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PALAVRAS DO PRESIDENTE
Prezados consócios: tivemos de modificar o nosso atendimento em virtude da falta de
disponibilidade dos membros da Diretoria. Estamos atendendo, provisoriamente, às terças, quintas e
sextas-feiras, das 14 às 17h. Como todos sabem, o atendimento no CBG é feito por companheiros que
dedicam o seu tempo ao Colégio. Não é um trabalho remunerado, é uma doação que os membros da
diretoria fazem aos demais associados. No momento, entretanto, estamos com pouca disponibilidade e,
até outra comunicação, manteremos tal cronograma de atendimentos, até que possamos melhorar a
situação.
Dalmiro da Motta Buys de Barros
EDITAL DE PREENCHIMENTO

I CONGRESSO DE GENEALOGIA

Acham-se abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias a
contar desta data, as inscrições para preenchimento das
seguintes vagas no Quadro Social:

O I CONGRESSO DE GENEALOGIA DO RIO DE JANEIRO
obteve o êxito desejado em suas postulações.
Apesar de reunir doutos pesquisadores e professores,
transcorreu num clima muito agradável de descontração
e cordialidade.
Contou com mais de 60 inscritos, de proveniências
variadas, incluindo a simpática figura de nosso Sócio
Correspondente em Portugal, Prof. Dr. Manuel Artur de
Fraga Norton, Barão de São Roque, grande historiador e
genealogista lusitano.
Os debates promovidos sucederam-se no clima mais
aprazível possível e as explanações dos comunicadores
despertaram vivo interesse da assembléia ali reunida.
Tal foi a ambiência de profusão e difusão de idéias
nos três dias de CONGRESSO, que o próprio IHGB já
requisitou pressa na edição de nossa revista anual
(BRASIL GENEALÓGICO), para que os trabalhos possam
ser logo tornados públicos e de fácil acesso aos
historiadores e cientistas sociais em geral.

a)
b)

Cadeiras nºs. 10 e 28 do Quadro de Titulares
Cinco (5) vagas no Quadro de Adjuntos

São requisitos estatutários para concorrer ao Quadro
de Titulares ter o candidato obra publicada, de
circulação nacional, no campo da Genealogia e/ou da
Heráldica, admitindo-se, para o Quadro de Adjuntos,
como atendido tal requisito também pela apresentação
de pesquisa abrangente em tais campos, ainda que não
publicada.
A inscrição deverá ser formalizada por meio de carta
encaminhada à Diretoria do Colégio.
É assegurado aos Sócios Titulares, sempre em
conjunto de dois, e observados os requisitos acima,
formalizar indicações para quaisquer das referidas
vagas, estendendo-se idêntica faculdade aos Sócios
Adjuntos no tocante às do quadro respectivo.
Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2005
Dalmiro da Motta Buys de Barros

VISITE A PÁGINA
DO CBG NA
INTERNET

www.cbg.org.br

A Mesa de Trabalhos do Salão PEDRO CALMON, no I CONGRESSO DE GENELOGIA DO RIO DE
JANEIRO mostra (esq. p/ dir.) o Dr. Victorino Chermont de Miranda, o Prof. Dr. Manoel
Norton, o Prof. Dalmiro Buys de Barros, a Profª. Dra. Cybelle Moreira de Ipanema e a
Profª. Dra. Hester Bertoletti
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VISITA ÀS FAZENDAS CACHOEIRA GRANDE E SECRETÁRIO
No dia 20 de agosto último, o CBG levou um grupo de
pessoas a visitar mais duas antigas fazendas de café no
município de Vassouras, a Fazenda Cachoeira Grande e
a Fazenda do Secretário, dois maravilhosos exemplos
de casas senhoriais da época imperial, dois verdadeiros
palácios. Este passeio foi organizado por Vera
Willemsens, especialmente para os Sócios do Colégio.
1) A Cachoeira Grande
Na parte da manhã, chegamos à Fazenda Cachoeira
Grande. Logo na chegada, duas meninas, vestidas de
mucamas, receberam os visitantes, oferecendo os
impressos com fotos da fazenda, dos jardins, do lago e
do salão de jantar. Caminhamos por uma estrada toda
pavimentada com pedras portuguesas até à belíssima
sede da fazenda. Foi uma surpresa realmente fantástica.
O casarão, que pertenceu ao Barão de Vassouras,
Francisco José Teixeira Leite, cuja planta baixa tem o
formato de um “T”, com 70 metros de extensão de ponta
a ponta do “T”, está totalmente recuperado e decorado
com valiosas peças de mobiliário, tapetes, lustres os
mais belos, enfim, a casa está como se tivesse sido feita
agora, nada faltando pedaço, nada desfeito. Desde a
chegada na fazenda, uma recepcionista chamada
Silvana, moça muito simpática e conhecedora profunda
das histórias da fazenda, orientou-nos sobre tudo o que
iríamos ver, acompanhando-nos sempre, até ao final da
visita. Sua proprietária, a Senhora Núbia Vergara
Caffarelli é extremamente detalhista e requintada.
Recebeu o grupo do CBG com satisfação e muito
gentilmente, no que foi acompanhada pela tia, a
pianista Senhora Magdalena Manso Vieira, que nos
obsequiou com uma agradável apresentação de
chorinhos e de tangos, tornando a visita mais
envolvente ainda. Foi servido um delicioso lanche em
duas tendas, armadas nos jardins, com bolos e biscoitos
feitos na fazenda, refresco e um café servido em baixela

de prata com todo o requinte e sabor.
2) A Secretário
Após o almoço, em Vassouras, rumamos para a
Fazenda do Secretário. Chegamos por uma estrada por
trás do casarão, mas já na entrada pelo grande portão,
pudemos observar os jardins e gramados lindamente
elaborados e perfeitos. Sua proprietária, a Senhora
Marta Ribeiro de Brito, veio nos receber,
pessoalmente, com uma gentileza e distinção próprias
que encantaram a todos os visitantes. Levou-nos ao
jardim da parte da frente da mansão, para que
pudéssemos admirar o suntuoso prédio de dois andares
de arquitetura neo-clássica construído pelo Barão de
Campo Belo, Laureano Corrêa e Castro - antepassado
do ator recentemente falecido, Cláudio Corrêa e Castro.
Ao entrarmos no prédio, o assombro foi total, pois sua
proprietária, artista, pintora, com imenso amor àquele
edifício, restaurou todas as pinturas murais da grande
casa. O salão de jantar está totalmente recuperado,
apresentando uma grande pintura de Vilaronga, e
mobiliado com belíssimos móveis do séc. XIX, assim
como a casa toda. Percorremos cada salão, cada quarto
do andar térreo e subimos para o segundo andar, que
ainda está sendo terminada a restauração da pintura no
salão principal. É de se notar a quantidade de lustres de
cristal, todos perfeitos e de proporções palacianas. O
bom gosto na decoração da casa, em cada salão, na
escolha dos seus móveis, que são muito antigos, mas
que estão em excelente estado de conservação,
mostram a suntuosidade de uma época e a qualidade de
sua proprietária que mantém tudo dentro do maior
requinte e conservação. Ao final da visita, fomos
levados à cozinha, onde foi servido um lauto lanche,
com deliciosos bolos e pudins, refrescos e café. Foi um
dia muito intenso e que deixou saudade em todos os
participantes deste passeio.

PRÓXIMO PASSEIO
O próximo passeio já está
agendado para o dia 24 de
setembro, sábado, quando
visitaremos as Fazendas Santa
Rosa e Pau d’ Alho, ambas em
Valença. Os Sócios do CBG serão
informados novamente por e-mail
do CBG-COMUNICADOS e àqueles
que não têm e-mail, por favor
pede-se contatar Vera Willemsens,
pelos telefones (21) 2294-0295
(manhã e tarde) ou (21) 25224124 (após 18h).

O grupo do CBG na belíssima Fazenda do Secretário
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TESOURARIA INFORMA

NOTAS FÚNEBRES
D. JOÃO DE ORLEANS-E-BRAGANÇA e DOBRZENSKY-VON-DOBRZENICZ
Sócio Honorário do CBG
Faleceu em 26 de junho de 2005 o Príncipe D. JOÃO, neto de D. Isabel de
Bragança (*1846 †1921) — Princesa Imperial Regente e mais tarde Imperatriz
do Brasil no exílio —, e de Gaston de Orleans, Conde d´Eu (*1842†1922),
nascido em Boulogne-sur-Seine, em 15.10.1916.
Notícias sobre o velório e Missas por alma do Príncipe são acessadas através
da página do Instituto Cultural D. Isabel I a Redentora
(www.idisabel.org.br), onde também se pode enviar condolências on-line à
Casa de Orleans-e-Bragança, enlutada até hoje por D. João e que perdeu sua
Princesa Titular cerca de um mês depois: D. ESPERANZA DE BOURBON (*1914
†2005), esposa de D. Pedro Gastão (*1913) e a única tia sobrevivente do Rei de
Espanha, faleceu em 8 de agosto p.p.
D. João Henrique (*1954), filho único de D. João, que como é sabido, foi
conhecido em vida como “O Príncipe de Paraty”, continuará residindo e gerindo
os negócios da família em Parati (RJ), agora como sucessor de seu pai no
honroso - e afetuoso - título que a população local lhe confere.
***
JOSÉ FRANCISCO DE ASSUMPÇÃO SANTOS
Sócio Titular do CBG
Nascido a 24.11.1917, em Porto Alegre (RS), como filho de Francisco de
Paula Lima Santos e de Sara Antunes Maciel de Assumpção.
Engenheiro industrial, formado Escola Politécnica da Universidade Católica do
Rio de Janeiro (1954).
Membro da Fundação Genealógica Brasileira; membro do Grande Conselho do
Instituto Genealógico Brasileiro e Sócio-Correspondente do Instituto de Estudos
Genealógicos do Rio Grande do Sul; sócio do Instituto Histórico e Geográfico de
Sorocaba.
Agraciado com a Cruz da Aviação com três estrelas; e com a Medalha da
Campanha do Atlântico Sul — informa o Sócio Carlos Barata.
Sócio Colaborador do Colégio Brasileiro de Genealogia em 1990, foi logo
depois investido SÓCIO TITULAR, ocupando a cadeira de nº 10 – ANTONIO
AUGUSTO DE MENEZES DRUMMOND.
Escreveu UMA LINHAGEM SUL RIO-GRANDENSE: OS ANTUNES MACIEL,
impresso no Rio de Janeiro, em 1958 e foi ainda autor de inúmeras obras de
caráter folclorista, genealógico, histórico, etc.
Casado com Dulce Leão Coelho, deixa o filho Alexandre Francisco de Paula de
Assumpção Santos.
***
OLAVO DE MEDEIROS FILHO
Sócio Titular do CBG
Nascido a 13.02.1934, em Caicó (RN), como filho de Olavo da Silva de
Medeiros e de Severina Dantas.
Funcionário concursado do BANCO DO BRASIL. Sócio dos Institutos Históricos
e Geográficos do Rio Grande do Norte, Espirito Santo, Pernambuco, Ceará e
Sócio do IHGB em 1987.
Escreveu Velhas Famílias do Seridó (Brasília - Senado Federal, 1981); Índios
do Açu e do Seridó (Brasília - Senado Federal, 1984); Naufrágios no litoral
potiguar (Natal IHGRN, 1988); Origens Genealógicas dos Morais Navarro no
Nordeste brasileiro etc.
O Prof. Olavo de Medeiros faleceu em Natal, aos 03.07.2005.
***
O CBG presta aqui suas mais profundas homenagens à memória dos seus
caríssimos Sócios falecidos, enviando às famílias as condolências sinceras de
todo o Quadro Social e da Diretoria.

A Tesouraria ainda recebe a
ANUIDADE 2005, dos Senhores Sócios
que não puderam efetuá-la. Os dados
bancários seguem abaixo.
Sócio titular:
R$ 55,00
Sócio adjunto:
R$ 55,00
Sócio colaborador residente no
Estado do Rio de Janeiro:
R$ 55,00
Sócio colaborador residente nos
demais Estados:
R$ 27,50
Pagamento via depósito
identificado:
BANCO BRADESCO
Agência 3176-3
C/C 421.932-5
Ou via cheque cruzado e nominal ao
Colégio Brasileiro de Genealogia,
remetido pelos Correios.
SOLICITA-SE a dois Sócios do Rio de
Janeiro (CR) que depositaram na
conta corrente do CBG suas
anuidades, nos dias 08 e 11/07/2005,
enviarem o respectivo comprovante
de depósito, para que haja a correta
identificação e baixa em seu
histórico.
Agradecemos a cooperação.
Eva Lins Corrêa de Oliveira

EXPEDIENTE
Boletim Informativo
COLÉGIO BRASILEIRO DE GENEALOGIA
http://www.cbg.org.br
Divulgação Interna
Av. Augusto Severo, 8 - 12º andar - Glória
20021-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2224-9856
Diretoria
Presindente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Dir. Publicações

Dalmiro da Motta Buys de Barros
Victorino Coutinho Chermont de Miranda
Alvino Costa Filho
Eva Lins Corrêa de Oliveira
Bruno da Silva A. de Cerqueira
Bruno da Silva A. de Cerqueira

Endereços Eletrônicos:
Secretaria secretaria@cbg.org.br
Tesouraria tesouraria@cbg.org.br
Publicações public@cbg.org.br
Conselho Fiscal:
Átila Augusto da Cruz Machado
Guilherme Serra Alves Pereira
Roni Fontoura de Vasconcellos Santos
Impressão:
Central Humaitá - Soluções Gráficas (21) 2253-1715
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BIBLIOTECA do CBG

I CONGRESSO DE GENEALOGIA

Doações de Autores
Ø Reis de Portugal e do Brasil, de Bruno da Silva Antunes de Cerqueira
(matéria publicada na REV. VENTURA/abr-mai 2005);
Ø João Brígido e sua descendência, de Maria Adelaide Flexa Daltro
Barreto;
Ø Religiosos e Religiosas descendentes dos Colonos Germânicos de
Petrópolis, de Paulo Roberto Martins de Oliveira;
Ø Boletim do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina Agosto 2005 / Ano VIII, nº 87 - IHGSC;
Ø A Casa de Fraião, de José Manuel de Seabra da Costa Reis;
Ø Genealogia da Família Seabra de Mogofores, de José Manuel de
Seabra da Costa Reis e Gonçalo Ferreira Bandeira Calheiros;
Ø Engenho Gargaú - Roteiro para sua História, de Adauto Ramos;
Ø Documentos para a História de Sobrado, de Adauto Ramos;
Ø A Sesmaria de Serra Verde, de Adauto Ramos;
Ø Inventário do Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos - 1905, de Adauto
Ramos;
Ø Isto é uma vergonha!, de Adauto Ramos;

Demais Doações
Ø Guia dos Arquivos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil - 2 vol,
org. de Yara Aun Khoury - doação da Profª. Esther Caldas Betoletti
Ø Releituras em Família, de Alcides da Costa Guimarães Filho - doação do
Embaixador René Haguenauer;
Ø Blumenau em Cadernos Nº 5/6, MAI/JUN 2005 Tomo XLVI - remessa
da Fundação Cultural de Blumenau;
Ø A Era Vargas, do Círculo de Pesquisas Literárias de Porto Alegre doação da Senhora Maria Eunice Muller Kautzmann;
Ø La Généalogie des Bourbon, de Simone Hoog (Reunion des Musées
Nationaux) - doação do Primeiro-Secretário Alvino Costa Filho;
Ø Cajazeiras, de João Rolim da Cunha - doação do Senhor Adauto
Ramos;
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Aspecto do público presente ao Congresso

A Primeira-Secretaria aproveita
a oportunidade para demandar aos
S e n h o re s Pa l e s t ra n t e s q u e
entreguem as cópias de seus
trabalhos até o prazo máximo de
30 de setembro de 2005.
NOVA SÓCIA DO CBG
A Diretoria do CBG tem a grata satisfação de
participar a entrada da Profª. Esther Caldas Bertoletti
para o nosso Quadro Social.
Figura conhecida nos meios culturais brasileiros, a
jornalista e historiadora Esther Bertoletti foi
coordenadora do PROJETO RESGATE do Ministério da
Cultura, que visa recuperar grande parte da
documentação brasileira nos arquivos portugueses.

