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primeiro semestre de 2015 A marca de 100 anos do início das hostilidades da I Guerra Mundial deu ensejo à presente republicação dos documentos editados pelo governo brasileiro quando evoluía o conflito e nele o Brasil se via gradualmente envolvido. Na presente edição, o CHDD dá início, Cadernos do CHDD - Ano 19 . primeiro semestre de 2016 A
nova edição dos Cadernos do CHDD, apresenta dois conjuntos de documentos. Phase 1 of this information standard supported the move to sharing of child health information by setting out the Healthy Child Record specification that care providers were asked to comply with, on a local basis, to ensure consistent use of standardised data formats
across all providers. O plenipotenciário enfrentou inúmeras dificuldades para chegar ao posto para o qual fora designado. primeiro semestre de 2013 Neste número dos Cadernos do CHDD inaugura-se uma série documental voltada aos esforços brasileiros para obter, da Santa Sé, o reconhecimento da independência do Brasil. segundo semestre de
2012 A publicação da documentação de Duarte da Ponte Ribeiro em missão no México se insere no ciclo de trajetória do ilustre diplomata do Império pelo continente americano. O objetivo deste estudo é o de analisar o processo de construção da linha Cadernos do CHDD - Ano 11 . Não se trata de uma publicação exaustiva, não só porque há lacunas
no arquivo, mas porque optamos por uma coletânea, dando prioridade às instruções Cadernos do CHDD - Ano 6 . primeiro semestre de 2019 Este número traz correspondências da legação do Brasil em Montevidéu entre 1834 e 1837; da embaixada do Brasil em Lisboa entre 1937 e 1942; e do consulado do Brasil em Luanda entre 1857 e 1860. Os
documentos de Montevidéu são Cadernos do CHDD - Ano 17 . segundo semestre de 2014 Esta publicação traz a documentação oficial da missão do Brasil no México entre 1912 e 1915, período em que já ocorria a Revolução Mexicana, guerra civil que, por quase dez anos, devastou o país. A iniciativa de sua publicação decorreu da necessidade de se
reunirem trabalhos inéditos do grande chanceler e textos – discursos Cadernos do CHDD - Ano 11 . Número 20 . An Information Standards Notice (see below) provides an overview of scope and implementation timescales, and the other listed documents provide further detail for those who have to implement the information standard. Número 36 .
primeiro semestre de 2010 O presente número dos Cadernos do CHDD assinala o nono ano da revista, cujo objetivo – tornar acessíveis ao público, brasileiro ou estrangeiro, interessado na história das relações internacionais do Brasil, fontes documentais do Arquivo Histórico do Itamaraty e trabalhos Cadernos do CHDD - Ano 7 . Número 19 . Número
12 . O recorte estabelecido para a presente série abrange as gestões de Honório Hermeto Carneiro Leão, Paulino Cadernos do CHDD - Ano 9 . Número 7 . Número 5 . A despeito das dificuldades institucionais, o CHDD tem podido, graças à cooperação de jovens estudantes de história, estagiários do Cadernos do CHDD - Ano 2 . O Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário Cadernos do CHDD - Ano 13 . Phase 2 - Interoperability and Implementation - of this information standard now introduces the mechanisms for sharing of this standardised data. primeiro semestre de 2012 Os primeiros movimentos diplomáticos do Brasil em direção à Ásia se deram com o envio de missão
especial à China, em 1879, e com as missões de Henrique Lisboa e Oliveira Lima ao Japão, em 1987. Com este número especial, os Cadernos do CHDD iniciam uma experiência que os Cadernos do CHDD - Ano 4 . Foi adotado, entretanto, um critério mais amplo, de forma a incluir despachos que, embora não dedicados às instruções de caráter geral,
Cadernos do CHDD - Ano 9 . Número 21 . Também continua a divulgação da documentação das embaixadas brasileiras na Europa, no contexto da II Cadernos do CHDD - Ano 17 . Pedro I e Metternich (Traços de uma guerra diplomática) Documentos para a história diplomática da Revolução de 1817 Honório Hermeto no Rio da Prata (Missão especial
de 1851/52) Revolução de 1817 e a história do Brasil: um estudo de história diplomática, A Vida do Visconde do Uruguai: Paulino José Soares de Souza (1807-1866), A Diplomata do Império: Barão da Ponte Ribeiro, Um Pilares da Independência do Brasil, Os Legações e embaixadas do Brasil Drama da Tríplice Aliança (1865-1876), O Diplomacia do
Império no Rio da Prata (até 1865) História da formação das fronteiras do Brasil Movimento da independência (1821-1822), O História da organização administrativa da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores (1808-1951) História da independência do Brasil Dom Pedro: estudo iconográfico (seis volumes) Dom João
VI no Brasil (1808-1821) (dois volumes) Rio Branco e a política exterior do Brasil (1902-1912) (dois volumes) História do Brasil nos velhos mapas (três volumes) Missão Pimenta Bueno (1843-1847), A (dois volumes) Annaes do Itamaraty (seis volumes) Política exterior do Império, A (três volumes) Arquivo diplomático da independência (seis volumes)
Missão Bellegarde ao Paraguai (1849-1852) (três volumes) Page 2 Cadernos do CHDD - ano 20 • número 39 • segundo semestre 2021 Este número segue com a publicação das transcrições de documentos sobre a diplomacia no Prata na primeira metade do século XIX, com foco nos despachos e cartas do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulino
Soares de Souza, mais tarde Visconde de Cadernos do CHDD - Ano 20 . O presente volume traz Cadernos do CHDD - Ano 11 . primeiro semestre de 2003 Este segundo Caderno do CHDD dedica a maior parte de seu espaço à publicação das três primeiras partes da correspondência relativa às inciativas de convocação do Congresso Americano, na
esteira do congresso bolivariano do Panamá. Cadernos do CHDD - Ano 1 . segundo semestre de 2018 Este número do Cadernos do CHDD continua o trabalho de transcrever a correspondência diplomática dos primeiros enviados brasileiros aos países sul-americanos na década de 1830. Número 13 . 2007 Este número especial dos Cadernos do CHDD
é dedicado às relações entre o Brasil e o Uruguai, mais particularmente entre aquele país irmão e o estado do Rio Grande do Sul, unidade da federação brasileira que lhe é fronteira e Cadernos do CHDD - Ano 6 . segundo semestre de 2020 Esta edição retoma o tema da diplomacia brasileira em Montevidéu, iniciado no Cadernos nº 34 com a missão de
Almeida Vasconcellos, que, entre 1834 a 1837, esteve empenhada na reaproximação com o Uruguai após o conflito da Cisplatina. primeiro semestre de 2017 Esta edição traz duas séries de documentos. primeiro semestre de 2005 Neste sexto número dos Cadernos do CHDD, continuamos a publicação da coletânea das mais significativas Circulares do
Ministério, agora denominado das Relações Exteriores. primeiro semestre de 2018 Este número dos Cadernos do CHDD completa a série da Embaixada em Londres com os telegramas e ofícios, assinados pelo embaixador Moniz de Aragão, entre 1940-1942, período que marca a primeira fase da II Guerra Mundial, com o estabelecimento das Cadernos
do CHDD - Ano 16 . primeiro semestre de 2021 Este número dá seguimento à série sobre a diplomacia brasileira no Prata, mas agora com foco nos anos finais do trabalho de Rodrigo de Souza Silva Pontes em Montevidéu, entre 1849 e 1852. Número Especial , segundo semestre de 2012 O presente volume dos Cadernos do CHDD encerra a celebração
do primeiro centenário da morte do Barão do Rio Branco. Publicada em diferentes edições destes Cadernos, independente de ordem cronológica, a correspondência, enviada Cadernos do CHDD - Ano 10 . Número 11 . –, o registro de suas experiências profissionais e de sua vida diária em Paraná, então capital da Cadernos do CHDD - Ano 5 . segundo
semestre de 2013 O presente volume dos Cadernos do CHDD traz a seu público os artigos que, nos anos 1883-1884, Joaquim Nabuco enviou de Londres para o jornal La Razón, periódico de Montevidéu. O primeiro continua a publicação dos ofícios de Miguel Maria Lisboa, chefe da Legação Imperial em Washington entre 1859 e 1865. Número 33 .
Número 26 . Número 22 . SecurityThis track will explore strategies for protecting connected systems, company infrastructure, and trust from customers. segundo semestre de 2007 Contempla este Caderno temas de grande diversidade. Cadernos do CHDD - Ano 8 . Número 25 . Número 28 . Número 23 . É a primeira a correspondência da primeira
missão de Miguel Maria Lisboa, futuro barão de Japurá, à Venezuela, registrando o início de nossas relações diplomáticas com aquele país vizinho. Número 18 . Número 14 . 2005 As relações internacionais não se desenvolvem no vácuo, como experiências de laboratório, em que os agentes políticos interagem independentemente dos fatores sócioeconômicos ou culturais que as condicionam. Número 34 . In November 2016, NHS England published Healthy Children: Transforming Child Health Information, a digital strategy describing how making child health information more accessible, and sharing this information, can support parents and professionals in their care of children and young
people. Já o segundo documento Cadernos do CHDD - Ano 15 . Número Especial . O primeiro, com análises dos professores Alain El Youssef e Isadora Moura Mota, completa a publicação dos ofícios da legação brasileira em Washington, correspondentes aos anos 1863 a 1865. segundo semestre de 2008 Compreende este volume três séries
documentais. Número 37 . O foco Cadernos do CHDD - Ano 19 . segundo semestre de 2017 Esta edição do Cadernos do CHDD continua a publicação, iniciada no número anterior, da correspondência da embaixada em Londres no período que marca o início da II Guerra Mundial (1939-1940). Número 17 . O corte cronológico inicia-se com a
proclamação da República e termina com a posse do Barão do Cadernos do CHDD - Ano 3 . Número 16 . segundo semestre de 2002 A coincidência do lançamento dos Cadernos do CHDD com as comemorações do centenário da posse do Barão do Rio Branco como Ministro das Relações Exteriores sugere uma natural homenagem ao grande estadista,
cuja vida e atividade política são consubstanciais com Cadernos do CHDD - Ano 4 . primeiro semestre de 2020 O 36º número do Cadernos do CHDD dá continuidade ao trabalho apresentado no Cadernos nº 35, com novas transcrições de correspondências das missões diplomáticas brasileiras nos países vizinhos do Rio da Prata na primeira metade do
século XIX e das Cadernos do CHDD - Ano 18 . Número 2 . Número 1 . primeiro semestre de 2006 A publicação das circulares ostensivas do MRE cobre, neste exemplar, nossa política exterior de 1912 – após a morte do barão do Rio Branco – até às vésperas da Revolução de 30. Cadernos do CHDD - Ano 5 . Luís de Sousa Dias escreve de Bogotá e
Duarte da Ponte Ribeiro de sua segunda missão às repúblicas do Pacífico. Cadernos do CHDD - Ano 12 . Número 8 . Número 3 . Número 30 . Número 38. Número 29 . primeiro semestre de 2008 Iniciamos neste número a publicação de instruções expedidas pela Secretaria de Estado aos chefes de missão. segundo semestre de 2015 A nova edição dos
Cadernos do CHDD traz à luz documentos diplomáticos relacionados à primeira missão brasileira à Bolívia (1832-1845), aos pródromos da Guerra Civil Americana (1859-1860) e ao Tratado de Aliança entre Brasil e Equador (1904). Número 32 . This information standard is published under section 250 of the Health and Social Care Act 2012. Na
seleção de documentos sobre o Prata, apresentam-se ofícios, Cadernos do CHDD - Ano 18 . Em números subseqüentes publicaremos e Cadernos do CHDD - Ano 8 . segundo semestre de 2019 A 35ª edição do Cadernos do CHDD traz correspondências dos primeiros enviados diplomáticos brasileiros aos países vizinhos do rio da Prata e de nossas
representações às vésperas da 2ª Guerra Mundial. Número 24 . Na primeira parte, Cadernos do CHDD - Ano 14 . A documentação é introduzida pelo professor Marcelo de Paiva Abreu, Cadernos do CHDD - Ano 16 . primeiro semestre de 2011 Esta edição dos Cadernos do CHDD traz a público duas séries documentais, ambas originárias de missões à
América do Sul. segundo semestre de 2011 Este número dos Cadernos do CHDD , traz Os limites entre Brasil e Paraguai: das primeiras negociações à demarcação e o caso da serra de Maracaju. Número 15 . A primeira, de apresentação do pesquisador Pablo de Rezende Saturnino Braga, reproduz seleção da correspondência diplomática trocada
entre a embaixada em Londres e a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, no biênio de Cadernos do CHDD - Ano 15 . Os documentos são esclarecedores Cadernos do CHDD - Ano 13 . primeiro semestre de 2014 Neste volume dos Cadernos do CHDD, vem a público a correspondência de Manuel Cerqueira Lima, primeiro plenipotenciário
brasileiro no Chile, entre os anos 1836 e 1838. O tradicionalismo da Cúria romana, aliado à resistência oposta por Portugal às tratativas, fizeram com Cadernos do CHDD - Ano 10 . segundo semestre de 2004 O quinto volume dos Cadernos do CHDD conclui a coletânea de Circulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cobrindo os anos de 1871
até à proclamação da República; com uma apresentação de Luís Cláudio Villafañe Gomes dos Santos, publica as instruções Cadernos do CHDD - Ano 3 . Número 10 - primeiro semestre de 2007 Conjunto das circulares publicadas neste e nos anteriores volumes dos Cadernos ilustra cento e cinquenta anos de nossa política exterior e fornece aos
estudiosos elementos de valor para sua compreensão. Cadernos do CHDD - Ano 6 . segundo semestre de 2003 O terceiro Caderno do CHDD dá continuidade à publicação da correspondência diplomática relativa às iniciativas de convocação do Congresso Americano, com as partes IV e V, correspondentes ao período de 1860 a 1882. Cadernos do
CHDD - Ano 1 . segundo semestre de 2010 As instruções do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império a seus agentes em missão diplomática no exterior são novamente contempladas nos Cadernos do CHDD. Número 6 . Número 31 . Procuramos, assim, difundir os documentos relativos às nossas Cadernos do CHDD - Ano 7 . primeiro semestre
de 2004 Este número dos Cadernos do CHDD corresponde ao primeiro semestre de 2004, terceiro ano calendário em que se edita a publicação. segundo semestre de 2005 Cadernos do CHDD: Ano 4 – Número 7 – Segundo semestre de 2005 Seção-Título / Autor / Página Carta do editor / FRANCO, Álvaro da Costa / 5-6 A versão oficial (IV): Circulares
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1902-1911 / FRANCO, Álvaro da Costa / 9 Circulares diplomáticas: 1902 a Este número abrange também a última parte da correspondência diplomática Cadernos do CHDD - Ano 12 . Número 4 . Número 35 . segundo semestre de 2016 Esta edição apresenta dois conjuntos de documentos. segundo semestre
de 2009 Retomamos neste número a publicação das instruções expedidas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros aos chefes de missão no exterior. Número 27 . No número anterior foram reproduzidos os ofícios dos Cadernos do CHDD - Ano 14 . Número 9 . segundo semestre de 2006 Está dedicado à publicação das circulares do Ministério das
Relações Exteriores no período que vai de outubro de 1930 a agosto de 1939, ou seja, da revolução de Vargas ao início da II Guerra Mundial, cobrindo nossa política externa em Cadernos do CHDD - Ano 4 . Os apontamentos de José Maria do Amaral reúnem, sob títulos diversos – notas históricas, diários, etc. primeiro semestre de 2009 Como
antecipamos no número 13 destes Cadernos, damos sequência à correspondência de Miguel Maria Lisboa na Grã-Colômbia, cobrindo agora a missão que, de 1852 a 1855, exerceu na Venezuela, Colômbia e Equador.
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