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SÓCIOS SÃO NOTÍCIA

• Izidoro Hiroki Flumignan recebeu o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro, pelos
relevantes serviços médicos e assistenciais que vem prestando à comunidade carioca, em Sessão
solene no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro passado.
• A 8 de dezembro p.p., Esther Bertoletti foi eleita vice-presidente do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio de Janeiro-IHGRJ para o biênio 2012-2013. Na presidência, Paulo Knauss.
• Antônio de Pádua Borges de Castilho teve os links que apresentam o resultado de suas pesquisas
sobre as famílias Martins Borges e Matta e Silva inseridos no blog do Conselho do Patrimônio
Cultural e Fundação de Cultura e Turismo de Sacramento-MG, como parte integrante do trabalho de
resgate, preservação e promoção do patrimônio cultural do Município. Podem ser consultados em:
http://genealogiaeoutrostemas.blogspot.com e
www.angelfire.com/biz2/castilho/familia.html.
• Por um engano na diagramação, foi omitida
do último número da Carta Mensal a foto do
terceiro palestrante na reunião comemorativa
do fim do ano de 2011. Eis a imagem do amigo
Fábio Arruda de Lima que, gentilmente,
dispôs-se a vir de Maceió-AL para celebrar
conosco a ocasião e abrilhantar o evento com
sua especial participação.
OUTRAS NOTÍCIAS

• Convívio Genealógico Terceira Terça
Idealizado e organizado por Carlos Alberto Paiva,
o encontro mensal de pesquisadores do Rio de
Janeiro e visitantes de outros estados é realizado
na terceira terça-feira de cada mês no Bar e
Restaurante Olimpíadas do Chopp, localizado na
Praça Saens Peña, entre 18 e 22 horas.
Partilhar experiências é fundamental no
desenvolvimento de pesquisas genealógicas, e o
convívio é uma excelente oportunidade de trocar
informações e desfrutar de um ambiente
agradável e descontraído.
Sentados: Francisco Antonio Dória, Maria Lúcia Machens, Hugo Forain Jr.,
Gustavo Lemos e Guilherme Serra. De pé: Carlos Paiva, Laura Ferrari,
Aurélio Fonseca e Nelson Pamplona. Todos associados CBG.

Para participar, enviar uma mensagem para
carlpaiva_genealogia@superig.com.br .
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OUTRAS NOTÍCIAS

• Documentos históricos da Câmara de Sabará podem ser consultados na Internet
O Arquivo Público Mineiro – APM disponibiliza na página do SIAAPM - Sistema Integrado de Acesso
ao Arquivo Público Mineiro o módulo “Câmara Municipal de Sabará”. O novo conteúdo permite a
pesquisa nos documentos produzidos pela instituição ao longo de suas atividades nos séculos XVIII
e XIX. O acervo é formado por registros de testamentos, inventários e escrituras; lançamentos e
arrecadações de impostos; registros de batismos e falecimentos; registros de patentes, de cartas de
usança e de sesmarias; compra e venda de escravos, dentre outros.
A importância dos documentos da Câmara de Sabará - No século XVIII, a descoberta e a exploração
das riquezas minerais proporcionaram o surgimento de vários arraiais e lugarejos em Minas. Em
1711, foram criadas as primeiras vilas. Para ser instalada uma vila, a localidade deveria construir
pelourinho, cadeia e casa para as sessões da Câmara e do Júri. As Câmaras Municipais eram
responsáveis pela administração local. Foram criadas com o objetivo de garantir a execução dos
projetos metropolitanos nos municípios e simbolizavam a estabilidade e a continuidade da
administração.
O arraial de Sabará, surgido próximo a Roça Grande, no início do século XVIII, era o mais populoso
de Minas. Em 1711, o governador Antônio de Albuquerque criou a Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará, que foi elevada à categoria de cidade através da lei nº 93, de 6 de março de
1838. Portanto, todo esse acervo produzido desde então, encontra-se disponível, via APM, no site
do SIAAPM.
Informação fornecida por Stanley Savoretti de Souza. Belo Horizonte/MG.
• Registros Sacramentais do Governo Basco
Arquivos históricos das Igrejas Bilbao, San Sebastian e Vitoria naEspanha.
BÚSQUEDAS DE REGISTROS SACRAMENTALES
http://www.snae.org/CRIS/busqueda.es.php
NOTAS DE FALECIMENTO

03.10.2011 - Sérgio de Oliveira Silva, economista, nascido no Rio de Janeiro em 01.01.1937. Homem
de muitos amigos - que costumavam chamá-lo de S.O.S, ligando suas iniciais à sua sempre presente
disponibilidade em ajudar-, era pesquisador da família Leite Ribeiro, à qual pertencia. Associado CBG
desde 2005.
11.10.2011 - Guaracy de Castro Nogueira, advogado, professor universitário, empresário e político,
nascido em 1927 em Itaúna-MG. Pesquisador de História e genealogia desde 1948, fundador de diversos
jornais em sua cidade natal, era membro do Instituto Histórico e Geográfico de MG, dentre outros
institutos e associações culturais. Associado CBG desde 1993.
31.12.2011 - Aristóteles Rodrigues, psicólogo, professor universitário, nascido em 8.8.1942,
residente em Juiz de Fora-MG. Pesquisador bastante ativo, integrava diversos grupos de discussão na
Internet e era muito conhecido na comunidade de genealogistas. Associado CBG desde 2002.
11.02.2012 - Renato Franzen, empresário, sócio-fundador do Instituto Genealógico do Rio Grande do
Sul - INGERS , ocupando vários cargos na Diretoria desde então: Secretário 1985/87 e 1987/89;
membro do Conselho Consultivo 1993/95 e 1995/97, membro da Comissão Fiscal1997/99; VicePresidente Administrativo a partir de 1999.
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LIVROS LANÇAMENTO

• Bicentenário da Freguesia Nossa Senhora da Conceição de Canguçu – 31 de janeiro de 2012 - de Cláudio
Moreira Bento. O autor é militar da reserva, membro da Academia de História Militar Terrestre do
Brasil, da Academia Canguçuense de História, dentre outras. A obra apresenta informações históricas
sobre a movimentação do Exército naquela região do Rio Grande do Sul, na época das disputas
daquelas terras por Portugal e Espanha; dados genealógicos das famílias pioneiras; história e
evolução da freguesia, além de inúmeras imagens de Canguçu no início do Século XX.
• La Conquista - 500 anos entre commociones y controversias (1492 - 1992) - de Miguel Fernando
González Azcoaga. Amerindia Ediciones Correntinas, 2011. O autor é professor de História e
Geografia, Diretor do Museu Histórico de Corrientes (Argentina) desde 1993, e - além de associado
CBG - membro do Instituto Correntino de Ciências Genealógicas e do Centro de Estudos Genealógicos
de Córdoba, entre outros. Tem, também, em sua bagagem literária, diversas obras de cunho histórico
e genealógico, dentre os quais podemos citar o Dicionário Biográfico de Historiadores e Genealogistas
Correntinos. Contatos: fegoaz@hotmail.com.
• Coleção "Antigos clãs de Alcobaça" - de Fábio Medeiros Said. Resultado de 12 anos de pesquisa,
aborda a história de quatro “clãs” estabelecidos na região extremo sul da Bahia há mais de 200 anos:
Vol. 1 – O clã Medeiros de Alcobaça-Bahia; Vol. 2 – O clã Almeida de Caravelas e Alcobaça; Vol. 3 – O
clã Muniz de Caravelas e Alcobaça; Vol. 4 – O clã Trancoso de Alcobaça-Bahia. Todos esses clãs têm
pontos de contato com as genealogias mineira, fluminense, paulista e o clã Almeida tem ainda uma
ligação com as genealogias paranaense e gaúcha. Os livros podem ser adquiridos em duas livrarias online, além de diretamente com o autor (envio gratuito). Detalhes sobre cada um dos livros e meios de
aquisição em http://fidusinterpres.com/files/alcobaca/ColecaoAntigosClas_Informacoes.pdf.
• Cartas e relatos do início da imigração alemã ao Brasil - de Felipe Kuhn Braun, edição do autor.
Resultado de dez anos de pesquisa, o autor, jornalista e escritor, traz em seu quarto livro importantes
testemunhos de época escritos pelos imigrantes alemães no decorrer do século XIX. As primeiras
cartas são dos anos iniciais do processo de colonização alemã no sul do país. Na segunda parte do
livro, cartas do segundo período da imigração, que se iniciou após o término da Revolução
Farroupilha. Para contatar o autor ou para adquirir o livro, mande um e-mail para
felipe.braun@terra.com.br ou felipe.braun@hotmail.com. Visite também o site
www.imigracaoalema.com.
• Aranhas de Bemviver - José António Reis. Estudo sobre a descendência de Apolónia Aranha e de seu
marido Gaspar do Couto, da Quinta a Portela, na freguesia de Sande, Marco de Canaveses.
Este estudo, com apresentação do escritor Mário Claudio, também pertencente
a esta família, abrange várias freguesias dos concelhos do Marco de Canaveses, Penafiel, Porto e
Brasil. Para quem tiver interesse em adquirir, está disponível na Livraria do Guarda-Mor.
http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=16659
LIVROS RECEBIDOS

• Bicentenário da Freguesia Nossa Senhora da Conceição de Canguçu – 31 de janeiro de 2012 - de
Cláudio Moreira Bento;
• Uns Pimenteis de Aveiro - A família do escritor portuense Alberto Pimentel - separata da Revista
Lusófona de Genealogia e Heráldica, nº 5, 2010 - de José António Reis e Tiago Faro Pedroso;
• Carneiro Geraldes (Porto) - separata da Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica, nº 6, 2011 José António Reis e António Bessa Ribas;
• Aranhas - I (Quinta da Portela) – de José Antônio Reis;
• The Flagstad -The genealogy of a Nordic Family - de Vitorio E. Pareto;
•

A Mística do Parentesco vol. 6 - A teia do parentesco em Pernambuco - de Edgardo Pires Ferreira.
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FRAGMENTOS CULTURAIS
ACERVO
Portal Europeu de Arquivos - O portal possibilita a
pesquisa em acervo digitalizado de instituições
arquivísticas de pelo menos 15 países europeus. São
documentos que cobrem um período de 1400 a 1999.
http://www.archivesportaleurope.eu
LITERATURA
O guardião de livros - Cristina Norton Romance "que
narra a vida de Luís Joaquim dos Santos Marrocos, um
bibliotecário hipocondríaco que, em 1811, atravessa
o Atlântico rumo ao Brasil acompanhado por [...] a
Real Biblioteca do Palácio de Ajuda". A autora
aproveita-se de quase 10 anos de correspondência de
Marrocos para descrever acontecimentos cotidianos,
peculiaridades, costumes etc do Rio de Janeiro da
época. - Ed. Casa da Palavra, 2010.
www.casadapalavra.com.br/livros/419/O+guardiao
+de+livros
DISSERTAÇÃO
A CAIC (Companhia de agricultura, imigração e
colonização) e o processo imigratório no Estado de
São Paulo (1928-1961) - Giani Vendramel de Oliveira O trabalho "tem como objetivo fazer uma análise da
atuação da [...] (CAIC) [...] a Companhia tinha como
principais interesses à compra de terras, seu
retalhamento e a venda dos lotes, bem como a
introdução de trabalhadores agrícolas, nacionais e
estrangeiros, no Estado de São Paulo." - UEM, 2011
www.pph.uem.br/novo/sisteses/detalhe.php?id=63
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