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virgilio calegari

Virgílio Calegari — imigrante italiano, foi desde fins do século passado até 
aproximadamente 1930, o fotógrafo de nossa cidade. Havia na época pu
blicação de álbuns comemorativos sobre eventos e a quase totalidade das 
fotos desses álbuns sáo de sua autoria. Foi pessoa de proa nos meios 
culturais da época, ganhou várias medalhas de premiações fotográfica 
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>Virgilio Calegari, que foi sem dúvida um apaixonado por nossa cidade, ao falecer 
deixou o acêrvo e o "Atelier" para seu filho Oscar Calegari. 0 Atelier foi mantido 
na "Rua da Praia" ao lado do Colégio das Dores, primeiro andar fundos, em um prédio 
da época, até fins de 1960, quando o prédio foi demolido para dar lugar a edifício 
moderno. É o onus que temos de pagar ao progresso. Oscar não tendo onde guardar 
os negativos deixou-os em uma garagem na Rua S. Luiz. Como a garagem fosse úmida 
Oscar preocupado com a conservação dos negativos procurou interessar entidades em 
sua aquisição. Os negativos são todos de vidro, em sua maioria formato 18x24, alguns 
mesmo 30x40, em números de mais de 1.000, formando portanto um volume bastante 
grande. Finalmente Oscar encontrou o Arquiteto Ivan Ciulla Cabeda, que em seu 
tempo de estudante havia se interessado muito pelas fotos para seus trabalhos da 
faculdade. Cabeda após adquirir o acêrvo secou os negativos úmidos e acondicionou- 
os para preservá-los. Foram feitas desde então duas exposições com as fotos, a 
primeira em setembro de 1969 na Rua dos Andradas, 1730 no 4? andar da Habitat 
firma de intermediações de imóveis; nesta exposição foram apresentados 23 painéis, 
as fotos foram ampliadas por Léo Guerreiro e a exposição durou 45 dias, tendo grande 
visitação. A segunda exposição foi feita em 1974 na inauguração da SHARP na Av. Inde
pendência em seu Show Room no primeiro andar; a Diretoria da Sharp adquiriu todas 
as 10 fotos expostas e as manteve em sua loja até fins de 1978. As ampliações para 
esta exposição foram executadas pelo nosso fotógrafo João Alberto. Foram utilizadas 
ainda algumas fotos pelo cineasta gaúcho Textor em um curta metragem sobre nossa 
cidade.
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É importante salientar que todas as ampliações sofrem cortes pois os negativos 

são 18x24 e os ampliadores modernos somente tem capacidade para 13x18.

Neste acêrvo existem fotos de estúdio, grupos de pessoas, fotos de quase toda 
a cidade, fotos jocosas (pessoas com corpo caricaturado), fotos publicitárias, fotos 
de quadros de formatura, fotos de pessoas ilustres, eventos da cidade.
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virgilio calegari

Virgílio Calegari — imigrante italiano, foi desde fins do século passado até 
aproximadamente 1930, o fotógrafo de nossa cidade. Havia na época pu
blicação de álbuns comemorativos sobre eventos e a quase totalidade das 
fotos desses álbuns são de sua autoria. Foi pessoa de proa nos meios 
culturais da época, ganhou várias medalhas de premiações fotográfica 
tanto em exposições nacionais como internacionais. Fez também fotos de 
estúdio com as tradicionais fotos familiares, tendo fotografado quase to
dos as pessoas importantes de sua época, 
feira de 1901, tendo sido premiado no setor de fotografia.

É importante destacar sua versatilidade em uma época tão primitiva 
para a fotografia; fez fotografia de Reportagem, propaganda, de estúdio, 
fez quadros de formatura e quadros de funcionários de empresas, repro
dução fotográfica, truques fotográficos (fazendo uma pessoa em várias 
atitudes no mesmo cenário) fez vários giros de horizonte com ponto de 
vista na Igreja das Dores e do edifício da Confeitaria Rocco.

Como pessoa era extremamente simpático, cativante c envolvente 
sendo entusiasta de caçadas, as quais eram muito apreciadas na época 
sendo considerada como esporte de elite.

Enfim, era uma pessoa que viveu antes de sua 
legado o único testemunho visual de um período de nossa história.

Foi um dos expositores da

época, tendo nos



A CIDADE EM 3 ÉPOCAS

ATUAL MUSEU DE ARTE DO R.G.S.FOTO 4
Vista parcial da Praça da Alfândega destacando o pré

dio do Museu de Arte e do Correio; entre os dois prédios 
pode-se observar edificações do Cais do Porto e obras de 
aterro.

Conjunto de 3 fotografias de propriedade partícula 
sendo todas com o mesmo ponto de vista, torre da Casa 
da Pólvora, na ilha defronte à Igreja das Dores, todas na 
mesma escala havendo portanto um comparativo entre as 
3 épocas, a primeira é de fins do século passado, a segunda 
1900 e a 3.a de 1974, a terceira é de autoria de João 
Alberto. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prédio onde funcionou por muitos anos a C. E. Federal; 
esquina da 7 de Setembro com Praça da Alfândega; parte 
do quarteirão onde está sendo construído hoje o novo prédio.

FOTO 5

CASARÕES DA RUA DA PRAIAFOTO 1

São os sobrados da Rua da Praia, vistos da esquina 
da Gen. Câmara, todos esses prédios foram demolidos para 
dar lugar a novas construções, neste ponto fica atualmente 
o edifício da CEEE; a foto data do início do século e ao 
que nos consta é inédita.

PRAÇA DA MATRIZ

Aparecem os prédios do Teatro S. Pedro e do Tribunal 
de Justiça, logo após o prédio da Biblioteca Pública e a 
descida da Ladeira; à esquerda ao fundo o prédio do Correio.

FOTO 6

BAIA DA PRAIA DE BELAS

Foto obtida de uma das torres da Igreja Matriz (que 
existia anteriormente no lugar da atual Catedral); no primeiro 
plano temos o telhado da Cúria Metropolitana; aparece tam
bém a Ponte de Pedra (praça Açorianos) quando ainda tinha 
função de ponte; a esquerda ao longe a igreja e pedreira do 
Menino Deus e na curva da baía, ao fundo, o Asilo Padre 
Cacique.

FOTO 2 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

No primeiro plano a Praça Dom Feliciano; houve aterro 
para modificar para o que temos hoje; observando no local 
verificaremos que a "continuação" do prédio é diferente.

FOTO 7

ALFÂNDEGA

Neste prédio funcionou a Alfândega por muito tempo; 
foi ele que deu nome à praça; hoje é a esquina da entrada 
do BERGS.

FOTO 8

A EQUITATIVA

Prédio na esquina da Ladeira (atual Gen. Câmara) com 
Rua da Praia. Hoje nesse local está o Edifício Chaves (do 
relógio). Esta foto por suas características provavelmente 
foi utilizada para publicidade.

FOTO 3

FOTO 9

Foto obtida do Largo dos Medeiros com a perspectiva 
da Rua da Praia.

LARGO DOS MEDEIROS



as demais casas foram demolidas para dar lugar à Borges 
de Medeiros.

PANORÂMICA DA PRACA DA 
ALFÂNDEGA

No primeiro plano a praça e o Largo dos Medeiros; à 
esquerda os prédios que foram demolidos para construir o 
Banco do Comércio, atual Sulbrasileiro (em um dos prédios 
o Banco já funcionava naquela época); ao fundo se vê os 
torrões da Prefeitura, e do antigo Banco da Província, hoje 
também Sulbrasileiro; mais ao fundo a enseada norte, en- 

■ tão Caminho Novo (Vol. da Pátria) com suas chaminés.

FOTO 10

LADEIRAFOTO 15
Perspectiva da Ladeira, atual General Câmara; a pri

meira transversal é a Rua da Praia, a segunda é a Andrade 
Neves, em cuja esquina está o edifício da Sulamérica de 
Seguros; bem ao fundo se vê uma das torres da antiga 
Igreja Matriz, onde hoje temos a Catedral.

TELHADOS DE PORTO ALEGREFOTO 16
Em diagonal percebe-se a Rua da Praia; destacam-se 

os prédios do Antigo Correio, do atual Museu de Arte do 
R.G.S. e da Alfândega atual ainda em construção; bem ao 
fundo a enseada norte da cidade.

PARCIAL DA PRAÇA DA 
ALFÂNDEGA

Aparecem o Hotel Paris, Antigo Grande Hotel, Cinema 
Guarani um prédio de propriedade da Previdência do Sul, 
o prédio da farmácia Carvalho, Guilcsso e o Novo Grande 
Hotel (ainda não ocupava o terreno da esquina da Rua da 
Praia com Caldas Júnior).

FOTO 11

PETIT CASSINOFOTO 17
Edificação "Art Noveaux" em que foi após o Banco 

Popular Italiano, após Cine Rex sendo finalmente demolido 
para construir a Galeria Di Primio Beck.

SETE DE SETEMBROFOTO 12
No primeiro plano o prédio onde hoje está o edifício 

do Banco do Brasil, na foto tem placa TELTSCHER & BAS- 
TIAN, depois foi prédio do Correio, ao fundo o arvoredo 
da atual Praça da Alfândega; foto inédita.

JOÃO PESSOAFOTO 18
Perspectiva da João Pessoa no início do século, à es

querda ocorreu, onde hoje são as faculdades (Engenharia, 
Economia, Direito), a Feira de 1901.ANCORAUDOURO DA PRACA DA 

ALFÂNDEGA

Em primeiro plano a escada ancoradouro da Praça da 
Alfândega; o muro está aproximadamente onde hoje é o 
meio fio da Praça Rio Branco (defronte o prédio do Cor
reio Antigo); a direita a antiga Alfândega e ao fundo as tor
res da Igreja das Dores. O efeito "quebrado" deve-se a 
defeito na conservação do negativo.

FOTO 13

DOCA DAS FRUTASFOTO 19
A cidade vista do rio; à direita se vê uma das torres 

do mercado e ao lado a Doca das Frutas; à esquerda obser
vamos vários "trapiches" de firmas comerciais estabelecidas 
à Voluntários da Pátria, então Caminho Novo.

CHAMINÉ DA ENERGIAFOTO 20
A cidade vista do rio, a chaminé estava localizada 

aproximadamente na esquina da 7 de Setembro com João 
Manoel, então Rua Clara; os "trapiches" são de firmas 
cuja "frente" era para a 7 de Setembro.

FOTO 14 RUA DA PRAIA

Prédio da Livraria do Globo antes de ser aberta a Av. 
Borges de Medeiros; o edifício ao lado. Hotel de France, 
é o atual Missões que tem no térreo a agência da Varig;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria de Educação através da Direção do Museu agradece 
à CONSTRUTORA BUSATO o patrocínio desta Mostra.


