
Secretaria de Obras / Dulcídio Cardoso

Notação SO/DC
Data Limite 1953-1954
Título Secretaria Geral de Viação e Obras / Dulcídio Cardoso
Dimensão
física/mensuração e
suporte

 Positivos em preto e branco: 07 unidades
• 11x17: 01 unidade;
• 12x12: 01 unidade;
• 12x18: 02 unidades;
• 12x19: 02 unidades;
• 17x23: 01 unidade;

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

O general Dulcídio do Espírito Santo Cardoso foi Secretário de
Segurança de São Paulo, em 1937. Como major foi prefeito do
Rio de Janeiro, então Distrito Federal, de 1950 a 1954.
Em sua gestão, aprovou a ligação das ruas Barata Ribeiro e
Raul Pompéia, pelo túnel Sá Freire Alvim, aberto sob o Morro
do Cantagalo. Teve início também as obras do Aterro do
Flamengo, que criaram vias expressas ligando o Centro à
Copacabana; o Túnel do Pasmado, entre outros projetos.
Criou uma comissão para favelas, que decidia por não mais
fazer remoções sem ter lugar alternativo para abrigar as
famílias em questão. Ao mesmo tempo, decide reforçar a
vigilância, primeiro contra novas construções nas áreas de
favela já existentes e, posteriormente, contra o surgimento
expansão de novas áreas. As favelas, no entanto, continuaram
crescendo.
Participou ativamente da vida social do Estado do Rio de
Janeiro, onde comandou a comissão julgadora do baile de
fantasia do Theatro Municipal, em 1954. Entre 1952 e 1953,
teve um caso amoroso com a famosa cantora portuguesa, Ester
de Abreu Pereira.

Produtores Prefeitura do Distrito Federal/ Secretaria Geral de Viação e
Obras.

História arquivística
Procedência Recolhimento.
Âmbito e conteúdo Fotografias referentes a obras públicas.
Notas sobre
conservação

Documentos em bom estado de conservação.

Condições de acesso Livre.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Fotografias em suporte papel – sem requisitos técnicos para
acesso.

Instrumentos de
pesquisa

Inventário.


