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RECORDAÇÕES: 
IMAGENS E REMINISCÊNCIAS 

DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RS

REALIZAÇÃO:

Prefeitura de Caxias do Sul 
Secretaria Municipal da Cultura 

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 
Proponente do projeto de restauração: MOÜSAI - Associação dos 

Amigos da Memória e do Patrimônio Cultural de Caxias do Sul
A Exposição sobre a Imigração Italiana no estado valoriza a história e a cultura de 

todos que ajudaram a construir o Brasil que conhecemos hoje. Essa terra cresceu por 
meio daqueles que atravessaram o oceano em busca de um novo mundo. Um orgu

lho passado de geração em geração, e que perdura até os dias atuais. A satisfação do 
imigrante, do colono, e de seus descendentes, de crescer a partir do trabalho com 
suas próprias mãos. A exposição apresenta um raro documento que guarda registros 
fotográficos de antigas colônias italianas no Rio Grande do Sul.

FINANCIAMENTO DA RESTAURAÇÃO:

Lei Municipal de Apoio à Cultura de Caxias do Sul 
APOIO CULTURAL:

Empresa Randon S/A 
RESTAURAÇÃO DO ÃI.BUM:

• • Atelier de Restauração Papel Passado - RJ *O Álbum Recordação das Colonias Conde D’Eu, D. Isabel, Alfredo Chaves, Antonio 
Prado e Caxias reúne imagens dos primórdios da imigração italiana no nordeste do 
RS, entre 1.885 e 1.900, retratando a origem das atuais cidades de Garibaldi, Bento 
Gonçalves, Veranópolis, Antônio Prado e Caxias do Sul, respectivamente e compõem 
as primeiras imagens da região que se tem registro. Imagens guardadas com profundo 
respeito à preservação do patrimônio cultural documental do Município de Caxias do 
Sul, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
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PREFEITO DE CAXIAS DO SUL:

Alceu Barbosa Velho

VICE-PREFEITO DE CAXIAS DO SUL: 
Antonio Feldmann

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA: 
Rubia Frizzo

D í RETO R A DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
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A instituição em 2016 comemora 40 anos, com aproximadamente 3 milhões de 
documentos que registram a nossa história. Temas como o cotidiano, a formação da 
cidade, vitivinicultura, educação, obras públicas e as Festas da Uva estão presentes 
em documentos textuais, fotografias, cartões postais, entrevistas, livros, jornais, en

tre outros. Imagens que ajudam a entender o presente e a delinear novos horizontes, 
a pensar no futuro que queremos. O horizonte, que sempre nos convida a caminhar.
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Elenira Inês. Prux 

PRESIDENTE DA MOÚSAL 
Maria Angélica Graziottin 

EQUIPE TÉCNICA DA RESTAURAÇÃO DO ÁLBUM:
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Restauração de fotografia: Nazareth Coury 
■ Restauração de papel: Çejde Méss*—
I ' Encadernação: Jaqueline de Araújo

. í:: ^igiíalizaçãoiloaçna Am^o Castilho 

\ 1 PRODUÇÃO!-: PESQUISA:. ...

j Anelisc Gáyagnolli, Carir|e‘Turelly, tífij^e SpindòrèÜQ, Elenira 
"Aj Prux',-Márcia DallÇ^^Sônia FnesTfe Sosana Storchi

RUBIA FRIZZO

Secretária Municipal da Cultura de Caxias do Sul N"7Íá
"Suas imagens preservadas destacam a importância desses 
papéis desempenhados e fazem lembrar que os imigrantes 

não são uma massa sem rosto, mas pessoas com 
diferentes motivações, provenientes de diferentes realidades em diferentes tempos, que

vivem no Estado em diferentes lugares." 
(CONSTANTINO, Núncia Santoro de. 2011)
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parreirais, permeadas por uma vasta mata de araucárias.

Doado pela Família Darsie, o álbum tornou-se documento público em 1.977, socia

lizando seu conteúdo como patrimônio histórico. O álbum pertencia a Eloy Ibanez 
Darsie (filho de Ângelo Darsie) natural de Carlos Barbosa. Foi um presente que Eloy 
recebeu quando serviu o Quartel, como gratidão de um oficial do Exército de sobre

nome Duarte. Após seu falecimento, sua filha Luiza Helena Darsie, então estudante de 
história, tomou a iniciativa de doar o álbum ao Museu Municipal e Arquivo Flistórico 
Municipal de Caxias do Sul, onde morava desde criança, reconhecendo então, seu 
grande valor afetivo e também cultural.

PODEMOS VER, PERCEBER E RECONHECER 
IMAGENS, ACONTECIMENTOS E PESSOAS. 

COMEMORAR 140 ANOS E CONTAR UMA HISTÓRIA

A Exposição Recordações: Imagens e Reminiscências da 
Imigração Italiana no RS possibilita o nosso olhar...

O olhar mais próximo, o observar de perto...

Podemos ver os detalhes, as construções, as ruas, 
as roupas, os objetos, os instrumentos de trabalho;

E até percebermos os rostos das pessoas.

Propõe enxergarmos um processo de 
desenvolvimento e um contexto cultural e religioso;

E notarmos um modo de vida e uma maneira de pensar. 
Leva a acreditarmos em alguns fatos, 
ocorrências e episódios;

E permite entendermos ou crermos 
em alguns casos e passagens.

Liberta para que imaginemos um mundo;

E percorrermos seus sonhos.

Nos libera para compreendermos uma história;

E viajarmos no tempo...

Recordar daquilo que não conhecemos.

Relembrar aquilo que não vivemos,

Mas imaginamos...

Reminiscências de um passado presente.

Uma história vivida

Que nos é contada e que nos faz sentido.

Verificando sua grande importância documental, posteriormente o álbum passou 
a integrar o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. É considerado um 
dos documentos mais raros do acervo. Junto a outros documentos textuais, registra 
o processo da colonização e o desenvolvimento na região da serra gaúcha, o início da 
ocupação dos imigrantes italianos e o processo cultural, econômico e religioso nas co

lônias. O documento tornou-se uma referência para pesquisas sobre o final do século 
XIX e a reprodução de suas imagens foram utilizadas em diversos artigos, exposições 
e publicações no Brasil e no exterior.

Embora não exista um registro oficial, o álbum Recordação das Colonias configura-se 
material que poderia ter sido encomendado para atender a solicitações do 

envio para a Itália, de ilustrações das colônias do Brasil.

como um

Em 2014, através de uma iniciativa conjunta entre o Arquivo Histórico Municipal e 
a Moúsai - Associação dos Amigos da Memória e do Patrimônio Cultural de Caxias 
do Sul efetivou-se o projeto de restauração do álbum fotográfico Recordação das Co

lonias, financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura com apoio da Empresa 
Randon S/A. Através de indicação da FUNARTE, o álbum passou por um completo 
processo de restauração no Rio de Janeiro, assegurando sua preservação. Os origi

nais fotográficos foram tanto restaurados, quanto digitalizados, propiciando assim, 
a redução de manuseio do documento, entretanto, possibilitando maior acesso ao 
patrimônio cultural.

O documento integra 67 fotografias de provável autoria de Fransesco Müscani e Gio- 
vanni Battista Serafini, em cópias de Albumina. São registros dos momentos iniciais 
da colonização e das atividades do processo de ocupação da terra com a abertura de 
caminhos, as primeiras construções urbanas e a paisagem rural.

CARINE TURELLYiEncontram-se imagens que documentam o surgimento dos novos núcleos urbanos, a 
organização social, o desenvolvimento econômico, o processo educacional e a crença 
religiosa em ruas, moradias, armazéns, hotéis, casas de negócios, moinhos e serrarias, 
igrejas e campanários. Sobre um abstruso relevo, a construção de estradas e pontes, 
atravessadas por imagens de carretas e tropeiros, paralelas a imagens de plantações e
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ABERTURA
Quarta-feira
17 de junho às 18h30min

VISITAÇÃO
de 18 de junho a 19 de julho 
de terças a domingos 
das 1 Oh às 19h
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
ADO MA1.AGOLJ

Praça da Alfândega, s/n° • Centro Histórico 
Cep: 90010-150 • Porto Alegre | RS • Brasil,'C ‘ «
Fone (51) 3227.2311 - Fax (51) 3221.2646
www.facebook.com/margsmuseu
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Local átual: Antônio Prado
Coleção: Família Darsie

. Acervo: Arquivo Históoco Municipal Joao Spadaji^darTTí’ a ‘ *
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