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Conselho de Intendência 

A Subgerência de Documentação Escrita do Arquivo Geral da Cidade está trabalhando na identificação do 
acervo constituído de códices do Conselho de Intendência. Durante todo o período do Brasil Colônia, a 
instituição administrativa máxima no nível municipal era a Câmara Municipal, que exercia um número maior de 
funções do que atualmente. O Conselho Municipal de Intendentes foi criado pelo Governo Republicano 
Provisório, após a extinção da Câmara Municipal, em 1889. Com a institucionalização da Prefeitura, três anos 
depois, em 1892, o Distrito Federal passou a ser governado pelos prefeitos.  
O AGCRJ coloca à disposição no seu site a relação de todos os que governaram a cidade, desde a sua fundação 
até os dias atuais. 

 

Visita técnica no AGCRJ 
Técnicos da Riourbe e do AGCRJ visitaram o Arquivo Nacional 
e o Arquivo Geral da Cidade para organizar o projeto de obra 
do nosso prédio. Eles percorreram os sete andares da 
instituição projetada e construída, no final da década de 1970, 
para abrigar um Arquivo. 
  

 
Cadernos de Comunicação 

Os Cadernos de Comunicação já estão on-line, em PDF, para 
os pesquisadores e o público interessado. A série objetivava 
mapear alguns órgãos da imprensa carioca e a divulgação de 
trabalhos acadêmicos na mesma temática. Para acessá-los, 
basta clicar aqui.  
 

 
São Sebastião, padroeiro da cidade 

Vamos celebrar no dia 20 deste mês, o Dia de São Sebastião - 
padroeiro do município do Rio de Janeiro. Santo que dá nome 
à cidade, Sebastião era um soldado do Império Romano de 
carreira promissora. A Baía de Guanabara, à margem da qual a 

cidade se organizou, foi localizada pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1 de janeiro de 1502. Os 
franceses, que se aliaram aos índios tupinambás, estabeleceram-se na região em 1555, mas foram expulsos pelos 
portugueses em 1567. A batalha final que expulsou os franceses coincidiu com o dia do santo, celebrado em 20 
de janeiro. São Sebastião é o protetor da Humanidade contra a fome, a peste e a guerra. 

 

 
 
Para assistir os vídeos do AGCRJ, clique aqui. 
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