
República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul

Ricardo Freitas
Secretário de Município da Cultura

“O maior patrimônio da nossa cidade 
são as pessoas. E são essas pessoas, 
este povo acolhedor que aqui vive, às 
margens da Lagoa dos Patos, que 
contribuíram - e seguem contribuindo –
para a formação cultural do Rio Grande 
do Sul.



O Rio Grande nasceu aqui, há 280 anos e, 
com ele, toda uma tradição cultural que 
remonta grandes expoentes da nossa 
cidade. Nossa cultura é viva, como o 
movimento do nosso Na arquitetura dos 
nossos prédios históricos, na alegria das 
nossas festas populares, no sincretismo 
religioso de Iemanjá e de Navegantes, na 
pluralidade do nosso povo. 

Caldo cultural, que originou esta brava 
gente. No cultivo artesanal da nossa 
pesca, no modo de fazer o barco, a rede, 
no preparo da anchova e da jurupiga, na 
resistência da agricultura, das sementes 
crioulas, na fé e no imaginário do Terno de 
Santinho. Nos azulejos portugueses e no 
Largo das Quitandeiras. Na história de 
Bento Gonçalves da Silva, ícone 
farroupilha, eternizado no coração da 
cidade.



Está arraigada nos ensinamentos dos que já
se foram e dos que continuam transmitindo, 
de geração em geração, a história do nosso 
povo. Como as das águas que banham o 
nosso estuário, nossa cultura se renova 
permanentemente, com a formação de novos 
artistas e coletivos; e recoloca a nossa 
cidade em um patamar que jamais deveria 
ter saído de protagonismo”.

Alexandre Lindenmeyer 

Prefeito do Rio Grande-RS



O desembarque do Brigadeiro José da 
Silva Paes, nas terras do extremo sul 
do Brasil, em 19 de fevereiro de 1737, 
marcou o início da civilização gaúcha, 
consolidado na configuração do 
primeiro povoamento oficial do estado, 
o Rio Grande de São Pedro. 

“O primeiro núcleo sistemático de 
colonização luso-brasileira no atual Rio 
Grande do Sul”, destaca o historiador 
Luiz Henrique Torres (FURG). 



Rio Grande é considerada a mais antiga cidade do 
estado do Rio Grande do Sul, “o primeiro referencial 
urbanístico luso-brasileiro nas terras meridionais do 
Brasil”, complementa Torres. Possui 197.228 habitantes, 
de acordo com o último Censo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e concentra, 
junto com outras nove cidades gaúchas, mais de 40% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. 

Sua importância, no contexto histórico e econômico do 
estado - e do país -, lhe rendeu por Decreto Estadual, o 
título de Cidade Histórica, Patrimônio do Rio Grande do 
Sul. Destaca-se, ainda, pelas suas belezas naturais, 
ressaltadas na Estação Ecológica do Taim, na Praia do 
Cassino, nas Ilhas da Torotama, do Leonídio e dos 
Marinheiros; pelo seu potencial turístico e, é claro, pela 
sua cultura – com fortes traços da colonização 
portuguesa.



Arraigada na sua cultura, na 
arquitetura dos seus prédios e 
monumentos históricos, nos aromas 
e sabores da sua culinária e no 
caráter acolhedor da sua gente. Aqui 
nasceu o Rio Grande do Sul, com 
forte influência portuguesa.















De 19 de fevereiro de 1737 para cá
são 280 anos de muita história e 
cultura, completados ainda neste ano. 
Uma história de protagonismo, que 
perdura até os dias atuais. 



Templo religioso mais antigo do Rio Grande do 
Sul, construído em 1755, a Catedral de São 
Pedro;

Primeiro Gabinete de Leitura do Estado, a 
Biblioteca Rio-Grandense (1846), com um acervo 
de aproximadamente 500 mil obras; 

Primeira Câmara de vereadores do estado do Rio 
Grande do Sul (1751);

Mais antiga Câmara de Comércio do estado 
e a quarta mais antiga do Brasil (1844);

Primeira Alfândega do Extremo Sul do Brasil;

Primeira sede da Capitania dos Portos do 
estado (1750);

Mais antigo clube de futebol do Brasil, o 
Sport Club Rio Grande (1900).



O desenvolvimento urbano e econômico do município 
do Rio Grande está atrelado ao seu perfil industrial, 
demarcado por alguns ciclos relevantes para a 
história e cultura da cidade. Em um outro tempo, Rio 
Grande fora considerada a “cidade das chaminés”
devido ao grande aporte de fábricas instaladas em 
seu território, privilegiado geograficamente.

Algumas marcaram época, como a fábrica 
Rheingantz, primeira fábrica de tecidos do Brasil. O 
Porto do Rio Grande, segundo mais importante do 
país, colocou o município no mapa do comércio 
brasileiro e, até hoje, é tido como o Porto do Cone 
Sul.





A Refinaria de Petróleo Riograndense, a 
mais antiga do Rio Grande do Sul, com mais de 
80 anos de atuação, segue em plena atividade 
e, mais recentemente, a construção de 
estaleiros, especializados na construção de 
plataformas de petróleo em alto-mar, 
impulsionou o mercado e a economia local.

Na área industrial, o município ainda possui 
fábricas na área de adubos, pescados e 
investimentos recentes em projetos de energia 
sustentável, com a instalação de parques eólicos 
e a perspectiva de instalação de uma fábrica de 
painéis fotovoltaicos, uma das primeiras de todo 
Brasil.



Rio Grande e Águeda são consideradas cidades 
irmãs desde 21 de setembro de 1993, a partir 
da sanção da lei municipal nº 7810/93. Os 
laços de cooperação, estabelecidos há mais de 
duas décadas entre as duas cidades, têm 
contribuído para aproximar, ainda mais, as 
relações entre Brasil e Portugal. Em 2016, o 
presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, 
visitou o município. Visita retribuída pelo 
prefeito Alexandre Lindenmeyer, no mesmo 
ano. Essa relação de irmandade é refletida na 
arquitetura, nos costumes, na história e na 
cultura de Rio Grande.





São três dimensões da cultura 
balizadoras da nossa gestão: a 
simbólica, a econômica e a cidadã. . 
Entendemos a cultura como vetor de 
desenvolvimento, cadeia produtiva que 
gera emprego e renda para a cidade. 
Que ocupa as praças e espaços 
públicos, dá voz às comunidades e 
empodera a sociedade civil. Para nós, 
cultura não é só para o centro. É para o 
interior, para a periferia, para o 
município como um todo. 
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