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UM ACERVO PARA A CIDADE

O Catálogo do Acervo Cartográfico do Museu da Cidade 

do Recife é um convite para conhecermos melhor esta 

importante coleção que nos apresenta testemunhos es-

senciais da história social e cultural da cidade. Um conjun-

to formado por 1.898 artefatos gráficos, datados do final 

do século XIX ao século XX, está agora disponível para 

pesquisadores e outros interessados na evolução urbana e 

na história do Recife. Além de mapas e cartas, compõem 

ainda o fundo documental projetos urbanísticos, arquite-

tônicos e de mobiliário, gravuras e cartazes, entre outras 

tipologias. 

A publicação, desenvolvida por meio do Fundo 

Pernambucano de Incentivo à Cultura – FUNCULTURA/

Fundarpe, Secretaria de Cultura do Governo de 

Pernambuco, soma-se a outras ações promovidas pelo 

Museu da Cidade do Recife com o objetivo de divulgar 

e preservar este importante acervo, facilitando seu aces-

so ao grande público e colaborando para a salvaguarda 

dos documentos originais sob os cuidados da instituição 

museal. Estas páginas apresentam uma pequena amostra 

da diversidade da coleção, complementada pelos índices 

para consulta em arquivos digitais, disponíveis na mídia 

DVD que integra a obra e no website do Museu da Cidade 

do Recife (museudacidadedorecife.org). 

Tais documentos agora podem ter suas informações 

acessadas para além dos arquivos e mapotecas do museu, 

contribuindo para a compreensão e reflexão crítica da 

cidade no tocante à preservação deste importante patri-

mônio. Um acervo da cidade para a cidade.

Josivan Rodrigues
FOTÓGRAFO, PESQUISADOR E PRODUTOR CULTURAL
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WORK IN PROGRESS OU TRABALHO EM ANDAMENTO

Como numa longa corrida de bastão, onde cada partici-

pante é responsável por parte do percurso, cada ação da 

nossa tarefa diária de guardar e difundir a memória do 

Recife é uma etapa de um processo que nunca tem fim.

A documentação cartográfica da cidade do Recife, sob a 

guarda do museu desde 1982, quando este foi criado, é um 

exemplo da atividade de muitos atores que, ao longo dos 

quase quinhentos anos de ocupação deste lugar, produzi-

ram ou recolheram os mapas e plantas do Recife. 

Na maioria das vezes em suportes muito frágeis, os regis-

tros existentes na coleção do museu, sobretudo aqueles 

datados do século XX, são fundamentais para a compre-

ensão da ocupação do território.

Ao longo de mais de um ano, pesquisadores, fotógrafos 

e técnicos em tecnologia da informação se debruçaram 

sobre este importante material com o objetivo de cata-

logar e digitalizar a coleção. Essa etapa não teria sido 

possível sem o trabalho anterior, realizado com o apoio da 

Caixa Econômica Federal, no qual restauradores e jovens 

voluntários higienizaram, planificaram e acondicionaram os 

mapas.

Compreender o trabalho como um processo é um prin-

cípio que norteia todas as ações do museu. Sem a 

colaboração de uma grande rede formada por especialis-

tas, indivíduos da sociedade civil interessados na preserva-

ção da memória, pesquisadores interessados no acervo do 

museu e, finalmente, por amigos, o resultado dos nossos 

projetos não seria possível.

Agradecemos a Josivan Rodrigues e seus pares, que 

idealizaram o projeto de digitalização e catalogação da 

coleção cartográfica do Museu da Cidade do Recife; ao 

FUNCULTURA, que financiou o trabalho, possibilitando, 

além do acesso à informação para pesquisadores, a for-

mação dos jovens que participaram das diversas etapas 

do projeto; e à equipe do museu, liderada por Sandro 

Vasconcelos, historiador responsável pelo setor de docu-

mentação e pesquisa.

Enfim, somos imensamente gratos a todos os que colabo-

raram nos inúmeros estágios deste processo que vai muito 

além do nosso tempo. Agora é hora de comemorar e com-

partilhar o resultado, e também de arregaçar as mangas 

para as futuras – e incontáveis – etapas!  

Velas ao vento, Cinco Pontas!

Betânia Corrêa de Araújo
DIRETORA DO MUSEU DA CIDADE DO RECIFE
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O MUSEU DA CIDADE DO RECIFE E SEU ACERVO

"Museu é uma instituição sem fins lucrativos 

que conserva, investiga, comunica, interpreta e 

expõe, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 

educação, contemplação e turismo, conjuntos e 

coleções de valor histórico, artístico, científico, 

técnico ou de qualquer outra natureza cultural, 

aberto ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento."

Art. 1º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 
2009, que institui o Estatuto de Museus

O Museu da Cidade do Recife foi instituído pela Lei 

Municipal nº 14.517, de 19 de janeiro de 1983. É um dos mais 

importantes equipamentos culturais de Pernambuco e do 

Brasil. Entre suas principais finalidades estão a preserva-

ção e divulgação da memória da cidade, o estudo e a aná-

lise da contemporaneidade urbana e o acompanhamento 

do cotidiano recifense. A instituição tem como missão 

construir possibilidades para reflexão sobre a memória, o 

patrimônio e os valores urbanos, visando contribuir para 

o desenvolvimento do Recife. Cabe ao museu pesquisar, 

recolher, selecionar, inventariar e catalogar documentos e 

objetos de valor histórico, artístico e científico, bem como 

divulgar a memória da cidade por meio de exposições, 

cursos, publicações, etc. Sua gestão  é voltada à  respon-

sabilidade com o patrimônio, a sustentabilidade, a inclusão 

e a educação.

O museu está abrigado no Forte das Cinco Pontas, fortale-

za construída no século XVII pelos holandeses, patrimônio 

nacional tombado em 1938 pelo IPHAN. Ao longo de sua 

existência, o forte teve várias funcionalidades, de ponto de 

defesa a aquartelamento e, por fim, museu, contribuindo 

para o enriquecimento tanto da história como da cul-

tura nacionais. O corpo técnico responsável pela insti-

tuição busca compreender o acervo como um conjunto 

de possíveis temas a serem trabalhados, e sua estrutura 

e entorno como territorialidades a serem apropriadas e 

exploradas pelo público visitante – protagonistas essen-

ciais do processo de internalização dos usos e significados 

patrimoniais.

O acervo do Museu da Cidade do Recife é constituído em 

sua maioria por elementos iconográficos bidimensionais 

(fotografias, mapas, plantas, gravuras, projetos urbanís-

ticos e arquitetônicos, livros e periódicos, entre outros), 

contando ainda com objetos arqueológicos/históricos 

tridimensionais. Esta coleção é resultado de prospecções 

arqueológicas realizadas no Forte das Cinco Pontas e em 

outras localidades da cidade, além de doações de institui-

ções parceiras. 



O acervo iconográfico é constituído por registros reuni-

dos pela Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo 

(DEPT), criada na década de 1940 pela Prefeitura do 

Recife para documentar as ações e obras realizadas pela 

municipalidade e gerir os equipamentos culturais muni-

cipais, tais como bibliotecas, teatros, etc. Posteriormente 

passou a ser chamada de Diretoria de Documentação e 

Cultura (DDC). O acervo que se encontra no Museu da 

Cidade do Recife, gerado pela DEPT/DDC, cobre as ações 

desenvolvidas e executadas ao longo de grande parte do 

século XX (com exceção das décadas de 1960 e 1970). 

Estima-se que o universo documental do museu conte 

com aproximadamente 250 mil elementos, entre os quais 

encontramos a coleção conhecida como Cartografia, apre-

sentada neste volume sob a forma de catálogo. 

Originalmente, a ideia era organizar um catálogo da cole-

ção cartográfica que contava com 948 itens. No entanto, 

o projeto foi ampliado com outros elementos de notável 

valor documental, tais como gravuras, desenhos, projetos, 

etc., chegando a um montante de 1.898 elementos, se-

parados em nove conjuntos, a saber: Aerofotogrametria 

(219 peças); Documentos (37 peças); Gravuras (275 pe-

ças); Projetos Arquitetônicos (139 peças); Projetos de 

Mobiliários (113 peças); Projetos Urbanísticos (154 peças); 

Mapas e Cartas (948 peças); Tipográfica (12 peças); e, por 

fim, uma peça caracterizada como sem coleção.

O trabalho ora apresentado foi conduzido com o intuito 

de maximizar o acesso do grande público às coleções 

depositadas no setor de Cartografia do Museu da Cidade 

do Recife, valorizando as peças constituintes do acervo, 

garantindo sua integridade e oferecendo um trabalho in-

formativo que auxiliará em pesquisas e trabalhos diversos, 

contribuindo para a perpetuação e longevidade da memó-

ria urbana da Cidade do Recife.

Sandro Vasconcelos
MESTRE EM HISTÓRIA E COORDENADOR DO NÚCLEO DE PESQUISAS JOSÉ ANTÔNIO 
GONSALVES DE MELLO DO MUSEU DA CIDADE DO RECIFE
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LEGENDAS

Capa  CT_00481
Planta da Cidade do Recife.
AUTOR S/Id.

2ª Capa  CT_01702
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

1. CT_01777
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

2. CT_00125
Mapa Topográfico da Cidade. 
Folha 125. Casa Forte/Poço da 
Panela
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

3. CT_01809
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

4. CT_00181
Mapa Topográfico da Cidade. 
Folha 181. Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

5. CT_01703
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

6. CT_00090
Mapa Topográfico da Cidade. 
Folha 90. Beberibe, Fundão e 
Cajueiro.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

7. CT_00730
Planta da Cidade do Recife e 
arredores. Área compreenden-
do Tejipió, Varzea, Peixinhos 
e Pina.
AUTOR Domingos Ferreira

8. CT_00262
Porto de Pernambuco e Cida-
de do Recife.
AUTOR Marino Berenguer

9. CT_00259
Monumentos e curiosidades 
do Recife - Mapa Turístico.
AUTOR Manoel Bandeira

10. CT_00648
Monumentos e curiosidades 
de Olinda - Mapa Turístico.
AUTOR Manoel Bandeira

11. CT_00955
Roteiro da visita do Presidente 
Getúlio Vargas
AUTOR S/Id. 

12. CT_00680
Diversos - Planta bairro de 

Areias - indicação do Juizado 
de Menores.
AUTOR Xavier Torres

13. CT_00383
Alto José do Pinho e Alto do 
Pascoal.
AUTOR Pedro Braga da Silveira 
Lima

14. CT_00355
Tejipió.
AUTOR Jandira Veral Campos

15. CT_00356
Planta do bairro da Torre.
AUTOR Marino Berenguer

16. CT_00677
Diversos - Planta do Recife 
compreendendo bairros da 
Encruzilhada, Torreão e Ponte 
do Arruda
AUTOR Semírames Santiago

17. CT_00266
Casa Amarela.
AUTOR Perceu Castro de Lemos

18. CT_01090
Planta do Recife e adjecências.
AUTOR Luiz Gonzaga de Oliveira

19. CT_01005
Planta de viação electrica 
do Recife - Pernambuco 

Tramways Power Co. Ltd
AUTOR Pernambuco Tramways 
& Power Co. Ltd.

20. CT_01001
Projeto de uma locomotiva.
AUTOR G. Loreto

21. CT_00622
Desenho de um bote 
salva-vidas.
AUTOR S/Id.

22. CT_00400
Croquis para a DDC. 
AUTOR Hélio Feijó

23. CT_00433
Bloco da composição em maré 
alta.
AUTOR Hélio Feijó

24. CT_00401
Projeto para barraca regional.
AUTOR Hélio Feijó

25. CT_01070
Ponte Duarte Coelho.
AUTOR S/Id

26. CT_00609
Ponte da Caxangá - Perspecti-
va do projeto
AUTOR Gilvan Accioly



27. CT_00787
Ponte em cimento armado 
sobre o canal do Derby.
AUTOR Azevedo Telles

28. CT_00775
P.M.R. Congresso Eucaristico 
de Recife. Perspectiva. Parque 
13 de Maio.
AUTOR S/Id.

29. CT_00781
Projecto do Parque 13 de Maio. 
Divisão de áreas e ruas.
AUTOR Jayme Oliveira e Aluisio 
M. Lima

30. CT_00861
Projeto - Corte longitudinal e 
detalhes do Parque de Casa 
Forte.
AUTOR Roberto Burle Marx 

31. CT_01050
Villa das Costureiras
AUTOR S/Id.

32. CT_01102
Vila das Cosinheiras.
AUTOR S/Id.

33 CT_00966
Igreja dos Martírios - Reconsti-
tuição da fachada.
AUTOR S/Id.

34. CT_00295
Projecto de reconstrução do 
Theatro de Santa Izabel – Sec-
ção longitudinal.
AUTOR José Tribucio Pereira Ma-
galhães/Copia J. Navarro

35. CT_01098
Planta de loteamento.
AUTOR S/Id. 

36. CT_01408
Ante-Projeto para a Biblioteca 
Popular de Casa Amarela.
AUTOR Alfredo Beker (sic) 

37. CT_01408
Projeto de uma mercado 
para Santo Amaro, vendo-se 
fachada principal e secção 
transversal.
AUTOR Adherbal Rego

38. CT_01897
Remodelação do Bairro de 
Sto. Antônio.
AUTOR Hugo Marques

39. CT_00711
Estudo de remodelação da 
Zona Central da Cidade do 
Recife.
AUTOR S/Id.

40. CT_00263
Planta do Recife Antigo, locali-
zando o Arco da Conceição.
AUTOR Marino Berenguer

41. CT_00676
Diversos - Planta da Praça do 
Carmo.
AUTOR S/Id.

42. CT_00264
Planta de um trecho do Recife 
Antigo localizando a Igreja do 
Corpo Santo.
AUTOR Marino Berenguer

43. CT_00696
Revitalização do Capibaribe.
AUTOR Secretaria de Planeja-
mento e Urbanismo

44. CT_01896
Remodelação do Bairro de 
Sto. Antônio.
AUTOR Hugo Marques

45. CT_00441
Desenho de um móvel para 
arquivo de plantas e guarda 
papel.
AUTOR Hamilton Fernandes

46. CT_00402
Anteprojeto do armazém de 
açúcar
AUTOR Hélio Feijó

47. CT_01456
A Cidade Maurícia, o Recife 
circunjacentes 1644, quando 
do regresso do Conde de Nas-
sau à Holanda.
AUTOR C. B. Golijath

48. CT_01812
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A

Colofão CT_00651
Rosa dos Ventos extraída do 
mapa Monumentos e curiosi-
dades de Goiana .
AUTOR Manoel Bandeira

3ª Capa CT_01759
Aerofotogrametria do Recife.
AUTOR Serviços Aerofogramé-
tricos Cruzeiro do Sul S/A
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