Assunto
Apelação e Agravo; Sentença civil de agravo e de carta testemunhável
a favor do agravante Antônio Francisco Leite contra o Agravado "O
Senado da Câmara desta Côrte"
Apelação e Agravo: Câmara do cível da Côrte .Carta Avocatória
passada a favor e a requerimento de Antônio Joaquim Bento. Ao
Senado da Câmara da Côrte.

Data

Apelação Cível; Câmara Municipal e Joaquim Corrêa de Carvalho.

1852

Procurador do Senado da Câmara. Requerimentos e mais papéis sobre
apreensão de farinha.
Apresentação de uma carroça da Cia. Saneamento do Rio de Janeiro
(Villa Sampaio).
Apelações. Documentação Avulsa
Aquarium na enseada de Botafogo. Papéis de colatino Marques de
Souza.
Aquário de Passeio Público. Conta de Obras Procedidas.
Arborização: Jardins públicos = relatórios.
Arborização do campo da honra ou da aclamação, também chamado
de Sant'Anna

1813

1829

1807
1891-1892
1887-1913
1889
1903
1831-1907
1833-1865

Arborização da freguesia de Sant'Anna. Rua do Riachuelo, Cidade
Nova, Rocio Pequeno ou Praça Onze de Junho e praia Formoso.

1833-1880

Arborização do Campo da Honra. Requerimento de Joaquim Ferreira
Gomes Filho. Conservação dos gradis e arvores do campo.

1836

Arborização de Estácio de Sá, Engenho Velho, São Cristóvão, da
Tijuca, Engenho Novo, Irajá, Campo Grande e da Ilha de Paquetá.

1839-1908

Arborização das Freguesias; de S. José, Candelária, Sacramento, Praç
D. Pedro II. Morro do Castelo. Largo da Carioca. Largo de S.
1841-1904
Francisco de Paula. Praça da Constituição. Rócio Pequeno
Arborização na Glória, Catete e nas Laranjeiras.
Arborização da bairro de Botafogo.
Diversos documentos referentes a arborização da cidade ( arborização
Geral.) Propostas, Ofícios e outros papéis.
Arborização da Cidade
Arborização da Cidade

1842-1893
1845-1903
1852-1899
1871-1888
1892-1907

Arborização da Cidade: Protetores de Arvores. Ofício do inspetor
Geral Dr. Júlio Gonçalves Furtado sobre o Termo de responsabilidade 1907-1909
que assinou Joaquim Lúcio de Figueiredo Lima.
Arca-Forte da Câmara Municipal. Minuta para se recolher a uma casa
forte quantia que excede a Hum Conto de Réis

1831

Arca-Forte da Câmara Municipal, recolhimento de dinheiro e conta

1897

Arcebispado do Rio de Janeiro. Comunicação de monsenhor João
Pires de Amorim, sobre a posse interina que tomou até a entrada
solene de Dom Joaquim Albuquerque, Arcebispo da Diocese de S.
Sebastião do Rio de Janeiro.
Arquitetos
Arquiteto da Câmara (requerimento de Grandjean de Montigny)

1802-1824
1837

Arquiteto da Câmara (Representação de José Joaquim de Sant'Anna)

1816

Armas e Brasões da Monarquia Portuguesa Papéis da Real Sociedade
Portuguesa Amante da Monarquia e Beneficente sobre o uso das
armas, ,brasões e pavilhão de sua nacionalidade.

1869

1897
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Armas da Cidade do Rio de Janeiro. Ofício do Ministro das Relações
exteriores Dr. Serzedelo Corrêa, transmitindo ao cônsul Brasileiro em
Hamburgo
Armas municipais
Armas e brasões
Armamento = Requerimento de G. Grelanv, datado de 21 de outubro
de 1831. Pedindo Licença á Câmara Municipal para vender
espingardas que vieram da França.
Armazenários com negócio á praia dos Mineiros. Informação do
Senado da Câmara sobre restituição de multas por motivo de
inobservância de posturas.
Arrematação : Processo de agravo, de André José Guimarães
agravantes, e oficiais do Senado da Câmara, agravador, sobre
arrematação
Arrematação de pasto, em terras do Engenho Velho, e pertencente ao
Senado da Câmara. Processo de Justificação de João Batista Villela e
Sebastião Corrêa Sarafane.
Arrematação de foros de quitandas, carros e carroças
Arrematação de uma barraca na praça do Mercado. Processo (Autos)
incompleto de embargos.
Arrematação (Atos) feitas Câmara Municipal desta cidade do Rio de
Janeiro, em 15/2/1844
Termos de arrematação = Senado da Câmara.
Arrematações do Senado da Câmara. Renda e obras do Senado da
Câmara, (termos e autos.) = em de 8 de Novembro 1786 digo:

1892
1905
1899-1929
1831

1816

1771

1795-1796
1828
1843-1854
1844
1780-1786
1787-1794

Arrematação e Arrematantes. Requerimentos de Antônio Gomes de
Faria, sobre uma arrematação na Praia Grande, em 1792.
Requerimento de João Coelho Marinho, em 1806. Requerimento de
Francisco Antônio de Almeida,(PAG. de Dilig.) em 1809.
Requerimento de Theodoro Pinto Brandão (arrematante) em 1817.
Edital sobre Arrematações de Rendas do conselho em 1818. Sobre
fianças para arrematações em 1819. Requerimento de José Joaquim
Simões ( arrematante) em 1821. Requerimento de Manoel José
Rodrigues Guimarães (arrematante) em 1822. Requerimento de
1792-1830
Antônio Francisco de Almeida (arrematante) em 1823. Requerimento
de João José Colares (arrematante) em 1824. Requerimento de
Antônio Marques Batista, contrato em 1824. Requerimento de
Silvestre de Souza Pereira (arrematante) em 1825. Requerimento de
Sylvestre de Souza Pereira (arrematante) em 1825. Requerimento de
Manoel Luiz Coelho (arrematante.) em 1827. Requerimento de
Manoel Luiz Coelho (arrematante) em 1828. Requerimento de
Manoel Luiz Coelho (arrematante.) em 1830. Requerimento de
Manoel José de Souza Bastos sobre
Arrematações = Senado da Câmara.
Arrematações = Senado da Câmara.
Arrematações = Senado da Câmara.
Arrematação = Rendas dos Contratos; Telheiros, Matadouros,
Aferições, Barracas, Animais e Terrenos.
Arrematações de terras do Engenho da Rainha, em Inhaúma, que
pertenceram a Rainha Dª Carlota Joaquina. requerimento de José
Agostinho Barbosa, procurador do Senado da Câmara, e certidão.
Arrematação = Câmara Municipal, em 20/03/1830
Arrematações e Arrematantes: Manoel Luiz Coelho Arrematante da
aferição em 1831. Armazém da Bica dos Marinheiros em 1831. E
outros da união.
Arrematações de prédios e terrenos para a Prefeitura (próprios
municipais.) e para o domínio da união.

1795-1806
1807-1817
1818-1820
1822-1845

1824
1830
1831-1834
1906-1909
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Arrematantes de carne de porco carneiro e o "Senado da Câmara."

1820

Arredamento de um terreno á rua da Príncipe, que faz Benvenuto de
Amorim Soares. Escritura Pública em 06/07/1843

1843

Arrendamento de terrenos do largo do paço. Certidão Passada pela
Câmara Municipal endereçado: Dr. Daniel Pedro Ferreira Cardoso.

1870

Arrendamento dos campos de pastagens da Fazenda Nacional de Sant
1905
Cruz, a Durisch & Cia. em 25/08/1905
Documentação Avulsa: Assistência aos menores. em 1912. Aluguéis
de prédios (1897-1905.) Areia nas praias. (1885) Alfaiates. (18951901) Habitações. (1890-1891) Aparelhos (Fabrico de
1839-1912
Tijolos.)(1912.) Arrendamentos (Próprios municipais.) (1897.)
Agências...
(1911-1912.) Águas Minerais (1839-1877)
1839-1912
Arribada de embarcações; ouvidoria da alfândega. Barco brigue
1811
"esqueira" comandante; João Lopes de Gouveia Maia.
Artilharia Histórica: Exposição feita pela Dr. Pires de Almeida, na
1889
Câmara Municipal
Artilharia histórica: Proposta da arquivista Dr. José Ricardo Pires de
1889
Almeida, em 09/08/1889
Fábricas de asfalto
1845-1853
Requerimento do engenheiro Alfredo Buchmiller.
1894
Proposta da "The Neuchatel Asfalte & CIA LTDA."
1906
Processo do Visconde de Asseca.

1643 ou 1743

Processo da Viscondessa de Asséca, com tutora e administradora da
pessoa e bens do Visconde, se filho, e concernente á balança de "Em
Terras que lhe eram foreiras."
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa para o reino do Brasil.
Protesto de Luiz Perigal contra o Tenente-Coronel Antônio Perreira
Pinto, em 30/08/1822
Assembléia Constituinte : Lista de pessoas que devem compôr a
comissão para redigir as instruções destinadas as eleições.
Assembléias paroquiais = decretos.
Assistência a Alienados: Ofício do Diretor Geral de Higiene e
Assistência Pública.
Assistência a Alienados: A um doente = requerimento de Joaquim
Alexandrino de Abreu.
Assistência a Alienados: dos índios
Assistência a Alienados: Judiciária: 8ª comissão secional. Inauguração
dos trabalhos.
Assistência a Alienados: Pública e indigentes; Socorros aos afogados,
rede para condução de cadáveres.
Assistência Pública e Particular, condução de doentes. Pedido de
licença da devoção de Santo Antonio, de Ramos.
Documentação avulsa = (Assistência.) (1º Volume.)
Documentação avulsa = (Assistência.) (2º Volume.)
Documentação avulsa = (Assistência.) (3º Volume.)
Associação de socorros mútuos beneficente da municipalidade da
Côrte. (janeiro de 1890)
Associação e sociedades = (políticas,) científicas, artísticas, literárias,
recreativas e beneficentes
Associação e sociedades = (políticas,) científicas, artísticas, literárias,
recreativas e beneficentes
Associações e sociedades: = comissões, licenças, multas e outros
assuntos.
Associação dos Moradores do Bairro Jacaré; (História da batalha pela
construção do viaduto Ana Neri)

1693-1694

1822
1823
1830
1899
1831
1831
1897
1826-1845
1903-1909
1875-1893
1893-1903
1903-1910
1890
1831-1899
1900-1915
1903-19071910
1954-1956

Documentação avulsa: Arsenal de Marinha (1839-1903). Absolvição
(1836-1906). Albergue Noturno (1909-1910). Arruações (1906).
Advogados (1890-1904) Arborização (1905-1907) Abastecimento
1836-1913
D'água (1906)advogados (1890-1940) arborização (1905-1907)
abastecimento d'água (1906) associações (1910-1912) averbações
(1900) alfandega - oficios (1906-1912) alinhamentos (1911-1913)
Assuntos estrangeiros: tratados de vários países com o Brasil; (notas):
(1825-1828) folhas:I e 2. naturalização (1835) " 3 e 4. Negócios
1825-1913
diplomáticos; = (1841-1903) folhas: 5 a 19. Negócios consulares; =
(1911-1913)
Assuntos Militares: = Decretos, certificados, requerimentos , contrato
1761-1841
etc. Recrutamento.
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Assuntos Militares: Fortificações; (1833 e 1897) folhas: 2,11 e 12.
(Recrutamento (1833 e 1895) (folhas: 3 a 6. Edifício p/. sede de um
quartel General da 9ª brigada de vigilância no litoral, em 2 de janeiro
de 1894. " artilharia no Morro do Castelo ,(1896) folhas: 9 e 10. (S.
Militar. (1911).
Assuntos Militares; = Exército e guarda nacional. Comunicações e
pedidos.
Documentação avulsa: = asilo ''Gonçalves Araujo" (1898-1901) asilo
da Mendicidade (1852-1905) asilo de São Pedro de Alcântara (1817)
asilo Santa Isabel (1901-1904) Asilo da Velhice Desamparada =
(1898-1905).
Asilo Isabel; = Requerimentos de pais e tutores para matrículas, por
conta da Prefeitura.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado com o cônego
Amador Bueno de Barros, Diretor daquele asilo.
Asilos de Santa Isabel. dirigindo pelo cônego amador Bueno de
Barros. Minutas de contratos.
Asilo Santa Isabel: Livro de Registro das asiladas
Asilo dos meninos desvalidos; requerimento de Rodolpho Batista de S
Thiago.

1833-1911

1894

1852-1905

1894-1896
1898
1897-1904
1898-1900
1893

Asilo dos meninos ofício do diretor Dr. Francisco Moreira Sampaio.

1893

Asilo dos meninos orçamentos e mais papéis sobre obras e reparos.

1893

Asilo da mendicidade; = Movimento dos asilados, no mês de fevereiro

1893

Orçamento da despesa provável da construção de casas de banhos,
1893
refeitórios e concertos da cozinha
proposta para despesa para alimentação e vestuário
1893
Memorial apresentado ao cidadão Dr. Henrique Valadares, por Jaime
1894
Silvado, Médico e Diretor do asilo.
C S. Francisco de Assis; = Ponderação do diretor sobre a
1899
regulamentação do asilo.
Asilo S. Francisco de Assis.
1895-1913
Asilo S. Francisco de Assis.
1900-1913
Asilo S. Francisco de Assis. vários assuntos : instalação de lavanderia
1907-1908
á vapor (1907-1908) (consta planta) reformas,etc.
Auto da fundação do asilo de São José a rua Barão de Itapagipe, 15

1888

Aterros = Estrada de São Cristóvão.
1840
Aterros = do mengue da Cidade Nova; despesa com a alimentação de
1841-1848
presos que trabalham no (Aterro.)
Aterro de terrenos de marinhas e construção de um paredão, á praia de
1893-1894
S. Cristóvão. requerimento de Francisco Antônio Esberard.
Aterros de Terrenos; á Rua Baronesa; Engenho Novo e do Boulevard
1894-1895
de S. Cristóvão, pertencente á Cia. Vila Isabel.
Aterros no mar, junto a pedreira do morro da Viúva. Ofício a respeito
1910
do capitão do porto
Mangues: = Na área compreendia, entre as praias dos Lázaros e
Formosa, e as ilhas dos Melões e das Moças Concessão dada pelo
decreto nº 7.302, de 24/05/1879 ao Dr. Luiz Raphael Vieira Souto.

1879

Atestados médicos apresentados por várias pessoas que se isentaram
do serviço público ou de funcionários da municipalidade, quando
1824-1847
doentes.
Atestados requeridos por Gabriel Joaquim de Valadares, morador em
1839
Irajá.
Documentação avulsa; = atestados e certidões. (1º V.)"
1822-1873
Documentação avulsa; = atestados e certidões. (2º C.)"
1873-1912
Diretoria Geral da Fazenda: = autorização de verbas, etc.
1925
Autos do aferidor José Gomes da Silva e os tricofícias do Senado da
1801
Câmara
Autos de uma ação do Capitão de Milícias de um dos regimentos dest
cidade do Rio de Janeiro, Jerônimo Teixeira Lôbo, tesoureiro do cofre
1802
do Senado da Câmara. "Nomeação e documentos coordenados em
abril de 1915
Autos de agravo do alferes Antônio José da Silva Tôrres, agravante e
do Procurador do Senado da Câmara, agravado, sobre uma chácara no
lugar denominado Laranjeiras. (F.of. do processo.)

1783

Autos de apelação de Luiz Coelho Covilhã. (Faltam notas do OF. do
Processo.)

1759
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Autos de apelação de Francisco da Silva Brandão, contra o rendeiro d
1770-1771
ver, Jerônimo de Madureira.
Autos de apelação e agravo: = Senado da Câmara. Autos de Belisário
Antônio de Carvalho Alcaida do S. da Câmara. e Antônio Ribeiro de
Avelar & CIA. (1769) Autos de Capitão Pedro Alvares, e Antônio de
Pinna (Capitão.) e outros.(1769) Autos dos vendeiros da cidade,
agravantes, e os oficios do "Senado da Câmara" (1771). Autos de
Manoel Antônio Santiago e Francisco da Silva Gil, Sobre penhora de
um negro-mina. Senado da câmara (1771) Autos de Francisco dos
1769-1773
santos e Manoel José de Vasconcelos, sobre aferição de medidas
(1771) Autos de João de Souza Nunes, Agravante e o procurador do
"Senado da Câmara" agravado. (1771) Autos de Manoel Luiz Vieira,
sobre carta de liberdade a um mulatinho. (1772) Autos de Manoel de
Barcelos de Assunção, sobre Arrematação de um açougue em S. João
de Icahy. (1772) Autos de Antônio José Castrioto e Antônio Pinto
Filgueira e outros, sobre venda de líquidos em pipas em suas vendas
ou armazéns (1773)
Autos da penhora da fazenda do "Engenho da Serra", em Jacarepaguá

1778

Autos de apelação e agravo: = de Antônio Corrêa Tavares, sobre casa
na rua N. S. do Parto (1771) Autos de apelação Baltasar Rangel de
Souza Coutinho, sobre o lugar de Almotacé (1778) Autos de apelação
Manoel Luiz de Oliveira "Demolição de uma cancela em Irajá"
(1782) Autos de apelação Antônio José da Silva, sobre demasia de
Laudênio,(1783) Autos de apelação Almotacé Antônio Pereira Lima
de Vasconcelos e os oficiais do Senado da Câmara (1786) Autos de 1771-1802
apelação José Pinto Dias, e os oficiais do Senado da Câmara, sobre o
cargo de almotacé (1787) Autos de apelação "Taverneiros desta
cidade e o Senado da Câmara, sobre a venda do pão" Autos de
apelação Sebastião Leonardo Corrêa e João Vieira, e outros. (1796)
Autos de apelação ( Homens de armazéns e vendas desta cidade, e o
Senado da câmara (1797)
Autos de apelação e agravo: "Senado da câmara." Autos de apelação
do procurador do "Senado da Câmara" contra a João Antônio==obras
na rua S. Pedro. (1777) Autos de apelação moradores do campo de S.
Domingos, e outros, contra o rendeiros do ver(1778) Autos de
apelação Manoel Francisco José da Silva, e outros, do ofício de
sapateiro.(1780) Autos de apelação Caetano Lopes da Conceição e
1790-1792
mais moradores de S. João de Icaray. e Sebastião da CoSanta (1781)
Autos de apelação José Fernandes Suterres e o alferes Joaquim de
Frias Vasconcelos, sobre penhora (1782) Autos de apelação Francisco
Antônio de Bitencourt, sobre aferição. (1790) " (1790) " Francisco
Correia Sampaio. " (1791) " Manoel de Souza Meireles. " (1792) "
Veríssimo José Nascimento
Autos de processo aferição de José Alves Esteves e os oficiais de
1779
Senado da Câmara.
Autos de agravo de Manoel Corrêa Amado sobre posturas do Senado
1773-1774
da Câmara.
Autos de apelação e agravo: = notas de apelações e agravos.
mercadores de vaga e covado, " autores, " sobre aferição e os oficiais
do "Senado da Câmara-Réus (1783) Autos de apelação Dª Magdalena
de Alarcão e réus o Dr. Manoel Moreira de Souza, e outros (1784)
Autos de apelação moradores da freguesia de São Nicolau de Suruhy autores- e Domingos Luiz Pereira Rendeiro do ver.(réu) (1788) Autos
de apelação vereadores e procuradores do "Senado da Câmara" que
serviram em 1801. (1803) Autos de apelação Ângelo Alves dos Reis 1783-1824
Louzada, e outros (1804) Autos de apelação Agostinho Pereira e
outros, que vieram de negócios de molhados, com casas estabelecidas.
(1813) Autos de apelação Antônio Joaquim de Araújo e outros, donos
de carros sobre pagamento de Licença. (1821)Autos de apelação
requerimento de Deonísio Maria de Sª Sandoval, sobre autos de
agravo, que interpôs Antônio Pinto Estêves depositário geral da cidad
(1824)
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Autos de apelação e agravo := Senado da Câmara. João Nepomoceno
Moreira e Brito; depositário dos bens e imóveis pelo o "Senado da
Câmara."=1802. Autos de apelação procurador do Senado da Câmara
(Autos.) e o Tenente-Coronel José de Souza Meireles e outros
proprietários de terrenos no Campo da Lampadosa. = 1803 Autos de
apelação Pedro Barbosa Passos, Dep. do cofre dos órfãos contra o 1802-1804
"Senado da Câmara." (1803Av Autos de apelação Carlos José
Moreira e outros, que serviram ao "Senado em (1801Av Autos de
apelação Antônio Pinto Estêves, depósito dos bens móveis desta
cidade(1804Av Autos de apelação Alexandre José Gonçalves, e
outros.

Autos de Apelação e agravo = "Senado da Câmara." Autos de
Apelação "Agravo" do Juiz e mais irmãos da "irmandade" de S.
Crispim e S. Crispiano."Senado da Câmara."(1812Av Autos de
Apelação casa de Suplicação do Brasil (1812Av Autos de Apelação
José Furtado Rodrigues, e Antônio de Jesus Evangelho, sobre venda
do ver (1813) Av Autos de Apelação Antônio José Monteiro e
Francisco de Paula. "Loja" á rua da Alfândega. "Senado da Câmara"
(1819Av Autos de Apelação Arrematantes de Carne de "porco" e
1812-1821
"Senado da Câmara" (1820) Autos de Apelação Arrematantes de
carnes de porco e carneiro" "Senado da Câmara. "(1820). Autos de
Apelação Antônio Francisco de Almeida, "Arrendamento de
matadouros desta cidade; "Senado da Câmara"(1821). Autos de
Apelação Luiz Gomes Anjo e Joaquim José de Cerqueira e o
administrador das carnes verdes, José Joaquim de Almeida Regadoas
(1821). Autos de Apelação Joaquim Rodrigues Táboas e outros donos
de corte de carne de porco e carneiro(1821)
Autos de apelação e agravo; Senado da Câmara, Capitão Antônio de
Jesus Evangelho; fiança no contrato de aferição (1822). Autos de
apelação rendas do conselho em praça para arrematação.(1822) Autos 1822-1824
de apelação Silvestre de Souza Pereira, "fiança no contrato de
aferição(1822.)
Autos de embargos de obras: rua do Areal. "Senado da Câmara" do
1829
Rio de Janeiro. Luiz José da Cunha Bastos.
Autos de apreensão:=infração de posturas. 1º Distrito de Santana.

1902-1903

Auto de Assentamento de uma lápide na casa em que residia o
Marechal Manoel Deodoro da Fonseca.
Auto comemorativo do assentamento da 4ª Estátua no Paço
Municipal.

1890
1882

Traslado com o teor dos crimes em que é autor Francisco José da
Rocha, e réus Marcos Tristes Barreto e João Batista Monteiro,
deputado geral, incurso no artigo 264 § 4, código criminal

1855-1858

Autos de agravo = demanda de Luiz Rabelo de Aragão, contra Luiz
José da Silva dono de casas de sobrado no "Campo adiante da Capela
da Lampadosa".

1793

Auto de apresentação no Caminho do Valongo, ao Pé da cadeira de
Nossa Senhora do Livramento. Uma venda de José Gomes.

1806

Autos de infração= Mês de agosto
Autos de Joaquim José Rodrigues, sobre salários de cargo de
contínuos do "Senado da Câmara".
Autos de processo sobre casas comerciais.
Autos de processo sobre aferição de uma casa, no caminho de Mataporcos.
Autos de um processo "Servidão pública" de Manoel da Silva Corrêa
Antônio Corrêa Tavares.
Autos de injúrias: = (parte de um auto) que Pedro Francisco
Guimarães oficiou contra João Coelho Marinho.
Autos de um processo de injúrias, de Antônio Duarte, contra a
Antônio de Farias Figueira. Iniciado em 1773.

1877
1796
1777
1771
1771
1771
1773

Autos de injúrias: Processo de Rita Sebastiana e Antônio Duarte.

1772-1773

Autos da "Província da Bahia" queixoso; o desembargador Dr.
Cândido Ladislau Japiassú de Figueiredo e Mello e acusado o Juiz de
Direito chefe de polícia, Justiniano Batista Madureira.

1857

Autos de corpo delito por danos sofrido nas obras das muralhas que
orlam o Rio das Laranjeiras. requerimento de Luiz Mendes Ribeiro.

1868
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Autos sobre terrenos na Praça da Sé Nova. (faltam folhas)

1794-1799

Autos dos taverneiros desta cidade sobre acordo da aferição das
medidas pequenas é a venda do azeite, ao povo, requerimento do
administrador geral do contrato das baleias da costa do Brasil.

1771

Avaliações.
1791
Avaliações. de suas moradinhas de casas na pedreira, digo; na travada
1824
pedreira da glória.
Avaliações = vários papéis sobre terrenos e de uma casa, para
1852-1894
logradouros públicos.
Registro de informações das empreitadas, e avaliações.
1853-1855
Registro de termos de avaliações. Diretoria Geral das Obras
1855-1856
Municipais.
Avaliações:= (Julho a Dezembro.)
1856
Avaliações:=(Janeiro a Dezembro.)
1857
1857-1865Avaliações referentes aos anos:
1876
Avaliações referentes aos anos
1858-1859
Avaliações referentes aos anos
1884-1888
Avaliadores diversos; = sobre pedreiros, carpinteiros, latoeiros,
alfaiates, carroceiros = de ouro e pedras preciosas = gêneros
1795-1829
combustíveis e quinquilharias.
Avaliações diversas; = avaliadores de embarcações, de lavouras.
caldeireiros, seleiros, sapateiros, tabaco, fazendas de comércio, gado, 1820-1828
propriage, ferragens e quinquilharia e alfaias, louça e vidro.
Avaliadores de obras de marceneiro e carpinteiro.
Avaliadores de fazendas secas e gêneros comestíveis
Avaliadores de obras de "Alfaiate"
Avaliador e balanceador dos gêneros das casas de negócio. 2 portarias
e uma exposição sobre o assunto.
Avaliadores de obras de colchoeiros.
Avaliadores de fazendas = autos de agravos.
Avaliadores de gêneros de comestíveis, carpinteiros, pedreiro,
"escravos" obras de ouro, fazendas secas, etc.
Avaliadores de ourives e objetos de ouro e prata.
Avaliadores do ofício de pedreiro
Avaliadores de prédios.
Avaliadores de prédios.
Avaliadores de prédios.
avaliação de prédios
avaliação de prédios
Avaliador de prédios rústicos da freguesia de Marapicú "processo de
Ângelo Avelino de Souza.
Avaliadores de prédios.
Avenida Rio Branco: Retalho do jornal "Ney Orleans Ytem" em
15/10/1922
Relação dos terrenos marginares vendidos, permutas e cedidos pela
comissão construtora da Av. Central.(29/02 a 29/04)
Avenida Rio Branco: desapropriações
Avisadores elétricos para o serviço de mensageiros. Proposta de
Alberto Moras Gonzales.
Avisos do Ministério do Império para instrução pública.
Avisos do Ministério dos Negócios do Império. Instrução pública. de
07/01 a 28/12/
Ministério do Império: pareceres do conselho-diretor e despachos do
imperador. "instrução pública."
Ministério dos negócios do império de sua majestade o imperador,
sobre "instrução pública" = avisos.
Balancete e rendimentos do real erário
Balancete e da despesa da casa de S. José. (1º/1 á 31/3/
Balanço geral e quadro demostrativo das transações da caixa
amortização.
Balanços da Câmara Municipal. Documentos sobre contabilidade.
Balanços e balancetes da Câmara Municipal. Receita, despesas e
depósitos.
Balanços e balancetes da Câmara Municipal. Receita, despesa e
depósitos.
Balanços da Caixa Econômica da Rio de Janeiro. "de dezembro de
1854 á setembro de 1857"
Balanços e balancetes da Câmara Municipal. receita, despesa e
depósitos.

1821-1829
1821-1830
1821-1829
1831
1823-1829
1794
1830-1832
1821-1829
1821-1827
1775-1796
1803
1804
1817-1825
1826-1827
1828
1828-1831
1922
1904
1904
1890
1854
1857
1866-1867
1872
1816
1893
1830
1831
1832-1849
1850-1859
1854-1857
1860-1863
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Balanços e balancetes da Câmara Municipal. Receita, despesa e
depósitos.
Balanços e balancetes da Câmara Municipal. Receita, despesa e
depósitos.
Balanços e balancetes da Câmara Municipal. receita, despesa e
depósitos.
Balanços e balancetes da Intendência Municipal. Receita, despesa e
depósitos.
Balanços e balancetes da Prefeitura do Distrito Federal. receita,
despesa e depósitos.
Balanços e balancetes da Prefeitura do Distrito Federal. receita,
despesa e depósitos.
Balanços e balancetes da Prefeitura do Distrito Federal. receita,
despesa e depósitos.
Lançamento dos balanços da receita municipal. Diretoria da Fazenda;
sub-diretor.(em 15/04/)

1863-1869
1870-1879
1880-18861888
1889-1892
1894-1896
1897-1898
1900-1908
1920

Banco Predial dos empregados públicos; "Oscar da Rocha Cardoso"
funcionário da secretaria do Conselho Municipal, sobre empréstimos; 1902-1905
parecer do 2º procurador Dr. José de Miranda Valverde.
Banco do "Senado da Câmara do Câmara" e a procissão do corpo de
Deus, requerimento e mais papéis de Vasco José da Costa.
Batismos e óbitos: = Freguesias; do Sacramento, da Lagoa, do
Engenho Velho, de Irajá, Jacarepaguá, Ilha do Governador e de
Paquetá.
Batismos e óbitos: = Freguesias; do Sacramento, (1830) = (1841)
Campo Grande, (1834-1840) Guaratiba, (1839-1841)
Barrações do Largo do Moura e da Praia Dº Manoel.
(Desapropriação) Parecer do Dr. Bandeira de Mello. (Certidão de
1861.)
Bases para a regularização da livre matança e da liberdade comercial
para a venda de leite, das carnes verdes e de outras, no Distrito
Federal.
Batalhão Republicano Municipal. livro para detalhes do serviço e
diversas ordens do batalhão começo em 30/12/1893
Relação do pessoal da estação central de desinfecção, em serviço no
Batalhão Republicano Municipal.
Batalhão Republicano Municipal. (B.R.M.) 1ª companhia.
Batalhões patrióticos: = batalhão acadêmico(1893) folha: nº 2.
Batalhão Francisco Glicério (1894) folha: nº 4. Batalhão Municipal,
(1893-1894AV folhas : nº 6 a 55.
Batalhão Republicano Municipal= diversas ordens.
Batalhão Republicano Municipal = detalhes e ordens. (1º Semestre de
1894.)
Batalhão Republicano Municipal = detalhes e ordens. (2º semestre de
1894.)
Batalhão Republicano Municipal= folha de pagamento do 2º
companhia. (Novembro de 1894Av

1817

1830-1840
1830-1841
1880-1890

S/D
1893-1894
1893
1893-1894
1893-1894
1894
1894
1894
1894

Batalhão Republicano Municipal = Apontamento-ordens do "Dia"

1894

Bens da coroa = requerimento do procurador da casa imperial, José
Xavier Pereira. (13/4/1880.)

1880

Bens dos jesuítas = arrematações e sequestros. Cópias autênticas
extraídas pelo Dr. Diretor do Arquivo do Distrito Federal, no cartório
do Tesouro Nacional. termo de arrematação

S/D

Bens dos jesuítas = arrendamento e assentamentos de foros e fazendas
que foram do jesuítas copiado de documentos referentes ao tombo dos 1751-1758
jesuítas
Sequestro de fazenda de Macaé dos padres jesuítas da capitania do Ri
de Janeiro (1º fascículo) cópia autêntica dos autos
Sequestro dos bens dos jesuítas; certidão de arrematação passada a
requerimento de Francisco Xavier Teles, de terras que foram dos
jesuítas, na fazenda do Engenho Velho.
Bens do jesuítas= extrato das confrontações da chácara e terras
arrematadas por João Teixeira da Silva, no Engenho Velho e de
outras, segundo cópias extraídas no Arquivo Público Nacional e no
cartório do Tesouro Federal.
Bens dos jesuítas= confiscação e arrematação dos "bens" no Rio de
Janeiro, ofício do Ministro da Fazenda Felisbebllo Freire

1759

1780

1761-1762

1893
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Documentos históricos (índios/ Jesuítas/ Grão Pará)

1575

Quadros representando a batalha dos americanos contra os mexicanos.

1847

Belas Artes = pintura.
Escultura - oficina; rua da Assembléia nº 99.
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro.
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. (comissão)
Título concedido à Cidade do Rio de Janeiro por D.Pedro I de “muito
leal e heróica”
Fundação definitiva da Cidade do Rio de Janeiro-exposição
documentária.
Ata de Lançamento da Pedra fundamental do monumento da
Fundação da Cidade
Marco de fundação da Cidade do Rio de Janeiro junto ao Morro Cara
de cão

1863-18681883-1888
1867
1882
1951
1823
1955

1915

Belas Artes - quadros: da Batalha do Riachuelo, de Victor Meireles de
Lima; Batalha de Avahy, Cristo de Pedro Pires. Proclamação da
República, de Oscar Pereira da Silva. Abolição da escravidão;
1889-1905
Exposição Parreiras; Exposição de aquarelistas; Quadro de Bento
Barbosa Benjamim Constant no leito de morte.
Quarto Centenário da Descoberta do Brasil. (Belas Artes), Panorama
de Victor Meireles, "Porto Seguro em 3 de maio de 1500"

1898

Quadro centenário da cidade de São Paulo, comissão do ...

1952

Quadro representando Benjamim Constant no leito de morte defesa da
municipalidade, na ação intentada por Bento Barbosa.

1905

Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. (Belas Artes.) - Quadro do
1909-1910
pintor Antônio Parreiras. "Morte de Estácio de Sá."
Quadro histórico representando a Abdicação de Dom Pedro I em 7 de
abril de 1831. (Belas artes.) proposta e aquisição do "Quadro de
1910
Aurélio de Figueiredo.
Belódromos, velódromos, book - makeres e boliches. Apanhado da
1893-1896
legislação municipal sobre funcionamento destas casas de diversões.
Biblioteca do exército: sua fundação e organização de seu catálogo

S/D

Biblioteca municipal = suspensão do amanuense Eduardo José de
Souza Proença. (1876-1887). oferta de livros e outros assuntos

1876-1887

Bibliotecas e museus municipais.
1891
Biblioteca "popular" portaria do Ministro do Império.
1833
Bilhares := requerimentos, referentes a levantamentos de depósitos
1902-1905
para exploração de "bilhares"=
Bilhete de Dom Pedro I a Antônio Félix Cabral de Mello, dono da
1829
fazenda do Gericinó. (4/2/1816)
Bispado de Pernambuco= cópias extraídas no Arquivo nacional sobre
1823-1824
o padre Francisco Ferreira Barreto.
Bispado de Pernambuco= cópias extraídas no Arquivo nacional sobre
1824
o padre Francisco Ferreira Barreto.
Bispado do Rio de Janeiro= á Câmara Municipal do Rio de Janeiro
assiste a solenidade da posse do bispo D. Manoel do Monte Rodrigues 1839-1840de Araújo A vista do bispo D. Pedro Maria de Lacerda á catedral de S 1869-1871
Sebastião. E posse do Bispo D. José Pereira da Silva Barros.
Cópia-bula da criação do bispado do Rio de Janeiro.
Medição e orçamento para construção de uma "bueiro" á rua S.
1896
Francisco Xavier.
Book Makeres; = requerimento de proprietários sobre a negação de
1894-1895
licença.
Boticas e boticários; requerimento e papéis diversos sobre exercício
1830
da profissão de boticário.
Boticas e boticários; requerimento e papéis diversos sobre exercício
1831-1832
da profissão de boticário.
Boticas e instrução pública em Marapicú. Oficio do fiscal Ricardo
Antônio de Araújo, sobre encarregados do exame nas boticas e escolas.

1832

Boticas e casas de comestíveis=ofícios sobre a comissão de visita
aqueles estabelecimentos comerciais.

1841
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Brasil colonial= cópia de uma trabalho do Dr. José Ricardo Pires de
Almeida. Doado ao Arquivo Municipal em junho de 1914.
Brasão de armas de Joaquim Pereira dos Santas Lara.
Brasão, escuros, símbolos, insígnias, armaria e formatura de Escudos
dados do Arquivo Municipal em 1914. (Dados:)

1580-1766
1816
1914

Brinde Nacional sobre a defesa da vida de D. Pedro II. (28/06/1888.) 1888-1891
Busto em gesso de Benjamim Constant. (Escultor;) Antônio
Benevenuto de Celine.
Caçadores: requerimento e Licença da intendência geral da polícia.
Pedido do francês Miguel Pardam.
Sobre caça no litoral, no ponto e até nas ruas da cidade.
Caçadores: = pedidos de licença para caça.
Cais na praça dos Lázaros; na praia das Palmeiras; em S. Cristóvão,
na ponta do Caju, das Mariquitas; praia da Saudade; no retiro
Saudoso; na quinta imperial de SantoAmaro (caju.) e em Maria-Angu(Inhaúma.)

1897
1831
1834
1897
1831

Cadeias e prisões civis e Militares; ilhas das Cobras, cadeia nova, cas
para guardas, cadeia da suplicação, castelo-prisão, custeio das prisões
consertos, Fortaleza de Vilegagnon, Presos empregados em obras 1830-1832
públicas. Prisão do calabouço do passeio público, prisão da fortaleza
de Santa Cruz da barra, etc.
Cadeias e prisões civis e Militares; agube e ilha de Santa Bárbara.
carceragens, cárceres dos conventos regulares, iluminação da cadeia.
prisões Militares do exército. prisões subordinados á repartição do 1833-18351839
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. réus presos - sobre lista geral
de jurados, sentenciados empregados em obras públicas e visitas as
prisões civis e militares.
Cadeias, prisões e estabelecimentos públicos de caridade; salários de
guardas (1836.) Visitas das prisões civis, Militares e
1836-1854
eclesiásticas(1841). Cadeia do aljube (1842.) Cadeia da ilha de Santa
Bárbara (1842) Cadeia do Aljube de mulheres-obras (1854.)
Cadeirinhas; = requerimento de Antônio José da Costa. á rua das
Marrecas, 2-A ou 24 (9)

1848

Cais: = Botafogo (1848). Cais: = Praia dos caboclos (1864). Cais: =
= Praia Dº Manoel (1834). Praia do Flamengo (1844-1845). Cais: =
Glória (1829-1831). Cais: = Imperatriz (1843-1848). Cais: = Praia
da Lapa (1835). Cais: = Praia dos Mineiros (1842-1849). Cais: =
1823-1849
Beco da ordem (1847). Cais: = = Prainha (1830-1844). Cais: =
Largo do Paço (1847-1849). Cais: = Lagoa Rodrigo de Freitas (1830
1831). Cais: = Saco do Alfares (1831). Cais: = São Cristóvão (18311835). Cais: = = Praia de Santa Luzia (1842)
Cais da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Cais de Braz de Pina, dos Mineiros e Maxwell na "Praia"dos
Mineiros(1837). Cais Braz de Pina(1832). ou Mineiros. Cais dos
Mineiros(1841).(1842).(1844).(á 1907).
Cais do Largo do Paço ou Praça Dom Pedro II. Cais Pharoux, das
marinhas, da alfândega e da Ilha das Cobras.

1830-1832
1832-1907
1833-1899

Cais na Prainha; junto ao trapiche de Francisco de Oliveira Bastos.
Cais Valongo, posteriormente da Imperatriz e Municipal do Valongo, 1835-1870
Beco das Escadinhas na Pedra do Sal e no Beco das Canoas.
Cais em Santa Luzia, Glória e Russell; na Lapa, Praia do Russell e
Flamengo, morro da Viúva e, Botafogo.

1835-1897

Cais do Valongo; construído por Damião Pereira da Costa, na Rua
Nova do Livramento, e novos projetos. e outros 1835-1914

1835-18381846-1914

Cais na Praça dos Lázaros; na Praia das Palmeiras; em S. Cristóvão,
na Ponta do Caju, das Mariquitas; Praia da Saudade; no Retiro
Saudoso; na Quinta Imperial de Santo Amaro (Caju.) e em MariaAngu-(Inhaúma.)
Cais em Santa Luzia, na Ajuda; projetado entre os Arsenais de Guerra
e da Marinha. Do Arsenal de Guerra à Praia da Saudade do
Necrotério; Cais Delvecchio, e da rua Fresca.
Cais em Botafogo á praia da Saudade
Cais := Construção, reconstrução, propostas, ofícios, portarias e outro
papéis.
Cais do Flamengo.

1836-1901

1837-1899
1841-1906
1842-1879
1842-1893
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Cais; = Ilha das Cobras(1848-1855.) Cais; = Prainha(1844-1877.)
Cais; = Imperatriz (1871). Cais; = Saúde(1879-1880). Cais; =
Valongo (1842.) Cais; = Harmonia (1859). Cais; = Gamboa (18931894.) Cais; = Saco do Alferes(1868-1880)
Cais do Valongo; sobre término das obras e consertos das ruas por
onde deve passar a imperatriz Dª Thereza Cristina. (Desembarcou
naquele Cais.)
Cais = Boqueirão, Santa Luzia, Glória, Russel, Flamengo, "Rio" das
Caboclas-Botafogo, e praia das Saudades.
Cais na Saúde, "Saúde" e o Caju Cais na rua conselheiro Zacarias.
Cais na praia da Harmonia. Cais rua do Livramento. Cais na Gamboa
e no saco do Alferes
Cais:= construções, reconstruções, projetos, melhoramentos,
orçamentos, pareceres, plantas, informações, etc. Cais Lapa, Glória,
Russell, Flamengo e morro da Viúva.
Cais := construção-baldrames, parapeitos, proposta, projetos,
orçamentos, muralhas, rampas, obras hidráulicas, " obra do grande
Cais da Av. Beira-mar (com plantas.) de Botafogo-morro da Viúva,
etc.
Cais em frente ao largo do Paço.
Cais em frente ao largo do Paço(1847-1853). Cais Pharoux(18661881) Cais entre os arsenais; de marinha e guerra. (1853).
Cais := novo do largo do Paço-obras das cia. cantareira e viação
fluminense, e vários melhoramentos.
Cais e trapiche na praia do Peixe. certidão do contrato com José
Maxwell & filhos.

1842-1894

1843
1845-1883
1845-1894

1845-1904

1845-1907
1847
1847-1881
1849-1903
1851

Cais na praia da Saudade, á praia da Fortaleza de S. João, do Suzano,
1852-1899
da ponta do Boticário e na Lagoa Rodrigo e Freitas, etc.
Cais := de um e outro lado do "armazém" da cia. Mauá, na prainha.

1863

Cais na Prainha, da Cia. de Navegação e Estrada de Ferro de
1871
Petrópolis.
Cais e pontes := construção, reconstrução, reparos. projetos,
orçamentos, pareceres, plantas, etc. e cópias de contratos. Ilhas de 1871-1913
Paquetá e do Governador
Cais = construção, reconstruções, muralhas, projetos. concessão, etc.
"Cais"de S. Cristóvão e Caju, retiro saudoso-mariquitas. cia.
1874-1898
edificadora e (Cais particulares.)
Cais da praia de Botafogo, próximo á rua Dª Carlota.
1879
Cais := construções, reconstruções, projetos, orçamentos, portarias, 1880-1885ofícios, requerimento informações, pareceres, plantas e outros papéis. 1888-1889
Cais do Flamengo = requerimento de Dª Mathilde Tôrres Bosisio,
1881
sobre o termo de responsabilidade.
Cais do Arsenal de marinha-ponta do Caju (1891-1894.) de S.
1881-1894
Cristóvão (1881).praia das Palmeiras (1881)
Cais da Praia de Botafogo; proposta de Goulart & irmão para as obras
1883
junto ao Morro da Viúva.
Cais da Praia do Caju, e conservação de muralhas.
1883-1884
Cais do Flamengo= Requerimento de Mathilde Tôrres Bosisio,
pedindo contínuas a obra de que é empreiteira e protestando contra
1884
deliberação tomada pela Câmara Municipal.
Cais do Mineiros := obras para impedir os estragos do mar.
1884
Cais na Praça da Harmonia: requerimento do representante da cia.
1886
municipal, sobre pagamento.
Cais á rua Conselheiro Zacharias, sobre as obras propostas pela
1890
companhia (empresa de obras públicas no Brasil).
Cais, que partindo da ponta Chichorra vai terminar em frente á casa do
comendador Guerra. Protesto de Luiz Bitencourt Filho digo; Freire e
1890
parecer a respeito.
Cais e docas := construção , reconstruções, propostas, orçamentos,
1890-1891
portarias, informações, pareceres, plantas, etc
Cais = construções, reconstruções, propostas, orçamentais, portarias, e
outros papéis. Cais Praia de Botafogo, "Cais"do litoral da cidade;
aviso. Cais Caju a ponta das Mariquitas, Fortaleza de S. João. Cais 1892-1909
Praia da Saudade, Cais Ilha do Governador litoral da cidade, Cais
Pharoux, Glória, Urca, Russell, Ponta do Caju
Cais da Glória (1891). Cais Botafogo(1894). Cais Russell (18941898). Cais Praia da Saudade (1899). Cais Santa Luzia (1906).

1891-1906
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Cais := Reconstruções, conservação do "Cais" da Praia de Santa Luzia
1892-1908
e outras providências sobre este "Cais"e a Praia Dº Manoel.
Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção) = Arquivo do Distrito
Federal. Cais; documentos referentes construções, e modificações de 1894-1915
"Cais" levantamentos de depósitos e contas sobre Cais.
Cais em frente as praias; do Russell e de Botafogo. memorial e
orçamentos à respeito

1895

Cais de Botafogo; = requerimento do Dr. Rodrigo Dº Orsi & Spangaro
Osvaldo, empreiteiros das obras, sobra levantamento de depósitos.

1895

Cais da Praia do Russell= Requerimento de Adelino Homem Cardoso
1895
pedindo levantamento de depósito.
Cais Pharoux; = ofício da direção das obras do Ministério da Fazenda
1897
sobre as obras solicitadas pela Prefeitura.
Cais:= Projeto e mais papéis sobre a construção de uma "Cais" no
1899-1906
Porto de Maria Angu de Inhaúma.
Cais da Urca, em Botafogo= concessão de Domingos Fernandes
1900-1912Pinto.(c/.plantas.)
1913
Cais e Aterro na Praia de Botafogo; ofício do Diretor de Higiene sobr
1901
detritos.
Documentação avulsa: = Diretoria geral de obras e viação da
Prefeitura do Distrito Federal; (penha D'água) Aluguel de casa a
Prefeitura do Distrito Federal Documentação á rua Muriquipary, 124.
Documentação freguesia de S. José, sobre arruação(1879)
Documentação atestado = doença (1904) Documentação Diretoria
geral de obras e viação, sobre a empresa construtora; construção da
1904-1906
Av. Beira-Mar (1906) Documentação planta-perfil do Cais da Rua
Chile ao Morro da Viúva. (Av. Beira Mar) (1906) Documentação Cia
F.C. do Jardim Botânica, sobre consertos do "Cais" da Praia da
Saudade. (1903) Documentação calçamentos (1903) Documentação
construção de posto municipal á rua S. Cristóvão (canto da Machado
Coelho. Diversões públicas.
Cais da Praia de Botafogo; = pedido do Eng. José Praxedes Rebello
Bastos sobre a caução para aquela obra.
Cais e pontes= praia de Santa Luzia.(com plantas.)
Cais da praia da Saudade, sobre informações a respeito da
construção.F325

1906-1911

Autos de agravo sobre a proibição de "caieiras" nos subúrbios e
arrabaldes desta cidade, requerimento do padre Manoel Dias da Silva.

1758

Caieiras = comércio de cal.

1855-18931904-1908

1904

1907

Caixa de amortização := quadro demostrativo da dívida nacional de
1828-1829
27/02/1828) a 17/08/1829.
Caixa Econômica do Rio de Janeiro; registro de retiradas de quantias
1857-1858
depositadas. de 28/08/1857 a 15/11/ de 1858
Caixa Municipal de beneficência; ata da instalação, na sala das sessõe
1860
da Câmara Municipal da Côrte em 29/07/1860.
Caixa Municipal de beneficência.
1860-1907
Caixa Municipal de beneficência. Caixa Municipal Ofício do provedo
Dr. Domingos de Azevedo Coutinho de Duque Estrada.

1861

Caixa municipal de beneficência. Caixa Municipal de beneficência.
Ofício do provedor Dr. Domingos de Azevedo Coutinho de Duque
Estrada, pedindo vários auxílios.

1868

Caixa municipal de beneficência; escrituras de compra e venda e , de
retificação e ampliação, de 21/11/ de 1871 e 21/3/1872, do terreno á
rua do Imperador, em S. Cristóvão, pertencente á Mauá & cia. para 1871-1873
"caixa municipal de beneficência. Ofício do Secretário da Câmara
Municipal Feliciano Guilherme Pires, de 8/2/1873
Caixa municipal de beneficência. Ofício e carta do provedor Dr.
Domingos de Azeredo Coutinho de Duque Estrada.
Caixa municipal de beneficência. Relatório apresentado á Câmara
Municipal pelo provedor Dr. Domingos de Areredo Coutinho de
Duque Estrada, em 28/6

1880
1881

Caixa municipal de beneficência. Donativo feito pelo chefe do seção
da despesa da Câmara Municipal, Carlos Alberto Leal da Cunha.

1882
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Caixa municipal de beneficência. balanço de 29/07/1882, e relação
das pensionistas

1884

Canal do Mangue; = demarcação e construção, domínios e
aforamentos de terrenos. Pretensões e projetos sobre o prolongamento 1833-1900
e outros melhoramentos. Limpeza e conservação.
Canal do Mangue= demarcação de terras, aberturas de ruas e plantas ofício do Ministro do Império Antônio Pinto Chichorro da Gama
1834-1839
(1834) Edificação á margem do canal-rascunho de um parecer da
Câmara Municipal(1835), e outros assuntos.
Canais do Mangue e da Pavuna. parecer da seção do conselho de
estado dos Negócios do Império. projeto de Irineu Evangelista de
Souza.

1853-1904

1864-1876Canal do mangue:= extrato alfabético do livro "Canal do Mangue" do
1870-1871anos:
1856-1858
Canal do Mangue; = requerimento do Dr. Martin Leocádio Cordeiro,
1877
propondo-se a tomar conta da conservação.
Canal do Mangue := requerimento e mais papéis sobre a pretensão d
Dr. Martin Leocádio Cordeiro, de uso e gozo do canal por 30 anos.

1885

Canal do Mangue = conservação, melhoramentos, estabelecimento de
banhos e exposições industriais papéis do Dr. Domingos de Araújo
Luiz Alves Pereira Machado.

1890

Canal do Mangue= melhoramentos diversos, com uma planta (projeto
1890-1892
p/ um mercado) "canal" até a praia Formosa, junto a Ilha dos Melões.
Canal do Mangue := extrato alfabético do livro "Canal do Mangue"

1891-1892

Canal do Mangue= carta oficial, do gabinete do prefeito e assinada
pelo secretário Dr. Alexandrino Freire do Amaral sobre o
funcionamento do Canal do Mangue.

1898

Canal da Pavuna := extrato: contas do despendido pela câmara.
Portaria do Ministro do Império, José Lino Coutinho(1832) despesa
com a obra do "canal" pelos cofres das obras públicas, a cargo da
Câmara Municipal - portaria do Ministro do império Aureliano de
Souza e Oliveira Coutinho (1833).

1832-1833

canais = Canal da Pavuna
canais= Canal da Pavuna requerimento de Antônio Tavares Guerra;
administrador do "canal"

1833-1894
1835

Canal da Pavuna := extrato de papéis relativos as obras do "canal"ofício de Eng. João Cordeiro de Graça. Ofício do Dr. Manoel Pereira 1891-1893
Reis, chefe de da comissão da carta cadastral do Distrito Federal,
Canal da Pavuna = fornecimento de material para os estudos de
prosseguimento das obras, pedidos e orçamentos dos trabalhos á cargo
do Eng. Luiz José da Silva Jr.
Canal da Pavuna=petição do Dr. Luiz José da Silva Jr. chefe da
comissão encarregada das obras.
Canal da Pavuna= relatório do inquérito acerca das obras do "canal'
apresentado pelo 1º oficial José Joaquim de Moraes e Valle.

1892
1892
1892

Canal da Pavuna = pedido de demissão do Eng. Luiz José da Silva Jr.
1894
da comissão nomeada pela Intendência Municipal.
canais := canal da Lagoa Rodrigo de Freitas á Praia de Botafogo.
1836-1842
Pretensão de Francisco Antônio Pacheco Tôrres.
Canais := Canal de Benfica ou Pedregulho.
1880-1892
Capela no caminho novo de Botafogo contígua á moradia do Marquês
de Abrantes, requerimento do Marquês de Abrantes, pedindo licença
1863
para construção.
Capela de N. S. da Pedra de Guaratiba e cemitério junto á mesma
1884
capela.
Capela da Humanidade.
1893-1897
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Capelas, igrejas e irmandades:= Capela do Senhor dos Passos (1845)
Capelas Imperial (1846-1847) Capelas de Nossa S. do Carmo (1849)
Capelas de Santa Luiza (1853) Capelas no Cosme Velho, (doação de
um terreno.) (1858). Capelas de Nossa S. da Luz, (Engenho Novo.)
(1869) Capelas de S. João Batista (1878) Capelas do Morro da
Satinha, (Tijuca.) (1882) Capelas Divino Espírito Santo da Lapa
(1884) Capelas de Nossa S. da Conceição de Catumby (1890)
Capelas do Hospício de S. João Batista (1890) Capelas da Rua Santa 1837-1899
Izabel (1891) Capelas da Escola S. Sebastião (1893) Capelas de N.S.
da Conceição, (rua S. Januário.) (1893) Capelas de S. Pedro, em
Sepetiba(1894) Capelas Sagrado Coração de Jesus Benjamim
Constant. (1894) Capelas de S. José, no Andaraí (1895) Capelas de N
S. da Piedade (1897) Capelas do Senhor do Bonfim, (Copacabana.)
(1897-1899) Capelas de S. José, (Gávea.) (1898). Capelas de N.S. das
Neves, (Paula Matos.) (1898) e outras

Capelas, igrejas e irmandades. Capelas de N.S. da Guia (Boca do
Mato.) Capelas do Menino Deus e N. S. da Conceição(r. do
Riachuelo.) Capelas Santo Antônio de Lisboa (planta) Igreja de N. S.
da Conceição (Vila Izabel). Irmandade de S. Pedro (Retiro Saudoso.)
Irmandade de N.S. da Luz (R. Dª Ana Neri) Irmandade de N.S. da
Conceição (Catumby.) Irmandade do S.S. da Candelária.(anos:1900 a
1901) Capelas do Coração de Jesus (Benjamim Constant) Capelas de
N.S. da Penha (M. da Providencia.) Igreja de S. Gonçalo Garcia e S.
1900-1903
Jorge Igreja de S. Gonçalo Garcia e S. Jorge Igreja de N. S. do
livramento (com planta.) Igreja da V.O. 3ª da Imaculada Conceição.
Igreja de São João Batista da Lagoa Igreja de S. Joaquim. Irmandade
de N.S. do Monte Serrat (M. do Pinto.) (1902) Irmandade de N.S.
Aparecida (com planta.) Irmandade de N.S. da Penha (igreja.)
Irmandade de N.S. da Candelária (imag. das portas de bronze.)
Capelas; de S. João batista e de N.S. do Alívio (S. Cristóvão) Capela
de N.S. da Guia (Meyer.) (com planta.) Capelas de N.S. da Luz (Alto
da Tijuca.) Catedral Metropolitana
Capelas, igrejas e irmandades. Capela do Hospício de Nossa Senhora
da Saúde. Capela de Nossa Senhora da Saúde (R. Conselheiro
Zacarias.) Capela do Seminário do Rio Comprido, (com planta)
Capela da Praia da Gávea (terreno de Conrado do J. de Nieméier)
Capela de São Roque (Paquetá) Capela de Nossa Senhora da
Aparecida (Meyer.) Capela da Devoção de Santo Antônio
(Diamantina.) (com planta.) Capela São João Batista (Engenho Novo
1904). Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa-Morte. Igreja de
São Domingos de Gusmão. Igreja do Apostolado Positivista. Igreja 1904-1914
Matriz do Engenho Novo. Igreja do Bom Pastor (com planta) Igreja d
Santo Afonso (com planta) Igreja de Nossa Senhora da Conceição (ru
Dª Francisca Meyer) Igreja de São Francisco de Paula (com planta.)
Igreja de São Joaquim. Igreja Evangélica Brasileira (com planta.)
Igreja Matriz de Inhaúma. Irmandade de São João Batista e Nossa
Senhora do Alívio. Capela de Nossa Senhora do Livramento (com
planta.) Capela de Nossa Senhora da Guia (Boca do Mato.) Capela de
São João Batista (Engenho Novo).
Capelas : de Santo Antônio de Lisboa e Bom Jesus do Monte
(Boulevard de 28 de Setembro.)

1906

Capelas devoção particular de São Roque (rua Dª Cândida nº 1.)
(1906) capelas devoção particular de Nossa Senhora da Conceição
(rua Jogo da Bola nº S; 51,53,55.)(1906.) Capelas V. Irmandade de
Nossa Senhora da Guia, (rua Adelaide S/N. (1910.)

1906-1910

Capitania do Porto:= ofício do capitão do porto do Rio de Janeiro
Antônio Félix Corrêa de melo; (3/1/1866.)
Capitania do porto do Rio de Janeiro; processo de terras em Itaipu, em
que é réu Antônio Fernandes trigueiro.

1866
1651

Capitão do Mato na Freguesia de N.S. da Conceição do Alferes,
distrito do comando do capitão Ignácio de Souza Werneck.

1808

Capitães do Mato e assaltos; Freguesias: da Sé, do Sacramento, de
Santa Rita, E\de S. José, de Sant'Anna, de Mataporcos, do Engenho
Velho, de Guaratiba, de Merity, de Maraticú, de N.S. da Piedade de
Iguassú, Santo Antônio de Jacutinga.

1821-1823
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Capitão do mato da freguesia de N.S. da Guia de Pacobahya, Termo
da Vila Magé.
Capitães do mato e assaltos. Freguesias do Rio de Janeiro.
Capitães do mato e assaltos; freguesias: da Sé, Sacramento, Santa
Rita, de S. José, Bairro da Lapa, de Sant'Anna, Engenho Velho,
Lagoa, Rodrigo de Freitas. de Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá,
Guaratyba, de N.S. da Piedade, de Iguassú, Pilar de Iguassú, de Iriri,
Santo Antônio do Matto.
Capitão do mato; = requerimento de Manoel Antônio de Oliveira,
Capitão do mato da freguesia de N.S. da Piedade de Iguassú.

1823
1824-1826

1827-1829

1830

Capoeiras: = ofício do chefe de polícia Euzébio de Queiroz Coutinho
1836-1861
Mattoso Câmara, sobre os pretos africanos.
Carcereiros; = requerimento de Ignácio José de Barros (aos Srs. do
Senado.) pedindo mandado de pagamento ao tesoureiro do mesmo
senado, afim de haver a importância = (1796) Carcereiros
requerimento de Ignácio José de Barros (aos srs. do senado.) sobre
pagamento(1800 ) Carcereiros req. de Antônio Francisco da
1796-1826
Conceição, (aos srs. do senado) sobre pagamento de salários. (1800).
Carcereiros Req. de Manoel Caetano dos Santos, (aos srs. do senado)
sobre procuração de salário.(1802). Carcereiros req. de José da
Fonseca Ramos (aos srs. do Senado) sobre salários atrasados.(1802).
Carcereiros e outros, sobre o mesmo assunto (de 1804 a 1826)
Autos de carcereiros das cadeias: Senado da Câmara. Autos de
Francisco Januário de Menêzes, carcereiro das cadeias.

1805-1806

Carcereiros:= papéis referentes a José Pinto de Sá, nomeado pelo
conde de Palma, regidor da Justiça: Antônio Joaquim Vaz Pinto sem
aprovação do governo da regência; Antônio Joaquim Cândido,
1828-1839
provimento vitalício; José Feliciano de Carvalho, pedindo ser
nomeado; e Silvino José de Almeida, sobre aumento de gratificação.
Carcereiros: = Papéis de Antônio Joaquim Vaz Pinto, carcereiro das
1832-1838cadeias da relação. sobre pagamento e, portaria a respeito do Ministro
1840
do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos.
Carcereiros = Aumento de salário no ordenado de Silvino José de
1840-1842Almeida, memorando sobre pagamento pelo o tesouro público, e não
1843
pela Câmara Municipal.
Carcereiro das prisões da Ilha de Santa Bárbara. requerimento de
1842
Joaquim, José Alves sobre gratificação.
Cargos da Governança; cópia de uma relação de pessoas que
costumam e podem servir nos cargos da governança desta cidade e
1822
Côrte do Rio de Janeiro. com o cofre do ouvidor Nicolau de Sequeira
Queiroz.
Carnaval e entrudo:= postura de 9 de março de 1875. Licença para os
morados da rua da Quitanda, 1881. Licença para a saída á "rua" da
1875-1882
Sociedade Euterpe "comercial" 1882 "Limões de cheiro" 1882
Carnaval e entrudo = requerimento de comerciantes de objetos para o
1880-1887
carnaval e, portarias sobre repressão do jogo de entrudo.
Carnaval e entrudo:= multas impostas pelo fiscal do Sacramento a
vários negociantes, sobre falta de licença sobre artigos de carnaval.
1887. licença para armar coreto na rua da Alfândega, 1888.

1887-1888

Carnaval = requerimento do congresso dos socialistas sobre o
levantamento de coreto á rua Senador Pompeu, em terreno devoluto.

1888

Carnaval = e entrudo: = circular do prefeito Dr. Barata Ribeiro
(1893). Requerimento da comissão de festejos da rua Uruguaiana
1893-1899
(1893.) coreto para as festas carnavalescas (1895.) vendas de confetes
(1899.)
Autos de execução := carpinteiros e marceneiros. freguesias; de São
1759
José e de Francisco Félix da Cruz;
Autos = carpinteiros e pedreiros. demanda entre José Rodrigues
1780
Chaves e os Juízes de Carpinteiros e Pedreiros.
Autos dos oficiais das bandeiras, de carpinteiros e pedreiros e oficiais
1805
dos ditos Of.
Carta de aprovação da arte de boticário, passada a Antônio Alvares da
1827
Silva.
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Carta de arrematação do prédio S/N. da rua Santo Antônio á favor de
José Pereira dos Santos.
Carta de arrematação á favor de Dª Antônia Barboza Rêgo, das casas
térreas da rua dos Ferreiros e que pertenciam a Francisco José de
Madureira.
Carta de arrematação de José Pereira Cardoso. Execução que faz
Ignácio Joaquim Ribeiro, a Jacinto José da Cunha. Prédios: A rua S.
Pedro.

1756
1803

1827

Carta de arrematação de um prédio e terreno, (vários papéis) sobre á
rua do Hospício de Pedro II, nº 10-h e terra desmembrada das morro
do Mathias. traslado da escritura de venda em 1787.

1862

Carta de arrematação passada a favor de Belarmino de Sá Carvalho.
Terrenos e cortiços da rua Nova de São Leopoldo.

1869

Carta de Arrematação pública, = forma de "carta" de arrematação de
prédios á rua São Cristóvão, á pedido de Antônio Gonçalves Leite
inventariante dos bens de sua sogra, Dª Maria Constança de Barros
Pestana. Passada a favor de Braz Antônio Carneiro.

1878

Carta cadastral : = ofício do contador da municipalidade Antônio
Francisco Fortes de Bustamante Sá, sobre o trabalho executado pelo
1877
eng. Pereira da Silva.
Carta Cadastral : requisição, isenção de direitos alfandegários para
material. Reclamação de Antônio de Souza Ribeiro, possuidor das
1893-1894
fazendas do Piahy, em Santa Cruz e do Matto da Paciência em Campo
Grande.
Carta cadastral; requerimento de Joaquim Antônio de Souza,
1896
proprietário de terrenos no alto do morro do Sapê.
Carata cadastral := ofício do diretor de obras e viação Dr. Carlos
Augusto do Nascimento Silva sobre pedido ao prefeito para designar
1900
pessoal.
Carta Cadastral do Dr. Manoel Pereira Reis, dirigida ao prefeito Dr.
Antônio Coelho Rodrigues, sobre conservar o pessoal da repartição e
1900
planta da cidade.
Carta Cadastral := (inundações no Rio de Janeiro.) exposição
datilografada do Dr. Alfredo Américo de Souza Rangel, Sub-Diretor,
1906
em 11/de Junho de 1906.
Carta da Câmara do Rio de Janeiro dirigida a Francisco Xavier de
Mendonça furtado, sobre o preço das pipas de vinhos, marcado pela
carta Régia endereçada ao vice-rei Conde da Cunha (em 12/07/1766.)
Carta-patente do governador dr. Luiz de Almeida. Cópias extraídas no
Arquivo nacional e municipal.
Carta patente do governador do Rio de Janeiro João Furtado de
Mendonça. Cópia do registro extraída no Arquivo nacional.
Carta precatória de diligência passada a requerimento dos capelães
desta cidade e todo seu bispado por sua majestade que Deus-Guarde.
Carta precatória sobre o ofício de depositário geral e mais papéis sobr
o provimento do lugar visto achar se pronunciado a prisão, por furto, o
secretário daquele cargo.
Carta de reabilitação de negociantes passada pelo tribunal do comérci
da corte, a favor de Andrade & Santos.

1769

1651
1685
1753

1811
1875

Carta rogatória, passada a requerimento de Domingos Vasques, João
Vidal e Batlia e Jerônimo Pereira de Figueiredo, autores. Contra a
Fazenda Nacional dirigida ao Ministro e Secretário dos Negócios da 1817-1848
Fazenda. sobre a ocupação de uma padaria na cidade de Montevidéu
pelas tropas do exército do Brasil, de 20/01/1817 a 07/10/1828.
Carta do Senado da Câmara ao Rei sobre uma comunicação feita pelo
Vice-rei Marquês do Lavradio lei de 21/05/1751.
Carta de sentença de adjudicação a favor do coronel Joaquim José
Ribeiro da Costa e custódio Rodrigues Bandeira, sobre posse de uma
chácara em Laranjeiras.
Carta de sentença civil:= juramento d'alma passada a favor de João
Chidle contra o comendador Antônio Martins Pinto de Brito.

S/D
1779

1820

Carta de Emilio Mitre ao Dr. Pereira Passos.
Carta de nobreza, passada a favor do Alferes Miguel F. de Oliveira
Bueno.
Carta de ordem para sesmaria, concedida a Antônio Pereira Azevedo,
no lugar entre Rio Preto e o Rio Paraíba, capitania do Rio de Janeiro.

1906
1791
1809
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Carta sobre eleição na praça do Comércio. de José Silvestre Rebello.

1821

Carta do padre Luiz Gonçalves dos Santos, dirigida ao Senado da
Câmara, ofertado-lhe, para o Arquivo, um exemplar das "memórias"
1827
em 17/ de fevereiro de 1827.
Carta de Barbacena incompleta, em 7/4/1831
1831
Carta de José Vieira de Castro, morador no Engenho Velho, sobre
negócios de terras, dirigida ao secretário da Câmara Municipal Luiz
1844
Joaquim de Gouveia e datada de 6 - 5
Carta de naturalização passada a Pedro Silva, da Republica Oriental
1870
do Uruguai.
Carta do prefeito Dr. Cândido Barata Ribeiro, sobre a estalagem
1893
"cabeça de porco" em 30/1/1893
Carta do Dr. Antônio Olyntho, dirigida ao Dr. Adolpho José DelVecchio, sobre a demolição do antigo quartel de polícia no Estácio de
1896
Sá.
Carta do Dr. Vieira Fazenda, em 16/01/1910, ao Sr. Noronha Santos.
1910
Santa Casa de Misericórdia. festividade
Coleção de 94 cópias de cartas autênticas dos anos de
1812-1839
Cartas de naturalização passada pelo governo Brasileiro.
1833-1861
Cartas de naturalização passada pelo governo Brasileiro.
1862-1871
Cartas patente dos governadores do Rio de Janeiro; D. Manoel Lôbo
(21/8/1667) Pedro Gomes (interino), na ausência de D. Manoel Lôbo
1667-1733
(19/10/1680) João (19/10/1680) João Furtado de Mendonça
(25/08/1685) Antônio Paes de Sande (4/2/1692) André Cuzaco.
Cartas = correspondência dirigida a autoridades municipais entre esse
documentos figuram "cartas" do Visconde de Olinda, Miguel de Frias
1830-1905
e Vasconcelos, arcebispo do Rio de Janeiro, Dr. Wenceslau Braz,
senador Antônio Azeredo, Dr. Melo Mattos, Barão de Paraná.
Cartas de vereadores da Câmara Municipal ao senador Manoel
Francisco Corrêa e reposta deste
Casa em que habitou José Bonifácio "o patriarca da intendência" na
Ilha de Paquetá. desapropriada (1909)
Casa onde residiu o marechal Deodoro. rua da Aclamação nº 99.

1884
1909-1910
1890

Casa de comissões á rua Uruguayana nº 69, entrega para o Jardim
Zoológico. requerimento de Vianna & Santos.
Casa de S. José := requerimento de pais e tutores de menores - para
matrículas.

1895
1895

Casas para as classes pobres e operários. Concessão do Dr. Américo d
1877-1892
Castro, e ao aforamentos de terrenos de mangues. (c/ uma planta.)
Casas para classes pobres. cia. saneamento do Rio de Janeiro.
encanamento de esgoto da Villa Sampaio; relação dos inquilinos das 1892-1893
Villas Ruy Barbosa, Maxwell, Senador Soares, etc.
Casas para operários e classes pobres. requerimentos memoriais
projetos em desenhos pareceres concessões e fiscalização em geral,
seculo XLX.

1872-1896

Casas para operários e classes pobres. construções de vilas Proletárias
1887-1890
pela cia. de saneamento do Rio de Janeiro sucessora de Arthur Sauer.
Casas em construções no distrito da Candelária. março de 1896.

1896

Casas econômicas. Proposta do Dr. José Augustino dos Reis. "Casas
de madeira amiantada."

1893

Casas para imigrantes operários, no morro de Santo Antônio,
requerimento e planta da cia. de saneamento do Rio de Janeiro.

1891

Casas Locomóveis. Informações do eng. Miguel Guimarães, contrária
á pretensão de Virgilio Flinders de Carvalho, Henrique de Oliveira e
Herman José Georg Mall. Com o prospecto.

1891

Casas de madeiras: requerimento do eng. civil Manoel de Sá Brunet.
1890
Construção de chalets e exploração.
Casas da Rua da Misericórdia. reclamação dos moradores dos
1815
moradores dos referidos prédios ao Senado da Câmara. cópia extraída
no Arquivo nacional.
Casas para operários, proletários e empregados subalternos.
1887-1892
saneamento do Rio de Janeiro.
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Casas para operários e classes pobres. concessão do banco dos
operários.

1890-1892

Casas para operários, funcionários públicos subalternos e pequenos
negociantes, de acordo com o dec. Nº 9859 de 08/02/1888.

1890-1892

Casas para operários, funcionários civis e Militares e, pequenos
1890-1892
negociantes.
Casas para operários. req. do Dr. Joaquim Galdino Pimentel.
Construções de casas, no catete, quinta da Boa Vista, S. Cristóvão e
1893
Mangueira. Consta desenho e planta.
Casas para operários da fábrica de tecidos "corcovado" minuta para o
1894
contrato sobre a construção.
Casas para residências de oficiais do colégio militar. ofício do
comandante do "colégio" coronel José Alipio Macedo da Fontoura
1898
Costallat. com uma planta.
Casas de saúde e maternidade. projeto de postura da Câmara
Municipal, de 19/01/1885. Parecer da junta central de higiene pública.
Índice do livro 1º dos casamentos acatólicos e, pareceres.
encerramento deste índice, em 17/04/1877.
Registro de casamento acatólicos.

1885
1875-1877
1863-1911

Casamentos acatólicos. regulamento do decreto nº 3069, de
17/04/1863, para execução do art, 2º da lei nº 1,144 de 11/09/1861.

1861-1863

Casamentos acatólicos. Mandado para averbação passado a
requerimento de D. Margarida de Jesus Souza Lobão, de conciliação
com seu Marido José Maria da Costa, com o qual casou na religião
presbiteriana.
Casamentos acatólicos.
Casamentos acatólicos = extrato de casamentos da igreja evangélica
alemã = (1885) no Rio de Janeiro; certidão da igreja batista; e um
pedido de certidão.
Casamentos acatólicos.
Casamentos, nascimentos, batizados e óbitos e, quadro estatísticos á
respeito do assunto.
Catástrofe do couraçado "Aquidaban" bando precatório em favor das
famílias dos inferiores e marinheiros vitimados.

1885-1886

Cauções e depósitos representado por títulos para garantia de
contratos, fianças, efetuados na Prefeitura do Distrito Federal SubDiretoria da Fazenda contadoria, em junho de 1894. (livro nº 2.)

1911-1916

Cauções e depósitos representados por títulos para garantia de
contratos, fianças, etc. 1ª sub-Diretoria da fazenda municipal, em
17/02 de 1910. (livro nº 3.)

1910-1915

1875
1879-1885

1886-1888
1818-1902
1906

Causas da Câmara : = exposições e ofícios do procurador da Câmara
Municipal. ações contra devedores, custas-denominações, demandas,
1831-1833
dívidas ativas. relação de demandas na Câmara Municipal. ( Arquivo
Municipal, em fevereiro de 1916.)
Causas da Câmara Municipal : ofícios, relatórios, e processos dos
procuradores e agentes da municipalidade. "livro causas da Câmara 1841-1845
Municipal"
Causas da Câmara Municipal: relatórios, pareceres, relações, etc, do
1851
procurador e dos agentes da câmara.
Causas da Câmara Municipal := pareceres, propostas e decisões com
referência ao serviço de multas e informações que devem ser julgadas
1865
pelos os procuradores da câmara.
Causas da Câmara Municipal. Papéis precatório do juiz de direito da
1º vara de comércio Dr. Machado Freire Pereira da Silva. "obras"
1879
executadas no matadouro.
Causas da Câmara Municipal vários papéis sobre questões em que
1828-1850
foram partes o Senado da Câmara e a Câmara Municipal.
Casas da municipalidade; pagamento de custas, etc.
1837-1909
Causas da municipalidade; vários papéis sobre questões nas quais foi
parte a administração municipal representada pela Câmara Municipal 1851-1900
da Côrte e pela Prefeitura do Distrito Federal.
Causas da Câmara Municipal processos do comendador André
Gonçalves da Graça e Francisco Antônio Machado. "Sobre
1852
pagamentos."
Causas da municipalidade = vários papéis sobre questões nas quais fo
1901-1913
parte a Prefeitura do Distrito Federal.
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Centenário da execução de Tiradentes; contas e documentos acerca
dos espetáculos públicos contratados pelo o Club Tiradentes, conform
deliberação da Intendência Municipal.
Centenário da execução de Tiradentes; contas de editais, da lápide e
acessórios colocados no local indicado como tendo sido o da execução
(rua Visconde do Rio Branco.)
Centenário da execução de Tiradentes: proposta do intendente Dr.
Augusto Passo Fragoso e, outras providências a respeito. (Club
Tiradentes.)
Centenário da Inconfidência Mineira. portaria do Ministro do Interior
Fernando Lôbo aprovando a defesa com os espetáculos públicos.
Centenário do Fico livro de registro trabalho executado em ...
Centenário do Fico protocolo de remessa.
1º centenário da independência do Brasil. assunto: ofício relativo á
averbação da despesa com os trabalhos executados no Arquivo
Municipal.
Centenário da Independência do brasil- Relação oficial dos prêmios
conferidos pelo Juri de recompensas

1892

1892

1892

1892
1922
1921-1924
1922
1922-1923

Centenário da Independência do Brasil. Registro das remessas feitas. 1922-1924
Sesquicentenário da Independência do Brasil.
1972
Centenário da Revolução de 1817: programa das festas
1917
Comemoração do centenário da independência. "papéis referentes á
organização do serviço extraordinário do Arquivo Geral da
1919-1921
Prefeitura."(Francisco Agenor de Noronha Santos, chefe da 2ª seção
da Diretoria.)
Duque de Caxias. (centenário.)
1903
Centenário do Marquês de Pombal
1882
Centenário do nascimento de Duque de Caxias (ornamento da praça
1903
Duque de Caxias).
V centenário de Pedro Alvares Cabral. Participação de Estado da
Guanabara nas comemorações oficiais determinadas pelo Decreto "E"
nº 2.070 de 22/04/1968. Com o relatório das atividades programadas
e executadas pela divisão de patrimônio histórico e artístico da GB.

1968

Centenário de Frederico Chopin

1949

Certidão da escritura de transação, cessão e venda, de Felicia Thereza
da Conceição, viúva de Paulo Lourenço e seu filhos o padre Valentim
José da Cruz, Anna Joaquina e Maria Thereza Duarte como
outorgantes, e o capitão José da Motta Pereira, como outorgado, de
uma chácara, por detrás da igreja de Sant'Anna do Campo, limitada
pela estrada que vai para o Saco do Alferes, onde chamam a "Cruz da
Minas", chácara do Dr. Francisco Nunes, terras da fazenda de Santa
Thereza e pela frente e testada principal pelo mangue e pelo caminho
que vai para São Diogo

1796

Certidão de Joaquim Teixeira de Aguiar, sobre apelação do coronel
1782
Joaquim José Ribeiro da Costa.
Certidão de José Joaquim de Sá, alcaide pequeno do Senado da
1809
Câmara.
Certidão de culpa porque vem preso de minas para esta cidade José de
1812
Almeida Souza e Castro.
Inquiridor, contador e distribuidor geral desta cidade. requerimento d
1818
Francisco Pereira de Mattos.
Certidões diversas de causas da Câmara Municipal.
1832-1839
Certidões sobre termos de posse do Dr. José Moreira Barbosa, juiz
municipal e Dr. Antônio de Andrade Luna, Juiz Municipal.

1838

Certidões de posse e de uma carta protesto de Antônio Antunes
Guimarães contra Tomaz Soares de Souza e do falecido Pedro
Machado de Miranda Malheiros.
Certidão de uma escritura de doação de terras em Campo Grande - qu
fazem Antônio José Coelho da Silva e sua mulher, Dª Rosa Maria
Vieira da Silva digo: Coelho da Silva, e mulher de José Antônio
Mendes.
Certidão sobre exercício no cargo de almotacé, requerimento de
Antônio Dias Delgado.
Certidão de inventário dos bens do falecido Manoel Ferreira da
Fonseca, de quem é inventariante Antônio Rodrigues da Fonseca.

1839

1840

1843
1868
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Certidão da escritura de venda de uma situação que fazem José da
Rosa e Souza e seus Filhos a João Pinto Velasco no lugar denominado
1885
"capela," na freguesia de S. Gonçalo.
Certidões.
1902-1905
Documentação avulsas; certidões (1905) imposto predial (1901-1905) 1901-1905
Chalets da praça das Marinhas.
Chalets: (Diretoria de Estatística e Arquivo, 2º seção.)
Chalets da praça das Marinhas.
Chalets da praça das Marinhas. arrendamentos.

S/D
1875-1901
1876
1885-1888

Chalets da Praça das Marinhas; memorial de Pedro Leandro Lamnerti.

1889

Chalets-Latrinas e wc. (concorrências)
Cronica Geral do Brasil do Dr. Alexandre José de Mello Moraes.
Requerimento do autor.
Cronicas do Dr. Vieira Fazenda. (Arquivo Municipal.)

1892
1881
1914

Construção de uma cidade na cordilheira da Tijuca, e de uma linha de
tramervays, elevadores, iluminação á luz elétrica, serviço de esgotos e 1891-1892
abastecimento d'água, requerimento de Afonso Carneiro Brandão.
Cidades e vilas do estado da Bahia relação das que foram criadas, de
15/11/1889 a 13/08/1891
Ciganos - oficio do inspetor geral de higiene, Barão de Ibituruna,
(fevereiro de 1886) (instalação de barracas)
Circulares da Diretoria de Obras e Viação, (agosto de 1892)
Circulares da Diretoria de Obras e Viação.
Circulares e ofícios; Sub-Diretoria de Rendas.
Cirurgião-mór do Senado da Câmara
Cirurgião: = papéis de José de Freitas Rangel, sobre licença para cura
nas freguesias do Engenho Velho e Inhaúma.
Classificação da receita e despesa no terceiro quartel: Câmara
Municipal.
Observações meteorológicas do clima do Rio de Janeiro , notas
atribuídas ao dr. José Ricardo Pires de Almeida.
Club do Engenho Velho; matrículas de sócios, e seu regulamento
interno.
Cocheira á rua Visconde de Sapucaí nº 32
Cocheira á interdição de uma cocheira do prédio do largo do Depósito
nº 41, pertencente ordem 3º dos Meninos de são Francisco de Paula.
Cocheira no beco do Rio nº 4.
Cocheiras e estábulos.
Cofre da Câmara e da Intendência Municipal.
Cofre da Câmara Municipal; = oficio do procurador Domingos Alves
Pinto, (comunicação ao presidente,) e vereadores.
Coima de gado, = autos.
Coima de gado, = autos.

1889-1891
1886
1892
1894
1917-1919
1820-1831
1831
1832-1833
1827-1905
1904
1893
1893
1896
1848-1906
1830-1891
1831
1775-1790
1785-1809

Cocheiras nos seguintes logradouros: ruas; Luiz Barbosa nº 40,
proprietário; Antônio Augusto Pinto de Siqueira. Ruas 24 de Maio nº
109, proprietário; Antônio Marques de Almeida. Ruas 24 de Maio nº
1903-1907
113. Rua Chaves Faria nº 7 proprietário; Antônio Alves Bastos.
Cocheira do Jockey Club 1906: construção. Ruas Pinheiro Guimarães
B-2, proprietária; Paulina Marques Guimarães. Construções e multas.
Cocheiras construções nos seguintes logradouros; = Ruas: General
Polidoro, 199. Matriz E. Barros, 29. Riachuelo, 136. Souza Franco,
145. Vieira Souto, 18. Visconde Duplat, 23. Travessa da Universidade
nº S: 29/43. Consta as plantas

1910

Coleção = Saldanha Marinho, doc. referentes á oferta de documentos
retratos que pertencem ao Dr. Joaquim de Saldanha Marinho.

1865-1887

Coleção = Saldanha Marinho; correspondências de diversos membros
do partido "liberal" e algumas cartas particulares, (Rio de Janeiro.) 2º 1865-1891
volume.
Coleção = Saldanha Marinho; correspondências de políticos do partid
1866-1876
"liberal" e algumas, cartas particular. (Minas Gerais.) 3º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; correspondência de membros do partido
"liberal" e algumas cartas particulares, (S. Paulo, Paraná e Rio Grande 1865-1890
do Sul.) 4º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; = papéis referentes á presidência de São
Paulo e a política geral desta providencia, e um diário de viagem. 5º 1868-1872
volume.
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Coleção = Saldanha Marinho; = correspondência da presidência de
São Paulo. ofícios a diversos políticos e, correspondências á
1867-1868
particulares. 6º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; = correspondências recebida do
estrangeiro sobre assuntos diplomáticos; (Montevideu, Buenos Aires, 1865-1869
Paraguai e Londres.) 7º volume.
Coleção = Saldanha Marinho ; = política Geral do partido "liberal"
originais de artigos publicados e um exemplar do "diário do Rio de 1835-1870
Janeiro"de 02/06/1870. 8º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; = instituto da ordem dos advogados.
Relatório do presidente Dr. Joquim de Saldanha Marinho, 9º volume.

S/D

Coleção = Saldanha Marinho; = maçonaria. prancha do grão-mestre
do grande oriente, Dr. Joaquim de Saldanha Marinho. 10º Volume.

1817-1821

Coleção = Saldanha Marinho; = Artigos relativos aos pareceres sobre
os bens dos conventos 11º volume.

1884

Coleção = Saldanha Marinho; = Correspondência referente a
propaganda Republicana: (Pará, Maranhão, Pernambuco, Sergipe,
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.) 12º volume.

1884-1892

Coleção = Saldanha Marinho; = correspondência referente á
propaganda republicana: (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso.) 13º volume.

1886-1891

Coleção = Saldanha Marinho; = Cartas e Circulares endereçadas a
diversos republicanos sobre a propaganda e originais de artigos para 1886-1889
imprensa e, de autoria daquele chefe democrata, 14º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; = ofícios e circulares do Congresso
Republicano do Município Neutro. 15º volume.
Coleção = Saldanha Marinho; = cartas particulares expedidas e
recebidas e por Saldanha Marinho. 16º volume.

1887-1888
1868-1889

Coleção = Saldanha Marinho; = ata geral da apuração da eleição para
Presidente e Vice-Presidente da Republica, Senadores e Deputados
pelo Distrito Federal, realizada em 01/03/1894. 17º vol.
Colonização; = portaria do Ministro do Império, Aureliano de Souza e
Oliveira Coutinho dirigida á Câmara Municipal sobre terrenos fora da
cidade e quais os que tendo possuidores se conservam incultos,
declarando a localidade, extensão, natureza do solo e gênero de cultur
a que se prestam.
Comemoração do 415º aniversário da morte de João de Gutemberg,
inventos da imprensa. Ofício do secretário da comissão do festival,
Augusto Fabregas.
Comemoração dos 150 anos de D. João VI ao Brasil (chegada)

1894

1833

1883
1958

Dia da Árvore - comemoração.
1956
Comemoração do 81º aniversário de nascimento do historiador F. a, d
S/D
Noronha Santos.
Comemoração - semana da marinha.
1954
Comemoração - semana do exército
1955
Comemoração - semana da asa.
1953
Casas comerciais := fechamento.
1869-1912
Comissão da carta cadastral; ofícios e papéis diversos; sobre mapas de
serviço, propostas, informações, requisições, fornecimento de
1895-1899
exemplares de plantas, e outros assuntos concernentes á repartição.
Comissão da carta cadastral; = of. sobre os serviços, despesa a fazer, e
outros detalhes, inclusive quantias despendidas.
Comissão da carta cadastral = vários papéis; sobre mapas, substituição
do chefe do serviço, fornecimento de exemplares de plantas, a
repartições federais e municipais.
Comissão da carta cadastral; = of. do dr. Cândido Alves Mourão do
Valle, representado ponderações sobre o pessoal.
Comissão de Estudos Históricos (livro atas)
Comissão para apurar a razão dos vícios existentes em certidões. ofíci
do diretor da fazenda(13/04/1908.)
Comissão de Estudos Históricos da Cidade do Rio de Janeiro (livro de
presença)

1900
1900
1900
1954
1908
1956

Comissão Glorificadora da Memória do Prefeito Pereira Passos.
Convite impresso sobre a estátua do Dr. Francisco Pereira Passos.

1913

Comissão da Medalha Anchieta (atas) nº 1

1954
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Comissão da Medalha Anchieta (atas da...)
1954
Comissão de compras urgentes no gabinete do prefeito. Circulares,
1923
relatórios, informações e notas diversas.
Comissão de Estudos Históricos do Rio de Janeiro
1950-1956
Comissão de Estudos Históricos da Cidade do Rio de Janeiro
1950
Comissão de Estudos Históricos da Cidade do Rio de Janeiro (Ata do
1951
inicio dos trabalhos) 2º subcomissão
Comissão de Estudos Históricos da Cidade do Rio de Janeiro (Ata do
1951
inicio dos trabalhos) 3º subcomissão
Companhia Saneamento do Rio de Janeiro: pedido de licença para
ultimar a construção da villa Rui Barbosa e of. ao diretor de obras
prometendo um resumo dos moradores das villas da companhia.

1892-1893

Companhia "City Improvements" = Escavações nos logradouros
públicos.
Companhias de seguros terrestres e marítimos. Quadros sobre o
pagamento de impostos nos exercícios de 1898-1902.
Companhia Nacional de navegação costeira
Consertos e reparos em prédios quadro referentes aos anos de 18871888
Concessões para usinas produtoras de ar comprimido. uma ou mais
empresas no perímetro desta capital.
Concorrência para compra de miúdos da matança de gado do
matadouro de S. Cruz
Concorrência para compra de "Lages" existentes na rua do Riachuelo,
canto da de Francisco Muratóri.
Concorrência para conservação das vias públicas do distrito de
Inhaúma. em 26/5/1905
Concorrência : = propostas e pareceres para a impressão do anuário de
estatística municipal.
Livros de cópias = propostas de concorrências. (nº 5)
Livro de atas para concorrências (nº 4)
Propostas para concorrências.
Atas de concorrências.
Atas de concorrências e propostas; almoxarifado municipal. registro d
termos para compra e venda.
1º Sub-Diretoria, = 1º seção. Livro de atas. Propostas para construçõe
de obras públicas.
Concorrências referentes a "preço" para compra e venda de "carnes
bovinas" e outros produtos.

1887
1898-1902
1929
1887-1888
1899-1911
1892
1893
1905
1912
1892-1899
1892-1899
1895-1903
1895-1903
1898-1904
1899-1904
1900-1911

Transcrição de propostas para construções de obras públicas: cais na
1903-1904
praia de S. Roque e Vias públicas. 1º sub-Diretoria. (livro nº 2)
Transcrição de propostas para fornecimento de alvenaria para as obras
do Paço Municipal e outras obras de utilidade pública. (livro nº 3)
Ata da 2ª concorrência pública e 3ª concorrência pública para
fornecimento de materiais a Prefeitura do Distrito Federal..
Construção de uma muralha na rua Mauá, em santa Santa Thereza.
(concorrência.)
Condutores de gado e víveres: resolução do Senado.

1905
1909
1893
1822

Congressos científicos; = geografia na (França.) 1882. 3º Congresso
1882-1908
Pan-americano, 1906, congresso nacional de assistência pública, 1908
Congresso operário(II) 1º volume
Congresso científicos, e artísticos; 3º latino-americano e instrução
pública.
Congresso operário(II) 2º volume
Comissão Organizadora do II Congresso Operário Brasileiro –
Relatório
Congresso Nacional de assistência pública e privada.
Congresso de historia da Independência do Brasil.
Conselho Ultramarino. Papéis sobre propinas a que papéis Joaquim
Miguel Lopes de Lavone ou Labre, Francisco da Silva Côrte real e
Francisco da Borja Garção Stockler, secretário do Conselho
Ultramarino da Cidade de Lisboa.
Conselho de Jornalistas
Construção de uma muralha de sustentação na rua da Glória. Contrato
com Oswaldo Spangaro.
Registro de construtores e os devidos logradouros.
Registro de construtores e os devidos logradouros.
Registro de construtores e os devidos logradouros.

1913
1905-1906
1913
1913
1908-1909
1972
1778-1797
1951-1952
1893
1896-1897
1896-1897
1898-1902
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Consulado geral da Itália; = infração de posturas praticada por
Estevão Geovanone e ofícios do cônsul italiano.

1879-1885

Consulado Geral de Portugal; = ofício do cônsul geral dirigido á
Câmara Municipal, sobre o débito da municipalidade com os herdeiro
do sub-dito português Antônio Dias Ribeiro e, informação a respeito.

1884

Consulado geral da Espanha: = ofício do cônsul geral sobre a
demolição do prédio nº 114 á rua General Pedra, pertencente ao
espólio do sub-dito hespanhor Vicente Perez.
Consultas sobre arrecadação e despesa de fazenda do Distrito Federal
e, Câmara.
Consumo de penas d'água pela Prefeitura. Ofício do Ministro da
Viação e Obras Públicas, e parecer do Dr. Joaquim Xavier da Silveira
Jr. Consultor Jurídico do respectivo Ministério.
Contabilidade municipal; = livro auxiliar: averbação da despesa.
Contabilidade municipal; = livro auxiliar: averbação da despesa.
Diário-A: sobre despesa com vacina e passeio público.
Escrituração da caixa de iluminação. vacina e passeio público;
(Câmara Municipal)
Livro do ponto do pessoal da 1º seção da subdiretoria de contabilidad
(12/05/1910) 3/11/1911.
Despesa do Senado da Câmara = contas do porteiro e guarda-livros.
vencimentos dos cargos que exerce.
Contas e autos de Dª Antonia de Vasconcelos e Cirne, viúva de João
de Souza Motta, procurador que foi do Senado da Câmara, sobre
despesa.
Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção) Despesa municipal do
tempo da Ilma. Câmara.
Contas da Câmara = papéis sobre contas de fornecedores à Câmara, d
objetos para expediente.
Contas correntes.
Contas correntes.
Livro estabelecido pela resolução de 04/07/1865, para concorrentes
das obras contratadas pela Câmara Municipal de corte.
Registro das contas de obras e fornecimentos com as repartições.
Diretoria de Obras Municipais.
Conta de um processo de 1793. do escrivão do Senado da Câmara
(Cordovil).

1893
1842-1908
1907
1910
1910
1832-1834
1839-1844
1910-1911
1760
1822
1830-1843
1847
1825-1826
1827-1830
1869-1876
1868-1879
1799

Contas do porteiro do Senado da Câmara, Antônio José Coelho.

1797

Contas do Senado da Câmara.
1799-1810
Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção) despesa municipal. conta
de fornecimento de materiais, comedorias, vestuários e outras
1904-1905
utilidades agrupadas.
Diretoria de Estatística e Arquivo (2ª Seção) despesa Municipal.
Cemitérios municipal e limpeza pública. Contas de fornecimento de 1904-1905
materiais e de obras de contratos, e sobre outros assuntos.
Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção) despesa municipal.
inspetoria de matas, jardins, caça e pesca, contas de fornecimento de 1904-1905
materiais e de obras de ajardinamento e outras, grupadas.
Diretorias de Estatística e Arquivo (2º seção) despesa municipal.
Diretoria de Obras e Viação. Contas de fornecimento de materiais,
obras de contratos (como sejam as de calçamentos, construções de
edifícios municipais e melhoramentos de vias publicas)...

1904-1906

Registro das contas enviadas c/ ofício.

1910-1911

Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção) despesa municipal. Paço
Municipal e Teatro Municipal. contas de fornecimentos de materiais
para as obras de construção de novo Paço municipalidade e do Teatro
Municipal, constituem sete códice dos grupos destintos; no primeiro,
contas do paço, e, segundo, contas do teatro.

1905

Contraste de prata; processo de José Ferreira Campos, autor e José
Gonçalves dos Santos, Réu - Autuação entre partes.

1774

Contrate de prata e ouro = ofício do vereador Ribeiro da Cunha, em
sessão de 7 de junho de 1830, da Câmara Municipal sobre a
representação á Assembléia Geral Legislativa.

1830

Contrate de jóias de ouro. requerimento de José Henrique Aderne,
pedindo nomeação de contrastador.

1888
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Convento da Ajuda, = requerimentos da abadessa do convento, para
juntar nova procuração nos autos que correm perante o "Senado da
1827
Câmara" e Estevão Maria Ferrão.
Convento da Ajuda; = orçamento das despesas a fazer, com a
demolição e remoção das escadas do convento da Ajuda; "croquis"e
1893
mais papéis referentes ao mesmo assunto.
Convento de Santa Thereza. Contenda com o "Senado da Câmara" translado de uma escritura de 1779 e outros documentos. Terras e
1801
servidão pública á rua da Matacavalos.
Priora do convento de Santa Thereza, requerimento pedindo
pagamento de custas da causa que contende com o "Senado da
1802
Câmara".
Paço do Senado da Câmara (conselho). requerimento de Francisco
Xavier de Mattos, pedindo pagamento sobre arrematação a nova
reedificação do portão da chácara das religiosas de Santa Thereza, sita
1802
á rua de Matacavalos e contígua á chácara do capitão Luiz Antônio
Ferreira.
Conventos e mosteiros. Mosteiro de S. Bento, Conventos da Ajuda, do
1842 -1904
Carmo, da Lapa, de Santo Antônio
Convites aos Ministros da Grã-Bretanha, Itália e Bélgica.
Comunicação do Barão de Cabo-Frio, diretor geral da secretaria dos
1886
negócios estrangeiros á Câmara Municipal.
Carta patente porque S.M. faz mercê a Ayres de Saldanha de
Albuquerque, do posto de governador desta capitania.(carta-cópia)

1719

Cópia da provisão, para João Antônio de Góes, servir o cargo de
cirurgião-mor do "Senado da Câmara"
Nomeação para o cargo de segundo-cirurgião da Armada
Translado medição das terras do Senado da Câmara.

1805
1840
1753

Ata da apuração dos juízes de fato e promotores para conhecerem dos
abusos da liberdade da imprensa. (cópia da ata).

1829

Aviso do Ministério da Agricultura, comércio e obras públicas, 1º
/8/1890. (cópia)
Registro de provisões coloniais. (cópias).
Autos de arrematações, fianças, termos, etc. (cópias).

1786-1787
1782-1784

Ofícios da Diretoria de Obras dirigidos ao intendente. (cópias).

1890-1891

Ofícios das Diretorias de Obras Públicas e Higiene. (gabinete do
prefeito (of. cópias))

1895

Coração do imperador D. Pedro II. Providências a serem tomadas p/a

1841

Correios terrestres. portaria do Ministério do Império sobre o
estabelecimento de correios terrestres na Província do Rio de Janeiro.

1832

Correios. para Inhaúma, Irajá, Ilha do Governador, pilar, porto da
estrela, Jacarepaguá, Merity, Jacutinga e Campo grande. Portaria do
ministro do Império, Cândido José de Araújo Viana.

1842

Correios, projeto de construção de uma edifício destinado á repartição
dos Correios na área da praça D. Pedro II. entre a rua D. Manoel, o
prolongamento da da Assembléia e Beco de S. José

1871

1890

Correios, caixas postais. Ofícios relativos à instalação de caixas
postais, de ferro, com a discriminação dos locais
Correios, nomeação e posse do administrador dos Correios do Distrito
Federal e Estado do Rio de Janeiro.
Correios. sucursal. Sucursal da repartição em S. Cristóvão, prédio nº
82 à praça Marechal Deodoro, antiga praça D. Pedro I, e campo de S.
Cristóvão.
Correios. reclamação da repartição geral dos "correios"
Correspondência da Diretoria de obras.
Registro de correspondência da estação vacínico-sanitária de São
Cristóvão.
Corridas de cavalos; = prado fluminense. licença para o prado Vila
Isabel sociedade sport fluminense.

1877-1880
1894
1911
1913
1857-1868
1884-1885
1878-1889

Corridas a cavalos e a pé = ofício do Barão de Ibituruna, Inspetor
Geral de Higiene sobre posturas a respeito de corridas.

1888

Corridas a pé e em velocípedes. requerimento de Carlos Augusto
Pontes, sobre licença para corridas na praça da República

1896

Documentação avulsa = "cortiços"

1855-1891
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Cortiços = ofícios da Secretaria da Polícia e do Ministério do Império
sobre as medidas a adotar com referencia aos "cortiços"

1860

Cortiço no morro do Castelo; = ofício do procurador da Câmara
Municipal.

1878

Cozinhas econômicas :=proposta do Dr. Mário Mello, da fundação de
uma associação que estabeleça "casas para operários".

1906

Créditos abertos, ou solicitados reforço de verbas papéis da Câmara e
1870-1908
da Prefeitura.
Crédito para despesas da Câmara Municipal
1871
Crédito= orçamento do ano de 1904. Contas, restituições, alugueis de
prédios para escolas, agências, mapas guias; passivo, contencioso,
publicações, custas, avaliações. Sub-Diretoria de rendas: pedidos de
créditos da Diretoria geral de fazenda.
Créditos pedidos pela Diretoria geral de polícia administrativa,
Arquivo e Estatística p/. Pagamento de contas, agências etc.
Crédito para a Superintendência do Serviço da Limpeza Pública e
Particular.
Créditos para a Diretoria Geral da Instrução Pública.
Crédito para a Instrução Pública.
Créditos para a Inspetoria de Matas, Jardins, Arborização, Caça e
Pesca e Aquário do Passeio Público
Créditos para a Instrução Pública; ofícios dos diretores da instrução e
do Instituto Profissional Masculino.

1904

1904
1904
1904
1906
1906
1906

Crédito para a Instrução Pública.

1912
1912

Crédito para aluguéis de prédios destinados as agências da Prefeitura.

1912

Crédito para a Instrução Pública.
Crédito para os cobradores municipais.
Créditos para a Diretoria Geral de Obras e Viação.

1912
1912
1912

Créditos extraordinário para pagamento de contas do exercício de
1912, da Diretoria Geral de Obras e Viação. ofício de 26/02/1913.

1913

Credores do Senado da Câmara, contemplados na balanço geral de
15/01/1830.

1830

Credores = parecer da comissão de contas sobre fornecimento
madeiras para obras do "Senado da Câmara" e de cera p/. festividades
e ofício de Antônio dos Santos Cunha, empregado da contabilidade
sobre uma lista de credores da Câmara Municipal.

1830

Credores e créditos ; = abertura de "créditos".
Credores sobre o pagamento do que se está a dever aos credores da
municipalidade.
Credores da municipalidade.
Conta-corrente da Câmara Municipal p/ pag. de obras públicas
inclusive a reconstrução do Paço Municipal.
Credores = relações dos que têm de ser pagos. "Câmara Municipal da
Côrte"

1830-1913
1842-1843
1843-1845
1874-1876
1876

Credores da municipalidade = relação descriminada de credores, data,
1878-1885
origens das dividas, autorizações e quantias, etc.
Credores da municipalidade = certidões sobre vários "credores".

1879

Credores da municipalidade = relações impressas, referentes á
"credores" dos exercícios de 1882-1886.
Credores da municipalidade = requerimento pedindo pagamento de
várias quantias, pelo passivo.

1882-1886
1887-1888

Credores e empréstimo. Relação nominal dos credores da Câmara
Municipal, pequenos possuidores do "empréstimo municipal".

1889

Credores da Prefeitura do Distrito Federal (relação.)
Culto cívico á Bandeira Nacional.

1897-1902
1908

Culto dos mortos = requerimento de Raymundo Teixeira Mendes por
ocasião da comemoração cívica de Benjamin Constant.

1893

Documentação avulsa = cemitérios de Campo Grande (1909.) Irajá,
(1911 a 1912.) Inhaúma, (1907 a 1911.) Ilha do Governador, = (19061881-1912
1908.) Jacarepaguá, (1905-1911.) S. Francisco Xavier (1911.) S.
Francisco da Penitência = (1909.) "custas"(1881-1905.)
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Custas := requerimentos, informações e pareceres acerca de custas
pagas pela municipalidade ou a que tenha sido nela condenada.

1832-1850

Custas impugnadas-requerimentos e pareceres.
Custas pagas ou recolhidas pela municipalidade.
Custas pagas ou adiantadas aos procuradores.
Décima Urbana = prédios da cidade do Rio de Janeiro. demarcações,
leis, lançamento e cobrança.
Décima Urbana = requerimento de Francisco Maurício D'Oliveira
sobre um sistema de seu invento para a Numeração Predial Urbana da
Côrte.
Décima Urbana = ofício do inspetor de Fazenda da Província do Rio
de Janeiro á Câmara Municipal sobre a necessidade de ser reformada
numeração predial da cidade.
Décima Urbana = requerimento de Francisco Alvares Pereira Ribeiro
de Mattos e Cirne, coletor da décima da freguesia da Candelária.

1852-1884
1888-1890
1890-1900
1817-1836
1832

1833

1836

Décima Urbana = balança e pagamento do imposto de décima dos
prédios do mercado, e outros, pertencentes ao patrimônio da Câmara 1841-1843
Municipal.
Décima Urbana = requerimento do fiscal da freguesia de Inhaúma
sobre o pagamento de gratificação pelos trabalhos do lançamento e
1843
cobrança do imposto da "décima".
Décima Urbana = requerimento de Antônio de Souza Monteiro
Pedroso sobre os prédios da rua Formosa, 124-157, e da rua S. Diogo,
1849
54.
Décima Urbana = divisão da Côrte em cinco seção, com a designação
1856
dos logradouros.
Décima Urbana= ofício da Diretoria de obras municiais da Côrte á
Câmara Municipal sobre o critério á ser adotado para a concessão de
1875
licenças de obras.
Defesa Militar = fortificações. ofício do fiscal do 1º distrito da Lagoa
sobre desmoronamento de parte do antigo Forte do Leme

1872

Demandas de João de Souza Quintabilha e José Marques Lisboa sobre
1833-1850
aquinhoamento de menores, (1833) e outros, (1835-1850)
Demolição da casa de Manoel José de Souza Leite, sita a Rua da
Gamboa s/n.
Demolição de uma barração na praia de Mata-porcos, cópia extraída
no Arquivo Nacional (1916.) pelo amanuense Francisco de Araújo
Campos.
Demolição de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios e outras demolições.
Demolições de prédios.
Cortiços e estalagens = papéis relativos á demolição de cortiços e
estalagens existentes no Rio de Janeiro. Há referencias á célebre
estalagem da "cabeça de porco" á rua Barão de S. Felix, 154, etc.

1820
1821
1830-1838
1831-1854
1841-1849
1850-1859
1860-1879
1880-1893
1881-1882
1892-1899

Demolições := Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção.) Letra C 1902-1907
T.
Arte musical = programa do 1º concerto regido pelo maestro patrício Jorge Guilherme Brauniger - realizado no Instituto Nacional de
1936
Música, em 10/05/01936.
Demolição - carta de sentença a favor de Sylvana Emília dos Reis
Souza e outros proprietários do prédio nº 135 antigo, da rua 1º de
1910
Março.
Depositário geral = papéis sobre o processo de Antônio José Lopes
1807
Guimarães, acusado de desonestidade.
Depositários.
1824-1828
Depositário geral = requerimento de Valentim José dos Santos, sobre
1830
entrega da fiança que teve para exercer o cargo.
Depositário da freguesia da Candelária; comunicação do Secretário
Interino da Câmara Municipal, Feliciano Guilherme Pires, dirigida ao
contador, sobre a proposta do vereador Dr. Domingos de Azevedo
Coutinho de Duque Estrada, de Joaquim Rodrigues de Moura, para
depositário daquela freguesia.

1859

Depósitos := vários papéis referentes ao assunto.

1820-1882
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Depósitos = (fianças - apólices – objetos diversos - assuntos de
1830-1869
comércio e indústria, obras, etc.
Depósitos, = guia de receita para o cofre de depósitos da Câmara
1833
Municipal,(19/08/1833)
Depósitos - fiança e restituição de depósitos.
1875-1912
Depósitos = requerimento de Francisco e Calos Rossi sobre o depósit
para caução as obras de calçamento das ruas; S. Luiz Gonzaga e
1882
Paraíso, em Paula Mattos.
Depósitos = vários papéis referentes ao assunto.
1883
Depósitos referentes ao ano de
1884
Depósitos referentes ao ano de
1885
Depósitos vários papéis sobre o assunto.
1886
Depósitos vários papéis referentes ao assunto.
1887
Depósitos.
1888
Depósitos.
1889
Depósitos; = vários papéis referentes ao assunto.
1890
Depósitos; = vários papéis referentes ao assunto.
1891
Depósitos referentes ao ano.
1892
Depósitos; = vários papéis referentes ao assunto.
1893
Depósitos referentes ao 1º semestre do ano 1894 e vários papéis
1894
referentes ao assunto.
Depósitos referentes ao 2º semestre do ano 1894 e, vários papéis
1894
referentes ao assunto.
Depósitos do 1º trimestre de
1895
Depósitos do 2º trimestre de
1895
Depósitos do 3º trimestre de
1895
Depósitos do 4º trimestre de
1895
Depósitos referentes ao 1º trimestre.
1896
Depósitos referentes ao 4º trimestre.
1896
Depósitos referentes ao 4º trimestre.
1896
Depósitos referentes ao 1º trimestre.
1899
Diretoria Geral de Fazenda := Prefeitura do Distrito Federal;
empréstimo de 4.000-000 (receita e despesa do novembro de 1905.

1905

Depósitos referentes ao 2º trimestre.
1899
Depósitos referentes ao 3º trimestre.
1899
Depósitos referentes ao 4º trimestre.
1899
Depósitos referentes ao 1º trimestre.
1900
Depósitos referentes ao 3º trimestre.
1900
Depósitos referentes ao 4º trimestre.
1900
Depósitos referentes ao 1º trimestre.
1901
Depósitos referentes ao 2º trimestre.
1901
Depósitos referentes ao 3º trimestre.
1901
Depósitos referentes ao 3º trimestre.
1901
Depósitos referentes ao ano 1902.
1902
Depósitos para concorrências e fornecimentos a diversas repartições
1902-1903
municipais.
Depósitos referentes aos meses de abril e maio de 1903.
1903
Depósitos referentes aos meses de junho e julho de 1903.
1903
Depósitos referentes ao período de 06/08/1903 a 19/01/1904
1903-1904
Depósitos para garantia de apelações por infração de posturas.
1903-1906
Depósitos referentes ao 1º trimestre.
1904
Depósitos referentes ao 2º trimestre.
1904
Depósitos referentes ao 3º trimestre.
1904
Depósitos referentes ao 4º trimestre.
1904
Depósitos para garantia concorrências e fornecimentos a diversas
1904
repartições municipais.
Depósitos para garantia de concorrências e fornecimentos a diversas
1904
repartições municipais.
Depósitos = diversos papéis referentes ao mês de janeiro de 1905.

1905

Depósitos referentes ao período de janeiro á julho de 1905.
1905
Depósitos para garantia de concorrências e fornecimentos a diversas
1905-1906
repartições municipais.
Depósitos para garantia de concorrências e fornecimentos a diversas
1905-1907
repartições municipais.
Depósitos em ações de desapropriações
1905-1909
Depósitos e restituições, referentes ao período de 05/01 a 19/11.

1906

Depósitos referentes a comerciantes.
Depósitos referentes ao período de
Depósitos = vários papéis referentes ao período.
Depósitos de obras (levantamento)

1906
1907-1909
1910
1902-1904
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Depósitos de obras (levantamento)
Depósitos de obras (levantamento)
Depósitos de obras (levantamento)
Depósitos de obras (levantamento)
Depósitos de obras (levantamento)

1904-1905
1904-1905
1905-1906
1905-1906
1905-1906

Depósito público - ofício do depositário geral Francisco Teixeira de
Lima, ao Secretário da Câmara Municipal, Luiz Joaquim de Gouveia.

1865

Depósitos de porcos := edital da Câmara Municipal sobre a postura de
1876
06/10/1876.
Depósito público - ofício do depositário geral sobre o depósito de
1876
animais destinados ao matadouro.
Depósito publico para recolher ao depósito, vários porcos que se
acham á rua conselheiro Afonso Celso - entre as do Tôrres Homem e
1888
Senador Nabuco, em Villa Izabel.
Depósito público = guias de recolhimento de animais e objetos, por
1896-1903
infração de posturas, etc.
Depósitos públicos = nomeação de depositários municipais.
"depositário geral" subordinado ao Governo da União - ofício 1899
consulta e pareceres
Desapropriação = rua das Laranjeiras, esquina c/ a do Leão protesto
1872
de Antônio de Oliveira Leite Leal.
Desapropriação do prédio, 28 da Praia da Saudade em Botafogo, para
construção de um edifício destinado à Faculdade de Medicina do Rio
1881
Janeiro.
Desapropriação e logradouros públicos sobre a "cia. de tecidos São
Lázaro" Praia de S. Cristóvão e praia Retiro Saudoso, e rua Paraná, e
1890
terrenos de santa casa da Misericórdia.
Desapropriação de vários prédios e terrenos ás ruas; Estácio de Sá,
Hadock Lobô, S. Cristóvão, Machado Coelho, trav. de Santa Rita,
1893
largo de Santa Rita e rua São Bento.
Desapropriação do prédio da travessa do Tinoco, 11, propriedade de
1893
Antônio Alves.
Desapropriação do prédio á rua Municipal nº 23, requerimento da
1894
proprietária, Virginia Ferreira Teixeira.
Desapropriação := ofício do prefeito Dr. Furquim Werneck sobre os
prédios Nº S: 23 da rua Municipal, e largo de Santa Rita, 16.

1895

Desapropriação := Diretoria de Estatística e Arquivo (2ª seção).

1899-1906

Desapropriação por Utilidade Pública.

1833-1890

Desapropriação por utilidade pública de terrenos e benfeitorias
pertencentes a Manoel da Silva Ramos, no morro do livramento.

1858

Desapropriação de terrenos da praia de Santa Luzia. (terrenos de
marinhas.)
Desapropriações do prédio nº 1 do beco do Guarda-Mór, para
alargamento da praça da Glória.
Desapropriação na rua Paissandu, Largo do Catete, de propriedade de
José Cândido Gomes.
Desapropriações na rua da Saúde s/nº.
Desapropriações dos prédios, 96 e 98 da rua da Glória. edital a
respeito da Câmara Municipal.

1862
1876
1878
1880
1881

Desapropriações sobre a hospedaria da rua Visconde de Itaúma nº 3.

1889

Desapropriações de um prédio na Praça da República s/nº. ou nº 99.

1891

Desapropriações por utilidade pública dos prédios do largo da Lapa,
pertencentes ao convento do Carmo, largo do Moura, rua Municipal,
1891-1909
16, 23 e 25. rua Visconde do Rio Branco, 38. rua Estácio de Sá, 84.
rua de S. Pedro, 315. Rua S. Cristóvão, 12, 14,outras
Desapropriações na rua General Câmara nº s: 316 e 318. rua do
Hospício, 224. e rua do Ipiranga s/n.

1892

Despropriações na rua do Ipiranga, e rua de S. Cristóvão nº: 16 e 18.

1893

Desapropriações na rua Lia Barbosa s/n. e largo de Santa Rita, 16.
rua de S. Cristóvão, 2.
Desapropriações para túnel da Saúde; prédios das ruas da prainha e
da Saúde.
Desapropriações, obras novas e conservação de prédios.
Desapropriações na rua Conde Bonfim nºs: 171-a a 173, e rua de S.
Cristóvão nºs: 12 e 14, e outras.

1894
1896
1896
1896

Página 28

Desapropriações na rua Petrópolis esquina c/ Barão Loreto, cia. de
carris Carioca.
Desapropriações na rua 13 de maio e Evaristo da Veiga. s/n
Desapropriações =rua do Pinheiro, 20 e rua 13 de Maio, 30.
Desapropriação na Praia de Botafogo nºs266, 268 e 270. Cia. de
carris do Jardim Botânico. E rua da Prainha, 46

1897
1898
1899
1900

Desapropriações = largo da Assembléia nº 11. rua da Harmonia, lote,
76. rua da Prainha, 46. rua Sergipe (antiga Real Grandeza,88.)

1901

Desapropriações na rua D. Manoel, 27 e 29. Rua da Gamboa s/n e 73.
Rua General Câmara,rua Santo Prainha, 44 e 221. Rua Santo
Antônio, 34.

1902

Desapropriações na rua Visconde do Rio Branco, s/n. rua Cristóvão
Colombo nº 46. rua da Carioca, 52. trav. Barbosa, 7. rua 13 de maio,
41. rua Frei Caneca, s/n. Travessa Santa Luzia, 1.

1902-1908

Desapropriações = ruas; da Assembléia, 76. e 92 Alfândega, 230 e
216, 215 e 217, 220, 219. Rua Barão do Pillar, s/nº. rua Carmelino nº
1. e 170. rua da Assembléia, 14, 98. rua Camerino, 76, 45 e 47. rua e
Senador Pompeu, 77 e 75-loja. Camerino, 15, 58, 139. rua
Conselheiro Saraiva, 4 rua Camerino, 21. rua da Prainha, 97. rua
Camerino, 164, 127 e 145 e nº 9, 13, 62, 95. rua da Alfândega, 228.
rua Camerino, 168. rua Senhor dos Passos, 74. rua Camerino 141 e
143 e nº 13 do largo S. Domingos. rua Camerino 172, 103 e nº 60, 50,
115 e 67, 49, 51, 53, 55, 57, 87, 117, 105, 85. rua Conselheiro
Saraiva, 26, 28, 30 e 32. rua Camerino, 118. rua Dr. Joaquim Silva,
45. dr. Corrêa Dutra, 69. D. Manoel, 25 e 27 e outras.

1903

Desapropriações nas ruas; da Assembléia, 44, 106, 108, e 110. rua
Marechal Floriano, 24. rua Barão de Icaray e Honório de Barros.
praia de Botafogo, 56. rua Camerino, 64, 166. rua da Conceição, 80 e
82. rua Camerino, 19. rua da Carioca, lado ímpar. rua S. Bento, 2, 4 e
6. rua Conselheiro Saraiva nºS: 26,28,30 e 32. rua Camerino, 156,
113. rua do Catete, 200 e 202. rua Camerino, 66. rua da Carioca, 32.
rua Dr. Carmo Neto, 234. rua Laura de Araújo, 109. rua Frei Caneca,
400, 213, 215, 64. rua Hospício, 114. beco de João Batista, 16. rua
Marechal Floriano, 14. rua lavradio, 170. rua Marechal Floriano, 12.
Beco de João Batista, 3. Rua Marechal Floriano, 207. Rua S. Pedro,
320 e 322. Rua do Nuncio c/ a rua Marechal Floriano, s/n. Beco
Manoel de Carvalho nºs: 12 e 14. rua dos Ourives, 167. rua do
Ouvidor, 140, 142 e 144. Travessa do Paço, 2 e 4. Rua 7 de
Setembro, 4 e 6. Rua do Carmo, 37. Rua da Saúde, 41 e 43. Teófilo
Otoni, 114 e nº 148. Rua Uruguaiana, 9, 137 e nº 170. Rua Teófilo
Otoni,122 e 124 e 126. rua Viscondessa de Pirassinunga, 14-a e 16

1904

Desapropriações= ruas: Alfândega, 124. Assembléia, 52, 36 e 38.
Catete, 204. da Carioca, 28 e 30. Conselheiro Saraiva 2. do Catete,
255, 227 e 229, Camerino, 116. da Carioca,120.Camerino,136.
Carioca, 24. Camerino, 138, 147,107,86. da rua 7 setembro. Rua
Assembléia, 28. Camerino, 107. Carioca, 66 e outras. Rua Teófilo
Otoni, 120 e rua da Carioca, 24

1905

Desapropriações ; Rua: Frei Caneca, 416 e 418. da Carioca, 126, 128,
130, 123, 134, 136. do Catete 1, 164, 166, 167, 168, da Carioca 2,
94. Catete, 152. Candelária, 31. da Carioca, 102, 94. Lavradio, 122.
Evaristo da Veiga, 94. Estácio de Sá, 50. Rua do Bispo, 50, 48. Frei
Caneca, 115, 117. Catete 1. General Câmara, 236, 135 e 137.
Gonçalves Dias 21, 22, 23 e 24. Visconde de Maranguape 168 e 168do Catete 164, 166, 168, 168-a e 221. Cristóvão Colombo, 46.
General Câmara, 355. Gonçalves Dias, 6.. Rua do Hospício 32, 146 e
148. Luiz Gama, 34, 36. Lavradio, 186, 104. da Luz, 86. Lavradio,
156, 158, 146, 148, 182, 184, 159. do Rezende, 47 e 49. do Senado,
18 a 34, 12 a 16, 36 a 44.Lavradio 163. do Nuncio 47, 49, 51.
Alfândega 360. S. Januário, 26 Rua Padre Januário, 26. Praia do
Pinto, 8. Rua Frei Caneca, 111. Rua Riachuelo, 100, 80. da Relação,
2 e 4. Praça da República 83. Rua do Rezende, 23, 25. Visconde de
Sapucay, 133. do Senado, 192, 214, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
36, 211. Rua 7 de Setembro, 80, 10. Treze de Maio s/n. Uruguayana,
180, 113. Vital, 22. Ladeira do Val

1906

Desapropriações sem indicação de logradouros.

1904
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Despesa municipal (desapropriações) Diretoria de Estatística e
Arquivo, (2º seção.) ofícios do prefeito á Diretoria de Fazenda
Municipal.

1906

Desapropriações na rua Frei Caneca s/n. e nº 231 ruas; Gonçalves
dias, 23. do Hospício, 26. dos Inválidos, 116, 123, 125 e 127.
Lavradio, 90, 60, 88. da Misericórdia, 113. Marechal Floriano 66. do
Rezende, 150 ant. 36. do Senado, 165, Riachuelo, 84. Rua da
Relação, 2, 4. da Saúde, 112. do Senado, 35. Conselheiro Zacarias, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. rua Segunda (no morro da Saúde, c/
Ladeira da Saúde) nºs: 1,3,3-a,5,5-a,7,9,11,13,15. Ladeira da Saúde,
35 e 37.

1907

Desapropriações na av. Beira Mar e Praia das Saudades e mar. Ruas;
Barão de S. Gonçalo, 11. ruas Camerino, 69. Visconde de Inhaúma,
41. Travessa Santa Luzia, 9. Ruas; D. Júlia, 51. General Câmara,
332. do Rezende, 20. Livramento, 150 e 152. Praia da Saudade nº 12
Ruas do Senado, 35. Travessa Santa Luzia, 21, 15, 17, 19. Praia da
Saudade, 16 e 18. Ruas de Santa Luzia, 7, 9. Praia da Saudade, 4, 6,
8.Travessa Santa Luzia, 11. Ruas 7 de Setembro, 18. Praia da
Saudade, s/n. Travessa Santa Luzia, A-1.

1908

Desapropriações no largo da Assembléia, 9. e Outros Logradouros.

1909

Desapropriações; ruas; Camerino, 80. Largo da Cancela, 65. Ruas;
Conde de Bonfim e Desembargador Isidro, s/n. Propriedade no Meyer
de Francisco José Gonçalves, (referencia.) ruas; Diamantina, 66, 74,
68. Marechal Bitencourt, 70. Farani, 12 ant. 68. S. Leopoldo, 123,
125, 127. Misericórdia, 83 a 99 nºs Antigos. e nºs; 1,3,7. Largo da
Misericórdia, 1.Ruas da Misericórdia nºs; 87, 89 hoje nºs: 121, 123,
125, 135. Largo da Batalha, 5, 7, 2 antigo. Ruas; Nery Pinheiro, 78.
Pedro Ivo, 136, 147. Ruas S. Cristóvão, 481, 125-a. Vinte e Quatro de
Maio, 285 (av.) Ruas Marechal Machado Bitencourt, 73

1910

Desapropriações;
Desapropriações;
Desapropriações;
Descanso dominical e nos dias feriados da igreja.
Termo de desistência de agravo de um réu.
Despachantes municipais = criação da classe.

1911
1912
1912
1853
1772
1854

Despachantes - 1º Centenário dos despachantes da Prefeitura do D.F.

1954

Despachantes municipais = criação de cargos.
Despachantes municipais = Diretoria de Estatística e Arquivo (2ª
seção.)
Despachantes municipais := Nomeações, demissões, propostas,
fianças, posturas particulares.

1854-1859
1856-1909
1860-1869

Despachantes municipais := nomeações, fianças, propostas, etc.

1865-1885

Despachantes municipais := nomeações, demissões, propostas,
pedidos, fianças, relações, etc.
Despachantes municipais := pedidos de nomeações, fianças, pareceres
propostas, etc.
Despachantes municipais := nomeações, demissões, propostas. pedido
, fianças, relações, etc.
Despachantes municipais := nomeações, demissões, propostas,
pedidos, fianças, relações, etc.
Despachantes municipais = relação dos que se acham quites com a
Fazenda Municipal.
Receita e despesa da municipalidade, demostração da receita
arrecadada e despesa realizada.

1870-1888
1887-1899
1890-1899
1900-1909
1901
1852

Despejos do prédio nº 146 da rua do Ouvidor. Comércio do Brasil

1905

Devastação de matas = oficio do Ministro do Império sobre incêndio
nas matas da Lagoa de Freitas. fabrica das chitas

1833

Dicionário geográfico do Brasil, do doutor Alfredo Moreira Pinto

1883-1888

Diploma passado a Braz José de Freitas para exercer a profissão de
farmacêutico.
Diretoria de Obras = alvarás
Diretoria de Obras = alvarás
Diretoria de Obras = alvarás
Diretoria de Obras = alvarás

1836
1910
1911
1912
1913
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Diretoria de Obras = alvarás
1914
Diretoria de Obras = alvarás
1915
Diretoria do Tombamento = exposição do diretor sobre serviços da
1890
repartição.
Discurso pronunciado pelo Sr. Cândido Barata Ribeiro, (15/08
1866
Discurso pronunciado pelo Dr. Pedro Sanches de Lemos, Médico, por
ocasião da inauguração do edifício da Prefeitura de Poços de Caldas,
1911
(Minas Gerais) (7/5/
Discurso datilografado e elaborado pelo Dr. Aureliano Gonçalves de
Souza Portugal, na inauguração da "derma"do Dr. Francisco Pereira
1914
Passos, (5/11/1914.)
Distribuição do frio, a domicilio, por meio de tubos de ferro. Capitão1891-1892
tenente colatino Marques de Souza.
Distribuidores elétricos de "perfumes" requerimento de Domingos
1891
Saus e D. Juan Gatell.
Diversões públicas= pedidos de licenças. (1º volume.)
1832-1869
Diversões particulares = pedidos de licenças.
1833-1908
Diversões públicas = requerimento de Pedro Aubertin sobre licença
Diversões públicas := galeria óptica á rua da Quitanda, 47 e Arco da
Guarda Velha.
Diversões públicas = "café - cantante" no prédio, 9 do campo da
Aclamação.
Diversões públicas := projeto da Cia. "Grande Panorama Nacional"

1840
1855-1856
1858
1861-1885

Diversões públicas = pedidos de licenças.
1870-1899
Diversões = festas oficiais.
1870-1907
Diversões públicas = reclamação.
1874
Diversões públicas := circo á rua Souza Pinto, Villa Guarany - e circo
1833-1885
para cavalinhos de pau
Diversões públicas = portaria do Ministro da Agricultura, comercio e
obras públicas sobre a pretensão de Alexandre Pereira de Sá Ferraz para montar um ou mais "telescópios no Pico do Corcovado"

1884

Diversões públicas = Club Recreativo Dezessete de julho - no curato
1884-1885
de Santa Cruz. "estatutos e mais papéis"
Diversões públicas = exibição de espetáculos e audição do aparelho
1888-1889
copo-fone, invenção de Sócrates Valeriano.
Diversões públicas = jogos populares e infantis - denominados; Tívoli
petição de José Rufino Rodrigues de Vasconcelos.
Diversões públicas := Montanhas Russas, requerimento e plantas, de
Agustinho Pereira de Araújo e Emílio Chasseraux.
Diversões públicas = requerimento do Dr. Possidonio de Carvalho
Moreira, propondo-se a construir um edifício denominado
"Auditórium"
Diversões públicas = montanhas russas e "jogos da bola" na Lapa.
Oficio do Eng. Araújo Gondom.
Diversões públicas - circo equestre zoológico "francês Pierre,
requerimento da Irmandade do SS. de Sant'Anna.
Diversões públicas= jogo da bola, jogos atléticos, frontão fluminense,
boliche, divertimento denominado - labirinto, em S. Cristóvão,
cosmorama na rua do Ouvidor, câmara escura portátil, belódromo
nacionais parecer do advogado visconde de Ouro Preto. Rua Visconde
do Rio Branco s/n,
Diversões públicas = requerimento de Carmo Salomão e Eduardo
Rios, Sobre estabelecimento de diversões.
Diversões publicas = Circo equestre no Meyer. Coreto em frente a cia.
telefônica para recepção do Ministro Português, conselheiro Thomaz
Ribeiro.
Diversões & jogos no Jardim Zoológico e funcionamento do
velódromo nacional, (boliche moderno) etc.
Diversões púbicas = pedidos de licenças inclusive touradas, etc,
etc.(111 v.)
Diversões públicas = papéis sobre funcionamento e vistoria de um
circo, Realengo, no distrito de Campo Grande.

1890
1890
1890
1890-1893
1891-1892

1891-1899

1893
1895
1898-1901
1900-1910
1903

Divertimentos públicos = papéis de José Fernandes de Oliveira; de
Manoel de Azevedo, Manoel Pereira da Silva Guimarães, diretores do 1894-1895
boliche Nacional, e Manoel Ismael Zevada.
Dívida Nacional ; projeto de Antero José Ferreira de Brito. (Diretoria
de Estatística e Arquivo) (2º seção.)

1830
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1853-18651887-1902

Dívidas da câmara

Vários assuntos = diversões públicas, (cinemas;) ruas do Catete, 279
(1909) . Conde Bonfim, 298 (1909). Frei Caneca, 51 (1909).
Boulevard de 28 de Setembro, 437 e 439 (1909) Nova de S. Pedro, 29
1909-1910
(1909) Visconde do Rio Branco, 57 (1909) Largo de Catumbi,
101(1910) Ruas; São Clemente, 37 (1910). Visconde do Rio Branco,
40 e 42 (1910)
Dívida da municipalidade, proveniente de calçamento.
1861
Dívida da municipalidade = relação nominal dos credores da Câmara
1881-1886
Municipal. (doc. na contadoria.)
Dívida passiva da municipalidade; carta de Lino José da Costa Frazão
parecer do Diretor da Secretaria do império, Dr. Campos de Medeiros.

1889

Dívida passiva = relação de credores da municipalidade organizada
1894
em 2/10/1895
Dívida da municipalidade - débito da Prefeitura Municipal em
1895
30/11/1895. (contas de 1894-1895.)
Dívida Passiva - parecer da comissão da Secretaria de Estado de
1889
Negócios do Império (1881 a 1887.)
Dízimos pertencentes á Santa Casa da Misericórdia. autos de processo
1775
de Manoel da Costa Figueiredo.
Dobre de sinos = parecer da Comissão de Salubridade da Sociedade d
1833-1834
Medicina, relator; Claudio Luiz da Costa.
Docas= propostas, pareceres, requerimento etc. nas escadas da saúde
da Gamboa (1868)-(1870). D. Pedro II (1871.) de "Madeira" no
terreno em que está de posse a cia. Ferry, até o arsenal de guerra
1868-1879
(1871) Entre a parte oriental do arsenal de gerra e a entrada da doca
do mercado, (1871-1879)
Docas D. Pedro 11 := desapropriação pela cias. das docas Dão Pedro
11, dos prédios nºs: 116-a e 116-b da rua da Saúde, pertencentes ao
1871
Banco Rural e Hipotecário.
Docas D. Pedro II, - requerimento do conde da Estrela, sobre
aprovação do Cais geral da cia. e nova rua Projetada ligando c/ a
1875
praça Municipal.
Doca na praia D. Manoel = ofício e condições da Diretoria de obras
1884
municipais.
Doca Quinze de Novembro, e melhoramentos, na enseada de São
Cristóvão. projeto e proposta de Colatino Marques de Souza.

1890

Doca D. Pedro II
Doca D. Pedro II
Cartório do primeiro ofício = documentos e registros originais do
seculo XVII. extratos feitos em 1931, sendo tabelião o Dr. Hugo
Ramos, pelo paleografo Manoel Alves de Souza. (Diretoria de
Estatística e Arquivo (2ª seção)
Cartório do Primeiro Ofício = documentos e registro originais do
século XVII. Extratos feitos em 1932, sendo tabelião o Dr. Hugo
Ramos, pelo paleografo Manoel Alves de Souza. (Diretoria de
Estatística e Arquivo - 2º seção.)
Extratos datilografados de documentos existentes no cartório do
primeiro ofício da cidade do Rio de Janeiro.
Documentos sobre o Aqueduto da Carioca e Ladeira do Castelo:
(vistorias.)
Documentos colonias necessários do Arquivo Municipal. Ofício do
Arquivo Nacional.
Donativos das câmaras do Brasil para reedificação de Lisboa, em
rasão do terremoto.
Donativos e urgência do estado = carta de José Teixeira de Melo em
resposta a que lhe escreveu o "Senado da Câmara"
Festa do trabalho, (popular.)
Donativos para urgências do estado (cobrança.) Arquivo Nacional.
(1916)
Donativos e subscrições para urgências do estado.
Donativos e subscrições para urgências do estado, autorizado pelo
Príncipe- Regente D. Pedro por portaria da Secretaria dos Negócios d
Reino
Donativos e subscrições para urgências do estado.
Donativos e urgências do estado = requerimento de João Pedro de
Souza de Oliveira.
Donativos para as obras públicas do município, proposta do vereador
Haddok Lôbo.

1884
1890
1612-1650

1662-1671

1621-1673
1830
1894
1755
1817
1871
1822
1822-1824
1822-1823
1822-1826
1841
1859
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Donativos ás escolas municipais, oferta de Joaquim Luiz da Silva
1871
Veiga.
Donativos para escolas públicas municipais. Várias ofertas.
1887
Donativos ao asilo S. Francisco de Assís. Oferta de D. Cecilia de
1901
Moraes Monteiro de Barros.
Donativos.
1902-1907
Busto do Dr. Francisco Pereira Passos na praia de Botafogo. Cópia da
1916
ata da inauguração. (2/9/1916.)
Echo da Câmara dos Deputados = portaria do Ministro do Império
Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante de Albuquerque.

1832

Eletricidade, = fiscalização.
1906
Eletricidade = instalações e vários assuntos a matéria.
1909
Elevador mecânico - ou ponte denominada "enclincd suspension
bridge"- para transporte de passageiros até o Pão de Açúcar, portaria
1883
do Ministro da Agricultura, comércio e obras públicas, conselheiro
Henrique D'Ávila.
Elevadores para o morro de Paula Matos.
1884-1897
Elevador (e restaurante) estabelecendo comunicação entre a rua
Russel c/. o morro da Glória. Requerimento de Carlos Vianna.

1891

Elevadores = despacho do prefeito Dr. Ubaldino do Amaral Fontoura,
sobre a resolução do Conselho Municipal, concedendo a João Lopes
Ferreira Pinto, autorização para elevadores e pareceres.

1898

Religiosas do desterro = embargo. terrenos aforados á religiosas do
desterro.
Embargue de gêneros = documentos referentes a capitanias e
províncias do Brasil.
Empréstimos = autorização para o Banco do Brasil ; portaria do
Ministro do Império João Severino Maciel da Costa, (28/5/1824.) e
letras sacadas pelo "Senado da Câmara"
Empréstimo ao "Senado da Câmara" feito pelo Banco do Brasil.

1782
1792-1826
1824-1827
1826

Empréstimos feito pelo vereador, coronel Diogo Gomes Barroso, ao
1827
"Senado da Câmara.(26/2/1827)
Empréstimo por "letras" da câmara da Prefeitura.
1830-1909
Empréstimo para a fatura do novo matadouro e custo e rendimento da
1834-1847
praça do Mercado da praia do Peixe,(1834-1841)
Empréstimo (apólices.) proposta do Barão de Bonfim.
Empréstimo para o novo matadouro, (apólices,) com declaração do
valor.(plano de 10/10/1845.)
Empréstimo para o novo matadouro, (apólices,) com declaração do
valor dos juros e apostas. ( plano de 10/10/1845.)=
Recibos de pagamento de (apólices.) (juros.) novo matadouro.
Empréstimo contraído pela Câmara Municipal com o Barão do
Bonfim. conta de juros e amortização (1845.)

1845
1845
1845-1858
1845
1846-1867

Empréstimos = antigos empréstimos da câmara: lei 369 (18/9/1845)
Lei 628 (17/9/1851)de 22-12-1857, com o Banco Rural e
Hipotecário de 21/02/1861, novação do anterior. de 31/12/1863, com
o London & Brasilian Bank ld, lei nº 3.019 (9/11/1880)

1847-1898

Empréstimos = documentos relativos a empréstimos projetados e
1851-1907
oferecidos.
Empréstimo celebrado com o Barão da Vila Nova do Minho, para
1852-1853
conclusão da metade da obra do novo matadouro.
Empréstimo= carta do Barão de Vila Nova do Minho ao comendador
Francisco José dos Santos Rodrigues, presidente da Câmara
1855
Municipal.
Empréstimo com o Banco Rual e Hipotecário.
1857
Empréstimo com a caixa de depósitos para pagamento de várias
1878
despesas da Câmara Municipal.
Empréstimo para liquidação da dívida passiva da municipalidade e
1879
melhoramentos da cidade.
Empréstimo para consolidação da dívida de calçamentos da cidade em
1880
apólices sorteáveis.
Empréstimo := chamada de subscritores de empréstimo e papéis de
1880
vários credores.
Empréstimos = registro de amortização de juros de empréstimos

1886-1890
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Empréstimo de Morton Rose & Cia. (representante,) o Visconde de
Figueredo.
Empréstimo municipal = memorandum apresentado em sessão da
Câmara Municipal, pelo vereador Dr. José Ferreira Nobre,
(17/9/1889.)
Empréstimo contraído pela municipalidade, com Morton Rosse &
Cia., do Londres. (representante,) o Visconde de Figueredo.

1889
1889

1889

Empréstimo municipal, de Morton Rosse. Amortização da dívida,
1889
depositada no tesouro nacional.
Empréstimos := 1º externo (Morton Rosse & Cia., de Londres.)
Justificações das primeiras despesas com os pareceres da Secretaria d 1889-1908
Ministério do Império, etc.
Empréstimos = 1º empréstimo externo Morton Rosse & CIA., de
1890
Londres. Notas sobre os saldos e pagamentos.
Empréstimos := diversos documentos acerca de apólices municipais. 1890-1904
Empréstimos com o Banco da República do Brasil. demostração do
movimento da caixa da Municipalidade com o banco, por contrato de
penhor mercantil. (25/4/1893.)
Empréstimos interno em bônus contraído em 25/04/1893, como Banco
da República do Brasil.
Empréstimo := vários documentos sobre o assunto.
Proposta de empréstimo de Luiz Galvez, para o resgate, consolidação
e unificação das dívidas municipais e trabalhos de saneamento da
cidade, (5/9/1895)
Empréstimos interno celebrado em - 1895, com o paleografo, em
virtude do dec. de 7/12/1894.
Empréstimo := relação das despesas retiradas do empréstimo
municipal, em virtude da autorização do prefeito de 9/11/1896.
Empréstimos = documentos sobre um pedido de informações do
conselho municipal, dirigido a Prefeitura.
Empréstimos interno, lei nº 481, de 4/12/1897.
Empréstimos em penhor mercantil de apólices, celebrado com
Theodoro Wille & Cia. em 1900.
Empréstimos com caução de apólices.
Empréstimos := dívida interna e externa da municipalidade. quadros e
movimento dos empréstimos.
Empréstimos municipais ; guias, ofícios e outros papéis. Diretoria de
Estatística e Arquivo (2º seção)
Projeto de empréstimo com a empresa sanitária para melhoramentos
da cidade.
Empréstimo municipal por emissão de apólices - (prospecto.) lei nº
1.101, de 19/11/ de 1903, para despesas com o saneamento e
embelezamento da cidade do Rio de Janeiro.
Empréstimo := quadro demostrativo do movimento do referido
empréstimo, de (1904-1905.)
Empréstimo = notas da despesa com aplicações especial e por conta d
empréstimo, conta do Banco da República e apontamentos sobre
apólices.
Empréstimos interno contraído em 1904.
Empréstimos municipais. receita/despesa
Empréstimo := demostração do movimento do empréstimo, produto
liquido, e receita, e despesa respectivas.
Empréstimo := conta-corrente com o Banco da República do Brasil,
produto líquido e despesa, e quadro demonstrativo
Empréstimo = movimento da conta do empréstimo.
Empréstimos interno autorizada pela lei municipal nº 1,069, de
5/1/1906 e decreto nº 594, de 29/3/1906.
Empréstimos externo, contraído em 1909 com Siligmau Brothesi de
Londres.
Empréstimo - receita e despesa.
Empréstimo da municipalidade do Rio de Janeiro (1927.) há
documentos que dizem respeito a uma operação de crédito de
$26.500.000. Rio de Janeiro A.D.F. (6/1/1936.
Empresa de exposição municipal; gêneros alimentícios e outros de
comércio e indústria e diversos públicas. Contrato de João Manoel
Navarro.
Documentação avulsa := empresa teatral (imposto de espetáculo,) etc.
(Arquivo Municipal)
Encadernadores := operários da Empresa Nacional para o serviço da
Diretoria de Fazenda autorizações para pagamento pelos cofres
municipais.

1893-1895
1893-1895
1894-1895
1895
1895-1901
1896
1897
1897-1898
1900-1901
1900-1909
1900-1906
1901-1909
1903
1903-1904
1904-1905
1904-1906
1904-1908
1905
1905-1907
1905-1908
1906
1906-1907
1909
1909
1927

1888-1890
1900-1902
1903-1909
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Encadernação do Arquivo Geral da Prefeitura. ofício do chefe interino
da seção.

1914

Engraxates = vários papéis sobre licenças. empresa de engraxates.

1878-1879

Engraxates = proposta de Morris N. Koln e Carlos Martins da Silva.
1879
(Cadeiras de invenção própria)
Engraxates = propostas para o serviço; requerimento pedindo
1883-1888
licenças, etc.
Engraxates := vários papéis de Morris N. Koln e sessão de direitos
1886-1888
deste a Jerônimo Maximo Romano.
Engraxates = proposta do arquitecto Antônio Vianna.
1887
Engraxates := requerimentos pedindo licenças, propostas, reclamação,
1890-1892
pareceres, etc.
Engraxates = requerimento pedindo licença a Prefeitura.
1898
Epidemias de várias moléstias = requerimento de José Gomes
1792
Guimarães.
Epidemia de cólera - morbus = cópia extrato do "jornal de S.
1831
Petersburgo. Medidas Adotadas para debelar a epidemia"
Epidemia de cólera - morbus e febres palustres. portarias, instruções,
providências para dessecação de pântanos e socorros a população
1831-1834
pobre de vários pontos da província do Rio de Janeiro, etc.
Epidemia de febre escarlatina. parecer do dr, Antônio Felix Martins.

1843

Epidemia de febre escarlatina. parecer dos drs; Manoel de Valadão
Pimentel, Joaquim José da Silva e Thomaz Gomes dos Santos.

1843

Epidemia de febre escarlatina. parecer da comissão da Academia de
Medicina, em resposta as consultas do Governo Imperial e da Câmara
1843
Municipal da Côrte, (8/8/1843.)
Epidemias := febres em Iguassú, enfermaria de S. Sebastião por
ocasião da epidemia de cólera - morbus (instalada) no paço da Câmara 1846-1900
Municipal, etc.
Epidemia de cólera - morbus = enfermaria de S. Sebastião no Paço
Municipal, of. do Ministro do Império Luiz Pedreira do Couto Ferraz,
1855
etc.
Equitação – requerimento de Marculino Rodrigues da Costa Junior professor de equitação, com escola à rua Riachuelo, nº 9, etc.

1877

Escola Nacional de Tiro = proposta de Castro de Yturral. parecer do
advogado da Intendência Municipal Dr. Bandeira de Mello.

1891

Escrituração de marinhas. providências sobre o assunto. Diretoria do
Patrimônio.
Escritura de venda de terras em Piratininga.
Escritura de venda de duas chácaras, (terras na Gamboa,) confrontes
com a bica dos Marinheiros e estrada Real que vai para S. Cristóvão.
Escrituras, traslados, certidão, etc de prédios e terras lavrados em
cartórios de tabeliães, etc.
Escrituras = traslado de escrituras de compra e venda imóveis na
antiga e desaparecida rua da Ajuda.
Escritura de venda - parte de duas casas á rua da Ajuda, que fazem
João Antônio Gonçalves Barbosa, de André Alves Pereira Vianna
Equitação.
Escritura de venda de terras na Fazenda Botafogo estação de Costa
Barros Filho e Acari (copia)
Escritura de compra de propriedade confrontante com a rua do Parto.
Escritura de venda de de terras da Fazenda Botafogo estação do Costa
Barros Filho e Acari (cópia)
Escritura = traslado de venda de Uns chãos que faz Simão Pereira
Barreto, Testamento de Josepha Maria Pereira Sodré. (terreno á rua do
ouvidor.)
Escritura de venda de duas moradas de casas terreas, que fazem
Manoel José Pereira do Rêgo e sua mulher D. Anna Fausta de
Almeida ao desembargador José Fortunato de Brito Abreu Souza
Meneses, á rua do Lavradio, terreno foreiro do "Senado da Câmara.
Escritura de venda de casas = beco da Alfândega.
Escrituras e registros, lavrados em livro de juizados de paz.
Escrituras lavradas em juizados de paz. Cópias, certidões e extratos,
etc.

1894
1626
1742
1757-1833
1761-1828
1764
1939
1770
1939
1792

1819

1822
1832-1873
1844-1873

Página 35

Escrituras, traslados e públicas fôrma de prédios e terrenos vendidos a
1851-1902
particulares, e lavrados em cartórios de tabeliães de notas.
Escrituras sobre assuntos comerciais.
Escritura antinupcial = certidão de escritura de contrato antinupcial
que faz o comendador João Gomes Camillo da Silva para casar-se
com D. Beneditina Ferreira da Silva.
Escritura pública de venda de uma casa e terrenos, benfeitorias, etc
que faz D. Felicissima Luiza da Silva Fragoso ao comendador
Francisco José dos Reis, na praia da Ribeira, na Ilha de Paquetá.
Escrituras de Arrendamentos lavradas entre particulares em cartórios
de tabeliães: prédios e terrenos.
Escrituras de arrendamentos. (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º
seção.)
Escrituras sobre prédios e terrenos necessários a logradouros públicos
(c/ 2 plantas.)
Escrituras de contratos e obrigações, arredamentos, sublocações etc.
Lavrados por particulares.

1861-1889
1864

1869

1880-1902
1891-1914
1903-1903
1871-1901

Cópia correspondentes ao mês de setembro de 1936. (continuação do
índice do cartório do 1º ofício da capital,) sobre venda de imóveis. 1654-1692
Procuração e quitação.(traslados, etc.)
Cópias sobre escrituras, procuração, vendas de terras e casas,
engenhos, etc. traspasso, vendas, obrigações, hipoteca, quitação,
traslados, empréstimos e alforrias de escravos.

1615-1694

Cópia sobre escrituras, traslados, trapasse de aforamentos de casas,
procuração, vendas de terras, etc., quitação, doação e arrendamento.

1693-1698

Cópia sobre escrituras, traslados, trapasse de aforamentos de casas,
procuração, vendas de terras, etc., quitação, doação e arrendamento.

1696-1698

Cópia da escritura de venda de um terreno á margem da estrada de
ferro do Rio D'Ouro, que faz a matriz de inhaúma a Prefeitura,
(17/06/1913.) Local do antigo cemitério da irmandade.

1913

Escritura da Fazenda dos Macacos.
1873
Escrivão de órfãos - nomeação de João Borges Pereira
1828
Escrivão de Juiz de Paz da Freguesia do Engenho Velho =
1830
requerimento e mais papéis de João Borges Pereira.
Escrivão de Juiz de Paz da Ilha do Governador = requerimento de
Francisco José da Silva Quadros, ex - escrivão interino da décima do
1831
bairro de S. José e parte do Engenho Velho.
Escrivão e secretário da Câmara Municipal. Ato do governo da
1815-1835
regência, de (5/9/1835.)
Escrivão de Luiz de Paz da Freguesia da Lagoa Protesto de João
1875
Maria de Almeida Tinoco
Escrivães de justiça = petições de candidatos aos cargos de escrivães
1883
de justiça.
Escudos = cerimônia da quebra de escudos por ocasião do falecimento
da rainha D. Maria 1ª em 20/03/1816. (c/ 82 anos.)
Escudos argentino e brasileiro que ornamentaram o palácio da
Presidência da República, em Buenos Aires, durante a estadia nesta
cidade, do presidente Campos Sales. Ofício da municipalidade de
Buenos Ayres.
Esmolas do "Senado da Câmara" para os santos, (lugares de
Jerusalém.) requerimento de Frei José da Conceição passo de Arcos e
Frei Francisco de S. José Belem, vice-comissários da Terra Santa,
nesta cidade.
Espiritismo e sonambulismo = petição de Adelia Meral, moradora da
rua Gonçalves Dias, 13 e parecer contrário da Junta Central de
Higiene.
Estabelecimentos de banhos públicos.
Estabelecimentos balneários e lavanderias.
Estabelecimentos balneários lavanderias e creches
Estabelecimento balneário = banheiros econômicos. requerimento do
Dr. Manoel Antônio marques de Faria. Contrato de 13/06/1881.
Estabelecimentos balneários, lavanderias e creches
Estabelecimentos balneários = pretensão do Dr. Júlio César Ferreira
Brandão.
Estabelecimentos balneários e lavanderias.

1816

1900

1791-1803

1876-1883
1831-1845
1872-1883
1884-1890
1888
1888-1890
1890
1891
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Estabelecimentos balneários e lavanderias e pequenos mercados
higiênicos.
Estabelecimentos balneários, lavanderias e pequenos mercados
higiênicos.
"Estábulos" = Diretoria de Estatística e Arquivo (2ª seção.)
"Estábulos" = licenças para construção e reconstruções de estábulos.
Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção.)
"Estábulos" = licenças para construção e reconstruções Diretoria de
Estatística e Arquivo (2º seção.)

1891
1892-1896
1896-1900
1901-1902
1902-1913

Estábulos = vários assuntos. Ruas ; Bom Pastor, 128. ruas do Catete,
180. ruas Dr. Luiz de Vasconcelos, 49-D. Ruas Duque de Caxias, 3. 1909-1910
Ruas Pinheiro Guimarães, 27-F. Rua Tavares Guerra, 38.
Estabelecimento de Caridade = Asilo do Bom Pastor.
1894
Estabelecimentos de caridade = Recolhimentos Santa Rita de Cássia.
Requerimento de Basílio de Moraes, fundador e diretor do
1896
recolhimento
Estabelecimento de caridade e assistência. Albergues dos mendigos,
1865
sobre o prédio à rua Santa Luzia nº 29.
Estabelecimentos de impressão litográfica e gravura.
1831-1891
Estados e municípios do Brasil. Armas dos estados do Brasil, á
excepção de S. Paulo e do Rio Grande do Sul e de alguns municípios, 1903-1907
por ordem geográfica dos estados.
Fotocópia do documento de criação da Ouvidoria do Espírito Santo

1732

Rua General Caldwell, 4 e do fiscal de Sant'Anna, Thomaz Joaquim
Tavares.

1876

Estalagem e cortiços = requerimento e outros papéis relativos a
existência e a fiscalização sanitária e de costumes dessa habitações
coletivas. (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º seção.)

1834-1880

Estalagens & cortiços = requerimento e outros papéis relativos a
existência e á fiscalização sanitária e de costumes dessas habitações 1881-1890
coletivas.
Estalagens & cortiços = requerimento e outros papéis dizendo a
respeito a existência, higiene, costumes e extinção dessas habitações 1891-1900
coletivas. (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º seção.)
Estatística das estalagens = agência de São José.
Estatística das estalagens = agência de Sant'Anna. Registro das
estalagens
Registro das estalagens.
Estatística das estalagens de 29/3/de 1899 a 5/7/1902.
Registro das estalagens
Estatística das estalagens.
Registro das estalagens.

S/D
1894
1900
1899-1902
1901
1901
1901-1902

Estalagens & cortiços = requerimento e outros papéis relativos a
existência, higiene, costumes e extinção dessas moradias coletivas.
(Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º seção.)
Registro das estalagens.
Registro das estalagens.
Estalagens & cortiços = requerimento e outros papéis relativos á
existência e a extinção dessas moradias coletivas. (Diretoria de
Estatística e Arquivo) (2º seção.)

1901-1903
1901-1902
1901-1902
1904-1907

Estandarte do Senado da Câmara = conta de Antônio José Serra.

1817

Estandarte da Câmara Municipal = ofício do procurador.
Estatística da freguesia de Santa Rita.
Estatística da freguesia de Santa Rita
Estatística de casas de comércio, nº de vezes, embarcações, veículos
terrestres e notas sobre licenças para obras, alvarás de negócios e
receita de despesa.
Estatística das casas de comércio situadas na freguesia do Espírito
Santo.
Estatística = requerimento de Júlio Procópio Favela Nunes, pedindo
ser Diretor da Repartição de Estatística ultimamente criado na Câmara
Municipal da Côrte.

1866
1839
1841

Estatística do Ensino Público - primário.

1843
1878
1888
1896 ou 1898

Estatística = papéis sobre informações requisitadas á Diretoria geral d
1894-1895
obras e Viação pela Diretoria do Interior e Estatística, etc.
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Estatística predial. Exercício de 1899. Diretoria Geral do Interior e
Estatística da Prefeitura do Distrito Federal.

1899

Estatística = proposta á municipalidade apresentada pelo Dr. José
Antônio de Araújo Vasconcelos - sobre Serviço de Estatística.

1895

Estatística escolar = ofício do Diretor da Instrução Pública Dr. Manoe
Bonfim.

1897

Estatística de Tranuways, estradas de Ferro e outros meios de
condução. Proposta do chefe da seção Dr. Ernesto dos Santos Silva, d
funcionário da Inspetoria de Matas José Militão de Sant'Anna.

1901

Estatística municipal : impostos, inclusive o predial, infração de
posturas e Instrução Pública.

1901

Estatística municipal = notas sobre o plano de serviços a executar.

S/D

Estátua do Almirante Barroso ; of. da Associação Beneficente
"Almirante Barroso."
Panorama estatístico do Rio de Janeiro exposição organizada pela
Diretoria de Estatística e Arquivo do Distrito Federal.
Estátua de D. Pedro I = contribuições
Estátua de D. Pedro I : (ofícios) - subscrições nacional.
Estátua de D. Pedro 1 = subscrição nacional.
Contribuições para a estátua de D. Pedro I datas
Estátua de D. Pedro I = vários documentos.
Contribuição para a estátua de D. Pedro I
Estátua de D. Pedro 1º = subscrições, donativos e mais papéis sobre o
momento em honra ao Primeiro Imperador.
Estátua de D. Pedro I = subscrições, donativos e mais papéis sobre o
monumento em memoria do primeiro imperador e sua inauguração,
em 30/03/1862.
Estátua de D. Pedro 1º = ofícios dos Ministérios dos Negócios
Estrangeiros e do Império, acompanhados de comunicações de
brasileiros em Londres e Paris

1908
1828
1825
1825-1827
1825-1827
1825-1827
1825-1864
1826-1827
1832-1834
1853-1862

1856

Estátua de D. Pedro 1º = referentes a subscrições, donativos, etc.

1863-1873

Estátua de D. Pedro 1º := parecer de Heitor de Cordovile e Dr. Carlos
Ciancon, o diretor da Escola de Belas Artes - Rodolpho Amoêdo.

1894

Estátua de Duque de Caxias = iniciativa da criação de monumentos.

1880

Estátua de Duque de Caxias = remessa feita pelo Conselho Municipal
ao Arquivo da Prefeitura, do auto da inauguração da estátua, e a
medalha
Auto de inauguração da estátua equestre de Duque de Caxias
Estátua do General Osório = projeto da construção
Estátua de José Bonifácio.
Estátua de José Bonifácio.
Estátua de São Sebastião = requerimento de Francisco Manoel
Chaves Pinheiro, escultor.
Estátua de São Sebastião = requerimento do professor de estatuaria d
Imperial Academia de Belas Artes - Francisco Manoel Chaves
Pinheiro.
Estátua do Visconde do Rio Branco = ofício de Luiz de Castro, redato
do "Jornal do Comércio"
Estátua do Visconde do Rio Branco.

1899
1899
1885-1895
1862-1872
1891-1893
1881-1883
1883
1882
1898-1902

Estátua de Teixeira de Freitas, colocada na praça S. Domingos.

1905

Estátuas, monumentos e obras de arte.
Termos dos que pretendem naturalização.
Estrangeiros Naturalizados.
Matrículas de estrangeiros naturalizados.
Estrangeiros naturalizados.
Juramento de estrangeiros naturalizados. (nº 3)
Estrangeiros naturalizados.
Juramento de estrangeiros naturalizados.
Exame químico mandado proceder pela Câmara Municipal em
materiais.(pagamento)
Esgotos = Pedidos dos moradores do Caminho do Catete dirigido ao
"Senado da Câmara" para que seja cumprida a portaria do Ministério
do Império, (22/05/1829.)
Esgotos = Freguesias da Candelária, Engenho Novo, Engenho Velho,
Espírito Santo, Glória, Sacramento, Sant'Anna, Santo Antônio, S.
Cristóvão, São João Batista da Lagoa e São José.

1843-1913
1832-1846
1833-1858
1833-1871
1842-1857
1857-1871
1858-1871
1859-1861
1839
1829

1832-1889
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Esgotos = requerimento de proprietários, e de moradores na cidade d
1833-1884
Rio de Janeiro sobre o serviço de esgotos, e canalizações gerais.
Esgotos = Diretoria de obras municipais. correspondências oficiais e
pareceres dessa Diretoria relativos aos serviços de esgotos da cidade 1846-1878
do Rio de Janeiro.
Esgotos = A) Junta Central de Higiene Pública. B) Inspetoria de Obra
1851-1879
Públicas. C) Ministério de Agricultura, comércio e obras públicas.
Esgotos = "Águas servidas" ; documentos sobre o transporte dessas
1861
águas, por meio de carroças.
Esgotos = Cia. Rio de Janeiro - City Improviments. Cidade do Rio de
1863-1887
Janeiro.
Esgotos = Cia. Rio de Janeiro - City Improviments. Doc. sobre
1865-1869
mictórios e latrinas públicas.
Esgotos = Papéis sobre o inicio do serviço de canalizações e outros da
"The Rio de Janeiro - City Improviments Company Ltda. Ofício sobre 1865-1869
o serviço executados; pareceres diversos, projetos de posturas.
Esgotos = repartição fiscal do governo. Cidade do Rio de Janeiro.

1866-1889

Esgotos da Cidade do Rio de Janeiro; mictórios e latrinas públicas.

1868-1871

Esgotos = papéis sobre canalizações e outros serviços da "Rio de
Janeiro - City Improviments Company Ltda. Ofícios dos fiscais da
municipalidade = pareceres diversos.
Esgotos = decreto do Governo Imperial.
Esgotos de águas pluviais = "Empresa de Joseph Hancovel"
Esgotos = galerias de águas pluviais: ruas ; Barão de Mesquita e
Leopoldo, no Andaraí e no Largo dos Leões.
Esgotos = papéis sobre canalizações e outros serviços da "The Rio de
Janeiro - City Improviments Company Ltda. Ofícios sobre serviços
executados; pareceres, etc.
Esgotos = condutores das águas das calhas dos prédios. Pretensão de
costa & pires.
Esgotos = caixas automáticas, cópias e pareceres.
Esgotos = impresso do contrato celebrado entre o governo provisório
da República dos Estados Unidos do Brasil e a Cia. Rio de Janeiro City Improviments Company Ltda., dobre os esgotos nos subúrbios

1870-1882
1875
1877-1885
1881-1884
1883-1888
1890
1890
1890

Esgotos = Companhia Rio de Janeiro - City Improviments Company
1890-1900
Ltda., requerimento e pretensão dessa cia.
Esgotos = papéis sobre canalizações e outros serviços da "The Rio de
Janeiro - City Improviments Company Ltda. Ofícios sobre serviços 1890-1900
executados; pareceres, etc.
Esgotos = serviços de canalizações gerais da cidade do Rio de Janeiro.
a) documentos da Diretoria de higiene municipal. b) documentos da 1890-1908
Diretoria de obras municipais. c) pretensões de particulares
Esgotos: a) repartição - fiscal do governo b) Inspeção Geral de Obras
Públicas correspondências e pareceres, etc.
Esgotos = pretensão ; François de Doucher para instalação do seu
aparelho denominado - comburente privilegiado pelo dec. 1345 de
19/11/1891.
Esgotos = projetos de Postura Municipal relativo á aparelhos de
esgotos domiciliares, aprovado em sessão de (31/12/1891.) pareceres
documentos sobre o assunto.
Esgotos: Conta-corrente dos serviços entre a cia. City Improviments e
a Intendência Municipal.
Esgotos = a) Conselho Municipal do Distrito Federal. b) Ministério do
Interior e de Viação.

1890-1907
1891

1891-1892
1891-1895
1891-1907

Esgotos do Rio de Janeiro : materiais peças, águas pluviais e servidas.
Correspondência oficial da Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura 1902-1908
do Distrito Federal. (Diretoria de Estatística e Arquivo)(2º seção.)
Esgotos = ofícios do fiscal da City Improviments - dirigidos á
1906-1907
Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura.
Esgotos do Rio de Janeiro = materiais fecais, águas pluviais e servidas
correspondências oficial da Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura 1909-1915
do Distrito Federal.
Expediente da Câmara Municipal : por tarifas sobre a remessa de
1834-1835
expedientes dos anos;
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Expedientes da Câmara Municipal; ofício do porteiro, Capitão
Leopoldo Alves Barrão.

1883

Exploração de minerais = papéis sobre os estudos de Roque Schuch,
1839-1841
de mineral encontrado no saco do Alferes, que se supõe ser prata.
Exploração de minerais; pedido de Antônio Ferreira Buttes,Francisco
Alberto da Silva Bissão e Francisco de Paula Palhares, para
1875-1890
explorarem minas de antimônio que dizem existir em vários pontos da
cidade, bem assim de cobre, ferro, chumbo, enxofre, prata e ouro.
Exploração de minerais no município da Côrte. área compreendida
pelos os morros do Nhéco, Pinto, e da Formiga até a praia digo; Villa
Guarany. Ouro, prata e outros minérios "Valentin dos Reis Carneiro.
Exploração de minerais no município da Côrte. ouro e outros
minérios, nos morros do Pinto e da Formiga, = freguesia de Sant'Anna
Edurin Drysdale.
Exploração de pedreiras = minuta para uma lei.
Exposição de flores; jardim da praça da República = ofício do prefeito
Leite Ribeiro.
Exposição Internacional de Higiene e Educação e convite dirigidos á
Câmara Municipal pelos os Drs. Domingos José Freire e Pedro
Affonso da Carvalho.
Exposição Itinerante (metrô)
Exposição de Museu de Belas Artes no prédio nº 8 do largo de São
Francisco de Paula. requerimento Mme Perrone.
Exposição Permanente do Brasil. = requerimento de João Alvares de
Azevedo Macedo sobrinho, presidente da cia. Exposição Universal
Permanente do Brasil.
Exposição preparatória para a de Chicago; ofício do Ministro do
Interior Tristão de Alencar Araripe, sobre a contribuição da
municipalidade.
Exposição Nacional de Higiene.
Exposição de S. Luiz, nos Estados Unidos da América do Norte.
Exposição preparatória do Distrito Federal - na cidade do Rio de
Janeiro. atas e listas de expositores (incompletas.)
Exposições. (Arquivo Municipal.)
XIV Feira de amostras da cidade do Rio de Janeiro. Feira de amostras
de artigos domésticos.
Expostos: requerimento de Maria da Conceição, pedindo pagamento
pela a criação de um enjeitado
Expostos: (Arquivo Municipal.)
Expostos: requerimento de Brites e Rangel, pedindo pagamento pela
criação de um enjeitado
Expostos = requerimento do procurador do "Senado da Câmara"

1887

1888-1889
S/D
1902
1884
1975
1875
1891

1891
1907-1909
1903-1904
1844-1909
1955
1759
1759-1845
1760
1797

Expostos = requerimento dos administradores dos expostos da "Santa
Casa da Misericórdia" pedindo ao "Senado da Câmara" pagamento
sobre o assunto.
Expostos: requerimento do administrador dos expostos da Santa Casa
da Misericórdia, sobre pagamento - contribuição do "Senado da
Câmara"
Expostos: requerimento do provedor e da mesa da Santa Casa da
Misericórdia, administradora da Casa de expostos, pedindo ao
"Senado da Câmara"a contribuição devida.

1806

1806

1811

Expostos = pedido dos administradores dos expostos da Santa Casa da
1835-1871
Misericórdia, sobre pagamentos, e "patrimônio dos expostos"
Expostos = papéis sobre o recolhimento de uma criança á casa dos
expostos e a despesa.
Extinção de cães = pastilhas de estriquinina para matança, etc.
Extinção de cães= proposta do vereador cunha para a matança.
despesa feita com a matança na freguesia de São José.

1848
1833-1888
1830-1833

Extinção de cães = requerimento de Joaquim Pinto, sobre o Luiz de
1831
paz da freguesia de Sant'Anna.
Extinção de cães = vários papéis sobre contas de pastilhas
1841-1847
envenenadas para matança e assuntos correlatos.
Extinção de cães = portaria ao contador da câmara, pedindo-lhe
1842
informar quanto se têm gasto com a matança de cães.
Extinção de cães = proposta de Frederico Rabshalm.
1842
Extinção de cães := conta do fiscal de Sant'Anna sobre a compra de
1847
pastilhas de estriquinina.
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Extinção e matrícula de cães = projeto da Junta de Higiene Pública, e
pareceres. portaria do Ministério do Império.
Extinção de cães = pastilhas de estriquinina.
Extinção de cães (estriquinina.)
Extinção de cães = apanha de cães e extinção - portarias, ofícios,
contratos, etc.
Extinção de cães = requisição do fiscal do 2º distrito de Campo
Grande, de pastilhas.
Extinção de cães = remessa de pastilhas de estriquinina.
Extinção de cães = vários papéis sobre a matança de cães (decretada
em 1898). Contrato celebrado com Luiz Gruder, requerimento,
ofícios, pareceres, etc.
Extinção de cães = ofício do Diretor da Higiene.
Extinção e matriculas de cães. Circulares da Diretoria Geral de Policia
Administrativa, Arquivo e Estatística.
Extinção de cães = apanha destes animais. Oficios da
Superintendência do Serviço da Limpeza Pública e particular dos
agentes da Prefeitura.
Extrato da correspondência registrada para diversas autoridades (livro
nº 3.)
Extrato do registro do livro nº 1 – correspondência para diversos
cidadãos.
Extrato de termos de contratos e fianças.
Extrato do (livro nº 4º) de termos de obrigações e fianças.
Extrato do livro termos de obrigações e fianças. (livro nº 1º)
Extrato do livro de termo de obrigações e fianças. (livro nº 2º)
Extração de areia nas praias da cidade; portaria do Ministro do
Império, Antônio Pinto Chichorro da Gama.
Extração de areia na praia do Flamengo.
Extração de areia da praia de Botafogo; portaria do Secretário da
Câmara.

1851-1854
1865
1876-1878
1882-1888
1891
1896-1897
1898-1903
1901
1903
1905
1845-1850
1845-1852
1850-1853
1874-1879
1882
1882
1834
1834
1841

Extração de areia nas praias da cidade; parecer do capitão do porto a
respeito, e cópia do ofício que a Câmara Municipal dirigiu ao Ministro
do Império, Conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz.

1856

Extração de areia no Campo da Aclamação.

1878

Extração de areia da praia do Flamengo e de outras. e da Freguesia da
Glória. Ofício do capitão do porto, Rodrigo Antônio de Lamare.

1880

Extração de areia da praia de Santa Luzia. ofício do capitão do porto,
Rodrigo José da Rocha.
Extração de areia das praias da cidade. ofício do prefeito Dr. Francisc
Furquim Werneck de Almeida.
Extração de moinha na Ilha do Brocoió.
Fábricas de tanoaria e charutos.
Fábricas = requerimentos diversos sobre funcionamentos de fábricas,
pareceres a respeito.
Papéis sobre fábricas. (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º seção)
diversas.
Fábricas = requerimentos sobre funcionamentos de fábricas.
Fábricas; = licenças, funcionamento e fiscalização em geral. Diretoria
de Estatística e Arquivo (2º seção.)
Fábricas = licenças, funcionamento e fiscalização geral. (Diretoria de
Estatística e Arquivo. (2º seção)
Requerimentos sobre fábricas, etc.
Fábricas = requerimento sobre funcionamentos pareceres de
autoridades sanitárias e outras.
Fábricas = licenças, funcionamento e fiscalização em geral. Diretoria
de Estatística e Arquivo (2º seção.)
Fábricas = fiscalização de estabelecimentos fabris onde trabalham
crianças decreto de 17/01/1891.
Fábricas = requerimento e obras gerais, de adaptação. (Diretoria de
Estatística e Arquivo (2º seção.)
Fábricas de asfalto e de mármore artificial; = requerimento de
Hermenegildo Antônio Pinto.

1895
1896
1898-1899
1826-1827
1831
1832-1850
1848-1879
1851-1879
1880-1889
1881-1883
1884-1888
1890-1890
1891-1898
1903-1910
1845-1853

Fábricas de asfalto, (chales & janes,) req de Vicente Pinto de Oliveira
1847-1848
(rua do Catete) e José Maria Gomes & Cia. (Ponta do Caju)
Fábricas de asfalto = abaixo assinados dos moradores e proprietários
das ruas do propósito e da Gamboa
Fábricas de bebidas alcoólicas, á rua da Guarda Velha nº 8.
Fábricas e oficinas que existem no centro da cidade. Portaria do
Ministro da Justiça Gustávo Adolpho D'Aguilar Pantoja.

1877
1893
1837
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Fábrica de sabão e velas á rua Miguel de Frias. requerimento Macedo
& Velerio.
Fábricas de velas e sebo = requerimento de Feliciano Marques
Perdigão.
Fábricas = higiene municipal - indenização por sentença judicial a
José Joaquim Alves, pelo fechamento da sua fábrica de cerveja á rua
das Marrecas nº 7.
Faculdade de Direito do Recife.
Faculdade de Direito de São Paulo.
Faculdade de Medicina da Bahia.
Gêneros alimentícios (farinha), subida de preço.

1906-1910

Fazenda da Boa Vista, município de São Gonçalo. Traslado da
escritura de venda e compra e quitação que fazem o Dr. Fernando
Pereira da Rocha Paranhos e sua mulher e o Dr. Álvaro Pereira da
Rocha Paranhos e sua mulher ao Dr. João Luiz Pinto Campista e de
quitação que aquele dá José Domingos da Silva.

1884

Fazenda do Engenho Novo, em Guaratiba. papéis sobre limites e foros

1884

1872
1831

1862-1871
1859-1871
1856-1871
1823

Fazenda de Manguinhos =carta do Dr. Lourenço Tavares, dos próprio
municipais ao dr. Jeronimo Coelho, diretor de obras, em
1907
(06/08/1907.)
Fazenda de Santa Cruz = Fazenda de Santa Cruz = Nomeação do
1878-1889
conselheiro A. Eulálio de Miranda Rêgo.
Fazenda de Santa Cruz = demarcação da situação denominada serrote
do Bom Jardim, na Lagoa do Cocá, de propriedade de Antônio
Barbosa de Araújo (consta a planta topográfica) e também consta a
derrota da marcação da fazenda denominada do Pau Cheiroso

1846

Fazenda de Santa Cruz = pag. do arrendamento do terreno e de foros
1888-1905
onde está o matadouro público.
Fazenda de Santa Cruz = arrendamento do terreno ocupado pelo
1906
matadouro.
Fazenda de Santa Cruz (extrato de um trabalho publicado pelo
"Correio da Manhã " em entrevista concedida pelo Dr. Oscar Pimente
1828
(cópia) (Jornal do Comércio = 12/08/1828
Fazenda da Freguesia, em Jacarepaguá, requerimento de D. Anna
Inocência Telles de Menezes, sobre assinatura de Termo.

1831

Fabre amarela = medidas higiênicas. portaria do Ministro de Império,
visconde de Monte Alegre. (14/02/1850.) Ofício do fiscal de São José
Antônio Joaquim Xavier de Melo, sobre desinfecção; Ofício do fiscal
do sacramento, Joaquim José da Rocha e Silva.

1850

Febre amarela = vários papéis sobre providências adotadas contra a
epidemia e meios profiláticos.
Febre amarela = medidas higiênica. Ofício do fiscal de Santa Rita, do
presidente da junta central de higiene, Dr. José Pereira Rêgo e do fisca
da freguesia de Santo Antônio.
Febre amarela = vários papéis sobre providências adotadas contra a
epidemia, e meios profiláticos.
Febre amarela = vários papéis sobre providências adotadas contra a
epidemia e meios profiláticos
Febre Amarela = minuta de ofício da Prefeitura do Distrito Federal,
sobre medidas a adotar para evitar a propagação nesta cidade.
Manifestação em Santos.
Febre amarela := Óbitos - indicações e notas, c/. discriminação de
logradouros.
Febre amarela = vários papéis sobre providências adotas contra a
epidemia e meios profiláticos.
Febre amarela = cartograma da epidemia organizada pela Diretoria
geral de saúde pública, c/. planta da cidade do Rio de Janeiro, com as
convenções adotadas.
Febre amarela e varíola = ofício dos sub-delegados das freguesias da
Gloria e do Sacramento. do presidente da Junta Central de Higiene
pública Dr. Antônio Corrêa de Souza Costa.
Fechamento de casas comerciais aos domingos. parecer do Dr.
Bandeira de Mello, advogado da Intendência Municipal.
Fechamento de casas comerciais = proposta do vereador Duque
Estrada, (29/10/1852.) ofício do fiscal de Paquetá, (15/09/1855.)

1850-1852
1873-1874
1873-1881
1891-1899
1893
1894
1902-1903
1905

1880-1883
S/D
1852-1855
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Vários assuntos = diversões públicas: rua Lopes, esquina da rua Maria
Lopes (Madureira.) Av. Central (Palanques.) Av. Central Nº 154.
(Pavilhão.) com plantas.

1909

Fechamento de casas comerciais aos domingos e dias santificados.
representação dos caixeiros da praça do Rio de Janeiro.

1870

Fechamento de casas comerciais = exposição de negociantes sobre a
postura de (15/11/1873.) Acompanhado do ofício do chefe de polícia
desembargador Tito de Matos.

1878

Fechamento de casas comerciais = projeto de posturas. (10/07/1885.)

1885

Fechamento de portas de casas comerciais = projeto de postura.

1885

Fechamento das casas comerciais = comunicações de negociantes que
voluntariamente se comprometem a fechar aos domingos e feriados
suas casas de negócios, da cidade nova.

1888

Fechamento das casas comerciais = requerimento dos empregados de
varejistas de secos e molhados, de descargas de vapores Parecer sobre
o projeto da Intendência Municipal (28/11/1890.)

1890

Fechamento das casas comerciais = requerimento dos barbeiros sobre
posturas. Empregados em confeitarias sobre o mesmo assunto. Protest
da sociedade União Comercial dos Varejistas de Secos e Molhados,
sobre posturas e fechamento.

1892

Fechamento das casas comerciais; caixeiros do comércio na freguesia
da Gávea. alguns negociantes do Flamengo. Protesto da sociedade 1896-1897
união comercial dos varejistas de secos e molhados, sobre a lei nº 79-c.
Fechamento de casas comerciais; turmas de empregados para os
serviços das "casas comerciais" lei nº 846, de 21/12/1911.
Fechamento de casas comerciais; turmas de empregados para os
serviços das "casas comerciais¨, lei nº 846, de 21/12/1911.

1911-1912
1912

Feiras francas em diversos pontos da cidade . Parecer do advogado da
1891-1892
Intendência Municipal, Dr. Bandeira de Mello e turma de contrato.
Autos de um processo sobre feitiçaria. Autor; Graciano da Silva, Ré;
Bernarda Maria Caetano.
Férias dos operários na obra da ponte de João Alz.
Férias de empregados em obras de pontes, e outras
Férias e outras despesas de obras públicas.
Férias e outras despesas de construções de obras públicas.
Férias e outras despesas de construções de obras públicas.
Teatro S. Pedro de Alcântara. documentos manuscritos do século XIX
substituindo o Teatro Real de S. João, Fundado pelo cabeleleiro
Fernando José de Almeida. (12/10/1813)
Ferradores, e autos.
Ferreiros, caldeireiros, tanoeiros e serralheiros, portaria do Ministro d
Império.
Ferreiros, caldeireiros, tanoeiros e serralheiros. Cópia do decreto nº
256 de 30/11/1841, tornando sem efeito a postura municipal sobre
oficiais.

1770
1825-1827
1827-1829
1837-1839
1837-1840
1855-1856
1813-1904
1782-1784
1841
1841

Festa do divino espírito santo; requerimento do Dr. Henrique José
Pires, procurador da Irmandade do Divino Espírito Santo.

1874

Festas reais = ofício da câmara da Villa de S. João Del Rei.

1818

Festejos de S. Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.
minuta do pedido colonial, regida pelo Senado da Câmara, mandando
1816-1831
suspender os festejos, por motivo de morte da Rainha D. Maria 1º em
1816. e processo de S. Sebastião em 1831.
Donativos e auxílios a Pernambuco

1817

Festejos pela data do juramento da Constituição do Império
(25/3/1824.) requerimento dos moradores da rua da Quitanda.

1831

Festejos pela a data da Independência Nacional. vários papéis sobre
7/9/1882. aniversário.
Festa religiosas.
Festejos pela data de aniversário da Independência Nacional.
Festejos da coroação e sagração do Imperador. contas de vários
negociantes pela armação construída e cortinas com o quê se ornaram
as janelas do Paço Municipal, para os nove dias de festejos.

1834-1871
1835-1913
1838
1841
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Festejos pela data de aniversário da Independência Nacional. vide
Independência Nacional, festejos, etc.

1873-1889

Festejos pela data da Independência Nacional. Ofícios do clube de
regatas Guanabarense, promovidas pela Câmara Municipal.

1885

Festejos pela data de aniversário da Revolução Francesa
Festejos pelo aniversário da Proclamação da Republica. requerimento
de Álvaro Fróes, propondo-se a levantar no centro do Jardim da Praça
Tiradentes - 4 barracas.

1890
1890

Festejos comemorativos da Proclamação da República Brasileira.
Proposta de Angel Leopoldo e cia. De Buenos Ayres (1890) proposta 1890-1892
de Alvaro Mendes para três grandes bailes populares (1892)
Festejos pela data de aniversário da Proclamação da República. vários
1890-1895
documentos, inclusive despesas.
Festejos em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca.
1891
Festejos religiosos data da lei que extinguiu a escravidão no Brasil.
1893
Igreja do Bonfim e N.S. do Paraiso, em São Cristóvão.
Festejos pela terminação da Revolta de 93 a 94. Coretos e mais
1894
ornamentos preciosos no Engenho Novo.
Festejos pela lei de 13/05/1888 que extinguiu a escravidão no Brasil.
1895
declaração de professores do 4º distrito escolar.
Festa do trabalho, realizada em 01/01/1896
1895-1896
Festejos pela data da independência nacional. requerimento do
1896
professor José Alves Moreno.
Festejos pela data de aniversário da Independência Nacional.
1898
Festejos da recepção do Barão do Rio Branco. novembro de 1902.
Convite e agradecimento da comissão do Instituto Histórico e
1902
Geográfico Brasileiro.
Festejos em homenagem a Santos Dumont.
1903
Festejos pela data de aniversário da Proclamação da Republica.
1903-1907
Festejos em memória do poeta Gonçalves Dias. Ofícios da "associaçã
dos empregados no comércio do Rio de Janeiro sobre orçamentação d
edifício, em cujo local residiu o grande poeta, etc.
Festa cívica em memória Benjamim Constant, realizada na escola
normal. (2/6/1905.)
Festejos em memória de José do Patrocínio (17/08/1905.)

1904

1905
1905

Festas em homenagem aos membros do congresso pan - americano.
Festa Promovida pela Prefeitura do Distrito Federal.

1906

Festejos cívicos em honra de Tiradentes. Ofício assinado pelo 1º
S/D
Tenente da Armada Heráclito da Graça Aranha.
Festividade de S. Sebastião. Requerimento do Padre João Lopes
1795
Ferreira, mestre da capela de lé catedral.
Festividade de S. Sebastião. Requerimento de José Antônio de Freitas
1805
Guimarães.
Festividade de S. Sebastião. ( vide S. Sebastião, festejos, procissões,
1822
festividades, etc.)
Festividades religiosas, da Câmara Municipal, = procissões e outras
1822-1908
cerimônias festivas.
Festividade – transcurso do 29 de outubro. Programa de inauguração
levada a efeito , em comemoração da data de 29 de outubro.

1949

Festividade - Inauguração da maternidade de S. Cristóvão
Festividades de S. Sebastião.

1955
1826-1827

Festividades religiosas e populares, = danças, jogos e tradições.

1826-1837

Festividades = tradições populares e religiosas.
1831-1835
Festividade de N. S. da Glória.
1832-1897
XXXVI Congresso eucarístico internacional. propaganda, programas,
hinos e orações. Prefeito do Distrito Federal, eng. Alim Pedro (códice
1955
nº 6)
Falecimento do prefeito Antônio Prado Junior.
S/D
Inauguração do viaduto do trevo das missões.
1995
1º Aniversário da administração do prefeito Alim Pedro.
1995
Aniversário Natalício do prefeito Mendes de Moraes.
1949
Semana da pátria - inauguração do viaduto Ana Nery.
1956
Inauguração da placa rua Major Rubens Vaz.
1956
Memorial dos oficiais administrativos da Prefeitura do Distrito Federa
1949
entregue ao prefeito Mendes de Moraes.
Festividades e coretos = Requerimento (Diretoria de Estatística e
1833-1906
Arquivo) (2º seção) Letras; a-v
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Festividades; = tradições populares e religiosas.
Festividade do Divino Espírito Santo.
Festividade da Penha.
Festividade = tradições populares e religiosas.
Festividades = tradições populares e religiosas.
Festividade de S. Sebastião. Ofício do porteiro Leopoldo Alves Barrã
sobre a iluminação do Paço Municipal.
Festividades pela data da abolição da escravidão.
Festividades religiosas e cerimônias.
Festividade de S. Sebastião. requerimento para queima de fogos em
Realengo.
Festividades reais = requerimentos, contas,etc.

1836-1839
1836-1900
1838-1903
1840-1842
1843-1849

Festividades religiosas = requerimento contas e outras processos.

1760-1828

1885
1888-1898
1890-1909
1898
1760-1823

Festividades religiosas do Senado da Câmara = requerimento contas,
1783-1822
etc.
Festividades de S. Sebastião.
1786-1830
Festividades de S. Sebastião oficio do secretário da mesa paroquial de
1861
S. Cristóvão. (Art. 58 da Lei de 19/08/1846.)
Festividade da semana da criança.
1949
Fiança dada em favor do arrematante da ponte do catete. requerimento
e mais papéis pelos os quais se vê que o fiador Manoel Teixeira de
Queiroz fora obrigado a acabar aquela obra.

1795

Fianças do contrato da aferição, levantamento de fiança prestada em
1821-1824
favor do aferidor, e outro papel do depositário geral.
Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1824-1849

Fianças = portarias, etc.

1834

Fianças = contratos, presos, aluguéis de bancas do mercado,
despachantes municipais. Obras da municipalidade, de escravos do
ganho e processos diversos, configuração de escravos.

1844-1867

Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1850-1859

Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1860-1869

Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1870-1879
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Fianças referentes a processos,presos,contratos,obras
municipais,negócios de escravos, procurador da Câmara Municipal, 1874-1894
despachantes municipais, bancas da praça do Mercado e apontadores.
Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1880-1889

Fiança do Dr. Luiz de Queiroz Matoso Maia em favor de seu filho
Luiz de Queiroz Matoso Maia Filho.

1887

Fianças = prestação de fianças e documentos referentes as mesmas

1890-1897

Finanças municipais = balancetes das caixas da Intendência
Municipal. (5/12/1890.)
Finanças := quadro demostrativo dos déficits, da Prefeitura.

1893-1899

1890

Fianças; (Diretoria de Estatística e Arquivo) - (2º seção.) Letras A - T. 1894-1905
Fiança: sentença extraída dos autos de especialização em que são
duplicantes o capitão-tenente José Francisco da Conceição e sua
mulher, a cerca da fiança em favor de Albertino Pimentel - cobrador
da Prefeitura municipal.

1895

Fianças =prestação de fianças e documentos referentes as mesmas.

1898-1908

Fianças = (Diretoria de Estatística e Arquivo) - (2º seção.) Destacando
se o processo relativo a fiança do antigo recebedor municipal
1896-1910
Tertuliano José de Carvalho (1904).
Apólices do Tesouro Nacional pertencentes à Câmara Municipal.
1831
Ofício do procurador Ezequiel Corrêa dos Santos.
Apólices da Câmara Municipal (1º e 2º empréstimos da Ilma. Câmara 1849/1858 e
p/ construção do matadouro.
1861
Finanças municipais:dívida consolidada externa, dívida consolidada
interna, divida flutuante e resumo do passivo (31/12/1902.) Quadros
apresentados pelo Sr. Diretor Geral Hermógenes de Azevedo Marques.
Finanças municipais - receita - despesa e passivo. (dívidas
consolidadas - interna e externa e flutuante.) apontamentos para a
mensagem do Prefeitura. (setembro de 1902.)
Finanças e administração do Distrito Federal.
Fiscalização =portaria do Dr. José Felix da Cunha Menezes,
presidente da Intendência Municipal.
Fiscalização das freguesias de São Cristóvão e do Engenho Novo.
(registro)
Fiscalização de inflamáveis.
Fogos = cópia de uma minuta de aviso que se encontra na Biblioteca
Nacional.
Fogos =artificiais = minuta para uma lei a respeito
Fogos artificiais = fabricas e outros assuntos relativos.
Fogos artificiais (comércio e industria.)
Fogos artificiais
Fogos artificiais = fábricas e comércio de fogos requerimentos,
portarias, ofícios propostas, inclusive de posturas, etc.

1902

1902
1895
1891
1883-1886
1912
1840
S/D
1824-1855
1833-1849
1850-1908
1867-1888

Fogos artificiais = fábricas requerimento e informações.
1890-1897
Fogos artificiais e pólvora. fábrica á rua Humaitá.
1885
Folhinhas = ofício de Joaquim Ferreira Guimarães.
1842
Ata da inauguração da fonte artística, oferecida pelos indústrias e
portuenses Adriano Ramos Pinto & Irmão. A cidade do Rio de
1906
Janeiro.
Fontes artificiais e de ornamentação. (Cais da Glória, contas), Passeio
1906-1908
Público; fonte da área do Palácio da Prefeitura.
Força Hidráulica = por meio de acumuladores. papéis de Antônio de
Carvalho Paes de Andrade, Francisco de Carvalho Figueira Soares 1890-1892
Brandão, André Crrystophe e José Cândido Guilobel.
Formal de partilhas de Manoel Joaquim Pereira.
1844
Fornecimento para o Senado da Câmara. despesa.
1826-1827
Fornecimentos.
1830-1869
Fornecimento a contadoria da Câmara Municipal. Ofício de Antônio
1831
José de Bem.
Fornecimentos para obras de calçamento. propostas e papéis
1865
concernentes ao assunto.
Fornecimentos as repartições municipais, material de expediente.
1865
Várias propostas.
Fornecimentos.
1870-1887
Fornecimento dos negociantes J. A. F. Vilas Boas & Cia.
1883

Página 46

Documentação avulsa = propostas de fornecimentos (1883) Paço
Municipal (1905-1907) poços artesianos (1891-1906) pedidos de
licenças (1891-1902) etc.

1883-1907

Fornecimentos da casa Vilas Boas & cia. Contrato e outros papéis.

1884

Fornecimento de impressos para o expediente da Câmara Municipal.
requerimento do fornecedor Antônio José Gomes Brandão.

1886

Fornecimentos = concorrências propostas, termos de contratos, contas. 1890-1900
Fornecimento da casa Vilas Côas & cia. requerimento destes
1893
negociantes sobre concorrências que ficou sem efeito.
Fornecimentos à Inspetoria de Matas, Jardins e Caça. carta oficial
1896
dirigida aos fornecedores.
Fornecimentos as repartições municipais. Vários papéis; pedidos,
1897-1901
informações, propostas, representações, etc.
Fornecimentos para obras. representação a respeito do Dr. Saint Clair
1897
de Miranda.
Fornecimentos feitos pela empresa do "jornal do comércio" material
escolar. ofícios a respeito das Diretoria da instrução pública e do
1898
interior e Estatística.
Fornecimentos = contas, termos de contratos e orçamentos,
1905-1908
concorrências e propostas.
Fornecimentos e propostas.
1907-1908
Fornecimentos de materiais de construções Concorrências e contratos.

1907

Fornecimentos de materiais de construções. concorrências e contratos.
1905-1906
(1º semestre de 1905)
Fornecimentos = concorrências - propostas - contas - termos de
1907
contratos - orçamentos, etc.
Fornecimentos = concorrências - propostas - contas - termos de
1909
contratos e orçamentos.
Fornecimentos = propostas - concorr6encias - contas - termos de
1914-1915
contratos e orçamentos.
Freguesia de Irajá = patrimônio da igreja. Escritura de doação para
patrimônio que faz o reverendo vigário Manoel da Costa Motta ao
1779
vigário - padre André Lopes de Carvalho (22/7/1779) (Terras no
distrito da capela do Rio de Janeiro.
Freguesia de S. João de Lagoa Rodrigo de Freitas. Ofício do capitão
do distrito Antônio Alves de Araújo, dirigido ao "Senado da
1810
Câmara"(assunto; nova freguesia criada.)
Freguesias do Rio de Janeiro. Nota sobre algumas freguesias...

1815

Freguesias pertencentes à cidade do Rio de Janeiro. sobre as que têm
1831
capelas onde existem juizes de paz.
Freguesia do SS. Sacramento - Notícia histórica do curato do SS.
Sacramento da antiga Sé do Rio de Janeiro (cópia datilografada de
1901
1913)
Frontão Colyseu Lavradio. Pedido de transferência da licença
1896
concedida feito por Alberto Thurry e outros.
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Restauração do quadro de
1894
Firmino Monteiro.
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Cópia da indicação
1896
apresentada ao Conselho Municipal, (18/1/1896.)
Atos e provisões de Estácio de Sá
1565-1592
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. 343º aniversário. Exposição
1910
no pavilhão do Distrito Federal. (2031-1910.)
Ata de traslado da imagem do padroeiro da Cidade de São Sebastião e
das cinzas do fundador Estácio de Sá (Ata de inhumação)

1931

Auto da Exumação dos restos mortais do Duque e da Duquesa de
Caxias
Ata de exumação dos restos mortais de Estácio de Sá
1922
Funerais do Marechal Floriano Peixoto. Contas da corôa depositada n
sepultura em nome do Distrito Federal e compra de um livro da
1895
entrega do corpo.
Latoeiros e funileiros = ofícios e juizes e escrivães de oficios de
1807-1822
"latoeiros e funileiros.
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Funileiros = informação sobre os mestres funileiros. cópia extraída no
Arquivo nacional(1916) pelo amanuense Francisco de Araújo
Campos.
Arquivo do Gabinete do Prefeito, requerimentos. (livro nº 2.) instituto
profissionais.
Ganhadores livres.
Ganhadores livres.
Ganhadores livres.
Ganhadores livres.
Geologia da Província do Rio de Janeiro. Carta do Dr. Emilio
Germon.
Geradores a vapor = requerimento de João Farinha dos Santos, exprimeiro maquinista da armada.
Documentação avulsa = Honorários, (1903-1904.) Vistorias (18571911.) Geradores (1906-1909.) Gratificações (1846-1905) Quitações
(1899.) Guindastes (1869-1909.) Guarda Nacional (1905-1910) etc.
Governança de Luiz Vahia Monteiro
Documentos sobre Gonçalves Lêdo.
Guarda do Exército no Paço Municipal. Ofício da repartição de
ajudante General do exército.
Guarda Nacional.
Guarda Nacional = Lei da Regência
Guarda nacional = referentes a alistamentos e organização de corpo da
guarda.

1821
1911-1914
1837-1873
1879
1879
1880-1887
1839-1840
1892

1846-1911
1725-1732
1822-1823
1878
1830-1867
1831
1832-1913

Guarda Nacional = matrícula de um batalhão de guardas (1840.) e
ofício do Ministro da Justiça, Paulino José Soares de Souza. (1842.)

1840-1842

Guarda Nacional = patente passada pelo Visconde de Itú, presidente
da Província de S. Paulo a Francisco Emygdio Pereira, Capitão da 7ª
cia. do 5º Batalhão de Infantaria do serviço ativo da Guarda Nacional
das comarcas de Sorocaba e Patuhy.

1883

Guarda Nacional = referentes a alistamento e organização de corpos
1889-1896
da Guarda Nacional.
Guarda Nacional = dispensa dos empregados municipais;
comunicações; funcionários municipais em serviço de Guerra, durante 1891-1894
a revolta da esquadra.
Guarda Nacional = qualificação dispensa de serviço e comunicação.

1898-1900

Guardas := proposta do vereador Araújo Porto Alegre.

1854

Guerra da Independência = (Bahia) autos de uma ação de indenização
por prejuízos sofridos durante a ocupação dos engenhos cabrita e
1828-1852
outros, pelas Tropas do Exercito Libertador.
Guerra do Paraguai e Voluntários da Pátria.
Guerra do Paraguai := documento sobre alistamento militar e corpos
de Voluntários da Pátria, e outros assuntos relativos.
Guerra do Paraguai = monumento comemorativo das vitorias
alcançadas pelas as forças Brasileiras na guerra.
Guerra do Paraguai = relação de oficiais - generais que tomaram parte
na campanha e de oficiais superiores do exército, e o oficiais de
marinha, superiores e subalternos que morreram em combates ou de
ferimentos recebidos.
Guias da Diretoria de Obras e Viação.
Guias da Diretoria de Obras e Viação sobre pagamento dos
emolumentos.
Governança de Luiz Vahia Monteiro
Guias da Diretoria de Obras e Viação.

1865-1890
1865-1870
1871-1890

1876
1907-1908
1907
1725-1732
1908

Guias de depósitos: (Diretoria de Estatística e Arquivo)+(2º seção.)

1902-1904

Guindaste noCais dos Mineiros. propostas para colocação naquele
lugar.

1882

Guindaste destinado ao embarque e desembarque de gêneros de
cabotagem na ponte da Câmara Municipal, na prainha. (22/10/1889.)

1889

Guindaste no cais ao lado da praça do mercado. pedido de Abraham
Azulay e Castro Braga.
Guindastes e caldeira a vapor, de Alexandre Mackensie, contratante
do fornecimento de energia elétrica ofício sobre instalação na rua da
Saúde.

1892
1905
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Habitação coletivas, estalagens ou "cortiços". Vários papéis sobre
medidas higiênicas reclamadas pelas autoridades, projetos de posturas 1855-1868
e outros.
Habitações coletivas, estalagens ou "cortiços" Várias papéis referentes
1875-1885
a medidas higiênicas, projetos de posturas, pareceres, reclamações, etc.
Habitações coletivas, estalagens ou "cortiços" papéis sobre medidas
higiênicas; reclamações por diversas autoridades, relações, pareceres, 1890-1893
etc.
XIIº Congresso internacional da habitação e dos planos reguladores
1929
das cidades.
Habitações coletivas = notas Estatísticas de 1 a 10 do 9 de 1895.

1895

Documentação avulsa. Habitação coletiva (1901-1910) Historia do
Brasil(1892) História do Rio de Janeiro(1902-1909). Honorários de
peritos(1895-1900). Hospícios(1903-1904) Hospital de S. Sebastião
(1902) Hipódromo(1890)

1890-1910

Habitação coletivas = papéis e plantas, de reconstruções dos grupos d
casas da denominada "chácara da floresta" situada nas faldas do morro
do Castelo, com entrada pela rua Chile, 61 antes d'Ajuda, e que eram
de propriedade da condessa de Wilson.

1906

Hábito de cristo = pedido de Antônio José Coelho, porteiro do senado
de câmara com o traslado dos documentos e informações.

1818

Herança do Comendador de Malta, Frei D. Francisco Mauricio de
Souza Coutinho. ( Arrecadação da herança.) cópia extraída no
Arquivo nacional (1916) pelo amanuense Francisco de Araújo
Campos.
Herma do Dr. Francisco Pereira Passos = várias propostas.
Herma do dr. Francisco Pereira Passos no pátio do edifício da
Prefeitura. Balanço geral da receita e despesa procedida em novembro
de 1914, e documentos justificados.
Herma de Moacyr de Almeida
Inauguração da Herma do deputado Thomas Dephino dos Santos.

1820
1913
1914
1955
1954

História da Cidade do Rio de Janeiro, do Dr. Felisberto Freire. Ofício
do Dr. Manoel Duarte Moreira de Azevedo.
Homenagem do bispado do Rio de Janeiro, ao para Pio IX.
Homenagem do governo municipal de Buenos Ayres, ao Brasil - nom
de Rio de Janeiro á av. Gran Chaco - ofício do ministro Brasileiro
Cavalcante de Lacerda.
Homenagem dos operários ao prefeito Dr. Francisco Pereira Passos,
por motivo das referências feitas pelo Dr. Passos em sua mensagem ao
conselho municipal em abril de 1906, no tocante a casas para
operários.

1901
1871
1897

1906

Homenagem e manifestações ao Dr. Francisco de Menezes Dias da
Cruz, Giuseppi Garibaldi, Esquadra chilena, General Júlio Roca,
Marechal Floriano Peixoto. Barão do Rio Branco e Santos Dumont.

1878-1907

Honorários diversos = peritos em vistorias e em obras municipais.

1883-1902

Horticultura = requerimento de A. A. Pereira da Fonseca, com
depósito de plantas á rua dos Inválidos.
Documentos avulsa. (hospedarias)
Hospedarias.

1890
1834-1910
1878

Documentação avulsa. (hospitais e casas de saúde) com plantas. (v.11) 1900-1916
Documentação avulsa. (hospitais e casas de saúde) (1º volume.)

1815-1899

Hospitais = ofício do procurador da Câmara Municipal. Portaria do
Ministro do Império Marques de Caravelas e relação dos hospitais
existentes nesta cidade.

1830-1833

Hospital dos lázaros. Carta oficial do gabinete do Ministro do Império.

1882

Hospital da sociedade de Beneficência Portuguesa. Construção do
edifício á rua Santo Amaro. Protesto de Francisco José Fialho,
1884
proprietário do prédio nº 2 da rua Fialho.
Hospital de São Sebastião = Contrato do prédio nº 2-f da rua do Retiro
Saudoso, requerimento de Antônio Gomes Ferreira de Moura. Consta 1889-1893
as plantas e outros documentos, etc.

Página 49

Hospital de São Sebastião = sobre terrenos que a cia. S. Lazaro vai po
em hasta pública. Informação a respeito de desapropriação.
1895-1899
Desapropriações de terrenos e cais á rua do Retiro Saudoso, nº; 2-D e
2-F.
Hotéis = "hotel e estabelecimentos congêneres. portaria de 24/11/1890
e representações de donos de "casas de pastos" Hotéis e restaurantes, e 1890-1891
portaria do Ministro do Interior.
Hotéis = Hotel dos estrangeiros e hotel Freitas. Papéis relativos a
1906
melhoramentos nos referidos prédios.
Hotéis = vários assuntos inclusive construção de um hotel na av. Beira
1909
Mar.
Igrejas paroquias do Distrito da Câmara do Rio de Janeiro. Ofício do
1807
Vice Rei Conde dos Arcos.
Igreja da Santa Cruz dos Militares. Minuta do "Senado da Câmara"
sobre posse de um terreno na praia do Peixe, e portaria do Ministério
da Marinha assinada por Manoel Antônio Farinha.

1822

Igrejas = (resumo); = igreja matriz da freguesia de N.S. da Glória do
Rio de Janeiro. Concessão de 20 braças de terreno no antigo campo do 1840-1842
Machado.
Igreja da V.O.3ª da Imaculada Conceição, á rua General Câmara.

1876

Igreja de N. S. do Desterro de Campo Grande, matriz desta freguesia.

1885

Igreja de São Joaquim = oficio do diretor da instrução pública Dr.
Joaquim da Silva Gomes, Sobre a ocupação de dependências da igreja.

1896

Ilhas = petição de José Marcelino Pereira de Morais, proprietário da
Ilha das Moças e de João Soares Maciel (proposta) oferecendo vender 1875-1902
a Ilha Seca, para depósito de inflamáveis.
Igreja do Rosário e São Benedito, Museu do Negro. Instrumento de
suplícios dos escravos
Imagem de São Sebastião = proposta dos vereadores Dr. João Pereira
Lopes, Nunes de Souza e Ernesto Germack do Solo, para que a
imagem do padroeiro da cidade seja retirada do nicho, para o salão de
honra, do Paço Municipal.
Benção e inauguração do novo Altar de S. Sebastião.
Assentamento da imagem da imaculada conceição no Largo da
Machado;
Imagem de São Sebastião = (edifício da Prefeitura.) Abaixo assinados
de funcionários municipais.
Imigração = portaria do Ministro do Império Cândido José de Araújo
Viana.
Imigração := Hospedagem de polacos; (russos.) no edifício do Asilo d
Mendicidade.
Imposto da aguardente = carta do vice rei Dr. Fernando José de
Portugal.
Imposto da aguardente e outras bebidas alcoólicas portarias, avisos,
resoluções, etc.
Imposto da aguardente. Vários requerimentos pedindo licença.
(licenças para o comércio de aguardente.)
Imposto de aguardente e bebidas alcoólicas. (licenças para
comerciais.)
Impostos de profissões e indústrias.
Impostos de profissões e indústrias.
Imposto e alvarás de licenças

1974

1883
1949
1954
1903-1912
1841-1842
1893
1805
1835-1838
1842
1885-1895
1891
1923
1834-1840

"Imposto de licença" (documentação avulsa.) comércio e indústria.

1902-1903

Imposto de licença (Comissão de fiscalização.)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações de
lançamentos, cobrança de imposto, etc.

1907
1893-1894

Imposto predial e imposto de água. conhecimentos da cobrança da
dívida ativa, do prédio á rua da Constituição ou praça da Constituição
1860-1883
nºs; 62, depois nº 48, em nome dos herdeiros de Francisco Coelho de
Oliveira e posteriormente de Pedro Fortes M. Jobim.
Imposto predial, referentes cancelamento, transferências, relevação de
1894-1905
multas, etc. (Diretoria de Estatística e Arquivo (2º seção.)
Imposto predial (restituições)
Imposto predial =requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamentos, cobranças de impostos, etc.

1894-1896
1895
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Documentação avulsa.-impostos (1903-1908) Imposto predial (18951912) Incêndios (1906-1907) Indenizações (1898-1911) Indústria do
1885-1912
ferro (1906-1909) Industria Olaria de Irajá (1890) Industria Pastori
(1906) Inquéritos (1900-1904) Instituto de Amas de Leite (1885)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações de
lançamentos, cobranças de impostos, etc.
Imposto predial = tomada do contas do cobrador Fernando Joaquim d
Silva Veiga.
Imposto predial e outras contribuições municiais. Divisão, distritos,
lançamento e comissões.
Imposto predial = relação dos maiores contribuintes do imposto e dos
imediatos em votos.
Imposto de aguardente e outras bebidas alcoólicas. portarias, avisos,
informações, etc.
Imposto predial (restituições.)
Imposto predial = requerimentos relativos ao imposto, lançamento,
cobrança, etc.
Imposto predial = requerimento relativos a reclamações sobre
lançamento e cobrança.
Imposto predial (documentação avulsa.) volume nº 11.
Imposto predial =relação do imposto e mapas demostrativos da
cobrança.
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações, lançamento,
cobrança do imposto, etc.
Imposto predial (restituições.)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações, cobrança, e
lançamento. (1º volume.) = a - j.
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamento, cobranças, etc. (2º volume.) A - V.
Impostos predial e de licenças. remessa á repartição encarregada da
liquidação e tomada de contas.
Imposto predial = papéis referentes a cancelamento restituições,
elevação de multa. (letras a - u.)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamento, cobrança de imposto, etc. (3º volume.) S a V.
Imposto predial =requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamentos, cobrança de imposto, etc. (2º volume.) F a R.
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamento, cobrança de imposto, etc. (1º volume.) A a E.
Imposto predial (documentação avulsa.) (3º Volume.)
Imposto predial (restituições.) (data de pagamentos.)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações sobre
lançamentos, cobrança de impostos, etc. (3º volume.) P a V.
Imposto predial (documentação avulsa.) (Volume 11.)
Imposto predial (documentação avulsa.)
Imposto predial (documentação avulsa.) (volume 1.)
Imposto predial (regulamento do imposto predial.) Parecer da
comissão dirigida e composta dos Srs. Carlos Florencio Fontes
Castelo, e Drs. Ernesto dos Santos Silva e José de Miranda Valverde
(e projeto.)
Imposto predial = papéis referentes a cancelamento, transferência,
restituições, relevação de multas, etc. (letras A a V.)

1896
1896-1899
1896-1908
1902
1841-1878
1897-1898
1898
1897
1898-1905
1898-1907
1899
1899-1900
1900
1900
1900-1905
1900-1907
1901
1901
1901
1903-1907
1901-1902
1902
1902-1904
1902-1905
1902-1905
1903

1903-1905

Imposto predial = cobrança á boca do cofre, e da dívida ativa amigáve
1904-1905
e executiva.
Imposto predial (documentação avulsa.) Diversos requerimentos sobr
1903-1907
imposto predial. (volume 11.)
Imposto predial (restituições.) até 1907. com datas de pagamento.

1903-1907

Imposto predial = papéis referentes a cancelamento, e restituições,
relevação de multa, etc. (letras A a C.)

1904-1905

Imposto predial = papéis referentes a cancelamento, transferência,
restituição, revelação de multas, etc. ( Letras D a L. )

1904-1905

Imposto predial = papéis referentes a cancelamento, transferência,
restituição, relevação de multas, etc. (letras M a V.)

1904-1905

Imposto predial = vários papéis sobre a arrecadação do imposto,
serviço de expediente e laçamento.
Imposto predial = procuradoria dos feitos da Fazenda Municipal.
Ofícios sobre cobrança executiva.

1905
1904
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Imposto = papéis referentes a cancelamentos, transferências,
restituições, revelação de multas, etc. (letras A a C.)

1905

Imposto predial = papéis referentes a cancelamentos, transferências,
restituições, revelação de multas, etc. (letras D a N.)

1905

Imposto predial = Ofícios da procuradoria dos feitos da Fazenda
Municipal, com referência a processos executados, citados
1905
englobadamente.
Imposto predial = papéis referentes a cancelamentos, transferências,
1905-1908
restituições de multas, etc. ( Letras P a V.)
Imposto predial = requerimentos relativos a reclamações sobre
1906-1908
lançamento, cobrança de impostos, etc.
Imposto predial = procuradoria dos feitos da Fazenda Municipal.
1908
Ofícios sobre cobrança executiva.
Imposto predial =Documentos relativos ao assunto.
1909-1911
Impostos municipais (sobre Imóveis)
1929
Imposto territorial relações de terrenos não edificados em diferentes
pontos da cidade, fornecidas á Diretoria de Fazenda pelas
1907
circunscrições de obras.
Imposto predial = vários assuntos mapas: discrições por distritos,
logradouros, nºs; de prédios e suas características, etc.

1927

Imposto teatral = restituições.
1896-1902
Imposto cobrado pela alfândega e recebedoria do Rio de Janeiro.
Papéis referentes a dúvidas apresentadas pelo escrivão da tesouraria d
1882
Câmara Municipal.
Imposto sobre nomeações (até 1909) restituições.
1894-1909
Impostos municipais arrecadados pela união e tabelas demostrativas
da despesa, da receita arrecadada e despesa efetuada e créditos.

1898-1902

Impostos municipais arrecadados pela união. Ofícios dos srs: Ministro
da Fazenda (Dr. Leopoldo da Fazenda (Dr. Leopoldo de Bulhões) e
Diretor Geral da fazenda Hermogenes de Azevedo Marques.

1903

Imposto de exportação acordos entre a Prefeitura do Distrito Federal e
diversas cias para a cobrança e fiscalização do imposto de exportação
nos termos do art. 2º do dec. municipal nº 1.417, de 27/04/1920.

1920

Imposto de exportação - histórica do imposto no D.F.
Impostos de taxas municipais pareceres e estudos.
Imprensa e artes gráficas ofício do Vice-Rei Dr. Fernando José de
Portugal.
Imprensa e artes gráficas. Vários papéis referentes a tipografias,
jornais e oficinas de artes gráfica.

1929
1917-1928
1805
1833-1887

Imprensa e artes gráficas = requerimentos para funcionamento de
jornais e oficinas de impressão e de outras gráficas.

1876-1910

Imprensa = "Correio Português"e "O Brasil". Comunicações sobre
editores responsáveis.
Imprensa = Jornal da Tarde "novidades" comunicação sobre editor
responsáveis.
Imprensa e artes gráficas = vários papéis referentes a tipografias,
jornais e oficinas de artes gráfica.
Imprensa "IL Bersagliere". Petição do advogado Rodolpho de Faria
sobre o nome do editor daquele jornal.
Incêndio no "Senado da Câmara" em 20/07/1790.
Incêndios = socorro := Bombas da Câmara Municipal - posturas providências bombeiros.
Incêndios = editais, portarias, ofícios.
Incêndios = edital de postura sobre os aguadeiros - e ofício do
secretário da Câmara Municipal ao comandante do corpo de
bombeiros.
Incêndios = limpeza de chaminés. ofício do eng. Manoel da Cunha
Galvão, diretor das obras municipais.
Incêndios = Postos de bombeiros no Catete e na Saúde.
Incêndios = Socorros - providências e posturas diversas - Corpo de
Bombeiros, etc.
Incêndios = cópia de um portaria do Ministro da Agricultura,
comércio e obras públicas. Dívida a Câmara Municipal.
Incêndios = construção da estação de bombeiros na rua S. Salvador,
em frente a praça do mesmo nome, no Catete. Ofício do TenenteCoronel João Soares Neiva.

1890
1892
1894-1911
1907
1790
1832-1869
1838-1848
1851
1857
1865
1870-1913
1872
1882
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Incêndios = apontamentos para discussão do regulamento do Corpo d
Bombeiros.

1884

Incêndios = extinção de incêndios. requerimento do eng. Suíço Max
Eberhardt, com parecer favorável do Dr. Barata Ribeiro.

1892

Incêndios = Encomenda de uma bomba, de acordo com as
estabelecidas em Londres Walter, Cristiansen & cia. representantes no
Rio de Janeiro de Shand, Mason & cia. Fabricantes, estabelecidos em
Londres.
Incêndio no Lyceu de Artes e oficios. Carta do Dr. Betencourt da
Silva.
Incêndios = Auto térmico elétrico (aparelho avisador de Alf Boucher Representante.)
Incêndios e assaltos de ladrões. aparelhos para assegurar incêndios e
assaltos. Concessão a John James Marchand - Decreto nº 811 de
29/04/1901.)

1893

1893
1907
1909

Cópias de autos do processo da Inconfidência Mineira. (1º volume.)

1789

Cópias de autos do processo da Inconfidência Mineira. (2º volume.)

S/D

Inconfidência Mineira. Ofício do Instituto Histórico, Geográfico
Etnográfico da Câmara Municipal cópias de todos os autos relativos á
conspiração mineira de 1789.
Indenização = recuo - rua General Polidoro. Ofício do eng. Antônio d
Costa Barros Veloso.
Indenização por motivo de prejuízos causados em dois prédios em
frente á casa de oração.
indenizações = Vários papéis referentes aos anos:
Indenizações = (letras A a V.) Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º
seção)
Independência Nacional = pedido de permanência de sua majestade o
Imperador no Brasil. Documentos referentes aos Andradas.
Assembléia de representantes Brasileiros. Ordem geográfica das
províncias, etc.
Independência Nacional = Adesão das províncias, e ordem geográfica
das províncias inclusive o Pará e Maranhão.
Independência Nacional e Aclamação de D. Pedro 1º Adesão das
províncias.
Independência Nacional = termos de adesão de estrangeiros.
Independência = (festejos)
Centenário do Fico - discurso proferido pelo Dr. Pinto da Rocha
01/01/1022
128º Aniversário da Independência do Brasil.
Independência Nacional. = Ofício da sociedade da Independência
pedindo consentimento para realizar a sessão de instalação numa das
salas da Câmara.
Independência = atas da sociedade para conservação da data da
Independência Nacional.
Independência Nacional = proposta dos vereadores Emílio da Fonseca
Santa Cruz e Cláudio para celebração do aniversário da Independência
Nacional , expondo a Câmara Municipal relíquias e documentos em
7/9/1885
Índice do livro de doações Arquivo nacional.
Índice do livro "provisões' e registros.
Índice dos vendedores e compradores de terrenos e prédios. Livros de
Juizados de Paz. (Inhaúma.)
Documentação avulsa = "indigentes", etc.
Indigentes = fornecimento de remédios a indigentes na freguesia da
Lagoa.
Índios existentes no município da Côrte. Portaria do Ministro do
Império, Manoel Alves Branco.

1860
1877
1856
1891-1904
1904-1905

1822

1822-1823
1822-1823
1823-1824
1862-1898
1922
1949
1875
1876

1885
1919
1793-1796
1866-1869
1855-1909
1891
1845

Indústria Pastoril = pedido de pagamento de custas da ação de rescisão
de contrato de Antônio Mendes Barreto e Antônio Rodrigues de
1895-1899
Barros - e papéis de Jonathas Vaz, concessionário daqueles.
Indústria pastoril = representação dirigida ao prefeito pelo Dr. José
Agostinho dos Reis e outros, contra as medidas adaptadas, no projeto
do Conselho Municipal, nº 186, sobre a fundação de uma sociedade d
animação á industria pastoril. (o decreto não tem data) Jonathas foi
aposentado e ultimado em 1897.

S/D

Página 53

Industrias fabris existentes no Rio de Janeiro, baseada na
nomenclatura das profissões, proposta pelo Dr. Jacques Bertilon, e
recomendada pelo Instituto Internacional de Estatística - (sessão de
Chicago, 1893.)
Inflamáveis, explosivos, pedreiras e fabricas de fogos artificiais.
Legislação a respeito: editais, resoluções e decretos.
Inflamáveis = ofício do chefe de polícia Dr. Tito Augusto de Mattos.
(depósito de inflamáveis á rua Bambina, nº 23 e pertencente a Luiz da
ponte Ribeiro.)
Inflamáveis:
Inflamáveis = ofícios do chefe de polícia referentes a descarga de
caixas de "kerozene"
Inflamáveis:
Inflamáveis:
Inflamáveis:
Inflamáveis:
Inflamáveis e explosivos = papéis sobre o projeto de postura de
27/11/1882, etc.
Inflamáveis e explosivos. minuta para uma lei a respeito.
Inflamáveis e corrosivos = papéis sobre o contrato de Lourenço da
Silva e Oliveira.
Inflamáveis e explosivos. ( documentos avulsa.) por ordem de
documentos.
Informações sobre as províncias; do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte e Alagoas (1º volume.)
Informações sobre as províncias; de Sergipe, Bahia, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Goiás. (2º
volume.)
Informações sobre províncias do Brasil: Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, S.P., Sergipe, Amazonas e Pará; São Paulo e Paraná. Sobre
navegação do canal do Varadouro (São Paulo.) relatório da província
do Paraná. (1877-1882.) etc.
Informações sobre as províncias; São Paulo e Paraná. Sobre
navegação do canal do Varadouro (São Paulo.) relatório do província
do Paraná. (1877-1882.) etc.
Informações prestadas a Câmara Municipal. Contas, vencimentos,
fianças, receitas, despesas, etc.
Informações sobre negócios municipais, pedidas pelo Ministério do
Império. Satisfazendo o requerimento do deputado Theóphilo
Benedito Ottone.

1893-1904

1842-1897
1878
1880-1884
1882
1884-1886
1887-1889
1890-1892
1893-1905
1882-1886
1916
1912
1895-1914
1854-1857
1855-1857

1836-1876

1850-1882
1844-1845
1839

Informações e ofícios dos fiscais das freguesias sobre vários serviços. 1854-1870
informações dos fiscais sobre comércio e obras de suas freguesias.

1870

Informações sobre o estado do Rio Grande do Norte. Relatório do
inspetor de higiene Dr. Manoel Augusto de Medeiros.

1891

Informações sobre á reclamação do fiscal das rendas do estado do Rio
de Janeiro. Imposto do gado na praça 15 de novembro e consumo de
1901
gás.
Crime de injúrias = autos de Antônio Rangel e do Alferes Vicente
1768-1770
Gomes da Silva.
Injúrias = processo em que autor Pedro Francisco Guimarães, e Réu
1772
Guimarães Coelho Marinho.
Injúrias: Autos de um processo de injúrias. Autor: Antônio Duarte réu
1772
Antônio de Faria Figueira.
Injúrias = processo
1773
Injúrias = Processo: Autos de um processo de injúria a mulher casada,
intentado por Anna Maria da Conceição e seu marido contra Rita
1773
Sebastiana.
Inquérito procedido pelo Ministério do Império, na Câmara
1878
Municipal. Pedido de Augusto Carlos Alves Penna.
Inquérito policial Alberto contra o Dr. Abílio Cesar Borges, Diretor d
1892-1899
Escola Normal.
Inquérito sobre a concessão de licença á cia. City Impreviments para
extração de moinha na Ilha de Brocoió. Ofício do diretor de obras.
Inquirição = parte de uma processo.
Inquiridor, contador e distribuidor geral desta cidade. requerimento de
Joaquim José Monteiro Diniz.
Inspeção das agências da Prefeitura. ofício do secretário do prefeito Olavo Billac.

1899
1773
1811
1908
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Inspetores de quarteirão. Freguesias de Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá,
Campo Grande, Guaratiba, Santa Cruz e das Ilhas do Governador e de 1830-1840
Paquetá. Propostas feitas pelos juizes de paz á Câmara Municipal.
Inspetores de quarteirão. nomeações, designações, propostas, portaria
etc. designações de freguesias.
Inspetores de quarteirão. Freguesias de Sant'Anna e do Engenho
Velho. propostas feitas pelos juizes de paz á Câmara Municipal sobre
nomeações, etc.
Inspetores de quarteirão. Freguesias de S. José, Glória e Lagoa
Propostas feitas pelos Juizes de paz á Câmara Municipal sobre
nomeações, etc.
Inspetores de quarteirão. Freguesias da Candelária, Santa Rita e
sacramento. Propostas feitas pelos juizes de paz sobre nomeações
dirigida á Câmara Municipal.
Inspetores de quarteirão. = Vários papéis referentes a pedidos acerca
das designações, propostas, transferências e detalhes relativos a Políci
Civil.
Inspetoria de Matas, Jardins, Arborização, Caça e Pesca Oficio do
inspetor propondo medidas sobre o serviço e mostrando a deficiência
de pessoal.
Inspetoria de Câmara Municipal, jardins, arborização, caça e pesca.
Oficio do inspetor sobre o dispêndio de quantias consignadas na
dotação orçamentária.
Instalação elétrica no novo edifício da Prefeitura e no V da escola
normal. Proposta da cia. Brasileira de eletricidade Siemem Schuckert
Werke.
Instalação elétrica = relatório do orçamento e da proposta da Cia.
Brasileira de Eletricidade Siemem Schuckert Werke - para o edifício
do Paço Municipal e da escola normal.
Instalação elétrica = proposta de Siemem Schuckert Werke para a
Escola Normal
Instalação elétrica nos edifícios do Paço normal e da escola municipal
Propostas, informações e pareceres.

1831-1840
1831-1840

1833-1840

1833-1840

1833-1880

1902

1905

1906

1906
1906
1906-1907

Instruções para execução do regulamento da Diretoria do patrimônio.

1894

Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Convite do Dr. Domingos
José Freire ao Prefeito Dr. Cândido Barata Ribeiro.

1893

Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Pedido do Dr. Domingos
José Freire da subvenção do 2º semestre de 1898. Reclamação do Dr. 1898-1900
José Clarimundo Nobe de Mello sobre a subvenção do instituto.
Instituto Bacteriológico Domingos Freire. requerimento sobre a
1899
subvenção que fora concedida à aquele instituto.
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Convites para as sessões
aniversárias do Instituto. Comissão Central de Bibliografia Brasileira.
1881-1906
Festa comemorativa do 4º centenário da descoberta do Brasil.
(Diretoria de 1906.)
Próprios municipais = obras de construções, aumentos e outras
melhorias. Terminação de obras em fevereiro de 1900, no Instituto de 1900-1909
Manguinhos, e um aumento na casa de S. José, (1909.)
Instituto Municipal de Amas de Leite. Regulamento interno,
escrituração, modelos, etc.
Instituto vacínico.
Instituto vacínico.
Instituto vacínico.
Instituto vacínico = Avisos do governo
Instituto vacínico = remessas de remédios para os estados.

1884-1885
1826-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1872
1873-1881

Instituto vacínico = remessas de remédios para diversos estados.

1882-1885

Instituto de Educação - colação de grau das professorandas
Instituto de Educação - colação de grau das bacharelandas
Intendentes municipais =requerimento, propostas e pareceres.
Intendentes parecer sobre o prazo de (1904-28) mandato dos
intendentes

1949
1949
1891-1904

Intendentes municipais = desempenho gratuito do cargo pelo Dr.
Augusto Passo Fragoso (1892.) Pagamentos de curriculum em
diversas épocas (1895-1902.) Renuncia do Dr. José de Oliveira
Coelho (1903.) e nulidade do diploma de Antero Ferreira D'Avila

1892-1905

Intérpretes

1837-1842
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Intimação para demolir uma muralha na rua Santa Thereza. Protesto
de Sebastião Augusto Sisson.
Rios da cidade do Rio de Janeiro e inundações.

1878
1796-1831

Inundações = freguesia e distrito de Sant'Anna. Ofício sobre estragos
na freguesia - campo da Aclamação - rua da Princesa - praia da
1840-1868
Gamboa, rua da Imperatriz - rua Formosa e rua do Areal, etc.
Inundações = freguesias e distritos ; de Santa Rita, S. José e Santo
Antônio.
Inundações =Circulares - estragos causados em diversos pontos da
cidade, etc.
Inundações: freguesias e distritos; Espírito Santo, São Cristóvão,
Engenho Velho e Engenho Novo.
Inundações = freguesias da Glória, Lagoa e Gávea.

1846-1883
1846-1906
1848-1892
1849-1891

Inundações = Freguesias e distritos de Jacarepaguá e Guaratiba.

1853-1880

Inundações =(Documentação avulsa.) Papéis grupados em ordem
cronológica.
Inundações = ofícios dos fiscais das freguesias do Espírito Santo,
Santo Antônio e Sant'Anna.

1853-1912
1879-1880

Inventário de móveis. requerimento de Catharina Luiza D'Azevedo
Coutinho, inclusive móveis do major Diogo Teixeira de Macedo.

1823

Inventário de papéis, livros e móveis, e material da municipalidade e
1832
do juizado da almotaçaria.
Inventários = vários papéis acerca de inventários, e de documentos
1833-1909
elucidativos destes.
Inventários de móveis e objetos da Diretoria do interior e
1894-1896
Estatística(1894) e das escolas municipais.
Ata do inventário de material – almoxarifado das escolas primárias de
1914
letras
Inventos para indicar o peso da carga transportada pelos veículos; do
aparelho "Progredior" para aproveitamento dos derivados da cana. Do
carro-fiscal dínamo-métrico de Luiz Ferreira Drummond e Jorge
Gomes dos Passos Pertigão. Marcador automático, do aparelho
1886-1903
dinamoscópio bojes, do Eng. Eduardo Mendes Limoeiro, de andaimes
do eng. José Eduardo Mercadante (posômetro) e de um aparelho
dominador de incêndios.
Investiduras = (documentação avulsa.) 1º volume. Letras A a I.

1875-1908

Investiduras = (documentação avulsa.) 2º volume. Letras m a L.

1875-1908

Investiduras e recuos
Investidura = (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º Seção.) Letras B
a T.
Investidura = (Diretoria de Estatística e Arquivo) (2º seção.) Letras A
a U.
Investiduras.
Investidura = Letras A a L. Diretoria de Estatística (2º seção)
Investidura = Letras A a L. Diretoria de Estatística (2º seção)

1861-1906
1903-1904
1905-1906
1906-1916
1910-1911
1916

Irajá = Freguesia de N. S. da apresentação. Procissão de 30/12/1644,
pela qual o prelado Dr. Antônio de Maris Loureiro, criou a Freguesia.
1644-1647
Carta Régia de 10/02/1647 Provendo como vigário a Gaspar da
Costa, Clérigo do habito de S. Pedro.
Irmandade da cruz dos militares. requerimento da mesa da irmandade,
pedindo consentimento para enterrar os irmão em carneiros da igreja
da cruz, com parecer contrário da comissão de Higiene da Câmara.

1831

Irmandade de N. S. da Lapa dos mercadores. Comunicação dos
1859-1860
membros que constituem a administração.
Irmandade de N.S. Mães dos homens requerimento do provedor José
1815
Ignácio, sobre pagamento de siza.
Irmandade da Santa Cruz = cópia do decreto de 26/07/1822,
suspendendo a execução do alvará de 22/10/1821. Portaria do
1822
Ministro do reino José Bonifácio de Andrada e Silva.
Irmandade da Santa Cruz dos militares – Isenção do Imposto Predial 1920
cópia da petição.
Irmandade de S. Domingos. Resolução regia de 3/9/1887 e sentença
cível de apelação a favor do apelante Hilário Antônio Jr. contra os 1806-1807
irmãos da irmandade.
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Irmandade de S. Domingos. Ouvidoria Cível do libelo a favor de
Hilário Antônio Jr.
Irmandade de S. Jorge - autos.

1807
1773

Irmandade de S. Jorge requerimento desta irmandade pedindo, em
execução do seu compromisso, a confirmação pelo Senado da Câmara
da eleição do juiz e escrivão do ofício de caldeireiro
Irregularidades na agência do 15º distrito – Andaraí e pareceres
diversos e peças da investigação procedida.
Irrigação da cidade.

1796

1908
1841-1895

Irrigação da cidade = irrigação em vários logradouros públicos.

1842-1879

Irrigação da cidade

1843-1869

Irrigação da cidade = bombas, veículos e aparelhos para este serviço. 1860-1870
Irrigação da cidade: propostas para este serviço nas freguesias da
cidade e logradouros públicos, etc.
Irrigação da cidade = contratos e condições para este serviço.
Irrigação da cidade = material usado no serviço.
Irrigação da cidade.
Irrigação da cidade = lavagem das ruas da cidade - e extração de água
do subsolo.
Irrigação da cidade: vários serviços dependente da irrigação. Inclusive
pelo Corpo de Bombeiros.
Isenção do imposto predial figurado o lançamento de
Juiz de fora = mandando para se pagar ao Juiz de Fora Lourenço José
Vieira Souto.
Juiz de Fora Agostinho Pedra de Bitencourt. Ofício do Senado da
Câmara ao Rei.
Juizes de Fora = aposentadorias.
Juiz de Fora = Ofício do Juiz de Fora interino João José de Oliveira
Junqueira, etc.
Juizes = Jurisdição contenciosa e inventário. Portarias do Ministro da
Justiça Diogo Antônio Feijó
Jogos
Juizes de Direito = ofícios e petições.
Juizes de direito, municipais, de órfãos e promotores públicos.
Juizes municipais = Ofícios e petições.
Juizes municipais = nomeações, substituições, etc.
Juiz da 2º vara do crime = comunicação do Dr. Euzébio de Queiroz
Coutinho Mattoso Câmara sobre a instalação do juri.
Juizes municipais = ofícios e petições.
Juizes municipais = Ofícios e petições.
Juiz de Órfãos = Ofício de Honório Hermeto Carneiro Leão, sobre do
cofres dos órfãos, e substituição do juiz de órfãos que se acha doente.
Juizes de órfãos
Jogos = cartas de jogar. Carta régia de D. José dirigida aos oficiais da
Câmara da cidade do Rio de Janeiro, sobre o excessivo preço porque
administração do contrato de cartas de jogar as vendia na cidade da
Bahia.
Jogos
Jogos = Jogos de cartas não proibidas - bilhares - bola – jogos
proibidos.
Jogos
Jogos = "Casas" de jogos - Crichet e Vispora.
Juizes do crime = sobre posse dos juizes do crime dos bairros de S.
José e da Sé. e títulos do mesmos.
Jogos = Loto = (Vispora), requerimento de Manoel Jesus do Bonfim.

1866-1876
1866-1876
1866-1877
1869-1877
1891-1892
1893-1905
1918
1786
1808
1810-1818
1830
1832
1874-1911
1832-1909
1833
1833-1837
1833-1839
1837
1838
1839-1851
1833
1835-1836
1758
1830-1839
1831-1833
1841-1873
1860-1868
1831
1875

Jogos = Multa imposta a João Ferreira Estêves - por ter casa pública
de tavolagem - multa imposta a Marques & Matos - multa imposta ao 1884-1886
dono da casa de jogo da rua Senhor dos Passos, 15.
Jogos = carta anônima sobre o jogo de bichos e de loterias.
Jogos rifas e loterias = frontões, book-maker, vedrômos, boliches,
loterias da irmandade da Candelária, etc.
Juizes de paz.
Juizes de paz.
Juizes e escrivães de paz.
Juizes de Paz.
Juizes de Paz.
Juizes de Paz.

1895
1895-1913
1828-1830
1829-1830
1830-1833
1831-1832
1832
1833
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Juizes de Paz.
Juizes de Paz.
Juizes de Paz.
Juizes de Paz.
Juízes e escrivães de paz da cidade do Rio de Janeiro e com consulta
sobre o juízo de paz de S. Sebastião, em São Paulo.
Juizes de paz.
Juizes e escrivães de paz.
Juizes de Paz.
Juizes e escrivães de paz.
Juizes de paz = consulta do chefe de seção do Arquivo a respeito de
livros de juizes de paz que faltam no Arquivo. Informação do diretor
de Estatística e Arquivo, e parecer do consultor jurídico. Ofício do
Ministério do Interior.
Juízo da almotaçaria = papéis sobre o inventário do antigo juízo da
almotaçaria.
Juízo de paz de Campo Grande. (livro nº 1.)
Juízo de paz de Campo Grande. (livro nº 2.)
Juízo de paz de Campo Grande. (livro nº 3.)

1833-1836
1834-1839
1837-1839
1840-1849
1841-1856
1850-1869
1862-1870
1870-1890
1874-1886
1916

1833
1831-1837
1837-1845
1842-1851

Juízo de paz de Campo Grande. Necessita de restauração (livro nº 4.) 1851-1857
Juízo de paz de Campo Grande. (livro nº 5.). Não pode ser utilizado
necessita de restauração.
Juízo de paz da freguesia da Gávea. Procurações.
Juízo de paz da Gávea. (livro nº 1.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 1.) O amanuense Octávio Bezerra
Menezes
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 2.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 3.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 4.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 5.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 6.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 7.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 8.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 9.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 10.)
Juízo de paz de Inhaúma. (livro nº 11.)
Juízo de paz de Jacarepaguá
Juízo de paz de Jacarepaguá
Juízo de paz de Paquetá. (livro nº 1.)
Juízo de paz de Paquetá. (livro nº 2.)
Juízo de paz de Santa Cruz. (livro nº 1.)
Juízo das sizas = prédios e terrenos.
Juízo da siza = justificação para editos. Autores justificantes: Manoel
Moreira Lyrio & cia., contratadores das rendas da siza dos bens da rai
e meia siza de escravos ladinos ; réu justificado - condenador Joaquim
José de Souza Lobato.
Junta dos procuradores das províncias, nomeadas por eleições
paroquiais representação do "Senado da Câmara"ao Príncipe Regente
(4/2/1822.)
Junta de recursos eleitorais
Jurados de almotaçaria.
Jurados do juízo da almotaçaria.
Jurados = ordem de nomes de jurados, em casa freguesia ou distrito
desta relações de cidadãos apurados para jurados.

1857-1861
1875
1875-1876
1831-1839
1840-1857
1856-1862
1862-1864
1864-1866
1866-1867
1867-1869
1869-1872
1872
1872-1873
1874
1833-1858
1834-1847
1836-1845
1847-1855
1834-1841
1809-1830
1823

1822
1847-1868
1822-1829
1827-1828
1833-1842

Juri = portarias, avisos, ofícios, requerimentos, multas e outros papéis
1827-1839
sobre o funcionamento do juri e sorteio de jurados.
Juri = Ofícios. listas de jurados, petições e mais papéis.
Juri = Atas, ofícios, petições e mais papéis.
juri = Atas, ofícios, listas de jurados, petições e mais papéis.
juri = Atas, ofícios, listas de jurados, petições e mais papéis.
juri = Ofícios, Listas de jurados, petições e mais papéis.
juri = Ofícios, Listas de jurados, petições e mais papéis.

1830-1833
1835
1835
1836
1837
1838-1839

Juri = portarias, avisos, ofícios, requerimentos, multas e outros papéis
1840-1846
sobre o funcionamento do juri e sorteio de jurados.
juri = Ofícios, Listas de jurados, petições e mais papéis.

1840-1848

Juri = portarias, avisos, ofícios, requerimentos, multas e outros papéis
1847-1870
sobre o funcionamento do juri e sorteio de jurados.
Juri = Ofícios, portarias, petições e mais papéis.

1850-1879
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Juri = portarias, avisos, ofícios, requerimentos, multas e outros papéis
1878-1909
sobre o funcionamento do juri e sorteio de jurados.
Juri = Ofícios, petições e mais papéis.
Juri = ofícios requisitando os funcionários sorteados.
Juri = ofícios requisitando os funcionários sorteados.

1881-1895
1905-1907
1908-1912

Justiça local ; Juizes de direito, promotores públicos e pretores. Lista
1833-1892
de suplentes de pretores da capital federal. (1891-1892.)
Justificações (autos.) sobre pagamentos de multas e outras justificadas. 1769-1823
Justificação sobre obras feitas nas valas da cidade e em logradouros,
calçadas, etc. em que é justificante Joaquim José Rodrigues.

1816

Justificação para cobrar as contas que estão na Câmara Municipal em
nome de João Batista Bastos e Silva.

1851

Kiosques = Petições, ofícios, informações e de mais papéis de "Nico"
1868-1872
Campaguani, e Verga Augusto, Freitas Guimarães & cia,, etc.
Kiosques = requerimentos, ofícios e outros papéis relativos á
existência dos kiosques no Rio de Janeiro.
Kiosques = requerimentos, ofícios e outros papéis relativos á
existência dos kiosques no Rio de Janeiro.
Kiosques = requerimentos, ofícios e outros papéis relativos á
existência dos kiosques no Rio de Janeiro.
Kiosques = requerimentos, ofícios, e outros papéis relativos á
existência de kiosques no Rio de Janeiro.

1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909

Kiosques = petições, ofícios, e informações referentes aos contratos de
1873-1875
Freitas Guimarães, Corrêa Bandeira & Cia. e remoção de kiosques.
Kiosques = petições, informações, portarias, ofícios e de mais papéis
referentes ao contrato de Pedro Emílio Gua Bert, Empresa de
1877-1883
Kiosques, Cia. Industrial fluminense, etc.
Kiosques = requerimento portarias, ofícios, informações, relações e
1884-1888
papéis da "Cia. Industrial Fluminense", etc.
Kiosques = petições, ofícios, informações, e de mais papéis referentes
Cia. Industrial Fluminense, concessionária de Corrêa Bandeira & cia. 1890-1891
Termo de contrato de Camilo da Silva Lima, etc.
Kiosques = petições, ofícios, informações e de mais papéis referentes
1892-1894
Camilo da Silva Lima, "Cia. de Kiosques".
Kiosques = Petições, informações, ofícios, = papéis da Cia. de
1895-1903
Kiosques, de Camilo da Silva Lima.
Kiosques : referentes a pedidos de licenças para colocação de kiosques. 1905-1907
Kiosques = Papéis relativos a remoção de kioskes e ao terreno
1906-1907
assegurado pela respectiva Cia,. em 18/05/1907.
Kioskes = petições, avisos, portarias, informações e de mais papéis da
1906-1907
cia . de kiosques do Rio de Janeiro, etc.
Kiosques : papéis relativos a extinção dos kiosques no Rio de Janeiro.
Lavanderia (1863-1893.) Leilões (1848-1910.) Laboratórios de
análise (1906-1908.) Licença ao ganho (1856.) (Documentação
avulsa.)
Tipografias (1904.) Taxa Sanitária (1903-1906.) Serviço telegráfico
(1862-1905.) Lançamentos S/D. Liga Contra a tuberculose (19031907.) Legislação (1902-1908.) Laboratório Nacional (1894.)
Calçamentos (1911.) (Documentos Avulsa.)
Lagoa Rodrigo de Freitas = Of. do fiscal da freguesia da Lagoa

1856-1910

1862-1911

1831

Lagoa Rodrigo de Freitas = vários papéis sobre pesca e
melhoramentos na Lagoa
Lagoas Rodrigos de Freitas e de Jacarepaguá.

1835-1879
1850-1903

Lagoa Rodrigo de Freitas : Abertura da Lagoa, proposta para o
escoamento de suas águas, contrato com Domingos José Marques e
requerimento do Tenente-Coronel Antônio José da Silva.
Lagoa Rodrigo de Freitas : Papéis sobre melhoramentos.
Lagoa Rodrigo de Freitas = parte de uma exposição de Inspetoria
Geral de Higiene.
Lagoa Rodrigo de Freitas : Muralha da Lagoa. Proposta de
Aterramento do Dr. Carlos Rodrigues de Vasconcelos.

1911

1878-1888
1880-1897
1888
1890-1893
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Lagoa Rodrigo de Freitas = Melhoramentos e saneamento da Lagoa. 1902-1903
Lagoa Rodrigo de Freitas (eng.) cópias de documentos extraídos da
sentença de adjudicação passada a Real Fazenda para ser empossada
das terras e mais pertences do engenho denominado da Lagoa de
Freitas.
Lançamentos de obras = Construção de Prédios, etc.
Latoeiros = Autos do Juiz e escrivão deste ofício, contra Francisco de
Valle Vianna.
Lavagem de roupas = cópia do projeto de postura.
Lavanderias e estabelecimentos balneários
Lavanderias publicas = requerimento De João Francisco Pestana e
Alexis Movim
Lavoura em Campo Alegre, na capitania do Rio de Janeiro,
comunicação do capitão José Soares de Louzada
Lavoura do município = projetos, medidas de despesa, mercadores da
pequena lavoura, etc.
Lavoura do município = projetos, medidas de despesa, mercadores da
pequena lavoura, etc.
Lavadoura do município = pedidos de vários lavradores sobre a venda
de produtos de suas terras. (17 a 20/12)
Licenças a pequenos lavradores
Lavoura do município = pedidos de pequenos lavradores sobre a
venda de produtos de suas terras.
Lavoura do município
Lavoura do município
Lavoura do município = pedidos de vários lavradores para a venda do
produtos de suas terras
Lavoura = requerimento de pequenos lavradores sobre licença para
venderem no mercado público da cidade do Rio de Janeiro
Lavoura do município.
Lavoura do município.
Lavoura = req de pequenos lavradores sobre licença para venderem no
mercado público da cidade do Rio de Janeiro.
Lavoura do município
Lavoura e Lavradores = papéis referentes a licenças, etc.
Legislação municipal, sobre construções em Copacabana, etc.
Registro de licenças concedidas para obras.
Registro de licenças para obras.
Registro de licenças para obras
Registro de licenças para obras
Registro de licenças para obras
Registro de Alvarás de licenças para obras.
Registro de Alvarás de licenças para obras.
Registro de licenças para obras. (livro nº 1.)
Registro de licenças para obras, (índice de logradouros e nomes de
proprietários.)
Registro de licenças para obras : alvarás, guias e bilhetes, etc.
Registro de licenças para obras; freguesia da Candelária. (livro nº 1)

1808
1878-1879
1783
1881
1865-1871
1884
1798
1833-1872
1874-1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885-1889
1886-1890
1891-1904
1894-1897
1905-1917
1907-1913
1901-1906
1882-1886
1884-1890
1888-1890
1890-1895
1891-1892
1891-1895
1891-1903
1892-1893
1894
1893-1895
1895-1897
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Registro de licenças para obras.
1895-1897
Registro de licenças para obras : Diretoria de Obras e Viação (1º
1896
seção.)
Registro de licenças para obras : Diretoria de Obras e Viação. Distrito
1896-1906
de S. Antônio. (2º seção.)
Registro de licenças para obras (índice de logradouros e nomes de
1897
proprietários.
Registro de licenças para obras do 2º distrito do Engenho Novo.

1897-1898

Registro de licenças para obras do 2º distrito de Engenho Velho.

1898-1900

Registro de licenças para obras.

1899-1901

Registro de licenças para obras do 2º distrito do Engenho Novo.

1902-1903

Registro de obras no 1º distrito de S. José

1903

Registro de obras do departamento de viação e obras publicas, etc.

1908-1912

Registro de habitações = livro auxiliar do Arquivo.
Registro de habitações = livro auxiliar do Arquivo.
Registro de portarias (livro auxiliar do Arquivo)
Locomóvel pertencente á municipalidade. Ofício da repartição do
quartel mestre General.
Loterias
Loterias
Loterias
Loterias = concessão de loterias na importância total de três mil conto
que fez o decreto municipal (543.) de 07/05/1898, em favor da
sociedade Brasileira de beneficência, fundada no Rio de Janeiro
(1853.) com sede a Rua dos Ourives nº 145.
Talões Jala Milhão
Loterias.

1912-1913
1911-1913
1927
1899
1835-1849

1898-1902
1960-1974
1900-1912

Loterias e bilhetes de loterias: vários papéis referentes a concessão de
1841-1856
licenças para venda de bilhetes ; cauções e fianças, etc.
Loterias e bilhetes de loterias: requerimento de licenças para venda.
Projeto de postura, e bilhetes não permitidos a venda, etc.

1874-1895

Loteria da candelária = termo de contrato (27/07/1898) e de caução e
1898
responsabilidade de 17/09/1898.
Jogos, rifas e loterias.
1848-1850
Loterias, jogos e rifas
1885-1886
Loterias concedidas a Irmandade S. Sacramento da Candelária.

1898-1902

Documentação avulsa = Mapas (1903-1911) Máquinas (1879-1907)
1853-1911
Mendicidade (1853-1906) Ministérios (1907-1911)
Maçonaria = Papéis sobre a reconstrução do Templo Maçônico
"Grande Oriente" (1900) e sobre a construção de um prédio destinado 1900-1902
a uma escola gratuita.
Madeiras de pinho para construção de prédios. Minuta de uma edital
1819
proibindo o uso de madeiras de pinho.
Madeiras na praça dos Lázaros, em São Cristóvão. Informação a
respeito do argente-fiscal do distrito Frederico José Vaz Pinto.

1897

Mandado da captura contra o réu Antônio Pereira da Mota. (não se lê
a data.)
Mandado de levantamento de depósito dos bens pertencentes a Manoe
Francisco, etc.
Mandado de levantamento.
Mandados de manutenção a favor de Rodrigues & Lima, sobre prédio
a rua Marques de Pombal, e outras.
Mandado Requisitório.
Manual do agricultor = Portaria do Ministro do Império Bernardo
Pereira de Vasconcelos.
Mapas Demostrativos de infrações de posturas.
Mapas (documentação avulsa.) relatórios a classificação de
funcionários e compra de material (1º volume.)
Mapas (Documentação avulsa.) (2º volume.)
Marceneiros e carpinteiros ofícios, juizes e escrivães de ofícios.

1807
1841
1899-1913
1908
1839
1902-1908
1904-1908
1905-1907
1812-1831

Marechal Floriano Peixoto = Papéis sobre o falecimento e enterro do
1895
Marechal.
Marechal Rangel (Antônio João Rangel de Vasconcelos.) Oferta ao
1824-1845
Arquivo do Distrito Federal feita em 1929.
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Carta da Marquesa de Santos
Carta da Marquesa de Santos a Cândido Marcondes Ribas
Materiais para obras do "Senado da Câmara"
Materiais para obras da cidade do Rio de Janeiro. Carta do Eng.
Vanerven e Rocha, com esc. em Ouro Preto

S/D
1829
1825-1829
1892
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Almoxarifado Municipal; = registro de pedidos.
Material: (Documentação avulsa.) (1º volume.)
Material: (Documentação avulsa.) (2º volume.)
Aquisição.
Maternidade e casa de saúde.
Maternidade municipal de Santa Izabel. Ofícios do Dr. Rodrigues dos
Santos.
Maternidade Municipal ; = Portarias do Ministério do Império.
Medicamentos= parecer da Academia Imperial de Medicina
Medicamentos= parecer da Academia Imperial de Medicina
Médicos residentes na Freguesia da Lagoa. Ofício do fiscal João
Carlos da Costa.

1893
1904-1910
1907-1913
1907-1913
1877-1899
1883
1883-1884
1848
S/D
1884

Médicos, cirurgiões, sangradores, saúde do porto, thisicatura-mór, etc. 1826-1837
Médicos, cirurgiões, farmacêuticos, registro de diplomas. E licenças
1830-1839
para venda de medicamentos, etc.
Médicos, cirurgiões, sangradores, dentista e parteiras, residentes ou
com consultórios nas freguesias da Candelária, Santa Rita,
1841
Sacramento, S. José, Lagoa, Irajá, Jacarepaguá, Guaratiba, Santa
Cruz e Ilha de Paquetá.
Médicos , cirurgiões, boticários e sangradores no 1º distrito da
freguesia de Sant'Anna. Reclamação apresentada á Câmara Municipal
pelo Juiz de Paz daquele Distrito, Joaquim Justo da Silva.

1841

Médicos, farmacêuticos, dentistas, sangradores, cirurgiões, parteiras,
1841-1849
etc. e licenças para venda de medicamentos.
Médicos, cirurgiões, sangradores, boticários e parteiras que registram
seus diplomas na secretaria da Câmara Municipal. Relação de 1842.

1842

Médicos, cirurgiões, dentistas, práticos, parteiras, farmacêuticos, "
farmácias, etc. e licenças para venda de medicamentos.

1850-1913

Médicos, cirurgiões e farmacêuticos Relação nominal, por freguesias,
distritos, moradas e números delas.
Médicos da saúde = registro da provisão passada ao Dr. Matheus
Saraiva
Medidor de terras = requerimento De Thome Gomes Pinto de
Vasconcelos, piloto de navios desta praça.
Mestre de propiage das fábricas de chapéus Carta Régia do Príncipe
Regente D. João.
Meirinho = requerimento De Jeremias Maria de Faria, pedindo ser
nomeado "Meirinho" de um dos quarteirões do distrito de Juízo de Pa
do Bairro de Sant'Anna.
Meirinho do juízo de fora

1858
1739
1832
1812
1830
1831

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Relação de obras feitas
em logradouros públicos, etc. Organizada por Joaquim José de Mello.

1838

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Calçamentos,
conservação de logradouros - propostas de Verdis Savaron e C.
Wyzens Ki, figurando na proposta deste o nivelamento da cidade.

1849-1851

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Proposta e pareceres dos
vereadores Francisco de Paula Mattos e Manoel de Araujo Porto
1853
Alegre.
Melhoramentos e obras na freguesia de Jacarepaguá. Minuta do
1870-1871
Termo de contrato com Joaquim Luiz da Silva Veiga.
Melhoramentos do Rio de Janeiro = serviço de viação e saneamento –
nomenclatura de logradouros - numeração predial e direção de
1872-1910
veículos, etc. (Diretoria de Estatística e Arquivo)-(2º seção.)
Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Demolições de prédios
1880-1902
para abertura e alargamento de ruas, etc.
Melhoramentos em logradouros públicos = valas e cemitérios do
1888-1891
curato de Santa Cruz, etc.
Melhoramentos da cidade = proposta de Ernesto de Figueiredo Mello,
para Demolição de Prédios, Construção, ajardinar praças, construção
de chales, restaurantes, com uso e gozo por 50 anos"

1890

Melhoramentos da área limitada pelo mar e pela rua da misericórdia,
até o largo deste nome e pelo arsenal de guerra, e largo do paço.
Pretensão de Cornélio Henrique Maia de Lacerda.

1890
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Melhoramentos e edificação de um bairro nas serras do Matheus,
Jacarepaguá; Logares: Boca do Mato, Engenho de Dentro, Inhaúma e
1890
Irajá. Proposta de Antônio Zeferino Cândido e Barões de Vidal e de
Santa Margarida, etc.
Melhoramentos em Botafogo = Papéis do Dr. Daniel Pedro Ferro
1890
Cardoso, Etc.
Saneamento e melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Abertura
da Av. do Imperador. Construção de uma via-férrea para a serra da
1885-1890
Tijuca, arrasamento do morro de Santo Antônio, Cais da Praia D.
Manoel, Cais da Praia D. Manoel a Glória, e outras, etc. Projeto
Américo de Castro:
Saneamento e reconstruções das cidades do Brasil. Projeto de Lei
Sobre Prédios, Logradouros Públicos, Assistência pública, e com
S/D
referência a imposto que deveriam passar as municipalidades.
(Arquivo o processo em 1890)
Saneamento e Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Proposta
de Júlio Borges Leitão. Aterro da Lagoa Rodrigo de Freitas e outras,
1890
etc.
Melhoramentos da Ilha de Paquetá. Contrato de João Braz da Silveira
Caldeira e Seus Consócios Dr. C. J. de Araújo Pinheiro e Thomaz de 1890-1891
Aquino e Castro. Construção de Prédios, etc.
Melhoramentos da cidade = Área limitada pela estrada de Ferro
Central do Brasil, entre as estações do Rocha e Encantado; Concessão
1890-1892
do Dr. João Luiz dos Santos Titára, Conriolano Augusto Alves de
Oliveira e Cristóvão Martins Penha.
Melhoramentos na Ilha do governador. Construção do canal que liga
a Ilha ao continente, pretensão de Eduardo José de Moraes Jr. E Júlio
Borges Leitão.

1891

Melhoramentos entre Eng. Novo e Santa Cruz. Aberturas de
Logradouros, Edificação, núcleos coloniais, localização de imigrantes
drenagem de terrenos e plantação de vegetagem em terrenos de
insalubres, escola de agronomia, mercado em cascadura, armazéns,
exposições agrícolas, etc. Pretensão de Pedro Antônio Fagundes.

1891

Melhoramentos na rua do Aqueduto. requerimento Da Cia.
Melhoramentos de Santa Thereza.
Melhoramentos em Irajá e Jacarepaguá Proposta de Prudêncio
Paschoal Telles do Reis, Ignácio Antônio Teixeira Jr. E José Baldraco
construção de 3000 casas para operários e classes pobres, linhas de
bondes e de telefones, escolas, etc.
Melhoramentos na Ilha do Governador, carris e eletricidade. Papéis
dos Drs. Eduardo José de Moraes e Júlio Borges Leitão.
Acompanhada de um planta, etc.
Melhoramentos em Sepetiba ; projeto de José Antônio de Castro e
Silva. Com um Planta, etc. Desapropriações e outros documentos
relativos.

1891

1891

1891

1891

Melhoramentos na Ilha de Paquetá. Contrato de Carlos Leite Ribeiro,
Thomaz de Aquino e Castro & C.J. de Araújo Pinheiro; Construção de
prédios para escolas, linhas de bondes, estabelecimentos balneários, 1891-1892
hotel frigoríficos, habitação higiênicas, alargamentos e arborizações d
logradouros públicos, etc.
Melhoramentos em Copacabana. Projeto de Ricardo Domingues &
Cia. Para construção de casas da cia. Construtora Villa Deodoro da
Fonseca, mercado, hotel, estabelecimento de banhos e um Teatro.

1891-1892

Melhoramentos da cidade = Ofício do Dr. Cândido Barata ao Ministro
Dr. Fernando Lôbo, sobre levantamento da planta da cidade, etc.

1892

Melhoramentos em Irajá = concorrência e mais papéis sobre a ponte
em Maria Angu, Boeiros nas estradas do Catonho e do Cajá, que vem 1896-1897
ter ao porto de Irajá.
Melhoramentos na Ilha de Paquetá. Artigos de imprensa orçamentos
para canalização D´agua; relatório do chefe do 3º Distrito Sanitário 1896-1898
Dr. Bento Girarque Murta.
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Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Proposta de Antônio
Galdino de Carvalho = relação das obras executadas pela Prefeitura no
exercício de 1902. Obras públicas e particulares que não estão sob o
1899-1903
domínio da municipalidade. Projeto de uma galeria subterrânea, do
Largo de São Francisco de Paula até a estrada de Ferro Central do
Brasil. Projeto de um pavilhão na Praça 15 de novembro, etc.
Melhoramentos do Rio de Janeiro . Demolições de prédios para
alargamento e abertura de rua, e outros melhoramentos da cidade, etc.

1903

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro = demolições de prédios
para aberturas e alargamentos de ruas, e outros melhoramento da
cidade,etc.

1904

Melhoramentos do Rio de Janeiro: recuos; são minutas de termos, etc. 1904-1910
Melhoramentos do Rio de Janeiro; demolições de prédios para
abertura e o alagamento de ruas, e outros melhoramentos da cidade,
etc.

1905

Melhoramentos do Rio de Janeiro: demolições de prédios para
abertura e alargamento de ruas, e outros melhoramentos da cidade, etc.

1906

Melhoramentos do Rio de Janeiro: demolições de prédios para
1907-1915
abertura e alargamento de ruas, e outros melhoramentos da cidade, etc.
Memoria para o Aterro do Brejo de Mata-porcos, e outras Utilidades
Públicas, sobre a responsabilidades dos Srs. Vereadores da Câmara 1831-1840
Municipal
Memoria apresentada a Câmara Municipal, sobre posturas municipais
1830
etc.
Memoria sobre a salubridade do Rio de Janeiro e projeto sobre
medidas a adaptar contra a sífiles (anexo ao projeto do professor J. P.
1878
de Oliveira.)
Memoria sobre a prostituição e projeto sobre os meios práticos de
1880
impedir a propagação da sífilis
Mendigos = Ofício do intendente Geral da Polícia, Francisco Alberto
1827
Teixeira de Aragão, dirigido ao "Senado da Câmara"
Mendigos ; (1854-1911) Mangue da Cidade Nova (1844-1888),
motores (1886-1906.), muralhas. (1891-1898.), marinhas (acrescidos)
1844-1911
(1844.), mangues de Cidade Nova (1844-1845.), mensageiros"
(1908.) (Documentação avulsa.)
Mensageiros =requerimentos de Paulo Engeimann e da Cia. Geral de
mensageiros e transportes, de S. Paulo que se organizará com o título
The Brasil Express Menssenger Company, a fim de estabelecerem
comunicações rápidas, seguras e baratas, mudanças, encomendas, etc.
Mensagens ao conselho municipal dirigidas pela Prefeitura do Distrito
Federal.
Mesa da consciência e ordens.
Mesa de consciência e ordens: consulta sobre o requerimento do Padre
Francisco de Assis Ribeiro, de Pernambuco (Cópias extraídas no
Arquivo nacional(1916.)
Mesa de consciência e ordens: consulta do padre Francisco Antunes
Tôrres, sobre aumento de congruas. (Cópias extraídas no Arquivo
nacional (1916)
Mesa de consciência e ordens : consulta sobre a proposta das igrejas d
bispado de Pernambuco
Mesa de consciência e ordens: documentos sobre o padre Cosme
Francisco Xavier Sobreira; acerca da pretensão á freguesia do Crato,
capitania do Ceará, etc.

1907

1892-1895
1811-1814
1813

1814
1814-1815
1818-1819

Mesa de consciência e ordens : consulta sobre o requerimento do Padr
Francisco Manoel de Barros Pretendente ao lugar de vigário na
1826-1827
freguesia de S. Lourenço da Matta, do Bispado de Pernambuco
Mesa de consciência e ordens : consulta sobre o requerimento do Padr
Francisco Manoel de Barros, em que pede a graça de ser apresentado
na freguesia de Ipojuca, e termo da Villa do Cabo, bispado de
Pernambuco
Minas de carvão de S. Jerônimo, e de ferro, na serra de S. Francisco d
Assis, no Rio Grande do Sul.
Mina subterrânea no morro do Castelo: Ofício do agente de S. José
sobre escavação numa mina em terreno da casa nº 17 da praça do
Castelo.

1827

1856
1899
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Mineração na Província de Minas Gerais, nas lavras da Catonga.
Ofício do Ministro do Império Antônio Pinto Chichorro da Gama, etc.

1834

Ministérios

1848-1913

Limpeza (1878-1899.) Ministérios (1906.) Montepio (1906.) Morro
do Senado (1906.) Nicotérios (1872-1908) (Documentação avulsa.)

1872-1908

Ministro da Marinha = Comunicação de José Manoel de Almeida, de
ter tomado posse do cargo de Ministro da Marinha.

1831

Missa de S. Francisco de Borja, Padroeiro do Império. Convite a
Câmara, assinado pelo o Capelão, padre José do Amor Divino.

1830

Moçambique = pública-forma do tabelião do público judicial de José
dos Santos Rodrigues
Moeda de cobre = portarias do Império Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinho, de 29/09/de1833, e Antônio Pinto da Gama, de
29/10/1833, etc.

1812
1833

Moeda de cobre , que se negam receber os vendedores de gêneros de
necessidade: postura municipal a respeito; comunicação do procurado 1833-1835
da Câmara Municipal sobre a moeda, etc.
Monarquia Brasileira processo da (necessidade da convocação de uma
constituinte por Anfrisio Fialho) Volume I
Monopólio do Sal, minas de ferro e introdução de escravos : oficio da
Câmara do Rio de Janeiro, 14/10/1795, remetendo carta do Vice-Rei
Conde de Rezende, 06/10/1795

S/D
1795

Montepio Municipal = Projeto de Criação do montepio; contribuições
1890-1909
quadro da receita e despesa; relatório de 1899; empréstimos, etc.
Montepio dos empregados municipais = projeto do Dec. Do governo
provisório; projeto do regulamento do montepio,etc.

1891

Montepio Municipal ; criação do montepio, (convite de 1891.)
requerimento De Amelia Augusta dos Santos \barros Amanuense do 1891-1894
Matadouro (1892), requerimento De guardas municipais (1894.), etc.
Montepio dos empregados municipais = pareceres, informações, etc. 1891-1911
Montepio dos empregados municipais - Relatório do.
1908
Montepio Municipal - relatório da comissão incumbida de apurar
1926
irregularidades praticadas na instituição.
Montepio predial criado pelo decreto nº 549, de 12/05/1898;
1903-1904
restituições pedidas e pareceres.
Montepio dos empregados municipais: ofício do Diretor de Fazenda
remetendo ao prefeito o relatorio do montepio, relativo ao exercício d
1907
...
Montepio dos empregados municipais jornal.
1930
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Monumento comemorativo do desembarque da imperatriz Dª Thereza
Cristina esposa de D. Pedro II. Portaria do Ministro do Império, em
nome do imperador, anunciado aos desejos da Câmara Municipal,
1843
servindo para base levantado na praça Municipal, o chafariz, ali
existente.
Monumentos = Ofício de Félix Emílio Taunay sobre o monumento
projetado na praça Municipal e estátua de mármore a ser colocada no
1844
cais da imperatriz
Monumento para perpetuar a vitória das armas Brasileiras na guerra
1870-1876
do Paraguai
Croquis do monumento a erigir no Campo da Aclamação em memória
das vitórias alcançadas no Paraguai
Monumento comemorativo da terminação da guerra do Paraguai
ofício da associação comercial beneficente de Pernambuco, dirigido a
1870
Câmara Municipal da Côrte.
Monumento do Ipiranga (Independência Nacional.) Ofício dirigido a
Câmara Municipal da Côrte pela comissão do monumento, organizada
1877
em S. Paulo.
Monumento para perpetuar a vitória das armas Brasileiras na Guerra
do Paraguai. Ofícios da Câmara Municipal sobre o grande
monumento, dedicado por F. de A Caminhoá e P. Bernard - arquitetos
e que deverá ser levantado no Campo da Aclamação.

1878

Monumento de José de Alencar; requerimento Do Dr. José Ferreira de
Souza Araújo, etc.

1888

Monumento do Duque de Caxias; Ofício da comissão encarregada de
1888-1899
levantar o monumento. Contrato com o escultor Bernardelli, etc.
monumento em honra ao Conde de Leopoldina: requerimento para ser
levantado em S. Cristóvão c/ uma planta.

1891

Monumento do General Osório Manoel Luiz Osório, Marquês do
Herval. Ofício da comissão encarregada da subscrição popular, etc.
Escultor Rodolpho Bernardelli. Portaria do Ministro do Interior sobre 1888-1891
a transladação do ataúde, da Igreja da Cruz dos Militares para o
recinto que deve ser construído sob a base do monumento, etc.
Monumento do General Osório. requerimento Rodolpho Bernardelli,
sobre o Jardim da Praça 15 de Novembro, onde deve ser colocado o
monumento, (c/ uma planta.) e ofício da comissão do monumento.
Monumento de José Bonifácio; Representação de A. B. de
Vasconcelos Jr.
Monumento da descoberta do Brasil. Ofício do Almirante Carlos
Baltazar da Silveira, Presidente da Associação do quarto centenário do
descobrimento do Brasil (3 de Maio.)
Monumentos naturais (Relatório)
Monumentos = projetos em memória de Casimiro de Abreu,
Domingos J. Gonçalves de Magalhães. Antônio de Castro Alves e
Francisco Octaviano de Almeida Rosa.
Monumento ao Visconde do Rio Branco ata de inauguração do
monumento, (06/08/1902.)
Monumento do Visconde de Mauá ; Fundação da pedra fundamental,
(30/04/1904.)

1892

1895
1899
1973
1903
1902
1904

Lançamento da pedra fundamental do monumento a Estácio de Sá

1969

Monumento a Francisco Varnhagem
Monumento ao General Osório = Livro de atas das sessões da
comissão do monumento, etc.
Processo - Casas á rua que vai da igreja de N. S. do Parto para o
Colégio dos padres jesuítas, inclusive Terrenos.
Desmoronamento dos morros do Castelo e de Santo Antônio. (c/ uma
Planta.)
Arrasamentos e desmoronamentos no morro do Senado.
Morros da Cidade := de Santa Thereza, do Nhéco, de Santos
Rodrigues e Providência (na parte conhecida por favela.) obras
executadas.
Arrasamentos de Morros e melhoramentos da cidade.
Arrasamento e desmoronamentos do Morro do Castelo. Pareceres,
projetos, requerimentos e outros papéis.

1937
1887-1895
1734
1864-1872
1835-1866
1842-1904
1843
1843-1875

Desmoronamentos, aberturas de ruas e desapropriações no morro de
1845-1859
Santo Antônio, inclusive a questão com o convento de Santo Antônio
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Desmoronamento do Morro do Barro vermelho. Sobre o Aterro do
1847-1848
Mangue da Cidade Nova com as terras do morro do Barro Vermelho.
Desmoronamentos do Morro do Castelo.

1847-1849

Desmoronamento do morro do Senado: despesa com as obras.

1848

Desmoronamento do morro de Catumbi.
Desmoronamento do morro da Gloria.

1849
1849
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Desmoronamento do morro do Senado: despesa com as obras. (março
1854-1908
a junho de 1854.)
Morros da cidade = do Castelo, Santo Antônio e do senado.
Arrasamentos destes morros, obras, etc., inclusive a proposta de 1897, 1854-1908
de exploração dos tesouros dos jesuítas no morro do Castelo, etc.
Altitudes das Serras e Morros de D. F. relação das atividades (cópia
obtida da Carta Cadastral em 08/01/18)

1818

Desmoronamento do morro da Providência. Ofício do fiscal de
Sant'Anna para intimação a cia. da Estrada de ferro D. Pedro 11, etc.

1859

Arrasamentos dos morros do Castelo e de Santo Antônio. Parecer da
comissão encarregada dos trabalhos, (25/06/1859.) documentos dos 1872-1876
anos
Desmoronamento do morro de S. Bento.
1873
Arrasamentos dos morros do castelo e de Santo Antônio. requeriment
Do comendador Joaquim Antônio Fernandes Pinheiro.
1874
(concessionário.)
Desmoronamento do morro de Santos Rodrigues.
1875-1877
Desmoronamento de parte do morro de Paula Mattos, no trecho da rua
1882
do Riachuelo, entre os prédios nº S: 109 e 111.
Desmoronamento do morro Santos Rodrigues, em frente a rua S.
1883
Nicolau.
Desmoronamento no morro do Castelo, etc.
1886-1899
Arrasamento do morro do Graça: Ofício do Ministro do Interior
Tristão de Alencar Araripe sobre o contrato que a Intendência
Municipal celebrou com o Eng. Vicente Alves de Paula Pessoa, etc

1891

Arrasamento do morro do Livramento e de outros. requerimento De
João Antônio da Silva Peres, para o referido contrato, etc.

1891

Morros da Cidade.
Arrasamento do morro do Senado: Papéis da empresa industrial de
melhoramento no Brasil, sobre a concessão do banco auxiliar e as
anteriores, de posse e domínio de Carvalho Moreira e Luiz Raphael
Vieira Souto e outros.
Arrasamento do morro do Senado: requerimento da Empresa
Industrial de Melhoramentos no Brasil, sobre uma linha para
transporte de terras e outros serviços.

1892
1892

1893

Arrasamentos de morros da Cidade : notas relativas a concessões, etc.

1893

Arrasamento e desmoronamentos no Morro de Santo Antônio.

1896

Arrasamento do morro do Senado sobre a indicação do intendente
Zoroastro Cunha, em sessão do Conselho Municipal de 22/06/1908

1908

Morro do Senado = demolições.

1909

Arrasamento do morro do Castelo: propostas de Jeorges Roder e da
Empresa Industrial Rio de Janeiro consta as plantas.

1913-1914

Morro de Santo Antônio = Aprovação de plantas. Cia. Industrial Santa
Fé.
Mosteiro de São Bento: (Coima.) requerimento do reverendo Dom
Abade do Mosteiro de São Bento, para citação a Luiz Antônio de
Menezes.
Motins da Regência = ofício do fiscal da freguesia de Sant'Anna,
Manoel Ribeiro Borges Fonseca, sobre a alteração da ordem pública
nessa freguesia.

1921
1797

1838

Maquinas = motoristas - chauffeurs. requerimento Para exames.

1909

Motorneiros de carros elétricos: projetos de regulamento para
execução do decreto municipal nº 337, de 02/10/1896, aprovado pelo
prefeito Dr. Francisco Furquim Werneck de Almeida em 16/11/1896.

1896

"Motores" e "geradores" (2º volume)
"Motores" e "geradores" (3º volume)
"Motores" e "Geradores" (4º volume)
Motoristas (documentação avulsa.) etc.
Motoristas (documentação avulsa)
Móvel Catalogador para o Arquivo Geral da Prefeitura. Propostas e de
mais documentos.
Obras da municipalidade.

1908
1908
1909
1903-1911
1908-1910
1912-1913
1886-1904
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Orçamentos (1901-1912) Obras do Porto do Rio de Janeiro (19061909.) Obras da municipalidade em (documentação avulsa.)

1897-1915

Muralha da Rua Aprazível = ofício do Eng. do distrito, Antônio
1895
Carlos de Andrade, orçamento, despesa, etc.
Museu arquitetônico municipal : proposta do vereador Barroso
1875
Pereira. (1/10/1875.)
Museu nacional = pedido para obras no edifício, do lado da rua dos
1833
Ciganos.
Escravos = multa imposta a um Senhor de escravos, pela prisão de um
negro por ordem do Juiz de paz de Sant'Anna; emigração e roubos de 1831-1833
escravos para província de minas, etc.
Restituição de multas até 1907: datas de pagamentos, etc.
1844-1907
Multas = Ladeira do João Homem nº 37. Rua General delgado de
Carvalho nºs; 29 e 31. Av. Marechal Floriano Peixoto nº 118. Estrada
1909-1910
do Penha nº 50. Boulevard de 28 de Setembro nº 94. Rua Visconde de
Santa Izabel S/N
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