SÚMULA DOS CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS

SÓCIO EMÉRITO
1. ALBERTO DA COSTA E SILVA (vaga decorrente do falecimento de João
Hermes Pereira de Araújo)
Após a eleição para o IHGB, o sócio titular Alberto da Costa e Silva publicou
três livros no campo da História da África, da qual hoje em dia é considerado o
maior especialista brasileiro, além de obra sobre Castro Alves e do segundo
volume de suas memórias. Ocupou a presidência da Academia Brasileira de
Letras, foi agraciado com o Prêmio Camões, outorgado conjuntamente pelos
governos do Brasil e de Portugal, por sua notável contribuiçãoao patrimônio
literário da língua portuguesa”. No âmbito do IHGB exerce atividades na
Comissão de Admissão de Sócios e em sua Diretoria, como Orador desta Casa
2. CAIO CÉSAR BOSCHI (vaga decorrente do falecimento de Antonio Gomes da
Costa)
Professor Universidade Federal de Minas Gerais e da Pontifícia Universidade
Católica do mesmo estado, para além de ser um dos mais importantes
historiadores do período colonial mineiro, tem dado notável contribuição para a
pesquisa de todo o passado colonial brasileiro, com sua participação no Projeto
Resgate e em outras atividades que recuperam a documentação portuguesa de
interesse para a História brasileira. Como tal, realizou trabalho análogo àquele
desenvolvido pelo IHGB no século XIX, com missões aos arquivos europeus
para a obtenção de documentos relativos à formação do País. Contribui
sistematicamente com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no
desenvolvimento eventos e trabalhos que se apresentam em diferentes
oportunidades.
3. D. CARLOS TASSO DE SAXE-COBURGO E BRAGANÇA (vaga decorrente
do falecimento de Walter Fernando Piazza)
Embora resida no exterior, D. Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança visita
com frequência o Brasil e o IHGB.Colabora estreitamente com a instituição,
quer com trabalhos e doações de documentos arquivísticos e peças
museológicas, quer em contatos e representações do Instituto em empresas e
instituições estrangeiras.
4. VAMIREH CHACON (vaga decorrente do falecimento de Luiz de Castro
Souza)
Trata-se de um dos mais importantes cientistas sociais do Brasil. A par de obras
relevantes que vêm publicando sobre a sociedade e a vida política brasileira, é
colaborador constante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, seja
participando de eventos científicos, seja publicando trabalhos em nossa Revista.

Ainda recentemente atuou no Seminário do Segundo Centenário da Revolução
Pernambucana de 1817 organizado pelo IHGB, com conferência e texto.
SÓCIOS TITULARES
1. JAIME ANTUNES DA SILVA (vaga decorrente do falecimento de Paulo
Werneck da Cruz)
Bacharel em, História, após seu ingresso no IHGB continuou em atividade no
âmbito de sua especialidade, a Arquivologia e a gestão institucional, em especial
como diretor geral do Arquivo Nacional, cargo que exerceu por 24 anos. No
IHGB tem colaborado com a instituição de diferentes formas, em especial na
direção do Arquivo, onde desenvolve trabalho visando sua reorganização e
modernização. Atualmente à coordenação de projetos que visam dar maior
dinâmica e sustentabilidade à preservação do acervo arquivístico da Casa da
Memória Nacional.
2. JOÃO EURÍPEDES FRANKLIN LEAL (vaga decorrente do falecimento de
Hélio Jaguaribe de Mattos)
Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), após
seu ingresso no Instituto o Prof João Eurípedes Franklin Leal continuou a
dedicar-se às suas especialidades – Paleografia e história do Espírito Santo,
atuando em eventos científicos e realizando publicações. No âmbito do Instituto
é frequente nas sessões da Cephas e ministra desde 2014 um curso livre de
Paleografia com sessenta horas de atividades, o qual se encontra atualmente em
sua quinta oferta, demonstrando o interesse despertado junto ao público e
permitindo ao IHGB ocupar espaço acadêmico importante nesta área.
3. JOSÉ ALMINO DE ALENCAR (vaga decorrente do falecimento de Evaristo
de Morais Filho)
Graduado em Sociologia pela Université de Paris X, Nanterre, França, mestre
em Economia pela Vanderbilt University, dos EUA, e doutor em Sociologia pela
Universidade de Chicago, foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, da
qual é também pesquisador titular. Autor de extensa produção bibliográfica em
livros, artigos, coletâneas, traduções, textos literários, poemas, conferências e
comunicações,destacando-se “Les Nôtres” (Paris, 2005), “Sobre Agostinho da
Silva” (Lisboa, 2006), “O jovem Rui: perseguindo a política (2007)”, “Dom
João VI no Brasil, de Oliveira Lima (2008)” e “Nabuco: a história em primeira
pessoa” e “Meu caro Rui, meu caro Nabuco”(os dois últimos em colaboração
com Ana Pessoa).É membro da Comissão de Geografia do IHGB e
representante do Instituto no Conselho Nacional de Política Social – CNPC, do
MinC.
4. LÚCIA MARIA BASTOS PEREIRA DAS NEVES (vaga decorrente da
transferência de Marilda Ceribelli para sócia emérita). Professora Titular da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora de diversos livros sobre o
Brasil do século XIX, após ingressar no Instituto continuou profícuo trabalho de
pesquisa em sua área de atuação, participando de eventos e publicando obras
relevantes. No IHGB vem dando excelente contribuição em diversas atividades
desenvolvidas pela Casa. Significativa é também sua atuação na direção da
Revista, tarefa das mais difíceis no âmbito de atuação da Casa da Memória
Nacional, de modo a garantir sua qualificação e seu destaque no ranking
nacional e internacional das publicações da área de ciências humanas.
5. VERA LÚCIA CABANA DE ANDRADE (vaga decorrente do falecimento de
Hélio Leoncio Martins)
Doutora em História pela UFRJ e Professora Adjunta da UERJ (aposentada),
após sua eleição a sócia deu contribuições importantes ao Instituto por meio de
comunicações na CEPHAS, secretariando ad hoc as sessões em diferentes
oportunidades e colaborando com o Projeto Memória dos Sócios.

SÓCIOS CORRESPONDENTES BRASILEIROS
1. GEORGE CABRAL DE SOUZA (vaga decorrente do falecimento de
Hildebrando Campestrini)
Professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em História pela
Universidade de Salamanca e com estágio de pós-doutorado na École des
Hautres Études em Sciences Sociales, publicou entre outros trabalhos os livros
“Elite e exercício de poder no Brasil colonial: a câmara municipal do Recife
(1710-1822)”, “História de Pernambuco” (livro didático), “Tratos e mofatras: o
grupo mercantil do Recife colonial (c.1654- c. 1759)” e “Os homens e os modos
de governança: a câmara municipal do Recife no século XVIII”. Atualmente
preside o Instituo Arquelógico, Histórico e Geográfico Pernambucano, além de
pertencer a diversas instituições da área no Brasil e no exterior. Tem participado
efetivamente de atividades no IHGB, a última das quais o seminário
comemorativo dos duzentos anos da Revolução de 1817.
2. JOSÉ GERALDO XAVIER DOS ANJOS (vaga decorrente de ampliação de
vaga por determinação estatutária (art. 2º, inciso III))
Graduado em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do
Amazonas (1982), atua nesta área em entidades públicas do Amazonas, inclusive
no arquivo estadual, tendo colaborado no projeto de microfilmagem de jornais
antigos do estado. Foi diretor administrativo, secretário geral e presidente do
InstitutoGeográfico e Histórico do Amazonas. Possui cerca de 80 trabalhos
publicados. Dentre seus livros, destacam-se “Câmara municipal de Manaus,

1833-1996”, “Revisão do Legislativo, do Império aos dias atuais”, “Manual de
gestão de documentos” e “O poder legislativo no Amazonas”.

3. JOSÉ LUIZ DA MOTA MENEZES (vaga decorrente de ampliação de vaga por
determinação estatutária (art. 2º, inciso III))
Arquiteto e professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em
História da Arte e autor de livros e artigos em periódicos nacionais e
estrangeiros sobre história da arte em Pernambuco, especialmente colonial. Foi
responsável pela restauração da catedral da Sé do Recife, Palácio dos Bispos e
igreja dos jesuítas, entre outras obras. Exerceu cargos na administração da UFPE
e atua no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, onde
foi presidente. Dentre seus trabalhos publicados destacam-se:“Mobilidade
urbana no Recife e seus arredores”; “Le BaroqueauPaysdu sucre”; “Atlas Histórico
e Cartográfico do Recife”; Sé de Olinda – Sua Restauração.

4. PAULO DE ASSUNÇÃO (vaga decorrente da transferência de Sonia Apparecida

de Siqueira para sócia emérita)
Doutor em História Ibérica pela École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(França-2011); Doutor em História Econômica e Social pela Universidade Nova de
Lisboa (Portugal-2004) e Doutor em História Social pela Universidade de São
Paulo (2001). Dedicou boa parte da sua investigação a questões de história cultural
e econômica, turismo, arquitetura e urbanismo. Possui trabalho premiado pela
Academia da Marinha de Portugal (2013), foi agraciado com o Prêmio Jabuti
(2012) e Prêmio D. João VI do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e do Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro (2008). É autor de diversos livros e artigos publicados
em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. Atualmente é professor da
Universidade Estadual de Maringá e investigador do CLEPUL da Universidade de
Lisboa. Autor de mais de vinte livros, bem como de artigos publicados em revistas
acadêmicas nacionais e internacionais, entre os quaisse salientam: “La trame et le
drame: la pensée économique du Prétre António Vieira”( Éditons Universitaires
Européenes, 2015); “A trama e o drama – o pensamento econômico do Padre
António Vieira” (Esfera do Caos, 2013); “Cartas de Lisboa/ Cartas da Baia – Obra
completa do Pe. António Vieira”(Círculo de Leitores, 2013 – com outros autores);
“História do Turismo no Brasil “ (Manole - 2012 – Prêmio Jabuti – categoria
Turismo).
5. ROGÉRIO DE VASCONCELOS FARIA TAVARES (vaga decorrente do
falecimento de Luiz Alberto Moniz Bandeira)
Graduado em Direito e Mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal
de Minas Gerais, possui Diploma de Estudos Avançados em Direito Internacional e
Relações Internacionais (Universidade Autônoma de Madrid).Membro do Instituto
dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (onde

integra a Comissão de Admissão de novos sócios. Graduado em Comunicação
Social (com habilitação em Jornalismo), pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, é membro da Associação Brasileira de Imprensa. No campo da
Comunicação, foi supervisor de Relações Públicas da Fiat Chrysler para a América
Latina e, atualmente, preside o Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais, o BDMG Cultural. É membro da Academia Mineira de Letras, onde
ocupa a cadeira de número oito. Entre suas principais publicações destacam-se:
“Reflexões sobre o Direito e a Vida (org.)”; “Contribuições para a História do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais”; “Contribuições para a História do
Instituto dos Advogados Brasileiros”, “Contribuições para a História do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro” e “Entre el Derecho y el Poder: el Consejo de
Seguridad y la Corte Penal Internacional en la situación del Sudan”.

