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Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria 
 
Endereço: Centro Integrado de Cultura Evandro Behr 
Rua Appel, 900 – Centro – Santa Maria/RS – Cep: 97015-030 
Fone:(055) 3222-8300, (055) 3222-8300 
E-mail:arquivohistorico@santamaria.rs.gov.br 
 
O Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria foi criado em dezembro de 1958, junto à 
Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide. Em 1992, passou a fazer parte da 
estrutura da Secretaria de Município da Cultura. 
 
Origem e composição do acervo 
Além do acervo documental do poder público municipal que reúne material produzido 
entre 1868 e 1946, o Arquivo reúne uma coleção de documentos provenientes do 
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Maria (IHGSM). Conta com um acervo 
bibliográfico e uma importante hemeroteca com periódicos do século XIX, além de 
mapoteca e um acervo iconográfico com cerca de 3.500 fotografias relacionadas à 
evolução histórica e urbana de Santa Maria e da região. 
 
Acesso ao público e meios de busca - As consultas são realizadas apenas no local. 
A reprodução deve ser realizada através de câmera digital sem flash. A equipe do 
arquivo é bastante reduzida, contando com a diretora, um bolsista, um estagiário e um 
voluntário. 
 
Projetos de pesquisa e trabalhos de referência desenvolvidos com o Curso de 
Arquivologia (UFSM): 
 
A fotografia na construção da memória de Santa Maria: uma proposta de difusão do 
acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (2010-2011).  
Autora - Silvana Aparecida de Sousa. 
 
Alternativas e possibilidades para a difusão de arquivos na internet: uma experiência do 
Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (2010-2011).  
Autor – Diego da Silva Oliveira.  
 
Política de segurança: uma análise da situação do Arquivo Histórica Municipal de Santa 
Maria (2009).  
Autora – Vanessa Prado Barbosa. 
 
Preservação Documental no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (2007). 
Autora – Lídia Nascimento de Lima Guilherme. 
 
Patrimônio arquitetônico: a importância do acervo fotográfico preservado no Arquivo 
Histórico de Santa Maria (2006).  
Autor – Guilherme Paniagua de Andrade. 
  
Os usuários do Arquivo Histórico de Santa Maria e suas necessidades de informação 
(2006).  
Autora – Roberta Menezes Weber. 
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Difusão de Arquivos em Santa Maria (2005).  
Autora – Ana Lúcia Machado Lopes.  
 
Digitalização de acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria 
(1998).  
Autora – Simone Zavacki de Morais. 
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Museu Histórico da Bibliotheca Pública Pelotense 
Endereço - Praça Coronel Pedro Osório, 103 
Pelotas – RS 
Tel.: (53) 3222.3856 
e-mail - bibliotheca@uol.com.br 
 
Financiamento - instituição ligada à Prefeitura Municipal de Pelotas 
 
Descrição 
O Arquivo Histórico da Bibliotheca Pública Pelotense reúne cerca de 10 mil 
documentos (manuscritos e imagens) com linha de corte em 1930. O material está em 
processo de catalogação. Pode ser encontrada uma descrição geral das coleções no site 
da biblioteca (www.bibliotheca.org.br), mas não há canal direto atendimento a 
pesquisadores. 
 
Algumas obras de referência já foram feitas e servem como roteiro para acesso ao 
acervo da instituição. 
 
1 - Imagens da Cidade  
Catálogo Fotográfico Séc. XIX/1930 
Acervo do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense  
Francisca Ferreira Michelon e Anaizi Cruz Espírito Santo (orgs) 
Outubro 2000, Editora Universitária UFPel, Fapergs, 2000. 
 
Projeto Memória Fotográfica Pelotas Séc XIX, financiado pela Fapergs e realizado em 
conjunto com Instituto de Letras e Artes (Ufpel) e Bibliotheca Pública Pelotense, no 
âmbito das comemorações dos 125 anos da biblioteca.  
A publicação apresenta o acervo e elenca temas como: 
Retratos – imagens feitas por Augusto Amoretty (séc XIX), Baptista Lhullier (séc XIX), 
Santiago de Castro, Serres, Carlos e Irmão; Antonio Ansin, Raphael Grecco, Jorge 
Wetzel, Henrique Moraes Patacão, L. Lanzetta (XX), Lafayette Cunha (XX). 
Eventos – visita de políticos como Getúlio Vargas, em 1927, atividades em escolas, 
banquetes, inaugurações, exposições. Fotos de Lanzetta, A. Wetzel, Waldemar Mitzcun 
Revolução de 1923 - Ampla documentação da entrada dos revolucionários sob comando 
do Gal. Zeca Netto, em 29 de outubro de 1923, e as conseqüências do conflito. Não há 
identificação do fotógrafo. 
Paisagem urbana e rural – edificações, construção do teatro Guarany, cais, clube 
comercial, fábrica de cerveja e de chapéu, prefeitura, Grande Hotel. Autores como 
Patacão (XIX), C. Sintich (192-), Raphael Grecco (XIX), Augusto Amoretty (19--) 
 
2 - Retratos de Uma Cidade 
 
Retratos de Uma Cidade & Catálogo de Fotografias impressas 1913-1930 
Francisca Pereira Michelon e Raquel Santos Schwonke – Pelotas: Ed. e Gráfica 
Universitária  UFPel, 2008.  
 
A principal fonte utilizada para a publicação é o “Almanach de Pelotas”, publicação 
disponível no Museu da Bibliotheca Pública Pelotense, Instituto Histórico e Geográfico 
de Pelotas, Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, Biblioteca Pública do 
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Estado. O Almanach é um anuário e, a partir de 1919, trazia uma nova seção onde fazia 
um histórico visual das instituições consideradas relevantes na cidade, além da seção 
“Progresso de Pelotas”.  
Há dúvidas sobre a datação da publicação. Provavelmente foi editado entre 1913 e 
1945, mas nenhuma das duas datas foi confirmada. A cidade vivia uma sucessão de 
governos republicanos e a publicação evidencia o desejo de fazer circular sua imagem. 
Local da impressão também não é informado, mas há anúncios em que refere a oficina 
do Diário Popular de Pelotas como responsável pela impressão. A publicação cresceu 
em tamanho e volume de imagens publicadas. Em 1917, quando Florentino Paradeda 
assume a organização da publicação, declara que o objetivo é fazer propaganda, 
registrar o progresso de Pelotas, enaltecer e premiar o esforço de seus operosos filhos. O 
almanaque era considerado “livro da cidade”, segundo o Diário Popular. Matérias na 
revista Ilustração Pelotense. 
A publicação manteve as características de tamanho (22 x 14,5 cm) e média de 100 
páginas. Capa e contracapa em papel de maior gramatura, litografia a cores. As 
fotografias da cidade tiveram impressão diferenciada no interior da publicação. 
Faz parte de gênero que conta com Almanaque do Globo (1920), Almanak Literário e 
Estatístico do Rio Grande do Sul (1889-1910), Anuário do Estado do Rio Grande do Sul 
(1896-1912), Anuário Estatístico do Estado do Rio Grande do Sul (1924-1925), 
Almanaque do Correio do Povo (1916-1965). Todos têm calendário e memorandum 
(agenda diária), o conteúdo é variado. Todos têm como propósito divulgar a cidade. 
Em 1922, a publicação assume caráter comemorativo ao centenário da Independência, 
tendo como data impressa na capa 7 de setembro de 1922. Edição de luxo, bastante 
ilustrada e com assuntos restritos à cidade. Biografias, histórico de estabelecimentos e 
muitas imagens de edificações.  
Representa a síntese do que foi considerado como representativo dos grupos e lugares 
urbanos. Do total de 515 imagens, 169 imagens (3/4) são registros de cenas urbanas, 
tomadas internas e externas das instituições, edificações particulares, comércio e 
indústria. Entre elas, a rua XV de Novembro, as ruas que circundam a Praça da 
República e os sinais de modernidade como os bondes elétricos e os automóveis que 
faziam um trajeto limpo e sem cheiro.  
Estão presentes os códigos de urbanidade como ajardinamento das ruas, bancos, 
cemitério e instalações do Instituto de Hygiene de Pelotas. Escolas, orfanatos, igrejas, 
comércio, palacetes, Clube Commercial, biblioteca pública, livraria, clubes esportivos, 
edificações, hotel, igrejas e teatro completam o inventário do equipamento urbano 
condizente com as regras da modernização urbana. Estabelecimentos comerciais, 
alfaiataria, cervejaria, confeitaria, automóveis, pontes, curtume, engenho de arroz 
completam o retrato da dinâmica social e econômica deseja na época.  
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Museu Antropológico Diretor Pestana 
 
Endereço - Rua Germano Gressler, 96  
Bairro São Geraldo - Ijuí/RS  
CEP 98700-000  
Telefone: 55(55) 3332-0257 ou (55) 3332-0257 
Responsáveis – Stela Zambiazi (diretora) 
Instituição – Criado em 1961 e mantido pela Fundação de Integração, Desenvolvimento 
e Educação do Noroeste do Estado (Fidene)  
 
 
Dimensão do acervo fotográfico 
O acervo do museu é constituído por documentos museais, textuais, bibliográficos e 
iconográficos organizados nas divisões de museologia, documentação e imagem e som. 
O arquivo fotográfico abrange cerca de 300 mil imagens, sendo que destas 14 mil 
negativos de vidro (considerado um dos maiores acervos deste tipo no Brasil). A maior 
parte do material positivo está catalogado e organizado. 
 
Meios de busca (fichário, fichas, catálogo, listagem, livro tombo, inventário, não possui) 
Consulta local e reprodução com custo. O museu oferece um importante guia para 
pesquisa no site http://www1.unijui.edu.br/museu e disponibiliza um endereço 
eletrônico para auxílio a pesquisadores madppestana@unijui. 
 
Acondicionamento e conservação – o material está higienizado e acondicionado, em 
ambiente climatizado. O Museu integra o núcleo inicial de instituições e aplica as 
orientações do Centro de Preservação e Conservação da Funarte, desde a década de 80. 
 
Descrição 
A Divisão de Imagem e Som concentra todo o material fotográfico e no que diz respeito 
a esta pesquisa, o maior interesse é pelo Arquivo Ijuí que reúne duas importantes 
coleções: Família Beck e Jaunsem. São imigrantes que chegam ao município e se 
estabelecem na área rural. As coleções são um documento importante sobre o processo 
de ocupação européia na região noroeste do Rio Grande do Sul. Além de inúmeras 
paisagens, o cotidiano da população e o avanço da urbanização sobre uma área de 
floresta são acompanhados por estes fotógrafos. 
 
 
A Divisão de Imagem e Som é composta por diferentes suportes, dentre eles: 
fotografias, negativos flexíveis, negativos de vidro, discos, fitas, filmes e vídeos.  
O Arquivo Fotográfico tem mais de 300 mil imagens, sendo que as positivas, em grande 
parte, estão tecnicamente organizadas e classificadas. Do arquivo fotográfico faz parte, 
por exemplo, as produções fotográficas de dois dos mais antigos fotógrafos do 
município: a Família Beck e Eduardo Jaunsem, cuja produção possibilita recuperar 
parcela significativa da história urbana e rural do município/região, até meados do 
século XX. O acervo tem cerca de 14 mil negativos de vidro, considerado um dos 
maiores acervos do Brasil.  
O acervo fotográfico é preservado e atualizado através da doação da produção de 
fotógrafos, permite recuperar em imagens a história local, regional e nacional. 
Arquivo fotográfico está dividido em três coleções:  
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Arquivo Fidene - 25.500 imagens já classificadas, com registros da trajetória da 
instituição desde o início das atividades em 1957. 
Arquivo Ijuí – 5 mil imagens de diversos fotógrafos profissionais e amadores que 
trabalharam no município e fotografaram o cotidiano da população desde o início do 
século XX. Neste conjunto, destacam-se as Coleções: Família Beck, Eduardo Jaunsem, 
Germano Gieseler, Foto Bandeira, Jornal da Manhã e Ildo Weich. 
A Coleção Família Beck conta com mais de 7.500 imagens e começou a ser formada em 
1982 a partir da compra de parte do acervo de negativos de vidro. Anos depois, o 
próprio fotógrafo Alfredo Beck doou parte do acervo particular à instituição. Além de 
Alfredo Beck, seus outros irmãos também se dedicavam à fotografia. 
Segundo Ivo Canabarro, a Família Beck imigrou da Alemanha para o Rio Grande do 
Sul no final do século XIX como colonos agricultores. Inicialmente, dedicaram-se às 
atividades agrícolas e à criação de animais. O pai, Carlos Germano Beck, retratou a 
região desde o início da ocupação oficial, em 1890. Dedicou-se algum tempo a 
agricultura e à fotografia simultaneamente, sendo um fotógrafo itinerante, pois percorria 
a Região Noroeste do RS, deixando o trabalho na unidade produtiva para a esposa, 
filhos e empregados.  
O oficio de fotógrafo foi passado para os filhos homens. Começaram o aprendizado 
com os trabalhos de revelação no laboratório, instalado na própria residência e depois 
acompanhavam o pai na atividade itinerante. Essa atividade permitiu a expansão e a 
popularização da fotografia na região. Além da câmara fotográfica, levava alguns 
equipamentos para a instalação de um estúdio ao ar livre, principalmente um painel para 
cobrir a parede das casas. O trabalho como fotografo itinerante foi acompanhado pela 
atividade de cinematógrafo ambulante, pois faziam projeções de filmes para atrair a 
atenção do público para o serviço de retratos.   
Os cenários usados pelos Beck eram pintados em tecido de algodão e incluem uma 
paisagem em preto e branco e uma paisagem com colunas (compradas antes de 1920), 
colunas feitas em Ijuí pelo pintor Scheid (cerca de 1928), cenários de flores comprados 
em “Três de Maio”, do professor Prauchner, a partir de 1936. 
Coleção Eduardo Jaunsem – Eduardo Jaunsem nasceu na Letônia, em 11 de fevereiro de 
1896. Migrou com sua família para Ijuí em 1914, fixando residência na Linha 11 Leste 
como agricultor e fotógrafo. A coleção Jaunsem e composta por mais de 5.500 imagens 
e começou a ser constituída em 1978, com a doação de 2.636 negativos de vidro, onde 
destacam-se as imagens do cotidiano rural do município. 
 
Arquivo Regional 
Este acervo é composto por mais de 800 imagens já classificadas, referentes a diversos 
municípios do RS. 
 
Arquivo Indígena 
O Arquivo Indígena, composto por mais de 600 imagens já classificadas, tem o objetivo 
de retratar o cotidiano das mais variadas tribos indígenas da região e do Brasil. 
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Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami  
 
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 318 
Bairro Nossa Senhora de Lourdes 
95.010-000 – Caxias do Sul – RS 
Fone/Fax: (54) 3901.1318 e (54) 3218.6114 
arquivohistorico@caxias.rs.gov.br 
 
 
Responsáveis 
Mantenedora: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
Criado em 1976 e vinculado ao Museu Municipal é resultado de uma campanha de 
mobilização da comunidade pela preservação do antigo Hospital Carbone que viria a ser 
sua sede.  
Acervo formado por documentos originados da Administração Municipal e enriquecido 
por doações de famílias, instituições e empresas particulares (fotografia, cartões-postais, 
cartas, livros comerciais, jornais e publicações, livros raros, projetos e desenhos). A 
instituição conta ainda com um setor de Banco de Memória com depoimentos de 
moradores (história oral), disponíveis em áudio e transcrições. 
O acervo é composto por documentos de origem pública, ou seja, provenientes da  
Administração Pública  Municipal e de origem privada, provenientes de famílias, 
empresas, associações, sindicatos. São decretos, leis, correspondências, cartas, 
passaportes, fotografias, depoimentos, jornais, livros.  
Restrição de acesso a documentos em precário estado de conservação. Reprodução 
fotográfica, digital e transcrição de originais. 
 
 
Dimensão do acervo fotográfico 
20 mil imagens em papel, 12 mil negativos de vidro 
50 mil negativos flexíveis, 1.200 slides 
97 filmes em rolo de 35mm, 16mm e 8mm 
 
Meios de busca - fichário e busca em base de dados. Não há acesso via internet para 
pesquisa ou visualização. 
 
Acondicionamento e conservação – material acondicionado e depositado em sala 
climatizada.  
 
Digitalização (porcentagem e parâmetros) – menos de 10 por cento do acervo está 
digitalizado. O processo de digitalização teve início no segundo semestre de 2008. As 
fotografias são digitalizadas e armazenadas em três versões de arquivos destinados à 
impressão, visualização e o arquivo máster em formato “tiff”, além de um backup.  
Indexação – as fotografais são indexadas por temas e palavra-chave, além dos dados 
sobre autoria, datação e assunto retratado. As coleções estão organizadas mantendo o 
respeitando à origem do acervo e a base de dados foi montada prevendo a ampliação das 
informações e descritores de cada imagem a partir da colaboração da comunidade e de 
pesquisadores.  
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Acesso e utilização – material está acessível para consulta, visualização e utilização 
mediante autorização. Há restrição para consulta de material em mau estado de 
conservação. 
 
Descrição 
Eixos temáticos – Boa parte do material relacionado ao desenvolvimento urbano de 
Caxias do Sul e da região que já disponível na base de dados pode ser encontrado a 
partir da pesquisa pela palavra-chave urbanismo. As imagens informam sobre a 
formação do núcleo populacional a partir da chegada do primeiro grupo de imigrantes e 
acompanham o crescimento da cidade com a passagem do perfil colonial rural para um 
ambiente urbano, dando destaque para as obras de melhoramento e os sinais de 
desenvolvimento econômico e industrial. A população local estabelece vida própria e 
constitui múltiplos espaços de convivência sendo bastante marcada pela presença da 
cultura da uva cujo cultivo é marcante já na primeira década do século XX e atinge seu 
auge na década de 30. A partir dos anos 70, a indústria do vinho entra em decadência e a 
economia da cidade é diversificada tendo um aporte importante do setor metal-
mecânico.    
Na primeira década do século XX, a silhueta da cidade esteve marcada pelo avanço 
sobre a mata de pinheiros e por ruas sem calçamento. O marco visual inicial da cidade 
parece ter sido a Praça Dante Alighieri que foi fotografada em diferentes estágios desde 
a preparação do terreno para sua construção e as obras de reformulação, até as 
atividades políticas e culturais que a tiveram como palco. A partir da década de 30, a 
fotografia acompanhou o crescimento da cidade para além da praça. 
Entre os autores destacam-se Giovani Batista Serafini, Studio Geremia (Giacomo e 
Ulisses), Mancuso (Domingos e Reno) e Júlio Calegari. 
 
A coleção Mancuso (Domingos e seus filhos Reno e Cyro) tem cerca de 142 imagens 
avulsas relacionadas ao tema com o registro da construção de ferrovias e da estação 
férrea de Caxias (1908-1910) e das comemorações das inaugurações das ferrovias 
Caxias – Montenegro. Domingos acompanhou a construção da usina eletricidade ao 
longo do tempo. Fotografou a praça e fez vistas parciais em várias épocas (tomada do 
oeste, casario e catedral).  
Alguns prédios que configuraram a visualidade da cidade como a Intendência (1908), o 
Banco da Província (1918), Banco Pelotense, Teatro Apolo e Banco Nacional do 
Comércio (1930) foram captados por Domingos. A Rua Grande (atual Avenida Júlio de 
Castilhos) foi fotografada em várias décadas, sendo que a primeira imagem está datada 
de 1880 evidenciando as moradias dos primeiros núcleos de colonizadores com casas 
em meio à mata de pinheiros. No liminar do novo século, em 1898, Mancuso fotografou 
já em ruínas o primeiro prédio de alvenaria construído na cidade. 
Além dos sinais de urbanidade, o fotógrafo parecia estar atento a alguns hábitos dos 
moradores registrando paisagens naturais, pessoas passeando ou tomando banho em 
arroios, durante a primeira década do século XX.  
Boa parte do material de Domingos Mancuso relacionado à paisagem urbana foi feita 
por iniciativa própria. Em 1947, o filho Reno refez algumas tomadas feitas por 
Domingos em 1910, em um documento importante para o acompanhamento das 
mudanças ocorridas na cidade. 
 
Studio Geremia – A coleção é composta por 8.349 negativos de vidro. Entre 2003 e 
2004, as chapas foram higienizadas, fichadas e acondicionadas. A partir de 1.500 
negativos de vidro originais, foram produzidos negativos flexíveis de segunda geração. 
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O Studio Geremia foi o estabelecimento fotográfico mais importante da cidade na 
primeira metade do século XX, tendo feito muitos trabalhos por encomenda para o 
poder público e utilizado o formato reportagem para ensaios em que abordava um 
assunto de forma mais extensa. 
Entre os temas recorrentes, a Festa da Uva que aparece em imagens como a exposição 
de cachos da fruta na festa de 1937, a Avenida Julio de Castilhos, Praça Dante Alighieri, 
obras de rebaixamento da praça e de várias ruas. Entre 1935 e 1947, acompanhou as 
obras de urbanização da cidade, como pavimentação (obras e imagens das ruas já 
calçadas em imagens que dão grande destaque às pedras do calçamento), construção de 
praças.  
Obras para construção de represa, pedra fundamental do monumento ao imigrante 
(década 40) e acompanha a construção na década seguinte, várias escolas municipais. 
Em 1948 faz um inventário das atividades econômicas da cidade, banquetes, festas de 
aniversário, comunhão, feira livre, churrasco. 
Vinícolas “Riograndense” e “Peterlongo” – todo o processo desde vista dos parreirais, 
preparação de mudas, até pipas para estocagem. Parreirais. Vinícolas, madeireiras 
(instalações e diretores), metalúrgica Abramo Eberle. Linhas de montagem. 
Festa da Uva 
Reportagens – Colégio São Carlos, Ginásio São José, Ginásio Nossa Senhora do Carmo 
(instalações, alunos, professores), hospital 
1949 – reportagens – prefeitura: construção do campo de aviação, hidráulica (4 fotos) 
 
Julio Calegari 
1935 – obras para construção de canalização de esgoto na região central 
Cartão postal – hospital dr. Bartholomeu Tacchini (Bento Gonçalves), colorizado. 
Enquadramento interessante compondo com outros prédios e com árvores em primeiro 
plano. (inscrição 1928), retrato de militares em frente ao monumento estátua da 
liberdade na pça dante Alighieri, praça em 1937, fachada do Clube Juvenil, fachada do 
prédio antiga residência família Scotti (entre 1927-1936), fachada Banco Nacional (as 
duas tem carimbos apenas com nome, sem selo), vista parcial a partir do mato sartori 
com catedral ao fundo (década de 20), grade vazio em primeiro plano e casario na linha 
do horizonte. 
SAS008 – retrato de Lígia calegari (nascida em 7 de outubro de 1922), filha de Julio, 
por ele. Em estúdio. Menina brinca de passar roupa em mesinha e cadeirinha com 
boneca sentada. 
SAS 169 – Annita Calegari e o filho Guatierinho. Foto de Julio. Os dois sentados no 
chão, no estúdio, em Bento Gonçalves. Dedicatória é de 3-2-1914. 
  
 
Álbum “Obras do Estado Novo em Caxias – Alguns Flagrantes de Urbanização e 
Saneamento. Administração Dante Marcucci” (19??-1947).  
No total são 36 imagens, na maioria, sem autoria identificada. Algumas são atribuídas 
ao Studio Geremia. Feita por iniciativa da administração municipal, o álbum mostra a 
retirada de pedras para calçamento, obras de rebaixamento de vias, saneamento, aterro e 
construção de praças nos arredores da cidade.  
 
Álbum de recordação das Colônias Conde D´Eu (Garibaldi), D. Isabel (Bento 
Gonçalves), Alfredo Chaves (Veranópolis), Antonio Prado e Caxias (Caxias do Sul) 
– Estado do Rio Grande do Sul.  
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Realizado entre 1880 e 1900. Não há identificação da autoria de todas as imagens, mas 
o cruzamento de dados permitiu atribuir algumas imagens a Giovani Batisti Serafini. No 
total são 17 imagens.  
1 vista parcial da colônia Alfredo Chaves; 
1 Vista parcial da Conde D´Eu área desmatada com algumas casas; 
10 imagens da rua Silveira Martins, depois denominada rua Grande e atualmente 
conhecida como Avenida Julio de Castilhos, rua principal da cidade. O álbum foi 
realizado entre 1880 e 1900, mas é possível que algumas imagens sejam anteriores a 
este período (cerca de 1875). Na maioria das imagens, há grupos de pessoas trabalhando 
aparentemente em sistema de mutirão, há poucas casas e o aspecto é de terreno recém 
desmatado, com muitas árvores de araucária ao redor. 
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Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
 
Endereço – Memorial do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/no 
CEP – 90.560-001 
Tel – 51 3227.0883 
 
Instituição – Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul  
 
O Arquivo Histórico é depositário de documentos oficiais e não há uma fototeca 
formalmente constituída. O acervo iconográfico é composto por doações particulares ou 
transferência de material de instituições como Museu Júlio de Castilhos e Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. 
 
Dimensão do acervo fotográfico – não há um levantamento preciso, mas a equipe estima 
que o acervo reúna cerca de 3.500 imagens. Aparentemente, seriam apenas ampliações 
em papel, reproduções e impressos e não existiriam negativos em película ou vidro. Não 
há especificação sobre período, mas é possível que exista uma predominância de 
material produzido na primeira metade do século XX. 
Não há classificação sobre o suporte e boa parte do material não tem indicação de 
origem. O registro do material é precário e não houve qualquer pesquisa histórica para 
busca de informações associadas. Dessa forma, é preciso acessar diretamente o material 
para realizar qualquer tipo de pesquisa ou mesmo levantamento inicial. 
O acervo é formado por 19 Álbuns, na maioria sem datação, 59 itens identificados como 
Portfólios (álbuns impressos, reproduções e plantas) e um conjunto sem totalização de 
volume de Fotos Avulsas.  
O acervo foi formado a partir de doações e da transferência de material que estava sob a 
guarda do Museu Júlio de Castilhos e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul. 
 
Meios de busca – listagem com código rudimentar de localização no acervo e algumas 
informações sobre as obras (dimensões, autores e datas quando existe, descrição sucinta 
sobre assunto). A partir desta listagem, a pesquisa é feita através do acesso direto aos 
originais.  
 
Acondicionamento e conservação – O material parece ter sido higienizado, mas a 
informação não foi confirmada pela equipe da instituição. As obras estão 
acondicionadas em envelopes ou pastas de papel comum e muitas ampliações estão 
envolvidas em envelopes de plástico transparente. Todo o material está guardado em 
arquivos de metal e gaveteiros em ambiente climatizado.  
 
Digitalização e indexação – o processo de indexação e digitalização não foi iniciado e 
até o momento desta pesquisa não havia previsão ou planejamento para início do 
trabalho.  
 
Acesso e utilização – O acervo está disponível para consulta na sede do Arquivo 
Histórico a partir de localização no meio de busca. 
 
Financiamento – orçamento da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul 
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Descrição 
O acervo conta com obras como álbuns sobre Porto Alegre e sobre os monumentos 
artísticos e históricos de Porto Alegre, além de um conjunto expressivo de imagens 
geradas sob encomenda da Brigada Militar e inúmeros álbuns turísticos de cidades 
brasileiras e européias.  
Ainda possui a Coleção Alexandre Linck formada por reproduções de cartões-postais 
reunidos sob a denominação “Porto Alegre Antigo” de vários autores como João Mayer 
Jr., Phot. K. Geissier. Entre as reproduções é possível identificar a Editores Krahe e Cia 
e a coleção da Livraria Americana. Entre a parte do material que é datado, verifica-se a 
ocorrência da publicação nas primeiras décadas do século XX. 
 
Autores  
Autores – Virgilio Calegari, Photographia Ferrari, Fotografia Central (Carlos Ferrari), 
Edmund Becker, Studio Engel e L. Rosenfeldt (Porto Alegre), Foto Bellini & Nizarala 
(Livramento), Foto B. D´Agnoluzzo (Passo Fundo), Foto M. Brunel 
(Livramento/Rivera), Foto L. Lanzetta (Photografia Artística Lanzetta / Pelotas), Foto 
Aymasso (Uruguaiana) 
 
 
Álbuns 
19 álbuns – maioria sem datação 
Entre os temas: Guerra do Paraguai, Álbum de Porto Alegre dos Irmãos Ferrari, 
Monumentos Artísticos e Históricos de Porto Alegre, enchente de 41, Porto Alegre 
Antigo, vários álbuns da Brigada Militar, um álbum de Edmund Becker 
 
59 álbuns impressos 
Obras Públicas – 1º Centenário da Independência, Cidade de Fortaleza, Gravuras do 
Brasil, Álbum de Sergipe, Álbum Vale do Rio Branco, álbuns turísticos de cidades 
européias, Brasília, doação da família Ely - álbum de cartões postais (1906-1907), 
álbum sobre a enchente e ciclone de 1928, Álbum Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Portfólios – impressos, reproduções, plantas. 
 
Fotos Avulsas 
Ferrari – Coleção Vistas de Porto Alegre – cerca de 30 fotos 
Imagens de Taquara, Pelotas, São Leopoldo, Jaguari, Bento Gonçalves, Silveira 
Martins. 
Brigada Militar – autores : Foto Bellini & Nizarala (Livramento), Foto B. D’Agnoluzzo 
(Passo Fundo), Foto M. Brunel (Livramento/Rivera). 
Lugares do Rio Grande do Sul – 40 fotos. Autores: Foto L. Lanzetta (Photografia 
Artística Lanzetta? Pelotas), Foto L. Rosenfeldt (Porto Alegre), fotos de Torres (1907). 
Instituições Culturais do Rio Grande do Sul – 36 imagens sem datação. 
Fotos Família Ely – Casa, jantares, serraria em Passo Fundo. Autores como Otto 
Schönwald, Foto B.D’Agnoluzzo.  
Construção do Palácio Piratini – Fotografia Central Carlos Ferrari (32 fotos – 1910-
1913), interior Virgílio Calegari (6 fotos). 
Porto Alegre Antigo 
 
 
 


