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o Colegio

Brasileiro de Genealogia foi

fundado no dia 24 de Junho de 1950, na
Cidade

E

do Rio de Janeiro.

uma

Sua sede fica numa das dependencias

das atividades do Colegio

do Instituto

Coutinho Chermont de Miranda, Atila

Historico

e GeogrMico

8-

Brasileiro, na Av.Augusto Severo

associac;:ao cultural sem fins lucrativos

12°.andar - Lapa - Rio de Janeiro - RJ.

que

Em II de maio de 2004, tomou posse

visa

interessam

congregar

quantos

se

pelos estudos e pesquisas

genealogicas das famfliasbrasileiras e das
familias estrangeiras radicadas no pars.
Atualmente

0 CBG

conta no seu quadro

social com cerca de 400 socios no Brasil
e exterior, comunicando-se com todos
at raves desta Carta Mensal, na qual sac
registradas
culturais
associados.

as atividades
do

Colegio

sociais
e de

0 CBG tambem

e

seus
edita a

Geral para

0

Instituto

Historico

oferecido

cultural,

por meio

contribuic;:ao de seus socios.

da

Tambem

devemos

agradecimentos
suas amizades

,

terrac;:o do predio.

presentes
registra,

os agradecimentos

da gestao

voluntariamente

anterior

dedicaram-se

nesta

os que,
com

e demonstrac;:oes
do evento,

de

de Freitas,

que

Pamplona,

com

Fernando

estiveram

tambem

associ ados e amigos

aos

abnegac;:ao e entusiasmo na conduc;:ao

a todos

confianc;:a nos destinos do Colegio.
Por ocasiao

Diretoria

A I.

manifestar,

e apoiam a Diretoria

Dalmiro da Motta Buys de Barros, no
A atual

Fernando

indistintamente,nossos
apoiaram

um coquetel

pelo novo Presidente

colegas

patrimonio

a

e Geogrcifico

Brasileiro, seguindo-se

relevantes

e do nosso

com

realizou-se na Sala Pedro Calmon , do

oportunidade,

historia

contou

participac;:ao de ilustres convidados,

Revista Brasil Genealogico, com fatos
da

que

Lopes Filho, Roberto G. de Souza Lima,
Jannuzzi Jr e Hugo Forain Jr.

bienio 2004/2005.

A cerimonia,

Augusto da Cruz Machado, Joao Simoes
Nelson V.Pamplona,

a nova Diretoria eleita em Assembleia

: Victorino

nossos

Maria Candida

Rogerio Farah,
Fred
Jannuzzi

Xavier, entre

outros.

Nelson

Grinberg,
Jr.,

Antonio

- REBELLOS NO L1TORAL DE SANTA CATARINA - Pamplona, Nelson Vieira - Edic;ao do autor, 2004 - II, 297 pg

-0 COME<;O DO PROTESTANTISMO NO BRASIL- Armindo L. Muller, EST Edic;6es,Porto Alegre, 2003, 168 pg
- OS CARNEIROS
DO SERTAo DA PARAIBA E DE OUTRAS
POLITICOS, GENEALOGICO.
- Joaquim Osterna Carneiro

TERRAS.

ASPECTOS

HISTORICOS,

-ARQUIVO HISTORICO DA MADEIRA. Indice dos Registros de Casamentos do Concelho de Santana - Serie
Indice dos Registros Paroquiais 13 e 14. - Diretoria dos Assuntos Culturais ..

GENEALOGIA ESPANHOLA
www.elanillo.com
LEBANESE WHITE PAGES

Site

www.leb.org/

www.red2000.com/spain/

Para

colocar

informac;oes,

mensagens, pedidos etc. A lingua
mais usada ingles. Usar a func;ao
"search" para procurar nomes,

e

lugares etc.

de genealogia

espanhola

GALICIA:

www.concellopontevedra.es
www.galiciacity.com/

region

Guia para provincia com mapas,
hist6ria etc.

http://personales.com/espana/albacete/
heraldica/heral-m4.htm

www.antiquanatura.com/pueblos/
andalucia. html
www.andalucia.cc/habis/index.htm

http://www.multimania.com/
th ie rryd u m as/ s u rna me. h tm

Andaluzia

Heraldica
Espanha.

LEBANON GENEALOGY FORUM

dos sobrenomes

www.genforum.com/lebanon/
LEBANON

http://granavenida.com/virgosoft/
apellidosa.htm

GENWEB

Heraldica dos Bras6es

www.rootsweb.com/-Ibnwgw/
main.htm
Algumas coisas interessantes
nas paginas das cidades e do is
links para os sites acima.
A COMUNIDADE

ARABE DO

BRASIL

www.geocities.com/Capitol
Senate/45 93/ consejos. html

http://www.nuestrospueblos.com/

Consejos y tecnicas (e 0 melhor guia
para quem procura em Espanha).

www.geocities.com/A thens/Olympus/
4369 /Bookplate/ countries. htm
The Cyber Journal of Heraldic
Bookplates.

www.arabias.com.br/
ortodoxa-iob.htm
Um site que prometia muito mas
nao atualizado...

www.geocities.com/Heartland/
3785/fondos I.html#seccion I

Merece pelo menos uma primeira

Indice de Archivos
Geneal6gicos.

e

visita para conhecer.
FOTOS

http://almashriq.hio(.
photography.html

Hi 11/

Park/

con Fondos

www.mcu.es
no/ basel

Fotos antigas do Ubano e outros

Procure Censo Guia de Archivos
Iberoamericanos - dao todos os
enderec;os de arquivos

paises arabes. Muito interessante!

www.conferenciaepiscopal.es
Divisao Eclesiasticada Espanha.

Povos da Espanha

na

CBG - 54 ANOS DE EXISTENCIAI
Nesta administrac;ao que se inicia,
a Diretoria do Colegio Brasileiro
de Genealogia-CBG sente-se feliz
e orgulhosa
por esta nova
caminhada que trilhamos a partir
de maio, e que com certeza
culminara em urn programa maior
de cultura, desenvolvimento
e
pesquisas para todos os socios,
colaboradores
e
amigos,
espalhados
pelo
Brasil
e
no exterior.
Alguns projetos ja estao em fase
de realizac;aoe brevemente serao
apresentados.Dentre eles podemos
listar: a pagina do CBG na Internet
remodelada
e atualizada,
ajudando no mecanisme de busca
de nossos ancestrais; a realizac;ao
de
palestras e seminarios em
genealogia, abertos a todos;
divulgac;ao
de
publicac;6es;
encontros semanais no CBG; a
realizac;ao de passeios culturais a
fazendas e a locais historicos de
grande informac;ao genealogica; a
captac;ao de novos amigos para
nosso quadro social; abertura do
CBG diariamente para consultas e
pesquisas. Enfim, ha muitas ideias
e sonhos,
objetivando
0
engrandecimento
do Colegio
Brasileiro
de Genealogia.
Atraves desse primeiro Editorial,
apresento
urn
especial
agradecimento a todos os que,
carinhosamente, tern apoiado e
prestigiado0 nossoColegio, e desejo
que sirva de fonte de confianc;ae de
entusiasmo para com 0 futuro do
Colegio Brasileiro de Genealogia.

Do/miro do Motta Buys de Barros
Presidente do Co/egio Brasileiro de
Genealogia

o eterno
Alberto

Carlos

Rheingantz,

d' Araujo

Guimaraes,

Elysio

Moreira

Becker yon Sothen,

Giselle

Horacio

Rodrigues

Philippe

Carlos

da Fonseca,
Maria Coelho

da Costa,

de Sa Campelo

Faria, Rui Vieira

noo envelhece

Laura

Faveret,

da Cunha,

Grandmasson

Gilda

de Almeida

Ganns

Marieugenia

o CBG

Brasileiro

completou,

de junho.

Catta

Sergio de Almeida

culturais

Luiz

Preta de

Lamare,

Sylvia

fundadores

de Genealogia.

com louvor,

0 fato e digno

instituic;6es

Goulart,

Sampaio,

Nioac de Souza Prates - estes os doze pioneiros,
do Colegio

de Azevedo

54 anos de existencia

de nota,

no dia 24

uma vez que sac raras as

em nosso pais que sobrevivem

por tempo

tao longo, sempre fieis ao seu compromisso,

mantendo urn nome

conhecido

como

amor

a

nacional

cultura

se de ter
exterior,
propria

e internacionalmente

. 0 Colegio

em seu quadro

Brasileiro

de Genealogia

social estudiosos

de todo

que buscam por suas ralzes, construindo
historia,

Realmente,

exemplo

de

orgulhaBrasil e

nao so a sua

como a de sua terra natal. ..

aeterna

non caducat.

s6cIOS

SAO NOTICIA

• Cybelle de Ipanema passou a integrar

0

Conselho Consultivo

da

Revista Rio de Janeiro, da UERJ.
• Jose Nazareth Souza Froes lanc;ou, em tarde de autografos no
terrac;o do IHGB, seu novo livro Rumo ao Campo Grande: por trilhas e
caminhos, escrito em parceria com Odalea Ranauro E. Gelabert.
• Dalmiro da Motta Buys de Barros, nosso Presidente, foi nomeado
no dia 24 de junho p.p., socio honorario do Instituto de Estudios
Genealogicos del Uruguay.
• Miridan Brito Falci realizou palestra, no IHGRJ,sob 0 tema 'A pesquisa
historica em Vassouras: arquivos permanentes, especiais e historicos'.
• Nelson Vieira Pamplona lanc;ou seu novo livro as Rebello do litoral
de Santa Catarina, fruto de extensa e documentada pesquisa de carater
historico e genealogico.
• Nireu Cavalcanti apresentou comunicac;ao,em sessaoda CEPHAS do
IHGB, sobre seu livro a Rio de Janeiro setecentista, que vem sendo objeto
de entusiastica acolhida por parte da crftica especializada.
• JoseAmerico Junqueira de Mattos (Levante da Bela Cruz), Marcelo Meira
Amaral Bogaciovas (A Intentona Monarquista de 1902), Paulo Paranhos (0

a~ucar em Campos dos Goitacazes na segunda metade do seculo XIX) e Rui
Vieira da Cunha (A cria~ao das armas da Escola de Minas, trabalho postumo)
sac alguns dos articulistas do recem-Ianc;adon° 9 da Revista da ASBRAP.
• Victorino Chermont de Miranda, nosso vice-presidente e 30. vicepresidente do Instituto Historico e GeogrMico Brasileiro, tomou posse
como representante do IHGB no Conselho Estadual de Tombamento,
da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
• Wilson de Lima Bastos teve lanc;adopela Fundac;aoCultural Alfredo
Ferreira Lage- FUNALFA, de Juiz de Fora, seu livro Caminho Novo: espinha

dorsal de Minas (edic;aopostuma).

NOTICIAS DO CBG
• NOTfclAS DE SOCIOS
Prezados
associados:
as suas
contribuic;6es garantem a existemcia
do nosso Colegio.
Por isso, e
necessario que as anuidades, ate 2004
inclusive, sejam pagas 0 mais breve
possivel.
Verifiquem
se ha cotas de anos
anteriores a quitar (ha associados
pendentes).
Em caso de duvidas, contatar Carlos
Paiva pelos telefones:
(021) 2568-3918 ou 2254-3977 ou
pelo email: cbg-tesouraria@ig.com.br

Na Carta Mensal desejamos informar a
participac;ao dos nossos associ ados no
estudo e na investigac;ao genealogica
das familias brasileiras e das familias
estrangeiras radicadas no Brasil. Caso
deseje informar 0 lanc;amento de um
livro seu, palestra, ou qualquer evento
genealogico significativo, entre em
contato conosco diretamente
no
enderec;o do CBG ou pelo email:
cbg-publ ic@br.inter.net
• NOVOS
HoRARIOS
FUNCIONAMENTO CBG

Mantenham seus enderec;os sempre
atualizados,
a fim de que
as
correspondencias do Colegio possam
chegar ate voces.
Aos socios internautas
pedimos
tambem
que nos informem
seus
emails para que a comunicac;ao seja
agilizada.
Devem
dirigir-se
a
I a Secretaria
Regina Cascao
em cbg-secre@infolink.com.br
ou a
Diretora de Publicac;6es Leila Ossola
em :cbg-public@br.inter.net

E DIAS

2a, 3a, 5a - a tarde de 13 as 16 horas
4a feira - pela manha de 9:30 as 13
horas. Para que as pesquisas
melhor efetuadas,

sejam

Permanecem a venda diversos tftulos de
interesse geneal6gico.
Aquisi~ao: na livraria no terreo de nosso
endere~o, pelo telefone do CBG nos
horarios de funcionamento ou por email:
cbg-secre@infolink.com.br ou
cbg-secre2@yahoo.com.br

Iniciamos a selec;ao de artigos para a
proxima edic;ao da Revista Brasil
Genealogico
n°.4. Ainda nao ha
previsao para data de lanc;amento,
custo etc. No entanto, os socios
interessados
deverao
entrar em
contato com a Diretora de Publicac;6es
(cbg-public@br.inter.net)
para
maiores detalhes.

os pesquisadores

deverao agenda-Ias.
Contatos podem ser feitos:
pelo telefone 2224-9856
por email: cbg-secre@infolink.com.br
ou em visita pessoal nos horarios acima.

Na proxima Carta Mensal estaremos
informando a Agenda Cultural e Social
do CBG para os proximos meses.

,

REMETENTE
COLEGIO BRASILEIRO DE GENEALOGIA
Av.Augusto Severo,8 - 12°.andar - Gloria
20021-040 - Rio de Janeiro - RJ
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