


MAPA ARQUITETURAL DO RIO DE JANEIRO 
- 1874 (*). 

LYGIA DA FONSECA FERNANDES DA 
CUNHA 

da Biblioteca Nacional. 

(Resumo) 

Acaba de ser lançado (maio. de 1971) em edição. fac-similar, 
aco.mpanhado. de um texto. analítico-histórico. o. Mapa Arquitetural do. 
Rio. de Janeiro. - 1874. 

O minucio.so. trabalho, de desenho. arquitetônico. do.s fachadas em 
cada rua do. centro co.mercial da ciô.ade no. último. quartel do. século. 
XIX, é de auto.ria do. Engenheiro. Militar Jo.ão. da Rocha FragQso. e 
fo.i transferido. para a pedra lito.gráfica e impresso. po.r H. J. Aranha, 
nas dimensões e cores originais . Válido. tanto. para o. estudo. compa
rativo. da arquitetura tradicio.nal brasileira e das influências neo.-dás
sicas quanto. para um estudo. socio.lógico. das diversas atividades exer
cidas no. quadrilátero. co.mercial (compreendido. entre o.s morros Cas
telo, São. Bento. e Co.nceição., desde a o.rla marítima e transversais até 
o. Largo. de São Francisco.) . 

O texto. analisa o. desenvo.lvimento. da capital do. Império., iden
tifica e situa nas diversas ruas, pela respectiva numeração., as lo.jas, 
escritório.s, sociedades, co.légio.s, igrejas, irman:dades etc., levantamen
to. feito através do.s dado.s constantes do. Almanaque Laemmert para 
1874 e ainda se co.mpleta co.m a divulgação, pela primeira vez, do.s 
dados bio.gráfico.s do. Engenheiro. Militar Jo.ão. da Ro.cha Frago.so, ser
vindo na Direto.ria de Obras Militares da Co.rte e professo.r da Antiga 
Esco.la de Engenharia, elemento.s co.nseguidos em do.cumentos do. ar
quivo. do. Ministério. do. Exército. 

O capricho. e cuidado. com que se pro.cesso.u esta edição. facsimi
lar (reprodução. de um exemplar 
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