CARTA MENSAL
Colégio Brasileiro de Genealogia
Ano XX - Nº 86 - Jun-Jul-Ago-Set/2007
CBG 57 ANOS

"Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano de mil novecentos e cinqüenta, no apartamento nº. 601, do
edifício sito à Rua Miguel Lemos, nº. 7, em Copacabana, residência do Dr. Carlos Grandmasson Rheingantz e a
convite deste, reuniram-se os senhores Carlos Grandmasson Rheingantz, Marieugenia Catta Preta de Faria, Horácio
Rodrigues da Costa, Gilda Guimarães de Azevedo, Luiz Philippe de Sá Campello Faveret, Gisèlle de Almeida Goulart,
Sergio de Almeida Lamare, Laura Ganns Sampaio, Alberto Carlos d´Araújo Guimarães, Sylvia de Souza Prates, Ruy
Vieira da Cunha e Elysio Moreira da Fonseca, que resolveram fundar, como fundado têm, uma sociedade de estudos
e pesquisas genealógicas que terá a denominação de "Colégio Brasileiro de Genealogia", cujos estatutos depois de
lidos e discutidos foram aprovados por unanimidade, e depois de assinados por todos os presentes, farão parte
integrante desta Ata. Em seguida, de acordo com as disposições do art. 9º, foi eleita a sua primeira diretoria, que
ficou assim constituída: Presidente - Alberto Carlos d´Araújo Guimarães e Vice-Presidente - Gilda Guimarães de
Azevedo. Pelo Presidente eleito Sr. Alberto Carlos d´Araújo Guimarães foram convocados para os demais cargos os
seguintes Sócios: 1º e 2º Secretários, respectivamente, Horácio Rodrigues da Costa e Marieugenia Catta Preta de
Faria; 1º e 2º Tesoureiros, respectivamente, Luiz Philippe de Sá Campello Faveret e Sergio de Almeida Lamare;
Bibliotecário-Arquivista Carlos Grandmasson Rheingantz. Nada mais havendo a tratar, foi levantada a sessão e em
seguida lavrada a presente ata por mim, Horácio Rodrigues da Costa, servindo de secretário. Rio de Janeiro, 24 de
junho de 1950."
No ano do 57º aniversário da fundação do Colégio Brasileiro de Genealogia, vimos agradecer de maneira muito
especial aos doze pioneiros que, numa tarde em Copacabana, Rio de Janeiro, fundaram a instituição. No dia 23 de
junho, uma dessas pessoas, Gilda Guimarães de Azevedo / Gilda de Azevedo Becker von Sothen, recebeu
calorosos cumprimentos no "Encontro de Genealogia 2007", que celebrava o aniversário CBG, ao qual
gentilmente compareceu.
Queremos declarar aos doze sonhadores que continuamos todos - Sócios Titulares, Adjuntos, Colaboradores,
Correspondentes e Conveniados - dedicando nossa energia e empenho na manutenção de seu sonho.
E agradecer, também, a todo o Quadro Social, o apoio, a amizade, o incentivo e a convivência, que nos animam a
seguir buscando sempre novos caminhos e perspectivas que mantenham o Colégio Brasileiro de Genealogia em
posição de destaque, por merecimento, no panorama cultural brasileiro.
A Diretoria
Notícias do CBG

Filiação ao Colégio Brasileiro de Genealogia
Informamos que o Colégio Brasileiro de Genealogia, em
decisão de Diretoria de 18.09, isentou o proponente a novo
sócio do pagamento da anuidade 2007. Assim, a quem
quiser associar-se ao CBG caberá pagar apenas a jóia de
R$ 80,00. Aprovado o ingresso, anuidade só em 2008.
Novos Sócios
Damos as boas vindas aos novos sócios:
Celina Barros Batista da Cunha, Belém, PA; Francisco de
Assis Correia de Araújo, Brasília, DF; Itapuan Bôtto
Targino, João Pessoa, PB; Jorge Olmar Marialva Copello e
Maria Lucia Machens, Rio de Janeiro, RJ; José Antonio de
Ávila Sacramento, São João Del Rei, MG; Telmo José
Tomio, Itajaí, SC

Sócios Adjuntos
Segue processo para preenchimento de 6 (seis) vagas no
Quadro Social.
Diretoria de Publicações
Bruno da Silva de Cerqueira, a pedido e por conta de suas
intensas atividades externas, deixou de ser Diretor de
Publicações no CBG, função que vinha exercendo desde
maio de 2005, quando integrava a administração anterior.
Foi aprovada na Assembléia Geral Ordinária de maio a
indicação de Leila Ossola para substituí-lo.
Cadernos de Genealogia
A série de Cadernos registrando e divulgando trabalhos inéditos
de sócios falecidos, e que se encontram em poder do CBG, já
estão sendo impressos e muito breve serão disponibilizados para
aquisição, a preço diferenciado para sócio.

CBG - Carta Mensal 86 - Jun-Jul-Ago-Set/2007 • 01

Encontro de Genealogia 2007

Para comemorar o 57º aniversário, o CBG realizou, no dia 23
de junho, o Encontro de Genealogia 2007 no complexo
Barra Trade, bairro da Barra da Tijuca Rio de Janeiro, RJ. Em
ambiente moderno, com a presença de 60 pessoas, tivemos
dois blocos de atividades no evento: palestras pela manhã e
debates à tarde. O tema principal do Encontro foi
documentação.
Na primeira parte, o programa desenvolvido contou com os
seguintes oradores:
- Esther Caldas Bertoletti , da Biblioteca Nacional , que
discorreu sobre o Projeto Resgate do Ministério da Cultura,
pelo qual é responsável;
- Lúcia Maria Velloso de Oliveira, da Fundação Casa de Rui
Barbosa, apresentando o tema “Organização de Arquivos
Pessoais e Familiares”;
- Carlos Eduardo de Almeida Barata, Presidente do CBG,
demonstrando “A Importância do Fichário do CBG na
Historiografia Brasileira”

Na segunda parte, com moderação do sócio Gustavo Almeida
Magalhães de Lemos, houve mesa redonda sob o tema
“Centros de Documentação x Genealogia”, da qual
participaram:
Sátiro Nunes - Arquivo Nacional
Ângela de Stasio - Biblioteca Nacional
Magno da Fonseca Borges - Centro de Documentação
Histórica de Vassouras
Antônio Lacerda de Menezes - Arquivo da Diocese de Nova
Iguaçu
O evento foi altamente positivo, tendo os convidados
demonstrado deferência especial com o Colégio, uma vez
que se dispuseram, graciosamente, a representar suas
instituições em um dia de sábado. A assembléia participou
ativamente, e a pesquisa de opinião ao fim do evento
deixou claro o acerto da programação e propiciou sugestões
para eventos futuros, que estão sendo devidamente aferidas
pela Diretoria.

CBG agradece

• aos sócios que representaram o Colégio em dois eventos: Mario de Mello Faro, a 14 de junho, na Casa de Portugal de São
Paulo, lançamento da obra “Presença Portuguesa em São Paulo”, de autoria da historiadora Sônia Maria de Freitas; e
Alvaro Pinto Dantas de Carvalho Junior, a 14 de julho, no auditório do Instituto Feminino da Bahia, em Salvador,
lançamento da Associação da Nobreza Histórica do Brasil ANHB.
• as informações culturais e convites que nos tem enviado mensalmente Vítor Escudero, secretário-geral da Fundação
Sousa Pedro, de Portugal;

CBG na Mídia

- Douglas Fazolatto reporta o evento da posse, com texto e fotos, no jornal Panorama de Juiz de Fora-MG, edição de 1º de
junho.
- No Jornal Eletrônico Umas&Outras, de João Pessoa PB, edição de 03 de junho, a jornalista Clotilde Tavares publica matéria
sobre Regina Cascão, pela posse como Titular em 28 de maio;
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Sócios são Notícia

• Laís Ottoni Barbosa Ferreira foi agraciada no mês de
abril, com a Medalha de Honra da Inconfidência como
escritora na Festa da Inconfidência de Ouro Preto MG.
Na ocasião, recebeu, em nome da família Ottoni, a
Grande Medalha da Inconfidência, concedida in
memoriam para o Senador Teófilo Benedito Ottoni pelos
200 anos de seu nascimento. As condecorações foram
recebidas das mãos do Governador do Estado de Minas
Gerais, Aécio Neves.
• Adilson Cezar tomou posse como sócio correspondente
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro IHGB no
dia 9 de maio. Na ocasião, discorreu sobre Esconderijo de
sonhos: Araçoiaba e Ipanema.
• Fernando Antonio Lima Cruz concedeu entrevista à TV
Verdes Mares, afiliada da Rede Globo de Televisão, dia 23
de maio, sobre o comércio eletrônico de livros usados. A
matéria foi ao ar no dia seguinte, no Jornal da Globo.
• Carlos Eduardo de Almeida Barata e a historiadora
Claudia Gaspar realizaram palestra dia 05 de junho no
Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre o tema Memória
Histórica do Jardim Botânico.

recebeu, também, em Belém, a Medalha Pedro Teixeira,
do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.
• Valdivino Pereira Ferreira foi nomeado Secretário
Municipal de Assistência Social de Turmalina - MG.
• Eduardo Dias Roxo Nobre recebeu o título de
Comendador da "Ordem de São João da Fortaleza", na
Sessão Magna da Câmara Municipal de Arceburgo-MG,
comemorativa do 114º aniversário de fundação do
Município e 22º aniversário de fundação do Instituto
Histórico e Cultural.
• Luiz Alberto Costa Fernandes foi aprovado, na sessão
de 20 de Julho, na Academia de Artes. Ciências e Letras
da Ilha de Paquetá , onde ocupará, a partir de outubro a
Cadeira nº 2, cujo Patrono é o Maestro Anacleto Augusto
de Medeiros e cuja ocupante anterior foi Maria Jorge
Bacil, Presidente da Academia até janeiro de 2006.
• No dia 29 de agosto, Carlos Eduardo Contar tomou posse
como Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul.

• E no dia 4 de julho, no CEPHAS Centro de Estudos e
Pesquisas Históricas do IHGB, Barata foi responsável
por discorrer sobre o tema Afinal, quantas pessoas
vieram com D.João? .

• No dia 18 de setembro, na Câmara de Vereadores de
Caxias do Sul - RS, em sessão solene da Semana
Farroupilha, Luiz Antônio Alves recebeu a Comenda
“Medalha Honey de Bertussi”, outorgada a
tradicionalistas.

• Victorino Chermont de Miranda fez comunicação no
IHGB dia 16 de maio com o título: Vicente Chermont de
Miranda, no centenário de seu falecimento. O sócio

• Após lançamento no Rio de Janeiro, Cléia Schiavo lançou
na Embaixada Brasileira, em Roma, Itália, o livro
Travessias Brasil- Itália no dia 18 de setembro.

Convívio Genealógico

Foi realmente um sucesso a palestra realizada por Carlos Eduardo Barata, no dia 20 de setembro, nas dependências do
Colégio Rio de Janeiro na Gávea, sob o tema Afinal, quantas pessoas vieram com D. João?. Embora já tendo sido apresentada
no IHGB anteriormente, o conteúdo temático estava revisto e ampliado, em decorrência das pesquisas que o autor ainda
vem desenvolvendo, além da abordagem mais precisa das famílias e indivíduos integrantes da comitiva real. O evento lotou
o espaço, como sempre gentilmente cedido por Marcos Levy Pina Gouvêa Crespo, e contou com a presença da Fundadora
Gilda de Azevedo Becker von Sothen e de Maria Yolanda Montenegro, vinda do Ceará.
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Livros a Venda

Visita ao CBG

Permanecem a venda diversos títulos de interesse
genealógico. A relação desses livros, renovada
periodicamente, encontra-se na página do CBG, seção
Venda de Livros.

Com prazer, registramos a visita de Geraldo Pereira Caldas,
de Florianópolis, SC em 03 de setembro.

Encontros Independentes de Genealogia

Rio de Janeiro - Terceira terça-feira do mês, das 18 às 21 horas - Restaurante Choperia do Papai, Rua São José, 16 - piso
superior - Centro.
São Paulo Capital - Quarta quarta-feira do mês, das 19 às 21 horas - Restaurante Bovinus, Av. Paulista 854, Mezanino,
Lojas 57/63/64

Reuniões de Famílias

• Aconteceu em Lagoa Dourada-MG, nos dias 27 e 28 de
julho, o 9º Encontro Nacional das Famílias Resende e
Rezende, chamado de Rezendão 2007. Tal
confraternização já é tradicional e ocorre desde 1999,
reunindo Res/zendes de todo o país.

• dia 1° de setembro, foi realizada a 19ª Reunião Anual
da Família Furquim Werneck, núcleo estabelecido em
Belo Horizonte, ao qual pertence Ruy Furquim
Werneck. A reunião é restrita às famílias dos
descendentes de Hugo Furquim Werneck (1878-1935) e
Dora Brandon Fernandes Eiras (1885-1963).

Notas de Falecimento

• Monsenhor Ruben Celestino Reis - recebemos a notícia em 15 de maio, do Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de
Porto Alegre-RS, informando ter ocorrido o falecimento em 23 de janeiro de 2003.
• Paulo Jaurès Pedroso Xavier, sócio Titular Cadeira 5 do Colégio, ocorrido dia 28 de junho em Porto Alegre-RS, onde
residia. Nascido em São Sepé-RS em 22 de agosto de 1917, era membro efetivo do IHGRS - Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Sul, do Conselho Estadual de Cultura, da Associação Riograndense de Imprensa, do Instituto
Gaúcho de Tradição e Folclore, além de inúmeras outras entidades culturais.
• Messias dos Santos Pereira, vice-presidente do IHGGI - Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga.
Messias era pesquisador de história e de genealogia das famílias de Itapetininga e região, e esteve conosco no Encontro
de Genealogia 2007 em 23 de junho.
• Mário Antônio Barata - em 14 de setembro, no Rio de Janeiro. O ilustre professor, prestigiado historiador, vice-presidente
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, e tio paterno do presidente do CBG, foi um gentil amigo do Colégio
- demonstrando esta amizade em inúmeras ocasiões.

WWW

http://pbi.pai.pt/ - pesquisar nº de telefone em Portugal
http://www.ci.uc.pt/auc/ - Arquivo da Universidade de Coimbra
http://www.mj.gov.br/cartorio/index.htm - Cartórios no Brasil
http://www.liber.ufpe.br/pc2/ - Anais Pernambucanos online
www.gratisweb.com/ancg - Academia Nicaraguense de Ciências Genealógicas
www.iegu.org.uy - Instituto de Estudos Genealógicos do Uruguai
http://www.iglesiadeasturias.org/ - Arcebispado de Oviedo- seção Guía/ Vicaría Centro/ Siero
arzsantiago@ archicompostela. org - Arcebispado de Santiago de Compostela
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Biblioteca do CBG

O Colégio recebeu e agradece as seguintes obras para compor seu acervo bibliográfico
• No tempo dos Barões, de Maria Werneck de Castro e Releituras em Família, de Alcides da Costa Guimarães Filho,
doados pela Sra. Claudine de Castro.
• Relação de Obituários Publicados no Jornal O Globo em 2000 e 2001- compilação de Eliana Quintella de Linhares.
• Índice dos Registos Paroquiais de Lisboa, de Luis Amaral, doação de Eliana Quintella de Linhares
• Ademar Vidal & Raul de Góes- personagens da história da Paraíba - de Itapuan Bôtto Targino, doação do autor.
• Perfil Cultural - Volume I nº1 - Academia Belavistense de Letras, Artes e Ciências - enviado por Nancy Ribeiro de
Araújo e Silva.
• Boletim Informativo AHJB nºs 36 e 37 - Arquivo Histórico Judaico Brasileiro - enviado por Paulo Valadares.
• De autoria de Manuel Arthur Norton, Portugal, doação do autor: Confirmação de brasão de armas de família a João
de Figueiredo; O regimento do Armeiro-Mor; Evolução na ordenação dos brasões de família; Cartas de Brasão de
Armas; Heráldica Portuguesa de Família - III e VI; Aspectos na heráldica portuguesa no século XX; Comentários sobre
algumas correntes de dedução de gerações; Algumas características da heráldica portuguesa; Cartas de Brasão de
Armas - Armas e Troféus, Tomo I VI e XXIII; Amados - separata do Boletim de Estudos da Galícia, 2003;
• Ascendentes de José Nunes Leal e Otília de Souza Leal, de Ruy do Brasil Leal, doação do autor;
• Mil apellidos guaraníes - Aporte para el estudio de la onomástica paraguaya, de Lén Cadogan, doação de Martin
Romano, Paraguai.
Atualizando cadastro

Notícias - como informar

A conferência dos dados cadastrais do Quadro Social
registra a existência de inúmeros sócios que utilizam
Internet, mas dos quais o CBG desconhece os endereços
eletrônicos. Enfatizamos a necessidade de atualização
dos emails para agilização das nossas comunicações.
Enviar a informação para cbg@cbg.org.br

Se você deseja informar sobre eventos, encontros de
famílias, artigos sobre o CBG na mídia, suas atividades
etc., procure-nos
- email: public@cbg.org.br
- telefone ou pessoalmente no CBG nos dias e horários de
funcionamento
- correspondência para o endereço postal CBG

Outras Notícias

• Já está disponível na Internet o Portal dos Presidentes do Senado Federal brasileiro, coordenado pelo Secretaria
Especial de Informática Prodasen. Ali podem-se encontrar informações sobre todos os presidentes do Senado
Federal deste o Império até a nova República, incluindo biografias e imagens de fatos históricos.
http://www.senado.gov.br/sf/senadores/presidentes/galeria.asp
• XIV Reunión Americana de Genealogía e Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de 5 a 9 de
novembro de 2007 - Peru. O evento representa uma oportunidade magnífica para que alguns genealogistas se
conheçam pessoalmente, em alguns casos, e que outros se reencontrem com amigos, sempre fortalecendo os laços
entre si. Informações podem ser obtidas com Mela Bryce de Tubino, no email mela@terra.com.pe .
• O Instituto de Genealogia de Santa Catarina INGESC realizou nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2007 o I
Congresso Catarinense de Genealogia, na cidade de Lages, SC
• Lançada no dia 02 de agosto a Revista da ASBRAP nº 13. Para aquisições, visite o site www.asbrap.org.br
Tesouraria

Anuidades 2007 e Boletos:
Para encerrarmos o ano sem pendências, estamos aguardando que vinte e cinco (25) associados atualizem suas
anuidades de 2007, conforme comunicado pessoal incluído na Carta Mensal 85. Se houver dúvidas, por favor, contatar
Carlos Paiva. Tel. Res.: (21) 2254-3977 e 2568-3918.
A implantação dos boletos de cobrança, em 2007, revestiu-se de pleno êxito, mesmo se considerarmos os problemas
advindos da insuficiente orientação bancária, que nos impôs gastos acima do esperado, bem como o aumento das
despesas por boletos desaparecidos nas residências.
Você sabia que:
- o CBG paga pela emissão de cada boleto?
- os boletos extraviados e os que forem pagos fora do prazo representam outras despesas bancárias com o mesmo valor da emissão?
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Erratas

EXPEDIENTE
Boletim Informativo
COLÉGIO BRASILEIRO DE GENEALOGIA
www.cbg.org.br

CM 84
• seção Biblioteca
Separata do Boletim Cultural de Vila Nova de Famalicão
(série III, nº2) doação do autor Orlando Victor Brito da
Rocha Pinto.
• seção Sócios são Notícias:
Cybelle de Ipanema foi entrevistada pelo jornal O Globo,
Caderno de Bairros Ilha, sobre franceses na Ilha do
Governador, século XVI.
CM 85 Especial
Cometemos um engano, quando informamos sobre o Brasão
de Armas do Colégio na CM-85 especial. Utilizamos na
descrição do Brasão de Armas uma informação constante da
CM-02, de setembro de 1988, cujos termos foram retificados
pela CM-03, de novembro 1988. Diz a CM-03 (p.2):
BRASÃO DE ARMAS DO COLÉGIO
“Em nosso número anterior, informamos que o Brasão de
Armas do Colégio havia sido projetado pelo consócio Orlando
Guerreiro de Castro. Retificamos tal informação, já que o
projeto afinal aprovado não foi o daquele genealogista e,
sim, o do também consócio Aloisio Regis Bittencourt."
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Av. Augusto Severo, 8 - 12º andar - Glória
20021-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2224-9856

Dias e horários de funcionamento:
2ª e 4ª feira de 13 às 17 horas

Diretoria: Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Publicações e Eventos
Informática

Carlos Eduardo de Almeida Barata
Attila Augusto Cruz Machado
Regina L. Cascão Viana
Eliane Brandão de Carvalho
Carlos Alberto de Paiva
Hugo Forain Jr.
Leila Ossola
João Simões Lopes Filho

Conselho Fiscal:

Fernando Antonio Ielpo Jannuzzi Jr.
Roni Fontoura de Vasconcelos Santos
Victorino C. Chermont de Miranda

Página www.cbg.org.br
Email cbg@cbg.org.br
Diagramação:

ESCALE INFORMÁTICA
www.escale.com.br

Impressão:

Fábrica de Livros - SENAI RJ

