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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, através da elaboração deste 

instrumento de pesquisa, caracterizado como um inventário sumário, apresenta ao 

público interessado, para consulta, a coleção Prospectos dos Eventos, Acumulados 

pelo Teatro Francisco Nunes. A coleção tem como data-limite o período entre 1950 

a 1991. 

 Incluem-se nesse acervo além de programas, programações, convites e 

prospectos de eventos apresentados no Teatro, material de divulgação de eventos 

não realizados nessa casa de espetáculos, que serviam como elementos probatórios 

de currículos dos grupos, companhias e corpos que utilizaram aquele espaço para 

suas apresentações, bem como aqueles recebidos pelo Teatro para a divulgação de 

espetáculos de outras casas. Alguns destes documentos apresentam duplicatas ao 

longo da coleção. 

 Com a elaboração deste inventário sumário, esperamos possibilitar o acesso 

fácil e rápido a esta documentação, importante complemento para a história cultural 

de Belo Horizonte. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1 Breve relato sobre o recolhimento do acervo ao Arquivo Público da Cidade 

de Belo Horizonte 

 

A Coleção Prospectos dos Eventos, Acumulados pelo Teatro Francisco 

Nunes, 1950-1991, reúne os exemplares de prospectos excedentes do arranjo da 

série Atividades Gerais Desenvolvidas pelo Teatro Francisco Nunes no período 

entre 1950-1994, subordinada ao subfundo Teatro Francisco Nunes e tem como 

objetivo proporcionar o acesso pontual a estes tipos documentais. 

Acumulados pelo Teatro Francisco Nunes até sua transferência ao Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte, a partir de 1993, os documentos foram 

recolhidos em partes e anualmente, ao Serviço de Arquivos Permanentes do 

APCBH.  

A coleção foi organizada em quatro assuntos distintos: Representações 

Dramáticas, Representações Coreográficas, Concertos Musicais e Eventos Diversos. 

Após seu recolhimento, a documentação passou por um processo técnico, que 

buscou atender não somente os princípios da arquivologia, como também os 

interesses dos usuários, visando garantir a divulgação e o acesso a esta 

documentação. 
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2.2 Metodologia do arranjo 

 

Após a organização da série Atividades Gerais Desenvolvidas pelo Teatro 

Francisco Nunes no período entre 1950-1994, agregada ao subfundo Teatro 

Francisco Nunes, do fundo Secretaria Municipal de Cultura, decidiu-se criar uma 

coleção com os exemplares excedentes dos documentos de divulgação, denominada 

Prospectos dos Eventos, Acumulados pelo Teatro Francisco Nunes, 1950-1991. 

Esta reunião de documentos relativos a divulgação, programação e convites 

tem como objetivo possibilitar o acesso direto a este material, sem a necessidade de 

percorrer seus contextos burocráticos. Internamente, os documentos foram 

ordenados cronologicamente dentro de quatro assuntos distintos, definidos pelas 

características cênicas das apresentações acolhidas ou não por esta casa. Cada 

documento recebeu uma numeração dentro da codificação de arranjo. 

Os assuntos componentes dessa coleção se dividem em: Representações 

Dramáticas, documentação referente às peças teatrais, recitais de poesia, óperas; 

Representações Coreográficas, documentação referente às apresentações de 

companhias de ballet e de danças folclóricas; Concertos Musicais, documentação 

referente às apresentações de cantores, orquestras e bandas; Eventos Diversos, nesse 

assunto percebe-se a versatilidade da ocupação desse teatro, pois a documentação 

diz respeito a realização de conferências, sessões de hipnose, formaturas e encontros 

religiosos, além de prospectos de eventos que incluem vários tipos de representações 

(dramáticas, musicais e coreográficas), impossibilitando a especificação nos 

assuntos acima referidos. 

A coleção é fechada a novos ingressos já que tantos os documentos 

provenientes do Teatro Francisco Nunes que se encontram em arquivo intermediário 

quantos os que serão transferidos ao Arquivo futuramente, já passam pelo critério de 

avaliação da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (Decreto 

Municipal nº 9223, de 20/05/1997 e demais retificações) e pela modernização da 

classificação de arquivos correntes promovida pela gestão documental. 
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 2.3 Formas de Acesso 

 

A Coleção Prospectos dos Eventos, Acumulados pelo Teatro Francisco Nunes, 

1950-1991, encontra-se liberada para a consulta. Contudo, devido ao seu estado de 

conservação, os consulentes deverão manusear  os documentos com certos cuidados 

especiais. A reprodução através de reprografia não é permitida devido a 

precariedade das encadernações e de alguns papéis, uma vez que a exposição à luz 

intensa da máquina poderia danificar os documentos. 

Os consulentes deverão identificar os documentos através da relação que 

consta neste inventário, encaminhando ao atendente as notações de arranjo 

correspondentes a cada um deles. A notação de arranjo correspondente a esta  

coleção é C.22 /. As letras minúsculas e números que seguem após a barra 

representam os assuntos que agrupam as divisões internas da coleção e as sequências 

cronológicas dos documentos em cada uma delas, respectivamente. 

Caso o consulente deseja obter alguns documentos relacionados a um 

determinado assunto, basta relacionar as notações de arranjo respectivas, como 

mostra o exemplo a seguir e repassar a lista ao seu atendente: 

 

 C.22 / b – 001  a  C.22 / b – 003 

 C.22 / d – 009  a  C.22 / d - 050 

 

Qualquer dúvida deverá ser levada ao atendente para orientações mais 

detalhadas. Caso se interesse por vários volumes, o consulente deverá planejar um 

esquema de agendamento junto ao atendente. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO 

 

3.1. Título da coleção: Prospectos de Eventos Acumulados pelo Teatro 

Francisco Nunes, 1950-1991. 

 

3.2. Notação de arranjo: C. 22/ 

 

3.3. Datas-limite: 1950-1991 

 

3.4. Dimensão: 0,50 metro linear  

 

3.5. Título das subdivisões (assuntos): 

C.22/a - Representações Dramáticas - 1950-1979 

 C.22/b - Representações Coreográficas - 1950-1986 

  C.22/c - Concertos Musicais - 1950-1991 

 C.22/d - Eventos Diversos - 1954-1989 

 

3.6. Restrições ao acesso: Não há restrição de acesso aos volumes, 

contudo, não são permitidas cópias por reprografia. 

 

3.7. Descrição do nível abordado: A coleção é composta de programas, 

programações, convites e peças de divulgação de eventos, referentes a 

representações dramáticas, coreográficas, concertos musicais, além de 

eventos sem cunho cultural, ocorridos ou não no Teatro Francisco 

Nunes. Há, na coleção, alguns documentos com duplicatas.  
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3.8. Corpo do Inventário: 

 

 

3.8.1 Título do Assunto: Representações Dramáticas 

 Datas-limite: Dezembro/1950 – Janeiro/1979 

 Notação do Arranjo: C.22 / a – 001 a 489 

 Descrição do Nível Abordado: Essa série engloba programas, 

programações e prospectos de divulgações de espetáculos teatrais, 

festivais universitários, pantomimas, teatro de revista, recitais de poesia, 

óperas e operetas. 

 

 

 

 

3.8.2 Título do Assunto:  Representações Coreográficas 

 Datas-limite: Dezembro/1950 – Agosto/1986 

 Notação do Arranjo: C.22 / b – 001 a 140 

 Descrição do Nível Abordado: Essa série engloba programas, 

programações e prospectos de divulgações de espetáculos de companhias 

de dança, apresentações de ballet, jazz e danças folclóricas. 
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3.8.3 Título do Assunto: Concertos Musicais 

 Datas-limite: Outubro/1950 – Novembro/1991 

 Notação do Arranjo: C.22 / c – 001 a 320 

 Descrição do Nível Abordado: Essa série engloba programas, 

programações e prospectos de divulgações de shows, apresentações de 

cantores, bandas, orquestras e concertos. 

 

 

 

 

3.8.4 Título do Assunto: Eventos Diversos 

 Datas-limite: Janeiro/1954 – Dezembro/1989 

 Notação do Arranjo: C.22 / d – 001 a 086 

 Descrição do Nível Abordado: Essa série engloba programas, 

programações, prospectos de divulgações e convites que integram 

variados tipos de representações em um mesmo evento (dramáticas, 

musicais, coreográficas), mostras cinematográficas, eventos religiosos, 

sessões de hipnose, além de eventos sem cunho cultural como 

conferências, colações de grau, solenidades e assembléias. 
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3.8.5 Resumo do Arranjo 

 

 

Notação de Arranjo Título do Assunto Data-limite 

C.22/a - 001 a 489 Representações Dramáticas 1950-1979 

C.22/b - 001 a 140 Representações Coreográficas 1950-1986 

C.22/c - 001 a 320 Concertos Musicais 1950-1991 

C.22/d - 001 a 086 Eventos Diversos 1954-1989 

 

 

 

 

 


