Restier Gonçalves

Notação
Data Limite
Título
Dimensão
física/mensuração e
suporte
Níveis de Descrição
História
administrativa/biografia

CP/RG
1846-1963
Restier Gonçalves
Biblioteca
0,50 metro linear de livros e periódicos (44 volumes).

Produtores
História arquivística
Procedência
Âmbito e conteúdo

Gonçalves, Aureliano Restier, 1881-1967.

Notas sobre
conservação
Condições de acesso
Condições de

Fundo.
Aureliano Restier Gonçalves ficou marcado na memória dos
funcionários e pesquisadores do antigo Departamento de
História e Documentação da Prefeitura do Distrito Federal. Ele
constituiu exemplo ímpar de dedicação ao serviço público e à
história da cidade do Rio de Janeiro. Já que permaneceu
trabalhando para a prefeitura por longos anos após sua
aposentadoria, uma vez que não se conformou em afastar-se
do estudo das questões municipais.
Nasceu em Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, em 08 de
abril de 1881. Iniciou no serviço público municipal como auxiliar
de escrita, em 1904, na Diretoria Geral de Obras e Viação.
Posteriormente foi promovido a amanuense e, mais tarde, a 2°
oficial desta mesma repartição. Em 1940 foi nomeado chefe do
Serviço de Arquivo Geral da Prefeitura do Distrito Federal,
função na qual permaneceu até a sua aposentadoria em 1948.
Sua trajetória de vida confunde-se com a do funcionário que,
por mais de quarenta anos, dedicou-se ao serviço público e ao
conhecimento da documentação e da história da cidade do Rio
de Janeiro. Possui formação intelectual e autodidata, tornandose historiador do Rio, na dedicação e no interesse pelas
questões municipais. Cursou o primário na primeira escola
pública de Barra do Piraí, tendo freqüentado no Rio o colégio
Pedro II e o Mosteiro de São Bento.
Faleceu aos 86 anos, no dia 31 de maio de 1967, em Niterói.

Doação.
Livros e periódicos sobre o Distrito Federal, História da Cidade
do Rio de Janeiro, História do Brasil, Administração municipal –
prefeitos, e aforamentos de terra.
Acervo em bom estado de conservação.
Acervo bibliográfico - disponível para consulta sem restrições.
Reprodução fotográfica, digital, mediante solicitação prévia no

reprodução
Características físicas e
requisitos técnicos
Instrumentos de
pesquisa

local.
Documentação bibliográfica – não há requisitos técnicos para
acesso.
Inventário sumário (pasta Aureliano Restier Gonçalves) –
localizado no fichário da sala 311-M, gaveta com título
“Instrumento de Pesquisa – Coleções Particulares”.

