
Pontos Chave
Acesso online a mais de 250 jornais latino-americanos publicados entre 1822 e 1922

Apresenta jornais de 20 países, incluindo Belize, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai e outros países
Oportunidade para se obter uma nova visão da história, cultura e do dia-a-dia do povo da América Latina

Resumo 
Essa segunda série de Latin American Newspapers (Jornais Latino-Americanos) digitalizada aumenta drasticamente o 
número de títulos disponíveis para pesquisa provenientes dessa região. Oferecendo edições de mais de 250 títulos adicionais, 
essa série online inclui jornais publicados em inglês, espanhol e português de 20 países, incluindo alguns países e cidades não 
representados na coleção inaugural de Latin American Newspapers. Juntas, ambas as séries de Latin American Newspapers 
oferecem uma cobertura sem precedentes sobre os povos, as questões e os eventos que deram forma a essa importante região 
durante o século 19 e início do 20. 

A cultura e o dia-a-dia da América Latina ao longo de dois séculos
A Latin American Newspapers (Jornais Latino-Americanos), Série 2 apresenta importantes títulos da Argentina (Buenos 
Aires); Belize (cidade de Belize); Bolívia (Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi, Sucre); Brasil (Amazonas, Belém, Rio de Janeiro); 
Chile (Santiago, Valparaiso); Colômbia (Bogotá, Popayán); Costa Rica (San José); Cuba (Havana); República Dominicana 
(Santo Domingo); Equador (Guayaquil, Machala); El Salvador (Cojutepeque, San Salvador, San Vicente); Guatemala (Antigua, 
Guatemala, Quetzaltenango); Haiti (Porto Príncipe); Honduras (Comayagua, Juticalpa, Tegucigalpa); México (Matamoros, 
cidade do México, Monterrey, Morelia, Puebla de Zaragoza, San Cristóbal de las Casas, Veracruz, Toluca de Lerdo); Nicarágua 
(Granada, León, Manágua, Masaya, San Juan del Norte); Panamá (Panamá, Penonomé, Santiago de Veraguas); Paraguai 
(Assunção); Peru (Lima); e Venezuela (Caracas, Ciudad Bolivar, Cumaná).

Através de reportagens presenciais, editoriais, informações legislativas, cartas, poesias, anúncios, avisos matrimoniais e 
obituários, essa coleção única relata a evolução da cultura e a vida cotidiana latino-americanas ao longo de dois séculos. Além 
disso, esses jornais apresentam uma ampla variedade de pontos de vista de diversas culturas – ideal para comparar e contrastar 
perspectivas sobre questões e eventos.

Parte integrante do “Arquivo Mundial de Jornais” 
Criada em parceria com o Center for Research Libraries (Centro para Bibliotecas de Pesquisa) –um 
dos maiores e mais importantes depositários dos jornais do mundo – a Latin American Newspapers, 
Série 2, 1822-1922 é um complemento essencial para a série Latin American Newspapers, 1805-1922. 
Promovendo a pesquisa e oferecendo oportunidades para novas perspectivas em matérias acadêmicas, 
o World Newspaper Archive inclui jornais publicados na América Latina, África, sul da Ásia e outras 
regiões. Ideal para estudantes e estudiosos de todo o globo, esse recurso online de amplitude única 
pode ser objeto de pesquisa cruzada com os America’s Historical Newspapers (Jornais Históricos da América) para obter uma 
cobertura sem precedentes de eventos que deram forma à história do mundo.
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