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Arquivo Geral da Cidade digitaliza projetos de Antonio Virzi 
     

Plantas e referências sobre desenhos do arquiteto e construtor Antonio Virzi, localizadas no acervo do Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro, estão sendo higienizadas para uma posterior digitalização. Essa iniciativa é 
de grande importância para a preservação da história da arquitetura no Brasil. Em breve o material estará 
disponível para consulta.  

O italiano Antônio Virzi (1882-1954) foi um arquiteto que chegou ao Rio de Janeiro em 1910 passando a ser 
requisitado para diversos projetos. Suas obras extravagantes, comparadas às do espanhol Antônio Gaudí, 
constituem importantes obras arquitetônicas na cidade, entre elas a Fábrica de Elixir de Nogueira, a casa dos 
Smith Vasconcelos, na Av. Atlântica, o cinema americano em Copacabana e a casa da Rua do Russel. 

               
Acervo Bibliográfico do AGCRJ       

 
O acervo da Biblioteca do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro conta com cerca de 20.000 títulos de 

livros, 450 de obras de referência e 1.350 títulos de periódicos (revistas e jornais). Ao chegar ao Arquivo Geral, 
o pesquisador tem acesso a folhetos, teses e monografias, 
impressos e recortes de jornais de coleções particulares, 
relativos à cidade e à sua história administrativa, urbanística, 
social, econômica, política e cultural. A relação desse acervo 
pode ser acessada no site do AGCRJ, através do link 
acervos on-line - Biblioteca Oswaldo Porto Rocha. 
    A maioria do acervo bibliográfico é constituída por 
publicações oficiais, como os Anais da Câmara Municipal, os 
Boletins da Câmara Municipal, da Intendência Municipal e da 
Prefeitura do Distrito Federal, Diários Oficiais do Distrito 
Federal, Legislação do Estado da Guanabara e mensagens 
dos prefeitos. São anuários, censos e relatórios referentes ao 
século XIX e ao início do século XX, e séries da Coleção 
Brasiliana e da Coleção Documentos Brasileiros. O público 
pode ver também títulos sobre Arquivologia, História da 
Cidade do Rio de Janeiro e outras obras de referência. 

  

XVII Congresso Brasileiro de Arquivologia 
 
    Nesse congresso haverá uma reunião sobre a arquitetura para preservação de acervos, sob a coordenação 

de Claudia S. Rodrigues de Carvalho (FCRB). A iniciativa pretende discutir a criação de uma norma técnica para 
balizar empreendimentos nesta área. Na mesa haverá representantes dos arquivos Nacional, Estadual e 
Municipal (com a diretora Beatriz Kushnir), CREA, além de arquitetos, arquivistas, bibliotecários e demais 
interessados.  

    A reunião ocorrerá no dia 18 de junho, segunda-feira, das 13h às 17h, na Fundação Casa de Rui Barbosa. 
Informações: www.aab.org/xviicba/index.php/programacao  
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