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   Realizar e assessorar pesquisas 
genealógicas e históricas, 

     contribuindo, ampliando e resgatando 
histórias familiares e empresariais.
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A Oficina das Origens e os arquivos 
• APERS 
• AHRS
• IHGRGS e outros IHG
• Arquivo Eclesiásticos (Cúrias católicas e outras confissões)
• Family Search
• Acervos particulares
• Bibliografia

A Oficina estabelece parcerias, 
e de acordo com a pesquisa ou 

evento em questão, procura 
consultores e parceiros.
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Eu Margarida da xzaltaçao 

prometo a Deos e a uirgem 

Maria de me cazar com Ign

açio Joze de mendonça

por ser minha liure von

tade e sem constragim[ento] 

de nigem a minha a minha liure 

uontade lhe faso este e o q[ue]

peso a Vossa merce me queira [corroído]

de caza de meu Paj efei[to]

de nos caza[r]mos e o meu

Senhor queira a Vossa merce Com 

Sa[corroído]

do Caza Sua amante

Margarida da xzaltacao

1755



I Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia e Conhecimento (2007)
II Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia e Paleografia (2008)
III Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia Alemã (2009)
IV Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia Italiana (2010)
V Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia Luso-Brasileira (2011)
VI Jornada de Estudos Genealógicos: Genealogia Açoriana (2012)
Fórum de Genealogistas (2014)

VII Jornada de Estudos Genealógicos: Território em formação e 
expansão  (A SE RELIZAR EM 10 e 11/10/2014)









oficinadasorigens@gmail.com

oficinadasorigens.blogspot.com
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