
Veiga Cabral

Notação CP/VC
Data Limite 1881-1968
Título Veiga Cabral
Dimensão
física/mensuração e
suporte

1,99 metro linear de documentação textual;
1,15 metro linear de livros e periódicos (71 volumes).

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia:

Mario da Veiga Cabral nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de
setembro de 1894, estudou no Colégio Militar e na Escola de
Guerra do Realengo.
Foi engenheiro agrimensor, geógrafo e professor, além de
autor de livros didáticos referentes à Geografia e História do
Brasil.
Dedicou-se à educação: docente da cadeira de Geografia na
Escola Normal ao longo da década de 20, professor
assistente no atual Instituto de Educação durante a década de
30 e posteriormente, diretor da instituição. Lecionou ainda na
Escola de Engenharia do Rio de Janeiro e na Universidade
do Distrito Federal. Foi Diretor do Departamento de Educação
Técnico Profissional da Prefeitura na gestão Dodsworth e
Diretor do Departamento de Educação Primária.
Boa parte de sua vida esteve casado com Maria José Paiva
da Veiga Cabral. Faleceu no Rio de Janeiro em 1973.

Produtores Cabral, Mário da Veiga, 1894-1973
História arquivística O acervo doado foi desmembrado e disponibilizado

parcialmente. Devido às atividades do Guia de Fundos foi
possível organizar o acervo separando-o de acordo com o
suporte.
A organização do acervo é por assunto e em ordem
cronológica.

Procedência Doação.
Âmbito e conteúdo Recibos, poema, rascunhos, peça teatral (impressa em

francês). Originais manuscritos (A flor da noite, O sonho do
príncipe, A conflagração européia, A casa do Gonçalo, Cais
do Porto, Retrato vivo, Dorme que eu velo), notas, contratos,
contos, romance, entrevista, cartaz, circulares, boletins,
correspondências, relações, caderneta, ofícios, ordens de
serviço, carteira de identidade, recortes de jornais e revistas,
portarias, decretos, editais, relatório, fotografias, discursos,
diplomas, certificados.
Destacam-se também os temas: editora A Noite, Instituto de
Educação, Escola Normal, Concurso de admissão, Secretaria



Geral de Educação e Cultura, Departamento de Educação
Primária, prédio na Rua Pareto.
Os livros têm como tema a História Geral e do Brasil, a
Geografia e a Educação.

Notas sobre
conservação

Documentos apresentam estado de conservação nos níveis:
regular a bom.

Condições de acesso Acervo parcialmente disponível para consulta.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Documentação textual e documentação fotográfica em
suporte papel – não há requisitos técnicos para acesso.

Instrumentos de
pesquisa

-Inventário sumário (pasta Mario da Veiga Cabral) –
Localizado no fichário da sala 311-M, gaveta com título
“Instrumento de Pesquisa – Coleções Particulares”.
-Arquivo Virtual (Inventário), disponível em banco de dados,
com acesso em intranet, no local, através dos seguintes
passos: Arquivo Virtual, textuais, cadastros, documentos
manuscritos, inventários.


