.I, fls 271).
T.III, fls.102, I-4, II-1, III-3, IV-3 – Branca Mendes c.c.Jerônimo Gomes Sardinha (vide T.II, fls.273 –
Catarina Gomes (Sardinha).
T.III, fls.122 – Mateus de Rodovalho Machado – I-1. Ventura de Rodovalho c.c.Antônia Machado, fª de
Bento Gonçalves de Macedo (vide T.II, fls.315).
T.III, fls.149 – José Simões c.c.Bárbara de Castro, fª de Afonso Lopes (vide T.II, fls.410).
T.III, fls.149 – Manuel Simões c.c.Isabel Ferreira, fª de Pedro Álvares (vide T.I, fls.59).
T.III, fls.149 – Antônio Simões c.c.Antônia Pimenta, fª de Francisco de Lemos (vide T.II, fls.393).
T.III, fls.150 – Sebastião Simões c.2º c.Maria de Palma, fª de Domingos Lopes Bernardes (vide T.II, fla.425).
T.III, fls.148 – André do Sim, pais de (I-4) Bernardo Martins (do Sim) (vide T.III, fls.553).
T.III, fls.148 – André do Sim c.c.Violante Cardosa, pais de Bonifácio, b.Casserebu, , 25.05.1659.
T.III, fls.63 – Antônio Pinheiro c.c.Bárbara da Silva, pais de (todos b.Casserebu): Antônio, 26.04.1660,
Pedro, b.ib.18.08.1661 e Vicente, b.ib.26.04.1663.
T.III, fls.111 – Barnabé Raposo c.c.Joana Gomes, pais de: Páscoa, b.Casserebu, 03. 05.1666 e Cristóvão,
b.ib.05.08.1668.
T.III, fls.80 – Domingos Quaresma c.c.Beatriz Cabral, pais de (todos.bs Casserebu): Brígida, 15.10.1652,
Beatriz, 19.07.1654, Andreza, 28.12.1657, Maria, 02.05.1660, Alberto, 06.05.1661, João, 29.06.1662,
João, 24.06.1666 e Eugênia, 16.09.1669.
T.III, fls.62 – Francico Pegado Monteiro c.c.Bárbara de Abreu, pais de (todos bs Casserebu): Maria,
16.09.1658, Helena, 15.03.1663 e Antônio, 19.09.1666.
T.III, fls.174 – Gil Teles c.c.Teresa da Conceição, pais de (todos bs Casserebu): João, 18.09.1661, Maria,
27.08.1664 e Luciano, b.28.08.1668.
T.III, fls.57 – Jerônimo de Paiva c.c.Leonor Godinha, pais de: Manuel, b.Casserebu, 10.12.1663 e Jerônimo,
b.ib.19.08.1668.
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FRAGMENTOS CULTURAIS

•

•

•

•

•

ARTIGO
As populações das Minas Gerais no século XVIII: um estudo de demografia histórica - Iraci del Nero da
Costa - "Analisa-se o evolver do comportamento quantitativo, no correr do período 1719-1826, dos
casamentos, óbitos e batismos concernentes à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio
Dias, uma das duas paróquias então existentes em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Ademais, é estabelecida a
relação entre tais variáveis demográficas e as vicissitudes de ordem econômica vivenciadas pelos
habitantes da urbe.»
http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/index.php?option=com_content&view=article&id=122:aspopulacoes-das-minas-gerais-no-seculo-xviii-um-estudo-de-demografiahistorica&catid=65:artigos&Itemid=60
MEMÓRIA
Justa - Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil - Mônica Raisa
Schpun - "Emocionante história de duas mulheres que tiveram seus destinos entrelaçados pela
resistência à intolerância extrema [...] a brasileira Aracy em Hamburgo e a alemã Margarethe em São
Paulo criaram uma rede de solidariedade e construíram uma rota de fuga para judeus da Alemanha rumo
ao Brasil. [...] Mônica Schpun conta a relação entre estas duas mulheres de fibra e reconstrói a cidade de
Hamburgo das primeiras décadas do século XX. [...] a autora acompanha os cinqüenta anos de vida e
deslocamentos destas famílias." - Ed. Civilização Brasileira, 2011
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25737
Resenha: http://api.ning.com/files/2yGI-JveSn6Mrm0g15fjcGx6L0t0hKOl5*
JHzWDTaiOkwDy3i5jJNZhAvvT4W4Qih-lA5ED6FbF5jk*vdsxLcupwBatHc6vQ/BrunoLeal.pdf
LITERATURA
A máquina de fazer espanhóis - Valter Hugo Mãe - "Ainda que não se trate de uma obra política, seu
conteúdo critica a homogeneização ideológica e a padronização cultural impostas pelo que ele chama
de "efeito Europa" - que estaria obrigando os pequenos países a trocar seus dialetos, suas tradições e
cultura pelo direito de usar o euro como moeda." - Ed. Cosac Naify, 2011.
ht t p : / / w w w. e s t a da o . c o m . b r / no t ic ia s / i m p re s s o , o - c a m i n ho - s a l g a do - de - u m - p a i s - a deriva,745587,0.htm
http://editora.cosacnaify.com.br/Loja/PaginaLivro/11598/a-m%C3%A1quina-de-fazerespanh%C3%B3is.aspx
Resenha: http://editora.cosacnaify.com.br/ObraApresentacao/11598/a-m%c3%a1quina-de-fazerespanh%c3%b3is.aspx
TESE
Macabéias da colônia: criptojudaísmo feminino na Bahia - séculos XVI-XVII - Angelo Adriano Faria de
Assis - "Esta tese procura analisar a importância feminina para a manutenção e sobrevivência judaica no
mundo luso-brasileiro durante os séculos XVI e XVII, através do estudo dos processos movidos pelo
Tribunal do Santo Ofício da Inquisição lisboeta contra a família Antunes - principalmente a matriarca
Ana Rodrigues suas filhas e netas, apontadas como Macabéias - [...], exemplos dos mais significativos
do criptojudaísmo então vivido na colônia.»
http://www.catedra-alberto-benveniste.org/_fich/17/Tese_Angelo_Adriano_Faria_de_Assis.pdf
LANÇAMENTO
Colônia Cecília - Arnoldo Monteiro Bach - Com mais de mil páginas, "A obra lança mais luzes sobre a
histórica formação da primeira colônia anarquista das Américas, sob a inspiração de imigrantes italianos
liderados por Giovanni Rossi, a partir de 1890, quando ali chegaram. A Colônia Cecília foi um dos
povoados surgidos nos Campos Gerais à margem do antigo Caminho de Viamão, construído ao longo do
Século XVIII."
Lançamento em 05/11/2011 - Sítio Minguinho - Palmeira - PR.
http://www.insieme.com.br/portal/conteudo.php?sid=188&cid=2568
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FRAGMENTOS CULTURAIS

HISTÓRIA
• Cidades e sociedades urbanas na Itália medieval Séculos XII-XIV - Patrick Gilli - O livro "examina as
cidades italianas durante o período comunal,
aquele em que adquirem autonomia jurídica em
relação ao senhorio [...]. Essa autonomia,
detidamente examinada, no entanto, não aparece
como o desenvolvimento paralelo de uma nova
sociedade. [...] o autor nos apresenta novidades
que surgem de estruturas sociais, políticas e
jurídicas herdadas..." - Ed. UFMG, 2011.
http://www.editora.unicamp.br/cidades-esociedades-urbanas-na-italia-medieval-seculosxii-xiv.html
• As antiguidades da Lusitânia - André de Resende "Esta obra do Antiquário eborense, representa a
primeira descrição do quadro histórico e cultural
em que Portugal se fundou e cresceu. Nela se
podem apreciar as características étnicas e a vida
das gentes que povoaram as regiões que em grande
parte se tornaram no que é hoje o território
português, em particular a saga dos lusitanos, e
bem assim a variada estrutura geográfica e as
condições naturais do próprio território..." - Ed.
Annablume, 2011.
http://www.annablume.com.br/comercio/product
_info.php?products_id=1597&PHPSESSID=67f00c
d3a66284a888ed491b7382563f
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