APRESENTAÇÃO DA REVISTA

A Comissão de Publicações

Esta é a quinta revista eletrônica da ASBRAP. A 26.a Revista da ASBRAP, em 26 anos de existência da entidade.
Quando passamos a revista de papel em digital, ouvimos muitas reclamações. Muitas advindas de entidades que hoje fazem o mesmo. Basta pensar
que a entidade cultural mais antiga do país – o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro – também vem se utilizando desse recurso quando não dispõe de verba
para pagar a gráfica.
Nossa grande motivação vem do número de leitores que ora conquistamos – no mundo inteiro – e que antes ficavam circunscritos ao número de exemplares vendidos (que não passavam de 500).
A Revista 26 tem um artigo com sabor especial: os índices dos banhos
do Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Cremos que seja a primeira vez que os interessados nessa matéria poderão programar suas pesquisas no
acervo daquela instituição centenária, que abriga espetacular documentação. Que
antes eram obrigados a praticamente perder um dia para saber se um determinado processo existiria ou não. Enfim, no total, são 12 artigos, de 11 autores, espalhados em 488 páginas. Como sempre, com trabalhos que denotam pesquisa do
mais alto nível. Com artigos de História, e, notadamente, de Genealogia.
Pedimos aos associados que apresentem artigos para a Revista 27 da
ASBRAP, com fechamento previsto para 20 de junho de 2020. E, aos que ainda
não forem membros da entidade, fica o convite para se filiarem.
Continuamos a contar com a participação de todos. Uma boa leitura!..
Outro projeto, a ser lembrado, é o da Biblioteca Genealógica da ASBRAP, disponível a todos no Mosteiro de São Bento. É indispensável que o
interessado agende pelo telefone (11) 3328-8799. Muito brevemente poderá se
tornar a maior biblioteca genealógica pública do Brasil.
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Apresentação da Revista

Visitem o nosso site na Internet: www.asbrap.org.br
Como se associar à ASBRAP:
http://www.asbrap.org.br/instituc/associar.htm
Como comprar as revistas impressas da ASBRAP (as que existirem, dos números
1 a 20):
http://www.asbrap.org.br/publicac/revista/venda.htm

Chamamento aos associados e interessados
Pedimos o comparecimento de associados e interessados aos nossos encontros. Nosso site procura ser útil e informativo. Para uma participação maior, tanto
presencial (comparecendo aos eventos da entidade), como intelectual (apresentando
trabalhos para a Revista, palestras ou comunicações nos congressos). Mas, principalmente, precisamos de pessoas que possam efetivamente colaborar para a renovação de seus quadros diretivos, com a experiência dos mais antigos e a disposição e o
ideal dos mais jovens.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sobre como escrever um artigo na Revista da ASBRAP:
Linha Editorial e diretrizes da revista:
http://www.asbrap.org.br/publicac/revista/diretrizes.htm
Pareceres dos artigos:
http://www.asbrap.org.br/publicac/revista/parecer.htm
Medidas e parâmetros a serem utilizados para a editoração:
http://www.asbrap.org.br/publicac/revista/medidas.htm
Metodologia e convenção de abreviaturas a serem utilizadas na Revista da ASBRAP:
http://www.asbrap.org.br/publicac/revista/metodologia.htm
Atenção:
► Os conceitos e informações contidos nos artigos são de exclusiva responsabilidade dos seus autores;
► Os direitos autorais sobre os artigos ora publicados foram também cedidos para
inserção na internet, no site da ASBRAP;
► A Revista da ASBRAP se isenta por possíveis falhas ortográficas e gramaticais
nos artigos.

