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Uma crian<;:aque nasce e cresce, sem direito aexpressar-se sequer pi?lpchoro,c6mo seria normal em todas as crian<;:as,
afronta os Herodes e suditos com suas tramas~iras(mesmo em meioaomego;transmite
tambem uma li<;:aode esperan<;:a.
Uma crian<;:aque nasce,cresce e foge,persi?9uidaeenfim
expulsade suaterra (arida ou inundada, mas sempre sua terra),
e que vagueia em meio hostilidade,ahuscaroimprovisado
abrigo ou a rnigalha do pao cotidiano, porque viver e seu dom e
sua condi<;:aode abandono reciamaaplenitudedoser
- e um obsta.culo atranqUilidade das consciencias embotadas.
Quando essa crian<;:~rnaist.:lrdenaoElncohlraondElrec:linar
a cabe<;:a,mas paradoxalmente e aquinhoada de ouro, incenso
e mirra pelos reis de origens e p~les vadas, sernque isso rep[E:l(enteperigo oyyergonha, simplesmente porque todos os homens
nascem iguais perante aVidaplega-nos um~y~?trelaque co~tjyz a fraternidag).
Quando seu pai cumpre gm mister,ro~srn()gueem
mode~t~<carpintaria e;ppr isso, nao precisa recorrer a palavras ou atos
escusos e irrefletidos,frytosdo
desespero efome;quando
suam~e se mantemintocavel e nunca submetida a atos injuriosos
apenas porque e mulher e parece maisdebil,numtempo
em quepsfracossao
roarginalizados - e isso uma vitoria da justi<;:a.
Quando essa crian<;:anasce, cresce, fogee volta,buscando dif8pdira pazao sugerir que as pessoas se amem entre si, num
mundo que incentiva 0 amontoado de armas emarsenaisde loucurq;desprezadase ridicularizadas todas as advertencias -Ian<;:a
um desafio aos poderosos.
Por isso, e posslvel que~(ao apregoar 0 bem,aocurarcorpos
eY!"nentes,eaodividiro
pao pela multiplica<;:ao, como quem
distribui com eqUidade os retursos da vida,essacrian<;:acres<;:aesejaacu$pdaecrucificada,morrendcmegada, tralda e amesquinhada.
Como e posslvel que morra e perdoemesmoassirn,equeum
di~renas<;:aemgI6ria,comQquem
emerge da escuridao e do
caos, para constituir-se por seculgs e seculosemexemplo,lembran<;:aeli<;:aOdequenem
tU9qse perdeu, e que nossa esperan<;:a
num mundo mais solidario aindaseha de realizar.
Aos confrades genealogistas,.iI)SRI)~~~~i~~~rins8?!t()18asTaizes e alicerces q~E:l?l:lsfentam a historia desse pais, pelo Natal
e Ano Novo, a Diretoria CBG trp.f1.srpit~seusmelhoresvotosnos~ntido
de quecreiam e sejam felizes.
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CONvivlOS CULTURAIS
No dia 25 de novembro,
Rogerio Evandro Farah proferiu
a palestra Subsfdios para
pesquisas genea/6gicas de
famflias de origem sfria.
Devidamente caracterizado,
para deleite da assistencia,
Farah abordou
diversos
aspectos da imigra<;:aopara 0
Brasil,costumes, translitera<;:ao
de nomes Mabes e outros
assuntos, despertando enorme
interesse nos ouvintes. Havia
musica arabe, publica<;:6espara
se conhecer um pouco mais
desta fascinante cultura, e ao
final mini-quibes e esfihas, fechando a noite com chave de ouro.
No Centro Cultural do Colegio Rio de Janeiro, 0 CBG
retomou a realiza<;:aode palestras e, no segundo semestre,
tres socios apresentaram-se, com muito esmero, fazendo a
atividade renascer com grande sucesso.
Nossos agradecimentos a Carlos Eduardo Barata, Antonio
Cesar Xavier e Rogerio Evandro Farah pelo brilhantismo com
que conduziram suas palestras; a Marcos Levy Pina Gouvea
Crespo, Diretor do CRJ,que gentilmente nos cede esse espa<;:o,
e a toda sua equipe, pelo apoio e incentivo; e a todos que
nos prestigiaram com suas presen<;:asnesses eventos.
Retomaremos as atividades a partir do mes de mar<;:ode
2005 e na proxima Carta Mensal enviaremos uma agenda
sobre nossas atividades culturais e sociais.

NOVOS saclos

Francisco Augusto de Araujo Lima - Fortaleza, CE ;
Francisco Gomes da Silva - Manaus, AM;
Luiz Fernando Hisse de Castro - S.Jose dos Campos - SP;
Joao Carlos de Seixas Gralha, Rio de Janeiro - RJ;
Clebio Buriche Coutinho e Paulo Alves da Costa - S.Gon<;:alo- RJ

saclos sAc NOTiclA
• Victorino Coutinho Chermont de Miranda viajou em
novembro a Europa, e esteve na Torre do Tombo, na
Associa<;:aoPortuguesa de Genealogia com 0 presidente Dr.
Jose Carlos Soares Machado, bem como outras associa<;:6es
afins em Portugal e na Espanha. Alem dos contatos realizados,
sempre divulgando 0 Colegio, adquiriu importantes obras para
o acervo do CBG .
• Lenio Luiz Richa de Brasilia- DFesteve no CBG, pesquisando,
no mes de novembro.
• Registramos 0 aniversario de funda<;:ao do Colegio Rio de
Janeiro, em novembro. Sao 70 anos dedicados a educa<;:ao.
Marcos Crespo e membro da Diretoria e grande apoiador de
nossos convivios culturais .
• Encontro "social-geneaI6gico" na casa de Maria Candida
de Freitas,no dia 9 de novembro, reuniu inumeros genealogistas
cariocas e teve tambem a presen<;:ade Aristoteles Rodrigues,
de Juiz de Fora.

NOTiclAS DO CBG
Caros amigos,
Estamosencerrando os nossostrabalhos neste ano de 2004.
Nessessete meses em que ficamos a testa do Colegio Brasileiro
de Genealogia, muitas modificac;;6es foram feitas, sempre
visando tornar 0 CBG mais atuante, com maior conteudo as
pesquisas e mais proveitoso para os s6cios.
Durante este periodo, ja tivemos ocasiao de mencionar as
inovac;;6ese retomadas de atividades, como um telefone, 0
atendimento aos consulentes em horario mais dilatado e em
quatro dias na semana, a Carta Mensal ja saindo com
regularidade, as palestras que voltaram a acontecer e, muito
em breve, um novo computador e a Internet, que vai colocar
o CBG definitivamente atualizado dentro do mais moderno
vefculo de difusao e comunicac;;ao.
Embora possa nao parecer, 0 que fizemos foi fruto de
grande esforc;;o por parte da equipe diretora. Por isso, ao
encerrarmos 0 ana de atividades, deixo aqui registrado 0
reconhecimento a estes membros da diretoria, que realmente
acreditaram e que doaram, sem nada receber em troca, 0
melhor de si para a organizac;;ao e 0 desenvolvimento dos
trabalhos ora realizados pelo CBG. A todos e a cada um em
particular, com especial menc;;ao a Diretora de Publicac;;6es,
Leila Ossola Nascimento, e a primeira Secreta ria, Regina Lucia
Cascao Viana de Sousa, 0 Colegio Brasileiro de Genealogia
agradece 0 empenho e a dedicac;;aocom que se conduziram
nas suas atribuic;;6es.
Agradecemos, tambem, a todos os s6cios e amigos do
CBG, as inumeras mensa gens enviadas com elogios e
cumprimentos pelo nosso trabalho.
Aos s6cios e leitores, nossos melhores votos de um FELIZ
NATAL e um ANO NOVO cheio de alegrias e realizac;;6es.

o Colegio recebeu, para sua biblioteca, os livros: Familias
Cearenses, de Francisco Augusto de Araujo Lima, por doac;;ao
de Hugo Forain Jr ; Vasconcelos, Emendas e Aditamentos a
Filgueiras Gayo e Deseri~ao de Vila de Ourem ambos de L1vio
Correia, por doac;;aodo autor; Volta Redonda do Cafe e do
Leite - 150 Anos de Hist6ria, de Roberto Guiao de Souza
Lima, por doac;;aodo autor.; Jurisdi~ao dos Capitaes- A Hist6ria
de Januario Garcia Leal, 0 Sete orelhas , e seu ban do, de
Marcos Paulo de Souza Miranda, por doac;;ao do autor;
Aspectos gerais da familia e do parentesco na cultura
portuguesa, de Antonio de Souza Lara , Os brasileiros
portugueses, do Instituto Salazar y Castro de Madrid,
Classifica~ao heraldico-geneal6gica e bibliogrilfica das "armas
e trofeus", do Instituto Portugues de Heraldica, por aquisic;;ao.
Destacamos especial mente a aquisic;;ao de Inventario
Colectivo dos registos paroquiais - Volume 1 (Centro e SuI) e
Volume 2 (Norte), publicac;;ao do ANTI (Torre do Tombo) ,
uma obra de referencia que, sem duvida, ajudara aos que
buscam localizar livros de assentos na Terra Mae.
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• Parcerias - Dalmiro da Motta Buys de Barros, Presidente
do CBG, esta estabelecendo um excelente intercambio com
diversas entidades afins .No mes de novembro, reuniu-se com
o Diretor Geral do Arquivo Nacional e Presidente do CONARQ,
Prof.Jaime Antunes da Silva, e com 0 Ten-Cel Julio Cesar de
Almeida Vasconcelos, do Arquivo do Exercito. Outros contatos
ja foram agendados, buscando parceria, projetos em comum
e um atendimento especial aos s6cios CBG.
• Novidade - Tardes de 4as.feiras no CBG - a partir de
dezembro, Dalmiro da Motta Buys de Barros estara no Colegio
todas as 4as. feiras das 13 as 16:30 horas, para confraternizac;;ao
com todos aqueles que desejarem nos visitar. Lembramos que
o atendimento a pesquisa continua sendo feito na parte da
manha, e a tarde sera dedicada ao convfvio e a troca de ideias.
• Livros a venda - Permanecem a venda diversos tftulos de
interesse geneal6gico. Tendo em vista que a relac;;aoe extensa
e objeto de constante atualizac;;aopelo sucesso da divulgac;;ao
por meio da Internet, temos a disposic;;aono CBG a listagem
para consulta, bem como podemos enviar aos que nos
solicitarem, seja por Internet, seja por correio. Aquisic;;ao na
livraria no terreo de nosso enderec;;oou por carta, telefone do
CBG ou email ihgbgerencia@globo.com, Sr.Jeferson.
• Curso de Formac;ao de Pesquisador - Permanecem
abertas as inscric;;6espara 0 Curso de Formac;;aode Pesquisador
, a ser ministrado pelos Profs.: Candida Corbett, Cristina da
Costa Pereira, Gilson Nazareth e Marcio Salgado. Materias
do curso: Linguagem e Comunicac;;ao; Filosofia e L6gica;
Identificac;;ao de Documentos e Metodologia de Pesquisa
Cientifica na area de Ciencias Humanas. 0 curso tera a durac;;ao
de tres meses (120 horas no total) e 0 minimo de alunos para
sua realiza<;:aoe de 30 pessoas. Ao final, os alunos receberao
certificado de participac;;ao emitido pelo CBG. Para outras
informa<;:6es, favor
contatar Gilson Nazareth pelo email
deventer@uol.com.br ou pelo telefone 21 - 2556.9539
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