
Pontos Chave
A maior coleção de Jornais do Caribe do século XVIII e XIX, totalmente pesquisável

Mostra a evolução da região, narrada com mais de 140 publicações de 22 ilhas
Essencial para pesquisas com foco história colonial, tráfico de escravos no Atlântico, comércio internacional, escravidão do novo 

mundo e outros tópicos

Resumo 
Jornais do Caribe, 1718-1876—a maior coleção dessa região dos séculos XVIII e XIX disponível online- oferece uma fonte 
primária para estudo do desenvolvimento da sociedade Ocidental, e de relações internacionals desse importante grupo de ilhas.  
Esse recurso único se mostra essencial para pequisa de história colonial, tráfico de escravos, comércio internacional, escravidão 
do novo mundo e relações entre os EUA e a região, desde o início do século XVIII.

Criada em cooperação com a Sociedade de Antiquários Americana – um dos maiores e mais importantes repositórios de 
jornais – essa coleção oferece a estudantes e pesquisadores um fácil acesso a mais de 150 anos de história do Caribe, cultura e 
dia-a-dia. Com mais de 140 jornais de 22 ilhas, esse recurso narra a evolução de dois séculos, através de reportagens, editoriais, 
informações legislativas, letras, poesias, anúncios, obtuários e outros itens. A maioria desses jornais eram publicados em inglês, 
mas a coleção também apresenta um grande número de jornais em espanhol, francês e língua dinamarquesa. A lista dos países 
representados inclui Antígua, Bahamas, Barbados, Cuba, Curaçao, Domínica, Grenada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinique, 
Montserrat, Nevis, Porto Rico, São Bartolomeu, São Cristóvão, Santa Lúcia,  São Vicente, Tobago, Trinidade e Ilhas Virgen. 
Jornais das Bermudas (uma ilha que tecnicamente não faz parte do Caribe, porém situada entre as rotas da Europa e do Caribe) 
são também encontrados nessa coleção. 

Novas pesquisas e possibilidades de ensino
Essa coleção totalmente pesquisável abre uma nova porta para materiais de pesquisa de estudantes e pesquisadores, 
especialmente de departamentos como história, relações internacionais, estudos regionais, estudos afro-americanos, e 
principalmente estudos da diáspora africana. 

Sobre a Sociedade de Antiquários Americanos
A Socidade de Antiquários Americanos serve como uma uma biblioteca de pesquisa independente. Ela abriga a maior e mais 
acessível coleção de livros, panfletos, anúncios de bordo, jornais, periódicos, letras de músicas e arte gráfica impressas no período 
colonial até 1876, sobre o que seriam os EUA, Canadá e Companhia das Índias Ocidentais. Os arquivos de material americano de 
1821-1876 disponíveis na Sociedade de Antiquários Americanos são um dos mais compreensivos que existem. 

Jornais do Caribe – Série 1: 
1718-1876, parceria com 
Sociedade de Antiquários 
Americanos
Parte da coleção de Jornais Históricos  
Americanos

“…promete uma transformação dos estudos dos séculos  
XVIII e XIX sobre as Índias Ocidentais…realmente alcançada.”

— Eliga Gould, Chefe do Departamento de História e Professor de História, Universidade de New Hampshire

Descubra mais sobre a história do Caribe
Para mais informações sobre essa e outras coleções da Readex,
ligue para +1 239 601-9000 ou email para imills@newsbank.com
website: www.readex.com
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