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Prosseguindo com a o Projeto Memória CBG, hoje trazemos o associado Roberto Menezes de Moraes,
Titular da Cadeira 20. Ele nos conta que seu interesse foi despertado na adolescência.
Quando tinha cerca de 13/14 anos de idade, num dia de chuva, no “quarto de guardados” da casa em
que morava, encontrou diversas fotografias antigas da família. Imediatamente quis identificar as
pessoas e, a partir dali, a curiosidade sobre as gerações ancestrais e suas histórias instalou-se para
sempre.
Passou a freqüentar arquivos, bibliotecas e todo e qualquer lugar que pudesse contribuir com dados
para a construção de sua história. Numa desses locais de pesquisa, em 1975, conheceu Adalberto Cabral
de Melo que, para auxiliá-lo, fez uma consulta de nomes de alguns de seus familiares nos arquivos do
Colégio e o presenteou com dois números da revista Brasil Genealógico. Foi assim que o CBG entrou na
vida de Roberto...
Em 1988, o Colégio – que estava “adormecido” há alguns anos, com seu acervo alocado na casa do
fundador Carlos Rheingantz e outros poucos associados – voltou à atividade plena. Mas...vamos deixar
Roberto contar, à sua maneira:
“Marcello de Ipanema, professor e historiador, membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, me encontrou comprando livros de
genealogia, num sebo do centro do Rio de Janeiro e me convidou para
um café e uma conversa. Fez, então uma proposta: se eu quisesse
reunir um grupo de genealogistas para encontros e trocas de
informações, ele intercederia para que fosse obtido um espaço nas
instalações do IHGB. Conversei com Victorino Chermont, que disse
que o ideal seria conseguir a reativação do CBG. A idéia era perfeita,
e tempos depois, deram de presente ao engenheiro Carlos
Rheingantz, fundador do CBG e seu presidente perpétuo, o meu então
recém lançado livro, o Casal Furquim Werneck (1985). Ele, que era
muito exigente, tendo aprovado a obra, procurou me conhecer e
telefonou convidando-me para ir visitá-lo onde residia: na serra, em
Petrópolis.
Era a ocasião propícia para levar-lhe a proposta de Marcello de
Ipanema. Meio arredio a princípio, aos poucos foi aceitando a idéia e,
após o almoço, acabou por telefonar a Paulo Carneiro da Cunha e Attila Cruz Machado, falando dos
planos com naturalidade. O passo seguinte foi Victorino quem deu alguns dias após, convencendo-o
completamente da oportunidade que não poderia ser desperdiçada.
Pelo Victorino Chemont estava sendo tratada a parte legal do contrato de comodato estabelecido com o
IHGB. Quando da reunião de instalação do CBG, já no prédio do Instituto Histórico – onde até hoje está
- indiquei, a um sinal do próprio Vitorino, o casal Frieda e Egon Wolff para Sócios Titulares (ele,
integrante do Conselho do IHGB), o que muito ajudaria na efetivação do acordo, que tempos depois
acabou por ser firmado entre as duas instituições.
Quando se pergunta qual foi minha participação na história do Colégio, respondo sem hesitar que
minha maior participação ou contribuição foi ter me interessado pelo seu ressurgimento, e ter colocado
Continua...
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todo meu empenho na tarefa. Tive sorte no encaminhar do processo de reabertura, e junto com o
Chermont me empenhei de verdade para que tudo se resolvesse. Fico imaginando que, se não fosse
isso, o Colégio dificilmente teria conseguido o local no IHGB”.
Ao ser perguntado sobre o fichário de casamentos, Roberto contou-nos que já o conheceu pronto, em
Petrópolis, durante o recesso do CBG. Numa das visitas que fez a Rheingantz, foi tanto seu interesse que
acabou por impressioná-lo e ele, que a princípio não queria permitir a vinda do acervo de fichas para o
espaço do IHGB, em reunião logo a seguir, com Attila, Victorino, Barata, Ubaldino do Amaral e Paulo
Carneiro da Cunha (entre outros) acabou por ceder. “Faço isso por causa do Roberto, o interesse dele me
convenceu” – disse ele. Finalmente o maior patrimônio do CBG pode deixar Petrópolis, junto com os
livros.
Continua Roberto: “Rapidamente, pouco tempo depois, antes que ele mudasse de idéia, eu e Carlos
Eduardo Barata fomos buscar os fichários, transportados junto com os livros, numa Kombi aberta, que
muito pesada, quase virou numa curva da descida da serra. Essa permissão da mudança dos arquivos foi
o lance de maior sorte do CBG, pois pouco tempo depois Carlos Rheingantz morreria, e se os arquivos
não tivessem saído naquela época exata, certamente teriam ficado retidos na instituição onde
estavam, ou com os herdeiros dele. Nas visitas que fiz a Rheingantz, uma ocasião ele me deu de
presente várias fichas das pesquisas pessoais dele, sobre as origens portuguesas de diversas famílias
brasileiras, efetuadas em Lisboa, na Torre Tombo, quando bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian.
Após sua morte, eu passei espontaneamente esta coleção de fichas para o CBG, de maneira a ficarem
acessíveis a todos, embora o arquivo fosse, em sua maior parte, só de casamentos cariocas. Da mesma
maneira ele me deu de presente, com a condição de que publicasse, como se de minha autoria fossem,
os manuscritos originais do III tomo das Primeiras Famílias do Rio de Janeiro. Guardei estes originais
na minha coleção, mas com a sua morte, eu os cedi, a pedido do Victorino Chemont, por empréstimo, ao
CBG, para serem transcritos e publicados como obra póstuma do seu autor verdadeiro”.
A história do CBG é empolgante e cheia de aventuras... Conta mais Roberto que a Cadeira que ocupa
como Titular foi denominada quando da reinstalação, em 1988, como foi dito acima. E foi o próprio
Roberto que sugeriu o nome do genealogista Carlos Rheingantz como Patrono, como forma de
homenageá-lo devidamente, mas ele, presente à Assembléia, recusou de maneira peremptória, ao
que a Assembléia não lhe deu ouvidos e oficializou a sugestão, mesmo contra a vontade do fundador
do CBG ...
Em relação ao Colégio e seu papel, diz que “o ideal seria que o CBG fosse a referência máxima da técnica
e dos estudos da genealogia nacional, sem deixar de ser uma entidade cultural e não lucrativa. O
Colégio mesmo nos dias de hoje, em que tem a sorte de se mostrar ao mundo por meio de um excelente
site da internet, por não ter acompanhado de forma plena e efetiva, desde o início, a era da
informática, infelizmente ainda não agregou seus sócios pelo meio digital, para que, de uma maneira
coesa e séria, os sócios pudessem falar e responder, em nome da instituição, aos iniciantes e aos que
procuram através da internet suas origens. Neste vácuo deixado pelo CBG apareceram e desapareceram
listas e fóruns de genealogia em que por vezes pontificaram aventureiros, falsificadores e malfeitores
da genealogia brasileira...”
Por fim, deixou uma mensagem de alerta ao CBG: “Existem e sempre existirão fraudadores da
genealogia, pessoas que inventam histórias, poderes e glórias para suas próprias famílias, até mesmo
com livros inteiros baseados em deduções e não em documentação fidedigna. Obras repletas de
conclusões errôneas e de má fé. O Colégio, como instituição científica que é, tem que estar sempre
alerta para identificar e repudiar de pronto essas tentativas, de modo não perder a sua credibilidade e
seriedade, de forma a ser, cada vez mais, uma instituição séria e excelente de preservação da memória
das famílias brasileiras.”
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NOTÍCIAS DO CBG

Novos Sócios
Damos as boas vindas aos novos sócios - Colaboradores:
Cassia Carauta de Albuquerque - Rio de Janeiro, RJ; Elar
Cândido Duarte Silva - Rio de Janeiro, RJ; Henrique José
da Silva Bon - Cantagalo, RJ; Julia Helena Ruffini Vallada
dos Santos - São Vicente, SP; Paulo Stuck Moraes Vitória, ES; Pedro Augusto Carlos Mayall - Rio de Janeiro,
RJ; Ormuz Barbalho Simonetti - Natal, RN;
Correspondentes: António Herculano da Paixão Melo,
Amadora - Portugal; Juliana Vasconcellos Mendes
(Juliana Areias) - Perth, Austrália
Biblioteca CBG
O CBG agradece o recebimento, por doação dos livros:
• A Família Pina Mello (Loriga-Sandomil) - de António
Herculano da Paixão Melo, doação do autor;
• Notas sobre a Formação Social do Ceará (1680-1820), de
Francisco José ; e O legado do rabino – Abraham Sênior,
de Candido Pinheiro K. de Lima e outros – doação da
Fundação Ana Lima, de Fortaleza-CE;
• Engenho Itapuã - Roteiro para sua História - de Adauto
Ramos, doação do autor

Visitas ao CBG
Marcelo Bogaciovas e Léia Beraldo, de São Paulo-capital;
Patrícia Bocaiúva, de Itajubá-MG e Nuno Cañas, de Lisboa Portugal.

Paulo Gavião, Regina Cascão, Léia e seu marido Tarciso

Revista Brasil Genealógico – está programada edição para o
início de 2009. Queiram os interessados em publicar trabalhos na
RBG, entrar em contato pelo email public@cbg.org.br para maiores
detalhes. Receberemos artigos até 31 de dezembro de 2008.

OUTRAS NOTÍCIAS

Lançamento de livros
•

•

Coração Parahybano: crônica, literatura e memória - de
Clotilde Tavares, apresentação do jornalista Gonzaga
Rodrigues, da Academia Paraibana de Letras. Em 6 de
agosto no II Festival Literário de Natal, RN e em 05 de
setembro na Fundação Casa José Américo, em João
Pessoa, PB.

Baltasar Fernandes – Genealogia – de Luiz Antônio
Alves, em sessão solene na Câmara Municipal de
Sorocaba, no dia 19 de agosto. O livro trata dos
descendentes do fundador de Sorocaba, dispersos
pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Contatos com o autor pelo email
tonybel@uol.com.br

SÓCIOS SÃO NOTÍCIA

• Cybelle de Ipanema e Isabel Lustosa participaram de seminário na Fundação Casa de Rui Barbosa sobre Imprensa,
história e literatura. Cybelle também fez parte de mesa-redonda em homenagem a Geraldo de Menezes (†), na União
Brasileira de Escritores em julho.
• Esther Caldas Bertoletti realizou conferência no I Colóquio Internacional de História 'Sociedade, Natureza e Cultura',
promovido pela Universidade Federal de Campina Grande, PB, no período de 28 a 31 de julho.
• Em 16 de julho, no ciclo de palestras CEPHAS – Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas, do IHGB – Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, e com auditório cheio, foram proferidas as comunicações “A serventia dos estudos
genealógicos para a historiografia brasileira”, por Carlos Eduardo Barata; e “Os estudos genealógicos e sua
significação nos dias de hoje”, por Victorino Chermont de Miranda.
• Noêmia Paes Barreto teve os artigos “Livros de Família” publicado no Caderno Feminino do jornal O Estado de São
Paulo, de domingo, 27 de julho e “Centenário de falecimento de Machado de Assis” na Revista Acadêmica, da
Academia de Estudos e Pesquisas Literárias, julho/agosto 2008.
• Bruno Cerqueira proferiu palestra “D. Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo” em 30 de julho no Salão Oval
do Museu do Primeiro Reinado, local onde também dissertou sobre “D. Maria II de Portugal, a rainha brasileira” em 20
de agosto.
• Victorino Chermont de Miranda assina o artigo Genealogia e identidade, na edição de julho da Revista de História
da Biblioteca Nacional.
• Em 3 de agosto, tomou posse a nova Diretoria do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, sob a
presidência da escritora Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque. Na ocasião, Reinaldo José Carneiro Leão
recebeu o título de Associado Benemérito e Esther Caldas Bertoletti, o de Associada Correspondente.
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WWW

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

São cada vez mais amplas as
oportunidades oferecidas na Internet
a pesquisadores e estudiosos de
qualquer assunto. Todos os endereços
que chegam a nosso conhecimento, e
que acreditamos serem de relevância,
levamos ao conhecimento de nossos
associados por meio da distribuição
de C o mu n ic a do s c o ns t a nt e s.
Sugerimos aos sócios que consultem
também a seção Links Relacionados
na página do Colégio, ao mesmo
tempo em que pedimos sugestões de
outros endereços importantes – que
podem ser enviadas ao email do CBG:
cbg@cbg.org.br
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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-feira - de 13 às 17 horas.
4ª-feira - de 14 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
Vera Lúcia Garcia Ferreira
Edna Maria de Sá Carvalho Galvão
Leila Ossola
Giancarlo Marques Zeni

Conselho Fiscal:

Hugo Forain Junior
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

