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APRESENTAÇÃO

A Coordenação de Documentação e Arquivo do Museu de Astronomia e
Ciências Afins, no ano em que a instituição completa 25 anos de  existência, tem a
satisfação de oferecer mais um instrumento de trabalho visando a preservação de
arquivos pessoais na área de ciência e tecnologia: o inventário do Arquivo de Luiz
Catanhede.

Tal acervo possui documentos que registram a trajetória  deste engenheiro,
professor e diretor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. É um acervo composto
principalmente por documentos textuais.

A organização do Arquivo de Luiz Cantanhede é uma importante
contribuição para o conhecimento da área de Engenharia, onde o mesmo
desenvolveu projetos e atividades no âmbito público e privado, principalmente na
área de Topografia, sua especialidade, e atividades 
docentes.

O Arquivo de História da Ciência mantém assim o compromisso do MAST de
promover ações estratégicas no sentido da preservação de acervos de ciência e
tecnologia. 

Lucia Alves da Silva Lino
Coordenadora de Documentação e Arquivo
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LUIZ CANTANHEDE

Everaldo Pereira Frade

Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de
agosto de 1876. Filho de José de Carvalho Almeida e Clorinda Reis de Carvalho
Almeida, ambos provenientes de famílias de professores e engenheiros.

Luiz Cantanhede fez os estudos primários no Rio de Janeiro, ingressando,
posteriormente, no curso de Ciências e Letras do Colégio Pedro II, onde se
bacharelou em 1883.

Em 1896, ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde se
diplomaria em 1898. Antes, porém, entre 1894 e 1895, trabalhou como auxiliar
técnico de topografia na Comissão Construtora de Belo Horizonte, responsável pela 
edificação da capital do estado de Minas Gerais, sob a direção do seu tio e futuro
sogro, o Dr. Aarão Leal de Carvalho Reis. Segundo o próprio Luiz Cantanhede, foi o
“melhor curso prático que já houve oportunidade de (sic) fazer no Brasil”, onde
adquiriu experiências de muita valia para sua carreira como engenheiro, professor
e administrador.

Casou-se em 5 de agosto de 1899 com Arminda Furtado Reis, com quem
teve nove filhos: três mulheres – Zaira, Maria da Glória e Amália – e seis homens –
Horácio, César, Luis, Otávio, Oscar e Plínio. Pai zeloso, segundo os seus familiares,
e exemplo de profissional, segundo os seus contemporâneos, acabou por
influenciar a carreira dos filhos homens, todos formados em engenharia.

Como engenheiro civil trabalhou, a partir de 1909, na região sul fluminense,
onde organizou e dirigiu a fábrica de fósforos Serra do Mar, em Mendes, e a
Empresa Fluminense de Força e Luz nos municípios de Barra do Piraí e Vassouras.
Em Barra do Piraí exerceu também as funções de engenheiro municipal e suplente
de subdelegado.

Ao longo da sua trajetória, Luiz Cantanhede procurou conciliar as atividades
acadêmicas e a atuação no setor privado, presidindo a Cia. Cantareira de Barcas (a
partir de 1918) e representando a empresa The Great Western of Brazil Railway
junto ao governo federal, além das já citadas empresas da região sul fluminense

Também em 1909, ingressou como professor substituto da cadeira de
Economia Política e Portos do Mar, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro,
passando à cadeira de Topografia e Astronomia em 1911, onde seria efetivado, em
1912, função que exerceria com destaque até o seu falecimento em 1940.

 Em decorrência da sua experiência em topografia, participou de diversos
congressos na área de transportes, destacando-se: viagens à Argentina, onde
recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Buenos Aires (1822);
Peru, onde também foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa da
Universidade Mayor de San Marcos (1824/1825); Europa, onde representou o
Brasil no Congresso Mundial de Geografia na cidade de Varsóvia (Polônia) e
proferiu curso na Universidade de Paris, organizado pelo Instituto Franco-Brasileiro 

6



de Alta Cultura, quando dissertou sobre a situação da malha ferroviária no Brasil.
Ambos os eventos ocorridos em 1934. Em 1938 voltaria a Paris para uma série de
conferências também na Universidade de Paris.

Em 1937, foi designado para exercer a função de diretor da Escola Nacional
de Engenharia (antiga Politécnica), que exerceria até a sua morte.

Em seus relatórios ao ministro da educação, não poupou criticas à situação
da instituição que dirigia, enfatizando, sobretudo, a falta de professores e as
instalações impróprias do prédio do Largo de São Francisco, no centro do Rio de
Janeiro, que abrigava a Escola desde o século anterior.

Luiz Cantanhede faleceu em 08 de fevereiro de 1940, em virtude de uma
gripe, cujos primeiros sintomas se fizeram sentir já em 1934.

ORGANIZAÇÃO DO FUNDO CANTANHEDE

O primeiro contato com a doadora do fundo Cantanhede foi realizado por
meio do pesquisador Antônio Augusto Passos Videira que incentivou-a a doar o
arquivo do seu marido Octávio de Reis Cantanhede Almeida. A partir disso,
iniciamos no dia 30 de setembro de 2005, o processo de doação que contou com a
ida da equipe na residência da doadora para análise e orientação do que se poderia
ser doado ao Arquivo de História da Ciência – AHC. Nesse primeiro encontro,
Ângela Tâmega Menezes de Cantanhede nos informou que o arquivo era composto
pela documentação de Octávio Reis de Cantanhede Almeida e do pai deste Luiz
Cantanhede de Carvalho Almeida, ambos engenheiros e professores da antiga
Escola Polytécnica. Após esse contato, iniciamos o processo de recolhimento do
arquivo que vieram em duas remessas: a primeira ocorreu no dia 08 de novembro
de 2005 e a última em fevereiro de 2006.

Durante o processo de identificação dos documentos, percebemos uma certa lógica 
na documentação, sendo possível separar os documentos pertencentes ao seu pai
Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida e de Octavio Reis de Cantanhede Almeida.
Este último era o agente preservador da história de sua família e teve o cuidado em
reunir relatos dos irmãos que retratassem a história de seu bisavô Aarão Reis, de
seu pai Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida e de seus irmãos.

A organização dos documentos textuais foi elaborada, seguindo a metodologia
adotada pelo Arquivo de História da Ciência – AHC, que prevê o arquivo organizado
através do arranjo em séries.  Dentro das séries, os documentos são agrupados em 
dossiês, dispostos cronologicamente pela data do primeiro documento. Ficando o
arranjo interno destes dispostos em ordem cronológica. Sendo que os dossiês
podem abranger vários tipos de documentos (carta, recorte de jornal, telegrama,
plantas etc.), desde que referentes ao mesmo assunto. As fotografias e os
impressos foram retirados e organizados em séries específicas, tomando-se o
devido cuidado em referenciar a origem do dossiê. As descrições dos documentos
tridimensionais foram realizadas de acordo com a metodologia adotada pela
Coordenação de Museologia do MAST, recebendo o código do Arquivo de História
da Ciência.
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A equipe do AHC preferiu separar a documentação em dois arquivos distintos. Isso
permitiu o respeito à integridade de cada que foi organizado num único fundo da
família Cantanhede (CA). Assim, cada titular do arquivo recebeu o código de
identificação que representa a sigla do primeiro nome, isto é: Luiz Cantanhede de
Carvalho Almeida (CA/LC) e de Octavio Reis de Cantanhede Almeida (CA/OC).
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CRONOLOGIA

1876 Nascimento em 18 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro

[1880-1883] Curso primário e secundário

1894-1895 Atuação como auxiliar técnico de topografia na Comissão
Construtora de Belo Horizonte

1896-1898 Curso de Engenharia Civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro

1899 Casamento com Arminda Furtado Reis em 5 de agosto

1909 Ingresso na Escola  Politécnica do Rio de Janeiro como professor
substituto

1909-1918 Trabalho em várias funções na região Sul Fluminense do Rio de
Janeiro

1912 Efetivação na cadeira de Topografia e Astronomia da Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro

1918 Presidente da Cia. Cantareira de Barcas

1822 Doutor Honoris Causa pela Universidade de Buenos Aires
(Argentina)

1824 Doutor Honoris Causa pela Universidade Mayor de San
Marcos/Peru

1934 Participação como representante do Brasil no Congresso Mundial
de Geografia, realizado em Varsóvia/Polônia

1934-1938 Realização de cursos e palestras na Universidade de Paris

1937 Direção da Escola Nacional de Engenharia

1940 Falecimento no Rio de Janeiro a 8 de fevereiro
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FICHA TÉCNICA

Nome: Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida

Sigla: CA/LC

Período de Organização: de dezembro de 2007 a maio de 2010

Período de revisão: de maio a julho de 2010

Período coberto pelo arquivo: de 6 dezembro 1883 a 4 dezembro 1940

Quantidade de documentos: 2 metros lineares, sendo

Documentos textuais: 108

Documentos iconográficos: 8 fotografias

   49 diapositivos

Documento cartográfico: 1

Documentos impressos: 6

Documentos tridimensionais: 4

Total de documentos: 176

Coordenação e organização:

Everaldo Pereira Frade

Araci Gomes Lisboa

Revisão das referências bibliográficas:

Lúcia Alves da Silva Lino

Revisão final:

Maria Celina Soares de Mello e Silva

Araci Gomes Lisboa
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ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Os documentos textuais do Arquivo CA/LC foram divididos em quatro séries:

Série 1 – Documentos pessoais – constituído de documentos de cunho
biográfico, sua trajetória profissional, vida  familiar e homenagens recebidas.

Série 2 – Atividades docentes – constituído de nomeações,  portarias e outros
documentos relativos a sua atividade como professor e diretor da Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro.

Série 3 – Atividades profissionais – constituído de documentos sobre a
participação de CA/LC em funções, comissões e cargos de direção fora do âmbito
docente, sobretudo na área de engenharia e transporte, junto ao governo federal e
a iniciativa privada. Destacam-se, ainda, discursos, trabalhos e homenagens
relacionados à sua área de atuação.

Série 4 – Documentos complementares – constituído de documentos
acrescentados ao acervo pela família após a morte do seu titular. Inclui, sobretudo, 
artigos de jornais e outros documentos com homenagens póstumas a Luiz
Cantanhede.

Os documentos iconográficos apresentam fotografias e diapositivos de
viagens realizadas por Luiz Cantanhede.

O documento cartográfico apresenta carta planimétrica organizada para
a publicação da “História Econômica do Brasil”, do engenheiro Roberto Simonsen,
adquirida por Luiz Cantanhede.

Os documentos impressos são aqueles que, publicados ou não, possuíam
dados suficientes para a elaboração de referência bibliográfica, organizados
seguindo a orientação da norma ABNT/NBR nº 6023/2000, e revisados pela equipe
da Biblioteca do Mast.

Os documentos tridimensionais são constituídos de medalhas recebidas
por Luiz Catanhede por participação em eventos ao longo de sua trajetória
profissional.

Ao final do inventário, foi elaborado um índice geral para recuperação dos
documentos. Optamos por não repetir no índice as informações recuperadas nos
títulos das séries, para evitar redundância.

O inventário é o produto final do trabalho de organização de um arquivo. Sua 
elaboração consiste na descrição dos dossiês que integram as séries acima
mencionadas. A cada dossiê corresponde uma descrição com as seguintes
informações:

1 – Código: formado pela sigla do arquivo, seguido do gênero  ou tipo documental a 
ser descrito, e número das séries e dos dossiês.

CA/LC.T.1.006
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Onde:

CA/LC – sigla do arquivo 

T – gênero do documento 

1 – número da série     

006 – número do dossiê

Códigos do gênero do documento:

T – Textual

F – Fotografia

C – Ca – carta 

I  –  Impresso

Tr – Tridimensional

O código do dossiê é seguido da descrição do conteúdo do dossiê na seguinte
ordem: 

– Local ou locais de produção do documentos - quando o local de produção 

dos documentos não é identificado, consta a abreviatura S.l., ou seja, sem

local. Quando se conhece o local, mas ele não consta no documento, este

aparece entre colchetes [ ]. Quando não há certeza do local, esta é acrescido

de interrogação [?].

– Período abrangido pelos documentos - são indicadas as datas-limites, ou 

seja, a data do primeiro e do último documento do dossiê. Quando não há

certeza da data, ela vem indicada com uma interrogação ?. Quando se

conhece a data, mas ela não consta no documento, ela aparece entre

colchetes [ ]. Quando a data é desconhecida, consta a abreviatura s.d. (sem

data).

– Quantidade de documentos - número total de documentos que compõem

o dossiê.

– Número de folhas do dossiê - total de folhas independente do número de

documentos.

– Informações complementares - item opcional, preenchido quando

necessário, com informações sobre anexos, remissivas e referências.

Exemplo de descrição:

CA/LC.T.1.006

Rascunhos de cartas remetidas por Luiz Cantanhede a Artur Bernardes com

felicitações pela forma com que este governa o Brasil e com impressões sobre o

ambiente político do país em 1934. - Rio de Janeiro, Paris (França), de 8 ago. 1926

a 26 mar. 1934. 2d., 5f.
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INVENTÁRIO

DOCUMENTOS TEXTUAIS

SÉRIE 1 – DOCUMENTOS PESSOAIS

CA/LC.T.1.001

Documentos sobre José de Carvalho Almeida reunidos por Luiz Cantanhede,

destacando: correspondência da Casa Imperial e nomeações para cargos e

comissões. – Rio de Janeiro, Camocim, de 6 dez. 1883 a [1913]. 4d., 7f.

CA/LC.T.1.002

Carta da Societá Italiana di M. S. Del Lavoro oferecendo diploma de sócio

benemérito a Luiz Cantanhede. – São João d´el  Rey, abr. 1893. 1d., 1f.

CA/LC.T.1.003

Ofício do diretor da Escola Politécnica a Luiz Cantanhede, dando condolências pelo

falecimento de seus familiares. – Rio de Janeiro, de 28 abr. a 1 out. 1910. 2d., 2f.

CA/LC.T.1.004

Diário de uma das filhas de Luiz Cantanhede, não identificada, contendo suas

impressões pessoais no período de 30 ago. 1922 a 2 dez. 1929. – Rio de Janeiro,

s.d. 1d., 11f.

CA/LC.T.1.005

Carta de Luiz Cantanhede para Seabra, enviando sua auto-biografia, descrevendo

sua trajetória profissional. – Cachoeiro de Itapemirim, 1 ago. 1925. 1d., 4f. 

CA/LC.T.1.006

Rascunhos de cartas remetidas por Luiz Cantanhede a Artur Bernardes com

felicitações pela forma com que este governa o Brasil e com impressões sobre o

ambiente político do país em 1934. - Rio de Janeiro, Paris (França), de 8 ago. 1926

a 26 mar. 1934. 2d., 5f.

CA/LC.T.1.007

Ofício de [Arlindo Santos], da Escola Politécnica, comunicando a indicação de Luiz

Cantanhede para orador da sessão solene em homenagem ao professor Amoroso

Costa na Escola Politécnica. – Rio de Janeiro, 31 dez. de 1928. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.1.008

Carta de [Nieta] para Amália, filha de Luiz Cantanhede,  dando parabéns pelo seu

noivado. – S. l., 29 dez. 1930. 1d., 1f.

CA/LC.T.1.009

Cartas de Luiz Cantanhede  para a sua família, com suas impressões sobre a

viagem à Europa. Incluindo relação de diapositivos das imagens do Vaticano. - 

Salvador, Antuérpia (Bélgica), de 28 mar. a 29 jun. 1938. 4d., 4f. Possui

diapositivo CA/LC.S.0001.
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CA/LC.T.1.010

Carta de Maurício Joppert da Silva a Luiz Cantanhede felicitando-o pelo seu

aniversário de 50 anos e desculpando-se pela ausência na comemoração. –  Rio de

Janeiro, 12 ago. 1926. 1d., 1f.

CA/LC.T.1.011

Telegrama de Lucídio de Albuquerque a Luiz Cantanhede, comunicando voto de

congratulação pela atitude de desagravo aos professores Ruy de Lima e Silva e

Dulcídio. – Rio de Janeiro, 14 abr. 1937. 1d., 1f.

CA/LC.T.1.012

Poesia de autor não identificado. S.l., s.d., 1d., 1f. dupla.

SÉRIE 2 – ATIVIDADES DOCENTES

CA/LC.T.2.001

Documentos sobre as funções de Luiz Cantanhede como professor da Escola

Politécnica, destacando: ofícios, cartas, nomeações, indicações, portarias e

convites. - Rio de Janeiro, de 6 de set. 1909 a 7 jun. 1937. 26d., 28f.

CA/LC.T.2.002

Nomeação de Luiz Cantanhede para a função de professor de geografia do Colégio

Pedro II. – Rio de Janeiro, 15 abr. 1914. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.2.003

Portarias concedendo licença médica a Luiz Cantanhede quando este exercia as

funções de professor ou diretor da Escola Politécnica e da Escola Nacional de

Engenharia. – Rio de Janeiro, de 1 abr. 1916 a 9 dez. 1939. 8d., 8f.

CA/LC.T.2.004

Documentos sobre as conferências apresentadas por Luiz Cantanhede na

Universidade de Paris, intituladas: “As rotas e as vias da época colonial”; “A

importância das vias de comunicação sobre a formação social do Brasil”. Inclui

índice de imagens e gráficos, roteiros da apresentação em francês e dois rascunhos 

em francês com o conteúdo das conferências. – Rio de Janeiro, s.d. 5d., 100f.

CA/LC.T.2.005

Ofícios do diretor Ruy de Lima e Silva, diretor da Escola Politécnica, e portarias do

Ministério da Educação sobre as indicações e nomeações de Luiz Cantanhede para

exercer as funções de diretor da Escola Politécnica. – Rio de Janeiro, de 22 maio

1936 a 11 set. 1937. 4d., 4f. Ver também CA/LC.T.3.015.

CA/LC.T.2.006

Memorial (cópia) de Luiz Cantanhede endereçado a Gustavo Capanema, ministro

da Educação e Saúde Pública, solicitando o desdobramento das cadeiras de

Topografia e Geodésia no curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica e expondo 

as suas razões. – Rio de Janeiro, 21 jan. 1937. 1d., 5f.

CA/LC.T.2.007

Carta (cópia) de Luiz Cantanhede a Gustavo Capanema, ministro da Educação e

Saúde Pública, relatando a situação da Escola Politécnica, destacando a falta de
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professores e a falta de estrutura física do prédio do Largo de São Francisco, bem

como as dificuldades decorrentes desses problemas. – Rio de Janeiro, 26 fev.

1938. 1d., 4f.

SERIE 3 – ATIVIDADES PROFISSIONAIS

CA/LC.T.3.001

Portaria do presidente do Estado do Rio de Janeiro nomeando Luiz Cantanhede 

para o cargo de suplente de subdelegado de polícia do município  de Barra do Piraí.

–  Petrópolis, 28 out. 1902. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.002

Ofício concedendo exoneração de Luiz Cantanhede do cargo de engenheiro

municipal da cidade de Barra do Piraí. – Barra do Pirai, 2 jan. 1905. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.003

Ofícios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores nomeando Luiz Cantanhede 

para comissão de sindicância para apurar excessos de despesas nas obras do

Ministério da Justiça. – Rio de Janeiro, 18 set. 1909. 2d., 2f. duplas

CA/LC.T.3.004

Cartas de Perier e Cie. (em francês) confirmando acordo e indicação de Luiz

Cantanhede para administrar a Cie. Du Chemim de Fer des Etats Unis du Bresil. –

Paris (França), de 19 abr. a 3 jul. 1913. 2d., 1f., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.005

Ofício do gabinete do Ministério da Justiça e Negócios Interiores designando Luiz

Cantanhede para participar de comissão de inquérito para apurar irregularidades

nos estabelecimentos de ensino secundário e superior relativos a atestados e

diplomas falsos. – Rio de Janeiro, 7 ago. 1923. 1d., 1f. dupla

CA/LC.T.3.006

Ofício de José agostinho dos Reis, diretor da escola Politécnica,  comunicando a

indicação de Luiz Cantanhede para representar o Brasil no 3º Congresso Científico

Pan-Americano realizado em Lima (Peru). – Rio de Janeiro, 28 nov. 1924. 1d., 1f.

dupla.

CA/LC.T.3.007

Bilhete do ministro da Justiça e Negócios Interiores Afonso Pena Junior, por ocasião 

da sua saída,  agradecendo os serviços prestados por Luiz Cantanhede à sua

administração. – Rio de Janeiro, 21 jan. 1925. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.008

Correspondência sobre a indicação de Luiz Cantanhede para o 1º Congresso de

Estradas de Rodagem e conferências em Buenos Aires, a convite da Faculdade de

Ciências Exatas, Físicas e Matemáticas da Universidade de Buenos Aires. – Rio de

Janeiro, de 10 ago. a 31 out. 1925. 3d., 4f.
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CA/LC.T.3.009

Notícia de jornal sobre o projeto da estrada de ferro Transcontinental e a rodovia

Três Américas. -  S.l., [1929]. 1d., 1f.

CA/LC.T.3.010

Ofícios sobre a indicação de Luiz Cantanhede para representar o Instituto

Politécnico Brasileiro no 2º Congresso de Estradas de Rodagem, realizado no Rio de 

Janeiro. – Rio de Janeiro, de 11 jul. a 2 ago 1929. 3d., 4f.

CA/LC.T.3.011

Ofício de Paulo de Moraes Barros, ministro da Viação e Obras Públicas, nomeando

Luiz Cantanhede para comissão de sindicância para apurar crimes políticos e

malversações praticadas pelos funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil e

notícia de jornal sobre a renúncia de Luiz Cantanhede à comissão. – Rio de Janeiro,

12 nov. 1930. 1d., 1f.

CA/LC.T.3.012

Notícia de jornal com artigo de Luiz Cantanhede  sobre a “Indústria do Turismo no

Brasil” . – S.l., 20 mar. 1932. 1d, 1f.

CA/LC.T.3.013

Documentos sobre a indicação de Luiz Cantanhede para realizar conferências e

ministrar curso para o Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura, na Universidade

de Paris, em 1924 e 1938: ofícios dos reitores das universidades do Rio de Janeiro e 

do Brasil; notícia de jornal. – Rio de Janeiro, de 14 nov. 1933 a 24 mar. 1938. 6d.,

5f., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.014

Oficio de Washington Ferreira Pires, ministro da Educação e Saúde Pública,

designando Luiz Cantanhede para representar o Brasil no Congresso Mundial de

Geografia, realizado em Varsóvia (Polônia) em 1934. – Rio de Janeiro, 14 fev.

1934. 1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.3.015

Ofício de Ruy de Lima e Silva, diretor da Escola Politécnica, sobre a indicação de

Luiz Cantanhede para recepcionar e guiar a delegação de alunos da Escola de

Engenharia da Universidade Nacional de Córdoba (Colômbia) em visita ao Rio de

Janeiro. – Rio de Janeiro, de 23 jul. 1936. 2d. 2f. Ver também CA/LC.T.2.005.

CA/LC.T.3.016

Ofício da Escola Politécnica sobre a indicação de Luiz Cantanhede para participar do 

6º Congresso Nacional de Estradas de Rodagem realizado no Rio de Janeiro em

1936. – Rio de Janeiro, 13 nov. 1936. 1d., 1f.

CA/LC.T.3.017

Carta de Moacyr M. F. da Silva, do Ministério da Viação e Obras Públicas,

comunicando a Luiz Cantanhede sua designação para fazer parte da Comissão

Brasileira Permanente dos congressos pan-americanos de estradas de rodagem. –

Rio de Janeiro, 22 out. 1937. 1d., 1f.

CA/LC.T.3.018

Portaria do ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, designando 

Luiz Cantanhede para fazer parte de comissão para verificar a organização e o
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funcionamento da Faculdade de Engenharia da Capital Federal. – Rio de Janeiro, 10 

de fev. 1939. 1d.,1f.

SÉRIE 4 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CA/LC.T.4.001

Discursos proferidos no enterro de Luiz Cantanhede.  - Rio de Janeiro, 9 fev. 1940.

3d., 11f.

CA/LC.T.4.002

Álbum de notícias de jornal, organizado pelo Lux Jornal, em homenagem a Luiz

Cantanhede, destacando as notas fúnebres veiculadas nos jornais do Rio de

Janeiro. – Rio de Janeiro 8 mar. 1940. 1d., 45f.

CA/LC.T.4.003

Certidão emitida pelo Arquivo Nacional, com teor do termo de casamento de Luiz

Cantanhede, solicitada para habilitação a pecúlio. – Rio de Janeiro, 28 mar. 1940.

1d., 1f. dupla.

CA/LC.T.4.004

Portaria do Ministério da Educação e Saúde Pública considerando Luiz Cantanhede

diretor em comissão da Escola Nacional de Engenharia, possibilitando à família o

recebimento de vencimentos integrais. – Rio de Janeiro, 30 mar. 1940. 1d., 1f.

CA/LC.T.4.005

Documentos sobre a homenagem póstuma a Luiz Cantanhede por parte da

diretoria e alunos da Escola Politécnica: ofícios e discursos por ocasião da

inauguração do seu retrato no salão da Congregação do Instituto Politécnico. – Rio

de Janeiro, 5 ago. a 4 dez. 1940. 5d., 20f. 
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DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS

FOTOGRAFIAS

CA/LC.F.0001

Retrato de Aarão Leal de Carvalho Reis. – S.l., s.d.. 1 foto: p&b; 12x9 cm.

CA/LC.F.0002

Paisagens da cidade de Bonito (atual estado do Mato Grosso do Sul), Goiânia e

Pires do Rio em Goiás. – Bonito, s.d.. 7 fotos: p&b; de 9x13 cm a 9x14 cm.

DIAPOSITIVOS

CA/LC.S.0001

Museu e Galeria Pontifícia do Vaticano. Imagens do Vaticano. – Vaticano, 1938. 36

diaps.: p&b; 4x4 cm.

CA/LC.S.0002

Stereofilms Bruguiere. Imagens do Palácio de Versalhes. – Versalhes (França),

1938. 12 diaps.: p&b; 4x4 cm.

CA/LC.S.0003

Interior de edificação não identificada. – S.l., s.d. 1 diap.: p&b; 9x12 cm.

DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS

CA/LC.Ca.0001

MATTOS, Jaguaribe de (org.). Carta Planimétrica do Brasil organizada para o livro

“História Econômica do Brasil”, do engenheiro Roberto Simonsen, com os caminhos 

antigos, mineração e expansão máxima da capitania paulista. Possui legenda

indicativa de fronteiras, rotas e regiões. – São Paulo, 1937. 1. Carta: color; 37x41 cm.

Escala 1: 10.000.000. Impresso pela Companhia Melhoramentos de São Paulo

(Weiszflog) 

DOCUMENTOS IMPRESSOS

CA/LC.I.0001

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho. A eletrificação das estradas de ferro no

Brasil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1921. 26 p. Conferência apresentada em sessão de

14 de setembro no Instituto Politécnico.

CA/LC.I.0002

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho. Estradas de ferro e rodagem –

concorrência e cooperação. Separata de: Revista Brasileira de Engenharia Rio de

Janeiro, 1934. 8 p. Conferência apresentada no Clube de Engenharia em dezembro 

de 1933.
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CA/LC.I.0003

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho. Estradas de rodagem com revestimento

de terra, sob o ponto de vista econômico. Rio de Janeiro: [s. n.], 1929. 15 p. 2 ex.

Conferência apresentada no 2º Congresso Pan-americano de estradas de

rodagem.

CA/LC.I.0004

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho. Introdução do relatório dos serviços da

Escola Nacional de Engenharia no ano de 1937. Rio de Janeiro, Typ. do Jornal do

Commercio, 1938. 12 p. 2 ex. Relatório apresentado ao reitor da Universidade do

Brasil.

CA/LC.I.0005

Professor Luiz Cantanhede. – [Vida], p. 20, abr. 1940. 1 p., 2 ex. Homenagem ao

professor Luiz Cantanhede.

CA/LC.I.0006

FÁBRICA de fósforos. Rio de Janeiro: [s. n.], [191-?], 5 p. Folheto publicitário sobre 

a fábrica de fósforos Serra do Mar, contendo a descrição das atividades da mesma,

suas instalações e os benefícios dados aos empregados.

DOCUMENTOS TRIDIMENSIONAIS

CA/LC.Tr.0001

Medalha retangular com bordo e rebordo lisos.

Anverso: no campo, alegoria central representando figura feminina assentada e

ladeada por roda; perfil voltado à esquerda, com o pé esquerdo apoiado sobre

cilindro, trazendo na mão esquerda bastão e na direita boleadeira; no canto direito, 

conjunto com quatro figuras femininas, onde uma delas eleva uma tocha; entre as

composições trilhos; a frente da alegoria, duas figuras masculinas sustentando um

objeto sobre os ombros e uma delas segura um objeto em uma das mãos; ladeada

por dois perfis bovinos; ao fundo, representação de uma paisagem. Na orla,

legenda tendo ao centro o símbolo do Clube de Engenharia com a inscrição: CLUB

DE ENGENHARIA, ladeada pela representação de dois trens a vapor. No exergo a

inscrição: RIO DE JANEIRO.  

 

Reverso: no campo, placa central em forma de cruz pátea contornada por ramos e 

encimada por pira acesa e raiada, tendo a inscrição: II CONGRESSO

FERRO-VIARIO/SUL-AMERICANO/REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/POR

OCCASIÃO DAS SOLEMNIDADES DO/PRIMEIRO CENTENARIO DA INDEPENDENCIA 

DO/BRASIL/DO DIA XVII-A XXIX-DE IX-DE MCMXXII. Na orla a inscrição:

MDCCCXXII MCMXXII. 

Acompanha estojo articulado de formato retangular com cantos arredondados,

revestido externamente de tecido azul. Parte interna revestida de veludo azul
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escuro, com encaixe da medalha. Na parte frontal do estojo fecho de encaixe

dourado.

Material: metal dourado 

Largura: 3,5 cm

Comprimento: 8 cm

Estado de conservação: bom 

CA/LC.Tr.0002

Medalha circular com bordo e rebordo lisos.

Anverso: no campo, alegoria central representando figura feminina posta em pé,

com perfil voltado à direita e os braços abertos; a frente da figura, tripé que

sustenta instrumento; o braço esquerdo está apoiado sobre o instrumento e o

direito segura a base do tripé; a figura apresenta cabelos e vestimentas de

panejamento clássico; no canto esquerdo, arbusto e no direto, ponte. No exergo a

representação de instrumentos.
    

Reverso: no campo, coluna com a inscrição: CONGRESSO INTERNACIONAL/ DE

ENGENHARIA/ EM COMMEMORAÇÃO DO 1º CENTENARIO/ DA INDEPENDENCIA DO 

BRASIL/ RIO-DE-JANEIRO/ MDCCCXXII – MCMXXII; ladeada à esquerda por ramos 

de tabaco e à direita por ramos de café florido; no exergo elementos fitomorfos.

Sobre a coluna, símbolo do Clube de engenharia encimado por águia voante,

ladeada à esquerda por figura masculina com um objeto em uma das mãos e à

direita por figura feminina assentada sobre livros e tendo na mão direita um

compasso; circundando a orla, legenda com a inscrição: CLUB DE ENGENHARIA.

Acompanha estojo articulado de formato circular com cantos arredondados,

revestido externamente de tecido azul. Parte interna revestida de veludo azul

escuro, com encaixe da medalha. Na parte frontal do estojo fecho de encaixe

dourado.

Material: metal dourado 

Diâmetro: 6 cm

Espessura: 0,5 cm

Estado de conservação: bom 

CA/LC.Tr.0003

Medalha retangular com parte superior em semicírculo, bordo liso e rebordo

ornamentado.

Anverso: no campo placa com escudo oval tendo mãos unidas que sustentam vara 

com barrete frígio na extremidade superior e meia superfície frisada; contornando

o escudo ramos que se cruzam no extremo inferior; encimando o escudo sol

nascente raiado; abaixo do escudo ramos que apontam para à esquerda e direita,

tendo abaixo placa retangular com a legenda BRASIL; encimando a placa, globo

encimado por bandeiras formando semicírculo, ladeado à esquerda e à direita por

uma águia; no exergo a inscrição ING.L. CANTANHEDE, embutido em um

retângulo. A medalha possui anel superior com argola. 
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Reverso: no campo, coluna com as inscrições: “REPÚBLICA ARGENTINA / PRIMER

CONGRESO PANAMERICANO DE CARRETERAS / OCTUBRE 3-13 / 1925. No exergo,  

BUENOS AIRES, embutido em um retângulo. A coluna central é ladeada por ramos.

Material: metal

Largura: 2,0 cm

Comprimento: 3,5 cm

Estado de conservação: bom

CA/LC.Tr.0004

Medalha oval com bordo liso.

Anverso: no campo busto de perfil à esquerda representando a deusa Minerva,

símbolo oficial dos engenheiros. A medalha possui argola superior com fragmento

de fibra preso no anel. 
     

Reverso: no campo a inscrição FACULTAD/DE/CIENCIAS/Dr./L.Cantanhede/de C.

Almeida/1925; contornando a orla a inscrição UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN

MARCOS. No exergo a inscrição LIMA, ladeada pela representação de uma flor.

Material: metal

Largura: 3,0 cm

Comprimento: 4 cm

Estado de conservação: bom
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ÍNDICE DE ASSUNTO

Agradecimento

T.3.007

Comissão de inquérito

T.3.005

Comissão de sindicância

T.3.003 - T.3.011

Congresso Científico Pan-americano, 3, Lima, [1924].

T.3.006

Congresso Ferroviário Sul-americano, 2,  Rio de Janeiro, 1922.

Tr.0001

Congresso Internacional de Engenharia, Rio de Janeiro, 1922.

Tr.0002

Congresso Mundial de Geografia, Varsóvia, 1934.

T.3.014

Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, 6, Rio de Janeiro, 1936.

T.3.016

Congresso Pan-americano de Estradas de Rodagem, 1, Buenos
Aires,1925.

T.3.008 - Tr.0003

Congresso Pan-americano de Estradas de Rodagem, 2, Rio de Janeiro,
[1929].

T.3.009 –  T.3.010

Congressos pan-americanos de estradas de rodagem – comissão
permanente

T.3.017

Estrada de Ferro Transcontinental

T.3.009

Homenagem e comemoração

T.4.001 –  T.4.002 –  T.4.005

Poesia

T.1.012

Política

T.1.006

Reforma curricular 

T.2.006

Rodovia Três Américas

T.3.009

Turismo no Brasil 

T.3.011
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

ALBUQUERQUE,  Lucídio de.

T.1.011

ALMEIDA, José Carvalho de. 

T.1.001

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – aniversário

T.1.010

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – autobiografia

T.1.005

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – casamento

T.4.003

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – exoneração

T.3.002

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – falecimento

T.4.001 - T.4.002  - T.4.005

ALMEIDA, Luiz Cantanhede de Carvalho – pensão

T.4.004

AMÁLIA, Almeida [filha]

T.1.008

Arquivo Nacional

T.4.003

BARROS, Paulo de Moraes

T.1.006

BERNARDES, Artur 

T.4.004

Colégio Pedro II

T.2.002

CAPANEMA, Gustavo

T.2.008

Cie. Du Chemim de Fer des Etats Unis de Bresil – ver Estrada de Ferro do Brasil

AMOROSO COSTA, Manuel

T.1.007

Clube de Engenharia

Tr.0001 - Tr.0002

Escola Nacional de Engenharia 

T.2.003
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Escola Politécnica do Rio de Janeiro

T.1.003 – T.1.007 – T.2.001 – T.2.003 – T.2.005 – T.2.007 – T.3.010 – T.3.015  

– T.3.016 – T.4.005 – T.4.006  

Estrada de Ferro Central do Brasil

T.3.004 – T.3.011

Estrada de Ferro do Brasil

T.3.004

Fábrica de fósforos Serra do Mar

I.0006

Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro

T.2.008

Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura

T.3.013

MATTOS, Jaquaribe de

Ca.0001

Ministério da Educação e Saúde Pública

T.2.006 - T.2.008 - T.3.014  

Ministério da Justiça e Negócios Interiores

T.3.003 - T.3.005 -T.3.007

Ministério da Viação e Obras Públicas

T.3.011 - T.3.017

Perier e Cie. [empresa]

T.3.004

PIRES, Washington Ferreira

T.3.014

REIS, Aarão.

F.0001

REIS, José Agostinho dos

T.3.006

SANTOS, Arlindo

T.1.007

JOPPERT DA SILVA, Mauricio 

T.1.010

SILVA, Moacyr M. F. da

T.3.017

LIMA E SILVA, Ruy de 

T.1.011 - T.2.005 - T.3.015
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SIMONSEN, Roberto.

Ca.0001

Societá Italiana di M. S. de Lavoro

T.1.002

Universidade de Buenos Aires/Argentina

T.3.008

Universidad Mayor de San Marcos, Peru

Tr.0004

Universidade Nacional de Córdoba, Colômbia

T.3.015

Universidade de Paris, França

T.2.004
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