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PARECER TÉCNICO SOBRE O 
ARQUIVO HISTÓRICO PARTICULAR HUGO DAROS 

 
Estivemos visitando o Arquivo Histórico Particular Hugo Daros , Gramado, RS, no dia 06 
de abril de 2004, durante algumas horas. Esse acervo foi, inicialmente, reunido pelo pai 
da Sra. Marilia Daros, Sr. Hugo Daros,  professor, tabelião, pessoa atuante em sua 
comunidade, convidado, sempre, para participar de solenidades oficiais onde atuava 
como orador e elaborava os discursos. Armazenou tudo que lhe parecia de importância. 
Destacamos que o Sr. Daros fez parte da Comissão responsável pela emancipação do 
município, que estará completando 50 anos neste ano. Podemos observar que o acervo 
em questão, apesar de sua organização ainda parcial, tem servido de respaldo para 
inúmeras pesquisas solicitadas pela prefeitura local. Essas pesquisas, são, geralmente, 
realizadas pela própria organizadora do acervo, Sra. Marilia Daros, que presta serviço, 
conforme as solicitações da prefeitura. Pelo que foi possível observar, durante o  espaço 
de tempo em que estivemos no local, as solicitações à Sra. Marilia são constantes, em 
função da cidade de Gramado, seguidamente, promover eventos variados. A quantidade 
de pesquisadores é um item difícil de precisar pois, não existe um controle diário dos 
freqüentadores.  O arquivo recebe a visita de alunos das escolas locais, além das 
pesquisas realizadas para subsidiar trabalhos da prefeitura. O acesso ao local depende 
de contato direto com a responsável, e ocorre de forma gratuita. Também, foi possível 
observar, que a documentação armazenada enfatiza, essencialmente, a história 
regional, em outras palavras, há bastante material sobre a cidade de Gramado e regiões 
próximas. Os livros lá depositados, em sua maioria, tratam do mesmo assunto, assim 
como, as dezenas de depoimentos coletados em fita K7 e fitas de vídeo. Esse arquivo 
mantém uma coleção completa do jornal local, que ainda está em circulação. 
Ressaltamos, ainda, que há o comprometimento da Sra. Marilia Daros com o acervo, 
visto que, suas atividades giram invariavelmente em torno dele, seja trabalhando in loco, 
participando de eventos ou, contatando com pesquisadores. A partir do material 
pesquisado no acervo, a Sra. Marilia escreveu vários artigos, publicados em uma série 
sobre história regional chamada Raízes dos municípios originários de Santo Antônio da 
Patrulha. A responsável pelo acervo pretende organizá-lo em um local mais apropriado, 
garantindo melhores condições de guarda e de acesso à pesquisa, bem como a 
contratação de pessoal técnico, porém, tal medida, não tem previsão de início. 
Atualmente, o acervo encontra-se depositado na residência da Sra. Marília, embora em 
boas condições o acervo carece de uma organização técnica adequada. Lembramos 
que o Arquivo Histórico Particular Hugo Daros já teve seu caráter de Utilidade Pública 
reconhecido pelo município de Gramado e constitui-se em uma organização registrada 
legalmente, possuindo CNPJ. Destacamos a importância do acervo acumulado no 
Arquivo Histórico Hugo Daros, para a comunidade de Gramado, uma vez que contribui 
para a valorização da história do município e da região.   
 

Porto Alegre, 27 de Abril de 2004. 
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