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Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  A coleção que o AHPAMV possui se refere à 

primeira fase do jornal, que ainda pertencia à família 

Caldas. 

Era o Correio do Povo composto pelos suplementos Letras 

& Livros, Correio Rural e o Caderno de Sábado, que não 

eram vendidos separadamente.  

Existem também edições no NPH/UFRGS e MUSECOM, 

além do acervo da empresa responsável pela edição do 

Jornal Correio Povo atual. 

Edições existentes no AHPAMV: 

CORREIO DO POVO  

AHPAMV HEM1.1.25 

1925 – abr / jun, ago / dez 

1926 – nov / dez 

1927 – set / nov 

1928 – jan, mar, ago, out 

1929 – jan, mar, abr, jul, set, nov 

1930 – mai, ago, set, out, nov 

1931 – jan /  jul, set / dez 

1932 – jan / jul, set, dez 

1933 – fev / dez 

1934 – jan / dez 

1935 – jan / jul, set / dez 
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1936 – jan / dez 

1937 – jan / dez 

1938 – mar / out, dez 

1939 – jan / mai, set / dez 

1940 – jan / ago, nov / dez 

1941 – mar / abr, jul / dez 

1942 – jan / dez 

1943 – jan / jun 

1944 – jul / dez 

1945 – mar / ago 

1946 – jan / fev, mai / dez 

1947 – jan / dez 

1948 – jan / dez 

1949 – jan / dez 

1950 – jan / dez 

1951 – jan / out 

1952 – jan / dez 

1953 – jan / dez 

1954 – jan / dez 

1955 – jan / dez 

1956 – jan / dez 

1957 – jan / dez 

1958 – jan / dez 

1959 – jan / dez 
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1960 – jan / dez 

1961 – jan / dez 

1962 – jan / dez 

1963 – jan / set, dez 

1965 – jan / dez 

1966 – jan / dez 

1967 – fev / jun, ago / dez 

1968 – jan / jun, ago / out, dez 

1969 – mar / dez 

1970 – jan / dez 

1971 – jan / jun, ago / set, nov / dez 

1972 – jan / dez 

1973 – jan / mai, jul / nov 

1974 – jan / mai, jul, set / dez 

1975 – jan / mar, jun / dez 

1976 – jan / dez 

1977 – jan / dez 

1978 – jan / dez 

1979 – jan / dez 

1980 – jan / dez 

1981 – jan / dez 

1982 – jan / dez 

1983 – jan / dez 

1984 – jan / mai 
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1986 – ago / dez  

1987 – jan / abr 

CORREIO DO POVO – CADERNO DE SÁBADO  

AHPAMV HEM1.1.24  

1967 – set / dez 

1968 – jan / dez 

1969 – jan / dez 

1970 – jan / dez 

1971 – jan / dez 

1972 – jan / dez 

1973 – jan / dez 

1974 – jan / dez 

1975 – jan / dez 

1976 – jan / dez 

1977 – jan / dez 

1978 – jan / dez 

1979 – jan / dez 

1980 – jan / dez 

1981 – jan, ago / dez 

1982 – jan / dez 

1983 – jan / dez 

1984 – jan / abr 

CORREIO DO POVO – CORREIO RURAL  

AHPAMV HEM1.1.23 
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1977 – jan / dez 

1980 – jan / jul, set / dez 

1981 – jan, mar / dez 

 

 

DEMOCRACIA, A  
BR RSAHPAMV FP1.4  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  Circulou de 

maio de 1905 a, possivelmente, 

1907. Há referências na bibliografia 

sobre ter ido até 1908. 

Responsável / fundador:  Seu 

redator responsável foi o então 

grande líder sindical Francisco Xavier da Costa. Esteve sob 

a direção inicial da Diamaco & Cia e posteriormente Costa 

& Heit. 

Linha editorial:  Era um jornal criado para propagar a luta 

dos operários, de tendência socialista. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  Em 

pleno desenvolvimento do capitalismo, o Brasil enfrenta as 

lutas das classes proletárias e a organização das mesmas. 

As cidades começam a florescer e nelas a constatação dos 

graves problemas sociais da salubridade, moradia, miséria, 

exploração do trabalho infantil. Dentre a maior reivindicação 
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das classes operárias estava a jornada de oito horas de 

trabalho diárias. 

Fatos que marcaram a trajetória do periódico:  Em 1906, 

é deflagrada a “Greve dos 21 dias”, primeira greve geral de 

Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias): Circulava em 

quatro páginas, inicialmente com as medidas de 

35cmX25,5cm, posteriormente 46cmX33cm e, por último, 

48,5cmX34cm. 

Periodicidade: Semanal, circulava na quinta-feira. 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  O jornal está disponibilizado em uma 

publicação em CD, organizado em 2007 pela professora 

Silvia Regina Ferraz Petersen com apoio do CNPq. Os 

exemplares do jornal A Democracia pertencem ao Fundo 

Privado Francisco Xavier da Costa. 

Também existem edições no MUSECOM. 

Edições existentes no AHPAMV: 

21/05/1905, Ano 1, n° 4 

28/05/1905, Ano 1, n° 5 

04/06/1905, Ano 1, n° 6 

24/06/1905, Ano 1, n° 9 

02/07/1905, Ano 1, n° 10 
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30/07/1905, Ano 1, n° 14 

06/08/1905, Ano 1, n° 15 

17/09/1905, Ano 1, n° 21 

10/12/1905, Ano 1, n° 32 

24/12/1905, Ano 1, n° 33 

30/01/1907, Ano 2, n° 41 

07/04/1907, Ano 2, n° 50 

09/05/1907, Ano 3, n° 54 

16/06/1907, Ano 3, n° 58 

04/08/1907, Ano 3, n° 64 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS  

AHPAMV HEM1.1.14 

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 1° de 

março de 1925 a 31 de dezembro 

de 1979. 

Responsável / fundador: Francisco 

de Leonardo Truda, Raul Pilla, João 

Pedro Moura e Adroaldo Mesquita da Costa. 

Linha editorial:  Com assuntos diversos; política, 

variedades, esportes, economia, entre outros. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  O 
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periódico surge no governo de Arthur Bernardes (1922-

1926) que foi marcado pela desvalorização do café. Nesse 

governo, eclodiram movimentos revolucionários como o 

Movimento Tenentista (1922-1934), que tinha 

características militares e reformistas e foi fortificado pela 

Coluna Prestes, que surgiu no Rio Grande do Sul, sob o 

comando do Tenente Luiz Carlos Prestes (abril/1925-

fevereiro/1927). A Coluna Prestes percorreu cerca de 

24.000km e teve a participação de aproximadamente 1.500 

homens ao longo de seu percurso, não perdendo nenhuma 

das batalhas em que teve participação. 

Características de editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  De formato 

Standard, tinha fotografias, anúncios e ilustrações. 

Periodicidade:  Diário. 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais: Em 1930, O Diário de Notícias foi vendido ao 

empresário Assis Chateaubriand, proprietário do grupo 

Diários Associados. Deste grupo no estado do Rio Grande 

do Sul, também fizeram parte a TV Piratini, Rádio 

Farroupilha e a Revista Campo. 

Em 1955, foi este jornal responsável pela criação da Feira 

do Livro em Porto Alegre e que ocorre até os dias de hoje. 

Também existem edições no MUSECOM. 
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Edições existentes no AHPAMV: 

1930 – out / dez 

1936 – mar / nov 

1937 – ago 

1938 – out / dez 

1939 – jan / fev, abr / jun, ago, nov / dez 

E ainda  BR RSAHPAMV FP1.4  

19/09/1935 

 

 

DIÁRIO DO SUL  
AHPAMV HEM1.1.12; 1.1.17; 1.1.20; 

1.1.26; 1.1.27 e 1.1.28 

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 1986 até 

outubro de 1988. 

Responsável / fundador:  Gazeta 

Mercantil (Hélio Gama - chefe da 

sucursal gaúcha). 

Linha editorial:  Buscava tratar os assuntos de maneira 

consolidada. Preocupava-se em relacionar a notícia com 

outros acontecimentos da época, partindo do princípio de 

que o fato é gerado por alguma coisa, e dele surgirão 

consequências. O Jornal surgiu para disputar o mercado 

com a imprensa local dominante. 
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Contexto histórico do surgimento do periódico:  O 

Jornal surgiu em um período de redemocratização do País, 

que estava sob o governo de José Sarney (PDS), e o Rio 

Grande do Sul sob o governo de Pedro Simon (PMDB); em 

Porto Alegre, Alceu de Deus Collares (PDT) toma posse 

como prefeito após 23 anos sem eleições. Durante o 

período de sua circulação, foi elaborada e promulgada a 

Constituição Federal (1988) depois de um longo período 

ditatorial. 

Fatos que marcaram a trajetória do periódico:  O Jornal 

era editado em Porto Alegre e “rodado” em Santa Cruz do 

Sul (RS); esse fato dificultava sua distribuição. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias): Formato 

Standard, com uma programação visual moderna e 

algumas edições com imagens coloridas. 

Periodicidade:  Diário, mas não saía no domingo. A edição 

do fim de semana era única (sábado e domingo). 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  Era composto por cadernos especiais,que 

não eram vendidos separadamente. 

Existem também edições no MUSECOM. 

Edições existentes no AHPAMV: 
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DIÁRIO DO SUL 

AHPAMV HEM1.1.12  

1986 – out / dez 

1987 – jan / dez 

1988 – jan / set 

 

DIÁRIO DO SUL – AGRICULTURA E PECUÁRIA 

AHPAMV HEM1.1.17 

1986 – nov 

1987 – jan, mar 

 

DIÁRIO DO SUL – DIÁRIO DE VIAGEM 

AHPAMV HEM1.1.27   

1988 – set 

 

DIÁRIO DO SUL – ESPECTADOR MÚSICA 

AHPAMV HEM1.1.28  

1987 – jul 

 

DIÁRIO DO SUL – ESPECTADOR CINEMA E VÍDEO 

AHPAMV HEM1.1.26   

1987 – jun, jul 

1988 – mar, abr, mai, jun, set, out 

 

DIÁRIO DO SUL – LAZER E CULTURA 
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AHPAMV HEM1.1.20 

1988 – set 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE, O  

AHPAMV HEM1.1.2  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 14 de 

outubro de 1929 até 1932.  

Responsável / fundador:  Raul 

Pilla. 

Linha editorial:  Era órgão do 

Partido Libertador. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  Surge o 

jornal em 1929, ano da instabilidade econômica decorrente 

da “Quebra da Bolsa de Nova York” (The Wall Street Crash 

of 1929, Great Crash, ou the Stock Market Crash of 

1929),que desencadeou uma grave crise econômica 

mundial. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Tinha formato 

tabloide e saía em 12 páginas. Continha fotografias e 

anúncios. 

Periodicidade:  Circulava de segunda a sábado. 
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Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais: Existem também edições no MUSECOM. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1929 – out / nov 

1930 – out / dez 

1931 – abr / jul 

1932 – mar / jun 

 

 

ESTRELLA DO SUL 

AHPAMV HEM1.1.3  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 4 de 

março de 1843 até 15 de março de 

1843 (tudo indica que só circularam 

três números desse jornal). 

Responsável / fundador: De 

propriedade nacional, foi a 

continuação de O Americano. 

Linha editorial:  Órgão Oficial da República Rio-grandense. 

Tinha o objetivo de esclarecer os cidadãos quanto aos seus 

direitos e deveres, propagar “doutrinas úteis” e defender o 

governo. 
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Contexto histórico do surgimento do periódico:  Na 

Espanha, acontece a Revolta Liberal. No Brasil, D. Pedro II 

assume a chefia do Poder Moderador, e a Revolução 

Farroupilha no Rio Grande do Sul continua. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Saía em folha 

avulsa com dimensão de 22cmX32cm, e sua impressão era 

feita na Tipografia Republicana Rio-grandense.  

Periodicidade:  Circulava na quarta-feira e no sábado. 

Local de edição:  Alegrete (RS). 

Notas gerais:  Foi um sucessor de O Americano, tanto que 

seu formato e sua periodicidade eram os mesmos. O 

AHPAMV possui a edição fac-similar de 1930. 

O MUSECOM possui as edições originais. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1843 – mar 
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EU SEI TUDO  

AHPAMV HEM1.3.16  

Espécie documental:  Revista. 

Período de circulação: De Junho 

de 1917 até 1958. 

Responsável / fundador:  

Propriedade da Companhia Editora 

Americana. 

Linha editorial: Variedades, com 

várias seções contendo romance, artigos científicos, 

curiosidades, contos, moda, entre outros. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  No final 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918),quando os 

Estados Unidos da América e todo seu modo de vida 

passam a ser referencial. 

Fatos que marcaram a trajetória do periódico:  Esta 

revista foi editada por quase toda a primeira metade do 

século XX, momento em que eclodiram as duas grandes 

guerras, e o mundo se dividiu entre capitalistas e 

comunistas. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias) : Magazine 

ilustrado, com muitas fotografias, editado nas medidas de 

26,5cmX18,5cm. 
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Periodicidade: Mensal. 

Local de edição:  Rio de Janeiro (RJ). 

Notas gerais:  A revista Eu Sei Tudo é hoje objeto de 

colecionadores. Na época de sua circulação, a cidade do 

Rio de Janeiro era Capital Federal do Brasil. 

Existem também edições no MUSECOM. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1917 – jun / set 

1918 – fev / dez 

1919 – jan / dez 

1920 – jan / dez 

1921 – jan / dez 

1922 – jan / dez 

1923 – jan / dez 

1924 – jan / dez 

1925 – jan / dez 

1926 – jan / dez 

1927 – jan / dez 

1928 – jan / dez 

1929 – jan / dez 

1930 – jan / dez 

1931 – jan / dez 

1932 – jan / dez 

1933 – jan / dez 
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1934 – jan / dez 

1935 – jan / dez 

1936 – jan / dez 

 

 

FEDERAÇÃO, A  

AHPAMV HEM1.1.13  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 1º de 

janeiro de 1884 a 17 de novembro 

de 1937. 

Responsável / fundador:  

Venâncio Ayres. 

Linha editorial:  Jornal voltado às 

questões políticas, tendo como um 

de seus objetivos servir de porta-voz oficial do Partido 

Republicano Rio-grandense – PRR. Abordava também 

assuntos referentes ao comércio, à economia, arte, 

literatura e esporte. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  O 

surgimento de A Federação ocorre em meio a campanhas 

pela República Brasileira (1889) e pela Abolição da 

Escravatura no Brasil (1888), sendo Porto Alegre palco de 
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confrontos entre radicais republicanos e os partidários do 

Império. 

Fatos que marcaram a trajetória do periódico : A 

Federação foi o primeiro jornal na Província do Rio Grande 

do Sul e um dos primeiros jornais no País a usar o serviço 

telegráfico nacional e internacional, possibilitando maior 

rapidez na publicação de notícias, frente aos outros jornais. 

Esse foi um dos motivos para A Federação ter sido 

considerado um dos jornais mais modernos do País. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Inicialmente 

circulava com quatro páginas. Em 30 de setembro de 1912, 

após adquirir uma impressora “Duplex” (Suíça), tem seu 

material tipográfico remodelado e passa a ser impresso em 

oito páginas. Em meados de 1937, o jornal começa a 

colocar ilustrações e fotografias em suas páginas, o que 

não era constante nas edições anteriores. Ao longo de sua 

existência, manteve sua dimensão original, de 

aproximadamente 60cmX42cm. 

Periodicidade:  Circulava de segunda a sábado. 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  Em 1922, A Federação já funciona em seu 

prédio próprio em Porto Alegre, situado na esquina da Rua 

Caldas Júnior com a Rua dos Andradas, onde atualmente 
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funciona o Museu de Comunicação Social Hipólito José da 

Costa - MUSECOM. 

Era um jornal vespertino, com circulação no País e no 

exterior. Seu sustento era proveniente das contribuições 

dos membros do Jornal, inclusive de Júlio Prates de 

Castilhos, fundador do PRR, diretor de A Federação e 

governante do Rio Grande do Sul (1891-1898), num 

mandato conturbado que sofreu interrupções. 

O MUSECOM possui desde as primeiras edições. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1892 – jan / jun 

1894 – jan / dez 

1895 – set / dez 

1896 – jan / jun 

1897 – jan / dez 

1898 – jan / dez 

1899 – jan / dez 

1900 – jan / dez 

1901 – jan / dez 

1902 – jan / dez 

1903 – jan / dez 

1904 – jan / dez 

1905 – jan / dez 

1906 – jan / dez 
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1907 – jan / dez 

1908 – jan / abr, jul / dez 

1909 – jan / dez 

1910 – jan / dez 

1911 – jan / dez 

1912 – jan / dez 

1913 – jan / dez 

1914 – jan / dez 

1915 – jan / dez 

1916 – jan / dez 

1917 – jan / dez 

1918 – jan / dez 

1919 – jan / jun 

1920 – jan / dez 

1921 – jan / dez 

1922 – jan / dez 

1923 – jan / dez 

1924 – jan / mar, jul / dez 

1925 – jan / dez 

1926 – jan / dez 

1927 – jan / dez 

1928 – jan / dez 

1929 – jan / dez 

1930 – jan / dez 
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1931 – jan / set, nov / dez 

1932 – jan / dez 

1933 – jan / dez 

1934 – jan / dez 

1935 – jan / dez 

1936 – jan / dez 

1937 – jan / dez 

E ainda  

BR RSAHPAMV FP1.4  

13/12/1917, Ano 34, n° 287; documento incompleto, s omente 

páginas 1, 2, 3 e 4 

19/09/1923, Ano 40, n° 218  

12/11/1928, Ano 45, n° 260; documento incompleto, s omente 

páginas de 1 a 8 

12/11/1929, Ano 46, n° 263; documento incompleto, s omente 

páginas 3 e 4 

02/10/1931, Ano 48, n° 230; documento incompleto, s omente 

páginas 1, 2, 7 e 8 

 

GAZETA DO COMMERCIO  

AHPAMV HEM1.1.5  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação:  De 14 de 

dezembro de 1901 até 1906. 
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Responsável / fundador:  Pinto da Rocha. 

Linha editorial:  Era um jornal que atendia aos interesses 

do comércio, da indústria e da agricultura. 

Contexto histórico do surgimento do periódico: Surge 

no mesmo período de O Independente. 

Fatos que  marcaram a trajetória do periódico: Em 14 de 

dezembro de 1902, A Gazeta do Commercio foi publicada 

em doze páginas. Impresso em suas próprias oficinas, foi o 

primeiro jornal porto-alegrense a sair com esse número de 

páginas. Essa edição foi em comemoração ao seu 

aniversário, alcançando a tiragem de 6 mil exemplares e, 

embora devesse sair pela manhã, saiu apenas às 14h, 

devido aos problemas na máquina impressora. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Editada em 4 

páginas. 

Periodicidade:  Sua circulação era de segunda-feira até 

sábado. 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  O MUSECOM também possui exemplares 

do jornal. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1902 – dez 

1903 – jan / jun 
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GAZETINHA, A  

AHPAMV HEM1.1.1  

Espécie documental:  Jornal. 

Período de circulação: De 03 de 

maio de 1891 até março de 1900. 

Responsável / fundador:  

Octaviano Manoel de Oliveira. 

Linha editorial: Abordava assuntos 

voltados à população, como crimes, 

julgamentos, dentre outros.  

Contexto histórico do surgimento do periódico:  O Brasil 

está sob o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que 

é reeleito, mas renuncia, deixando seu cargo em novembro 

de 1891 para Floriano Vieira Peixoto. Em fevereiro de 1890, 

Júlio Prates de Castilhos assume como governante do Rio 

Grande do Sul. 

 Fatos que marcaram a trajetória do periódico:  No 

editorial de 03 de maio de 1897, é contada a história do 

Jornal.  

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Nas edições 

especiais de A Gazetinha, encontramos ilustrações 

caricatas. 

Periodicidade:  Circulava na quinta-feira e no domingo. 
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Local de edição:  Porto Alegre (RS). 

Notas gerais:  O diretor do Jornal, Octaviano Manoel de 

Oliveira, era sócio da Liga Operária Internacional de Porto 

Alegre. 

Também existem exemplares no MUSECOM. 

Edições existentes no AHPAMV: 

1891 – nov / dez 

1892 – jan / abr 

1895 – jul / dez 

1896 – jan / dez 

1897 – jan / dez 

1898 – mai / dez 

 

 

HORA, a  
AHPAMV HEM1.1.18  

Espécie documental:  Jornal.  

Período de circulação:  De 30 de 

novembro de 1954 até 30 de maio 

de 1960. 

Responsável / fundador:  João 

Maia Netto (diretor-responsável) / 

Waldir R. Borges (presidente). 
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Linha editorial:  O Jornal procurava ser imparcial 

politicamente, tendo como corpo de redação profissionais 

especializados em vários setores. 

Contexto histórico do surgimento do periódico:  Em 

1954, acontece a morte de Getúlio Dornelles Vargas (24 de 

agosto), o que desencadeia revoltas populares; a nação, de 

luto, buscava os responsáveis pelo suicídio de Vargas. 

Fatos que marcaram a trajetória do periódico:  Foi a 

Hora um jornal matutino até 1957, quando os Diários 

Associados, para instalar o Diário de Notícias, compra suas 

instalações e passa a ser vespertino. Grandes coberturas 

foram feitas por a Hora, demonstrando realmente ser um 

projeto jornalístico revolucionário. Durante os tumultos pelo 

suicídio de Getúlio Dornelles Vargas, o Jornal sofreu 

depredações. 

Características da editoração (formato, programação  

visual, presença de gravuras, fotografias):  Editado em 

formato Standard, possuía charges, fotografias (cobertura 

jornalística fotográfica), história em quadrinhos para 

crianças, tendo suas ilustrações coloridas. Lançou um novo 

modelo de diagramação. 

Periodicidade:  Não circulava na segunda-feira. 

Local de edição:  Porto Alegre (RS). 


