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Pelotas 202 anos (1812-2014)Pelotas 202 anos (1812-2014)
 Surge no contexto da disputa territorial e comercial entre portugueses Surge no contexto da disputa territorial e comercial entre portugueses 

e espanhóis no Prata.e espanhóis no Prata.
 Invasão espanhola (1763-1776): refúgio nos charcos do arroio pelotas.Invasão espanhola (1763-1776): refúgio nos charcos do arroio pelotas.



Gênese históricaGênese histórica
 1737 – território de Rio Grande.1737 – território de Rio Grande.
 1758 – primeira doação de terras Cel T.L.Osório.1758 – primeira doação de terras Cel T.L.Osório.
 1760 – uso por Gonçalves Viana (Est.Real Bojuru)1760 – uso por Gonçalves Viana (Est.Real Bojuru)
 1780 – produção comercial (charqueada Pinto Martins)1780 – produção comercial (charqueada Pinto Martins)
 1784 – primeira proposta para criação de freguesia1784 – primeira proposta para criação de freguesia
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Os primeiros tempos (1763)Os primeiros tempos (1763)

Com a invasão Com a invasão 
espanhola, açorianos espanhola, açorianos 

e madeirenses, e madeirenses, 
transmontanos e transmontanos e 

minhotos, minhotos, 
lagunenses, cariocas, lagunenses, cariocas, 
paulistas, baianos ou paulistas, baianos ou 

mineiros vieram mineiros vieram 
buscar refúgio em buscar refúgio em 

Pelotas.Pelotas.

Primeiros arraiais: Primeiros arraiais: 
Prazeres, Passo do Prazeres, Passo do 

Neves/Rico/dos Neves/Rico/dos 
Negros, Padre Negros, Padre 

Doutor, Sesmaria de Doutor, Sesmaria de 
Monte Bonito.Monte Bonito.



Freguesia, Vila e CidadeFreguesia, Vila e Cidade

 A A FreguesiaFreguesia foi criada em 07/07/1812 com o  foi criada em 07/07/1812 com o 
nome de São Francisco de Paula, numa petição nome de São Francisco de Paula, numa petição 
de 150 famílias que viviam das charqueadas. de 150 famílias que viviam das charqueadas. 

 Em 07/12/1830 passa a ser a Em 07/12/1830 passa a ser a VilaVila de São  de São 
Francisco de Paula, emancipada de Rio Grande. Francisco de Paula, emancipada de Rio Grande. 
Foi instalada em 07/04/1832.Foi instalada em 07/04/1832.

 E em 27/06/1835 recebe os foros de E em 27/06/1835 recebe os foros de CidadeCidade com  com 
o nome de Pelotas, numa proposta de Xavier o nome de Pelotas, numa proposta de Xavier 
Ferreira e Domingos de Almeida.Ferreira e Domingos de Almeida.



A Igreja deA Igreja de
 São Francisco de Paula São Francisco de Paula
 A instalação possibilitou a fixação da A instalação possibilitou a fixação da 

população. população. 
 As famílias dos charqueadores mudaram de As famílias dos charqueadores mudaram de 

Rio Grande para Pelotas e podiam cumprir as Rio Grande para Pelotas e podiam cumprir as 
obrigações religiosas sem se ausentarem das obrigações religiosas sem se ausentarem das 
charqueadas. charqueadas. 

 Em 15/08/1910 a Matriz tornou-se Catedral, Em 15/08/1910 a Matriz tornou-se Catedral, 
sede da Diocese de Pelotas.sede da Diocese de Pelotas.

 Em 13/04/2011 elevada a Arquidiocese.Em 13/04/2011 elevada a Arquidiocese.



Arquidiocese de Pelotas e sufragâneas Arquidiocese de Pelotas e sufragâneas 
Dioceses de Rio Grande e BagéDioceses de Rio Grande e Bagé





A riqueza das charqueadas A riqueza das charqueadas 
contribuiu para o povoamentocontribuiu para o povoamento

Evolução charqueadas

ANO POPULAÇÃO

1808 Mais de 5

1822 22 (Chaves)

1893 34 (Alvarino)

1912 16 (S.Lopes)

1927 7 (Nascimento)

Evolução populacional

ANO POPULAÇÃO

1814 2.419 hab

1830 4.300 hab

1872 15.000 hab

1890 33.249 hab

1941 120.000 hab



População inicialPopulação inicial

2.419 habitantes escravos e livres: 18142.419 habitantes escravos e livres: 1814
254 Casamentos : 1812 e 1825254 Casamentos : 1812 e 1825

 83% das 83% das noivasnoivas são do RS,  são do RS, 
vindas de Rio Grande, Estreito e vindas de Rio Grande, Estreito e 
Viamão.Viamão.

 38% dos 38% dos noivosnoivos são do RS. Dos  são do RS. Dos 
62%, 25% de portugueses, 9% 62%, 25% de portugueses, 9% 
de catarinenses e 7% de de catarinenses e 7% de 
paulistas.paulistas.



Origem portuguesa 
dos primeiros povoadores (até 1825)

Principais Concelhos: Alcobaça, Amarante, Aveiro, 
Baião, Barcelos, Braga, Bragança, Chaves, Coimbra, 
Estarreja, Esposende, Gondomar, Guarda, Guimarães, 
Lamego, Leiria, Lisboa, Melgaço, Mondim de Basto, 
Murça, Murtosa, Penafiel, Porto, Santarém, Santo 
Tirso, Setúbal, Silves, Viana do Castelo, Vila Nova de 
Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, 
Vila Real e Viseu.

Distritos:
Porto, Braga, Aveiro e Lisboa 



Origem africana
Negros: denominação aplicada aos afro-

descendentes trazidos para trabalhar sob regime 
de escravidão. 

Cidade escravista: Pelotas esteve entre as cidades 
gaúchas com maior número de escravos.

Abolição: o processo de abolição no RS iniciou em 
1868 e em Pelotas em 1881 com campanhas 
públicas de emancipação do escravo. Em 1884, o 
Clube Abolicionista considera extinta a escravidão 
em Pelotas pela implementação de contratos de 
trabalho. 



Origem não portuguesaOrigem não portuguesa
A presença de estrangeiros inicia com a freguesia, A presença de estrangeiros inicia com a freguesia, 
e foi crescente devido a riqueza das charqueadas.e foi crescente devido a riqueza das charqueadas.

Etnias: Etnias: 
alemães, italianos, franceses, bascos, pomeranos, alemães, italianos, franceses, bascos, pomeranos, 

espanhóis, árabes, judeus, suíços, irlandeses, espanhóis, árabes, judeus, suíços, irlandeses, 
ingleses e outros.ingleses e outros.

Influenciaram:Influenciaram:
Na cultura citadina (social) Na cultura citadina (social) 

Na formação da ruralidade (econômico)Na formação da ruralidade (econômico)
  



Zona rural ou colonialZona rural ou colonial
 Pelotas foi polo da colonização na Metade Sul (1848).Pelotas foi polo da colonização na Metade Sul (1848).
 Mais de 100 núcleos coloniais implantados.Mais de 100 núcleos coloniais implantados.
 Promotores: charqueadores e proprietários rurais.Promotores: charqueadores e proprietários rurais.
 Promoveu uma “cultura colonial”.Promoveu uma “cultura colonial”.
 Produção agrícola diversificada.Produção agrícola diversificada.
 Conformação distrital atual.Conformação distrital atual.



Área: 1.609 kmÁrea: 1.609 km²²  
Habitantes: 360 milHabitantes: 360 mil

Arroio 
do Padre

São Lourenço 
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Arquivo Diocesano de PelotasArquivo Diocesano de Pelotas

Minha Casa Rural – Av. Fernando Osório
(53) 3225 8055

Registros eclesiásticos de 26 paróquias em 13 municípios.

Mais registros de 4 freguesias desativadas:
BoquêteBoquête 1824-1911 – parte do Capão do Leão. 1824-1911 – parte do Capão do Leão.
Boa Vista Boa Vista 1858-1902 – Zona leste do município de Pelotas.1858-1902 – Zona leste do município de Pelotas.
Cerrito Cerrito 1822-1911 – parte de Canguçu, Cerrito e Pedro Osório.1822-1911 – parte de Canguçu, Cerrito e Pedro Osório.
Sta Isabel Sta Isabel 1882-1918 – parte de Arroio Grande.1882-1918 – parte de Arroio Grande.



Municípios e data Municípios e data 
dos livros:dos livros:

Canguçu 1800Canguçu 1800
Piratini 1810 Piratini 1810 
Pelotas 1812Pelotas 1812

Jaguarão 1814Jaguarão 1814
Arroio Grande 1822Arroio Grande 1822

Herval 1823Herval 1823
São Lourenço 1848São Lourenço 1848
Pedro Osório 1934Pedro Osório 1934

Turuçu 1980Turuçu 1980
Capão do Leão 1984Capão do Leão 1984
Morro Redondo 1987Morro Redondo 1987



Bibliotheca Pública PelotenseBibliotheca Pública Pelotense

(53) 3222-3856

Cerca de 200 mil livros de referência, consulta local ou 
empréstimo.
Coleção de obras raras
Coleção de 30 mil periódicos e revistas.
Museu histórico (peças e documentos)
Arquivo documental (registro de estrangeiros, acervo da 
Câmara de Vereadores de Pelotas e outros documentos 
históricos).



Santa Casa de Misericórdia de PelotasSanta Casa de Misericórdia de Pelotas

Registros encontra-se em três locais diversos: 
1) Acervo histórico – consta de livros de 
internamento (1848-1970) e enterramento (1868-
1938). No Hospital.
2) SAME – consta de documentação de internação 
hospitalar (1970-2000), parte está disponível em 
microfilme. No Hospital.
3) Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula – 
consta de registros de enterramento recentes (a partir 
de 1938). Contato: (53) 3221-1721. Av. Duque de 
Caxias, n. 454.



Cartórios de Registro Civil - PelotasCartórios de Registro Civil - Pelotas

 Ofício da 1ª Zona (18/06/1876)
 Ofício da 2ª Zona (01/12/1925)
 Ofício do 1º Subdistrito de Dunas (1876)
 Ofício do 3º Distrito de Cerrito Alegre (1891). Inclui:

6º Distrito de Santa Silvana (1906)
7º Distrito de Quilombo (1924)
5º Distrito extinto de Santa Eulália (1890-1954)
Município de Arroio do Padre
Município de Turuçu 

 Ofício do Município de Capão do Leão (1889)
 Ofício do Município de São Lourenço (1889)
 Ofício do Município de Morro Redondo (1961)



E-mail: E-mail: ihgpel@gmail.comihgpel@gmail.com
Telefone: (53) 3227-9009Telefone: (53) 3227-9009

IHGPelIHGPel – Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas – Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas
Núcleo de Genealogia Alda JaccottetNúcleo de Genealogia Alda Jaccottet

Acervo diversificado separados  entre o  Acervo diversificado separados  entre o  Fundo Maria Coleta Dutra Fundo Maria Coleta Dutra 
da Silveira  da Silveira  e o  e o  Fundo Alda Maria de Moraes JaccottetFundo Alda Maria de Moraes Jaccottet..

Obras de referência sobre genealogiaObras de referência sobre genealogia
Documentos históricos originais sobre história da regiãoDocumentos históricos originais sobre história da região
Hemeroteca com temas sobre história e populações locaisHemeroteca com temas sobre história e populações locais
Fichas com registros genealógicos de famílias da regiãoFichas com registros genealógicos de famílias da região
Transcrições de documentos ou cópias de registros eclesiásticos Transcrições de documentos ou cópias de registros eclesiásticos 
ou civis. ou civis. 



CHF - Centro de História da Família da Igreja de CHF - Centro de História da Família da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos DiasJesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Estaca Princesa Isabel - (53) 3225 3000
Estaca República do Líbano

Pelotas: microfilmados somente registros civis.
Genealogias compiladas.
Listas de passageiros de navios de imigrantes.
Registros de imigrantes.



APERS  (Porto Alegre)APERS  (Porto Alegre)

 Fundo dos Cartórios de Registro CivilFundo dos Cartórios de Registro Civil: nascimentos, : nascimentos, 
casamentos e óbitos (1929 a 1975) e habilitações de casamentos e óbitos (1929 a 1975) e habilitações de 
casamento (1890 a 1909).casamento (1890 a 1909).

 Fundo TabelionatosFundo Tabelionatos: registros notariais, ordinários e : registros notariais, ordinários e 
diversos, protesto de letras, contratos, transmissões, diversos, protesto de letras, contratos, transmissões, 
notas e procurações (1832 a 1933)notas e procurações (1832 a 1933)

 Fundo Judiciário da ComarcaFundo Judiciário da Comarca: processos judiciais de : processos judiciais de 
testamentos, inventários, medições, crimes, petições e testamentos, inventários, medições, crimes, petições e 
outros (1781 a 1955).outros (1781 a 1955).



AHRS  (Porto Alegre)AHRS  (Porto Alegre)

 Fundo Assembleia Legislativa e Eleições: registros incompletos de 
talões eleitorais (1865 a 1890)

 Fundo Assuntos religiosos: correspondências dos vigários (1812 a 
1879).

 Fundo Consulado e Legações: correspondências parciais dos consules 
sobre estrangeiros (1826 a 1974).

 Fundo Correspondência de Câmara Municipais: Pelotas (1873 a 1890)
 Fundo Guarda Nacional: matrículas parcial de oficiais (1858 a 1878).
 Fundo Imigração, terras e colonização: registros de terras, de dívidas, 

de entrada de colonos, correspondências da Associação Pelotense 
Auxiliadora de Colonização (1849-1891).

 Fundo Justiça: registro de estrangeiros (1844-1853).
 Fundo Polícia: atestados de residência, salvo-conduto e passaportes 

de estrangeiros (1844 a 1887).



contatoscontatos

Elimar de Castro Elimar de Castro 
InsaurriagaInsaurriaga
PesquisadoraPesquisadora
Membro da Casa Basca do Membro da Casa Basca do 
RSRS
Membro do Núcleo de Membro do Núcleo de 
Genealogia da Casa Basca de Genealogia da Casa Basca de 
Pelotas/RS Pelotas/RS 

Email: Email: 
elimar58@bol.com.brelimar58@bol.com.br

Leandro Ramos BetempsLeandro Ramos Betemps
HistoriadorHistoriador
Colaborador do Sistema Municipal de Colaborador do Sistema Municipal de 
Museus de PelotasMuseus de Pelotas
Colaborador do IHGPelColaborador do IHGPel
Colaborador do Museu da Colônia Colaborador do Museu da Colônia 
Francesa de PelotasFrancesa de Pelotas
Colaborador da Associação Memória Colaborador da Associação Memória 
da Aéropostale no Brasil.da Aéropostale no Brasil.

Email: Email: 
leandro.betemps@gmail.comleandro.betemps@gmail.com


