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Coleção Alberto Lima 

 

Pesquisadores e o público em geral têm acesso à “Coleção Alberto Lima”, na Biblioteca do Arquivo 
Geral da Cidade. O acervo é composto por jornais, revistas, folhetos, fotos, ex-libris, documentos, entre 
outros.  
Alberto Lima nasceu em 1898. Foi um renomado heraldista, reconhecido no país e no exterior, que ficou 
responsável pela criação de símbolos, uniformes, emblemas, medalhas e brasões das Forças Armadas, 
além da criação de brasões de municípios brasileiros (Heráldica de Domínio) e de mais de 600 símbolos 
de Ex-Libris. Como professor, ministrou o curso de heráldica na Escola de Formação de Oficiais da 
Polícia do Rio de Janeiro. Também atuou como Chefe do Gabinete Foto-cartográfico da Secretaria do 
Ministério da Guerra. Foi poeta, desenhista e pintor. 
  

 

            Coleção Particular Haroldo Barbosa 
 

Esta a disposição dos pesquisadores e do público em geral a “Coleção 
Particular Haroldo Barbosa”, na Subgerência de Documentação Escrita 
do Arquivo Geral da Cidade. São partituras, roteiros de peças teatrais, de 
programas de TVs e de rádios, crônicas, entre outros documentos doados 
por sua filha, a dramaturga e escritora Maria Carmen Barbosa.  
 “Coleção Particular Haroldo Barbosa” abrange o período em que ele 
atuou como redator de programas humorísticos para as rádios Mayrink 
Veiga, Tupi, Nacional e a TV Globo. O 
acervo é constituído em sua maioria por 
roteiros de programas humorísticos 
criados para a rádio e televisão. Constam 

ainda partituras impressas de sua autoria, ‘jingles’, adaptações e 
versões, fotografias e documentos pessoais, recortes de jornal, 
catálogos de programas de rádio (cópias) e revistas sobre o Carnaval. 
Carioca do bairro de Laranjeiras, o compositor, redator e humorista 
Haroldo Barbosa mudou-se para Vila Isabel, onde fez amizade com Noel 
Rosa. Em 1933, passou a trabalhar como contra-regra na Rádio Philips, 
onde trabalhava seu irmão Evaldo Rui. Nessa função, participou do 
Programa Casé, no qual se apresentavam os grandes nomes da época. O 
programa transferiu-se para a Rádio Sociedade, período no qual assumiu 
as funções de organizador da discoteca do locutor. 

 
 

http://pt-br.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
https://twitter.com/AGCRJ
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/

