
CENTRO DE PESQUISASGENEALÓGICAS (CPG) DE NOVA PALMA 

 

O Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG) criado e organizado pelo 

Padre Luiz Sponchiado, foi inaugurado em 1 de junho de 1984,  promove a 

preservação e o resgate do patrimônio histórico e cultural da Imigração Italiana 

da Quarta Colônia. É composto de um acervo de: 

 Genealogia: apresenta registro dos dados das famílias, como: datas, 

locais de nascimento, dados do casamento, batismo, datas de saída da Itália, 

de chegada no Brasil e o lugar de chegada, entre outros. 

Cronologia: é constituída por blocos de papel (rústicos) datilografados, 

que possuem dados desde o século XVI até o século XXI, pesquisados pelo 

Padre, a partir dos anos 60, do século XX, há os registros diários e cotidianos 

da vida pessoal de Pe. Luiz Sponchiado. 

 Biblioteca: é composta de livros, revistas, monografias, teses, jornais 

que tratam especialmente sobre a imigração, bem como há material de história 

da Igreja, história do Brasil e do RS e história Geral.  

 Fitas Cassetes de Vídeo: são compostas de histórias de vida, de 

leituras que o Padre Luiz realizava dos documentos que pesquisava em 

arquivos, bem como os registros de festas, celebrações vinculadas à Igreja e 

de eventos que o padre participava, como de locais históricos e outros.  

 “Caixas de Documentação”: são compostas de correspondências, 

registros, fotografias e informações sobre as famílias e os Municípios da Quarta 

Colônia. 

  Acervo audiovisual: comporta as fitas cassetes que são compostas de 

histórias de vida de pessoas da região e de leituras que o Padre Luiz realizava 

dos documentos que pesquisava em arquivos (exemplo: Arquivo Histórico do 

RS, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro). Também gravações em VHS, 

migradas para DVD, que são os registros de festas, celebrações vinculadas à 

Igreja e de eventos que o padre participava, como de locais históricos entre 

outros.  

Informações sobre pesquisa: por meio de visita pessoal ao Centro de Pesquisa ou 
através de cartas pelo endereço: Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma 
 
Rua Raimundo Aléssio, Nº 320 
CEP: 97250-000     Nova Palma/RS 

 


