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Resumo:  O trabalho analisa o terceiro mapa da cidade de Porto Alegre,  capital da Província de São Pedro, 
levantado e executado por Luiz Pereira Dias em 1839 e, portanto, em pleno desenrolar da Revolução Farroupilha 
(1835-1845). Embora esta não seja a mais antiga planta da cidade, é a mais conhecida dentre as antigas. A planta 
de L. P. Dias se distingue das demais por oferecer duas vistas da cidade, uma do Leste e outra do Oeste. As duas 
imagens,  que correspondem a duas perspectivas da cidade, dão uma noção do perfil  da península, com suas 
elevações: a vista de leste mostra bem o ‘entrincheiramento’ existente; a vista de oeste mostra a cidade vista do 
rio, com vários barcos aparecendo na cena. Sua forma, traçado e apresentação demonstram não só a ocupação do 
solo da cidade de Porto Alegre até então, como também – e sobretudo – a configuração de uma cidade sitiada. 
Produz, assim, uma identidade urbana e guerreira. A partir daí, a análise que empreendo busca ressaltar, por um 
lado, a importância do aparecimento desse mapa precisamente naquele momento histórico, no qual estava em 
jogo o futuro político da Província. Por outro lado, visto e perspectivado como um discurso, o mapa revela um 
confronto de forças, que será retomado, de diferentes formas, ao longo de todo o século XX até nossos dias. 
Constitui, portanto, uma forma de entender, genealogicamente, a atualidade urbana de Porto Alegre. 
Palavras-chave: Cartografia urbana – Porto Alegre – Revolução Farroupilha –História da Cartografia – História 

Cultural.

Fig. 1 – ‘Planta da Cidade de Porto-Allegre por L. P. Dias’ de 1839, (Fonte: Fundação Biblioteca Nacional)
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Data de 1839 a terceira  planta da cidade de Porto Alegre (Fig. 1). Trata-se de uma planta 

assinada por L. P. Dias -  Luiz (Luis) Pereira Dias. Intitula-se: “Planta da Cidade de Porto-

Allegre, por L. P. Dias. Com a linha de Trincheiras e Fortificações que lhe tem servido de 

defesa desde o memorável dia 15 de junho de 1836, com as rectificações e melhoramentos 

que se tem feito por motivo de ter sido atacada pelos sediciosos em 1836, 1837 e sitiada em 

1838, 1839 tempo em que esta he concluída com duas Vistas, hua de Leste, outra do Oeste 

com as declarações a respeito. Porto Alegre, 2 de Dezembro de 1839”.

O cartógrafo provinciano 

Não se  tem muita informação sobre o autor do mapa, sendo que nas referências ele 

aparece principalmente como mestre construtor1, além de arruador e arquiteto. Luiz Pereira 

Dias era português, nascido na Freguezia de Cedofeita, na cidade do Porto, conforme Termo 

de Declaração assinado por ele em seu pedido de naturalização (Dias, 08/06/1857, p.46): 

Aos  8  de  junho  de  1857,  trigésimo  6°  da  Independência  e  do  Império  na 

Secretaria da  Câmara Municipal da Leal e Valorosa Cidade de Porto Alegre 

compareceu  Luiz  Pereira  Dias  com um requerimento  despachado  pelo  Ilmo 

Presidente da Câmara mandando tomar ao suplicante as seguintes declarações: 

Que é natural  da Freguesia de Cedofeita na Cidade do Porto,  que é súbdito 

português e em tal qualidade acha-se no gozo de seus direitos civis como foi 

dito pelo attestado de seu Cônsul, que professa a Religião Catholica, foi casado 

com brasileira da qual tem quatro filhos, que pretende naturalizar-se brasileiro e 

fixar sua residência no Brasil. De como assim disse e prometeu, assinou perante 

mim Manoel  José  da  Camara  Junior,  secretario  que  o  escrevi.  Luiz  Pereira 

Dias(assinatura)

A primeira notícia que se tem dele,  no Brasil,  diz respeito ao seu casamento.  Nos 

registros da Arquidiocese de Porto Alegre (Casamento, 1832) consta que em 02 de fevereiro 

de  1832  ele  se  casou  com Margarida  Josefa  de  Bragança  (  –  1856).  Ainda  segundo  os 

registros da Arquidiocese, o casal teria tido 06 filhos.

A primeira  notícia  oficial  sobre  o  seu  trabalho  é  a  que  faz  parte  do  Livro  de 

Nomeações da Câmara de Porto Alegre onde, em 09/07/1838, ele faz juramento para tomar 

posse do cargo de Arruador da cidade (Registros, 1831-1877, p.26 frente).

A notícia seguinte concerne à própria ‘Planta de Porto-Allegre’ que foi concluída em 

1839.  Encontra-se  ainda  um novo  juramento,  de  22  de  abril  de  1841,  para  tomar  posse 

novamente como Arruador da cidade (Registros, 1831-1877, p.40 verso). Em 26 de julho de 

1 Citam L. P. Dias como Mestre de Obras: Macedo, 1993b, p. 94; & Telles, 1980. p.11, 12 e 13.
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1843, no desempenho de seu cargo, “informa a Câmara sobre alinhamento feito na Estrada 

dos Moinhos de Vento, a pedido de José Pinto da Fonseca Gomes (Costa, 1986, p.206)”.

Em relatório de 05 de outubro de 1847, o Presidente da Província, senador conselheiro 

Manoel Antonio Galvão, relata que o Mestre de Obras Luiz Pereira Dias “debuxou uma nova 

planta para o Lyceo de D. Affonso e orçou o seu custo em RS 86:440$00” (Relatório, 1847).

Ainda  nos ‘Documentos sobre a construção e melhoramentos do município’ (Costa, 

1986, p.214), encontra-se um Termo de Obrigação, assinado por L. P. Dias em 16 de janeiro 

de 1849, para a construção, no prazo de dois meses, de uma ponte de madeira no Riacho. 

Em 05 de abril de 1850, L. P. Dias, que era então o Encarregado de Obras da Câmara, 

informa sobre o inconformismo de José Maria do Couto quanto ao alinhamento feito na Rua 

do Arroio(Costa,  1986, p.215). Encontram-se plantas de partes da cidade de Porto Alegre 

assinadas  por  ele,  datadas  de  1853 e  1855.  E,  entre  1854 e  1856,  seu  nome consta  nos 

‘Documentos  sobre  a  construção  e  melhoramentos  do  município’(Costa,  1988)  como 

Encarregado de Obras da Câmara. Em relatório de 1856 (Relatório, 1856, p.74), aparece uma 

nova menção a ele: “ao coadjuvador da secção de obras públicas da capital Luiz Pereira Dias 

foi  incumbido o plano e o orçamento das obras a fazer para o melhoramento desta praça 

(Praça do Palácio atual Praça Marechal Deodoro)”.

Em  sua  trajetória  profissional  na  cidade  de  Porto  Alegre,  Luiz  Pereira  Dias  foi 

nomeado Encarregado das Obras Públicas em 1856, cargo que normalmente só poderia ser 

ocupado por um engenheiro habilitado. Consta da Correspondência Passiva da Câmara, no dia 

13 de julho de 1856, que o Presidente da Província “acusa o recebimento de ofício em que a 

Câmara participa ter contratado para suas obras o Sr. Luiz Pereira Dias e informa que o seu 

ordenado deverá ser menor do que um engenheiro habilitado (Macedo, 1976, p.51)”. Em nova 

troca de correspondência com a Câmara no dia 29 de julho de 1856 (Macedo, 1976, p.52), 

fica-se sabendo que a gratificação anual de L. P. Dias no novo cargo será de 1:000$000 (Hum 

mil contos de réis); se ele fosse Engenheiro habilitado, teria recebido pelo menos 1:200$000. 

Em julho de 1858,  com a contratação  do Engenheiro  Frederico  Heydtmann,  Luiz 

Pereira Dias deixa de ser o Encarregado das Obras Públicas (Macedo, 1976, p. 65). A última 

notícia sobre ele diz respeito à resposta do Presidente da Província a uma representação que 

ele fez em 22 de janeiro de 1859, na qual aparentemente pede esclarecimentos sobre o seu 

salário, pois é transcrita como resposta o §1° do artigo 1 da Lei Provincial n° 435 que fixou a 

Receita  e  a  Despesa  das  Câmaras  Municipais  da  Província  no  exercício  1859-60,  onde 

aparece o salário do Diretor das Obras Municipais (1:200$000), do Administrador das Obras 

Municipais (600$000), do Arruador (200$000) entre outros. Acontece que, com a contratação 
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do Eng. Frederico Heydtmann, L.P. Dias foi rebaixado ao posto de Administrador das Obras 

e teve seu salário diminuído. Através desta representação, demonstra seu aborrecimento. 

Spalding (1967. p.109) reforça algumas dessas informações sobre L. P. Dias:

“A 30 de julho de 1853 nomeava a Câmara seu primeiro engenheiro contratado: 

Frederico Augusto do Amaral Sarmento Mena, (...). Sarmento Mena recebia os 

vencimentos  anuais  de  um conto  e  oitocentos  mil  réis  (Cr$  1.800).  Como 

ajudante, foi nomeado o «prático» mestre de obras Luis Pereira Dias, com o 

vencimento anual  de setecentos mil  réis  (Cr$ 700).  Luis Pereira Dias era já 

idoso e tradicional em Porto Alegre: em 1838-39 levantara e desenhara a planta 

da cidade, que é a clássica planta conhecida (...). Sarmento Mena foi exonerado, 

a pedido, em 1855, ficando Luis Pereira Dias respondendo por tudo. Estava, 

alias,  terminando a construção do Teatro São Pedro,  que foi  obra dele, bem 

como foi dele a planta da Casa da Câmara, cujas obras não chegaria a iniciar por 

ter falecido mais ou menos em 1860. 

Portanto, para Spalding, sem que ele mencione nenhuma fonte, Luiz Pereira Dias era 

idoso em 1855 e teria falecido por volta de 1860. O que se pode dizer, com os dados atuais2, é 

que ele desapareceu da cena de Porto Alegre em 1859.

Em relação à cartografia de L. P. Dias, no período em que trabalhou em Porto Alegre, 

há  registro  de  mais  dois  mapas  de  setores  da  cidade  de  Porto  Alegre.  São propostas  de 

intervenção em partes da cidade:

1853  –  ‘Planta de  uma  parte  da  cidade  de  Porto  Alegre  apresentando  os  

melhoramentos que se podem fazer desde a doca até o  Beco do Barbosa (atual Rua Barros 

Cassal)’ – Original manuscrito pertencente ao acervo do Arquivo Histórico de Porto Alegre 

Moysés Vellinho.

1855  – ‘Planta de uma parte da cidade, da  Rua da  Praia da zona do  Arsenal até  

aproximadamente  a  Igreja  das  Dores’–  Original  manuscrito  pertencente  ao  acervo  do 

Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho. 

Em  1857  o  Encarregado  de  Obras  L.P.  DIAS  executa  uma  planta  da  cidade  de 

Camaquã – ‘Projecto da planta para a villa  de S.  João Baptista  de Camaquam sobre o  

terreno  doado  para  a  mesma,  a  fim  de  regularizar  a  distribuição  dos  terrenos  para  a 

edificação,  apresentando  a  parte  já  edificada,  com  novas  ruas,  praças  e  logradouros  

públicos’ (Camaquã, 2009)

2 Na Archidiocese de Porto Alegre num papel sem assinatura junto ao registro de casamento, que segundo a 
atendente  são informações  fornecidas  por  um estudioso de genealogia  chamado Jorge  Godofredo  Felizardo, 
consta que Luiz Pereira Dias teria nascido no Porto, Portugal, em 17/02/1804 e teria falecido em Rio Pardo,RS, 
no dia 03/04/1859. Nenhum registro foi encontrado até agora que corrobore essas informações.
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Do Desenho da Planta de 1839

A  “Planta  da  cidade  de  Porto-Allegre,  por  L.  P.  Dias”  é  uma  planta  impressa, 

monocromática, em folha de 79,5 x 52cm. O mapa propriamente dito está emoldurado por 

uma elipse inscrita em um retângulo de 52 x 48,5cm. Esse retângulo que contém a elipse do 

mapa fica na parte  inferior  da folha e  ocupa aproximadamente  metade  da folha.  A outra 

metade está dividida em duas partes, em cuja parte superior está o titulo do mapa. O titulo 

deste mapa está, por assim dizer, ‘solto’, ele não aparece enquadrado por nenhum tipo de 

moldura.  Entre  o  título  e  o  mapa  temos  um  novo  retângulo  dividido  em  quatro  partes 

principais, duas partes são dois retângulos mais horizontais que contém duas vistas da cidade 

com suas legendas – uma vista intitulada ‘Vista de Leste’ e a outra intitulada ‘Vista do Oeste’. 

As  outras  duas  partes  se  apresentam  como  dois  retângulos  mais  verticais  que  contém 

elementos escritos – legendas do mapa. No retângulo maior que contém a elipse onde está a 

planta,  os  espaços  vazios  gerados  pela  elipse,  contém  também  elementos  escritos,  mais 

legendas do mapa (fig.2).

Fig. 2 – Esquema da ‘Planta da Cidade de Porto-Allegre’ por L. P. Dias de 1839 (imagem feita pela autora)
O que chama a atenção nesta planta, é que o mapa da cidade está emoldurado por uma 

elipse. Como nos coloca Nuti (1996, p.104):

“todavia o problema da forma acaba por reapresentar-se de forma indireta no 

momento no qual é necessário delimitar o objeto descrito. A escassa atenção 

com que é enfrentado justifica também a não unicidade de soluções. No mapa se 

pode chegar ao desenho da forma global da cidade de duas maneiras distintas. 

Em  um  dos  casos  se  conjugam  com  traços  sumários  os  pontos  finais  dos 
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traçados internos e se evidencia o limite físico da muralha: resulta numa forma 

irregular  e  seguramente  em grande  parte  arbitrária.  Ou  então  se  escolhe  na 

partida uma forma símbolo com a qual fechar o desenho, uma figura geométrica 

regular, interligada a interpretações cosmogônicas, religiosas ou ideológicas”. 

E como ela própria aponta isto nos remete a uma tradição de representação de cidade 

em que,  segundo  ela,  “se  a  forma  circular,  muitas  vezes  quadripartite  internamente  para 

corresponder ao modelo cosmogônico, é usada como ideograma, como significante abstrato 

da cidade, é aquela ovóide que vem a ser a escolhida para narrar à cidade na sua realidade 

ocasional ou quotidiana (Nuti,1996, p.104)”. 

Outra característica marcante do mapa de L. P. Dias é a existência de duas vistas da 

cidade: uma de leste e a outra de oeste. 

Na planta de 1839, a península, suas ruas – com indicação dos nomes –, os volumes 

edificados e as muralhas aparecem. Os locais mais importantes estão numerados e indicados 

no mapa. Aparecem espaços e prédios como o Palácio do Governo, a Praça da Matriz, a Ponte 

do Riacho, Igrejas, o Arsenal da Marinha, Praça do Paraíso, Praça da Alfândega, etc.. Fora 

das  muralhas,  indicam-se  alguns  caminhos,  uma  zona  demarcada  que  posteriormente  se 

tornaria o atual Parque Farroupilha e núcleos habitados.

Pode-se dizer que existem cinco espaços de legendas na Planta de 1839. O primeiro 

espaço, onde se vê grande parte da legenda intitulada “Estatística da Cidade e Subúrbios” e 

onde a mesma está referenciada através de números que vão do 01 ao 84, ocupa os espaços 

vazios gerados no retângulo pela elipse que contém o mapa. Estas legendas enumeram ruas, 

becos, Praças, Igrejas, Praias, Caminhos, Chácaras e equipamentos urbanos variados.

O segundo e o terceiro espaço são os retângulos mais verticais que ladeiam as vistas. 

No segundo espaço, o retângulo à esquerda, há inicialmente uma continuação das legendas 

numéricas anteriores. Aqui são os números do 85 ao 99 que são listados. Ainda neste espaço 

temos  uma  legenda  referenciada  por  um  signo  em  forma  de  estrela  e  depois  legendas 

alfabéticas que começam neste retângulo da esquerda pela letra (a) e continuam no terceiro 

espaço, o retângulo da direita da letra (b) até a letra (x).

Os  outros  dois  espaços  contêm legendas  da  Vista  do  Leste  e  da  Vista  do  Oeste, 

colocadas abaixo de cada uma delas e referenciadas de forma numérica.

A única legenda que não é numérica nem alfabética (estrela) situa dois locais no mapa 

que ajudam a contar uma notícia referente à Guerra dos Farrapos, favorável aos legalistas. 

Esta notícia já constava do mapa anterior de Porto Alegre (1838) – trata-se do ataque dos 

Farrapos  a  cidade,  ocorrido  em 30/06/1836,  em que  os  mesmos  tendo 1500 homens  não 
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conseguiram invadir a cidade defendida por apenas 300 combatentes. Essa notícia serve para 

ressaltar as melhorias que foram feitas no sistema de fortificação da cidade, sendo destacado 

que graças a elas um ataque semelhante ao descrito teria ainda menos chances de sucesso.

Quanto às legendas alfabéticas, elas tratam principalmente do sistema defensivo e de 

ataque da cidade. As quatro primeiras a, b, c e d ao mesmo tempo em que situam elementos 

de ataque e defesa contam um pouco das histórias da Guerra dos Farrapos que se relacionam a 

esses locais, enfatizando dessa forma a necessidade destes equipamentos. Nas legendas do e 

ao u (e, f, g, h, i, l, m, n, p, q, r, s, t e u) são listados os pontos de bateria dispostos ao longo da 

muralha.  Estes  14 pontos contêm na legenda a  descrição  do número  de equipamentos  de 

artilharia neles existentes. A última legenda alfabética,  a letra  x situa no mapa dois locais 

distintos, onde estão dispostas duas canhoneiras que auxiliam a defesa da cidade nas pontas da 

muralha junto ao rio/lago Guaíba.

Esta planta está mais de acordo com os preceitos científicos de sua época do que as 

plantas anteriores de Porto Alegre. Nela já se pode encontrar uma escala gráfica (em braças, 

250), que está colocada de forma centralizada, bem abaixo do mapa, fora da moldura. Pode-se 

ver nesta planta desenhada em sua parte superior uma Rosa dos Ventos em que a seta que 

aponta para o Norte se destaca das demais. A planta está desenhada com o norte quase para 

cima, com uma diferença de apenas 6 graus de inclinação.

Nela vê-se uma fidelidade  geográfica,  na representação  da ‘península’.  O desenho 

desta planta é uma representação da cidade de Porto Alegre, de parte de seus arredores, de 

parte  do  lago/rio  Guaíba  e  de  parte  de  algumas  de  suas  ilhas  em duas  dimensões.  Seus 

quarteirões e suas ruas estão demarcados por traços que configuram as suas formas e suas 

ruas, becos e travessas. O desenho de seus quarteirões não é um elemento cheio e compacto, 

pois existe a preocupação em demonstrar que a ocupação das quadras acontece em suas faces 

e  que no interior  das mesmas  restam,  em grande parte,  espaços  vazios.  Além disso,  esse 

desenho dos elementos  construídos mostra  como se dá a ocupação das quadras, deixando 

transfigurar que há uma maior densificação na parte norte da península. As faces das quadras 

dessa parte da península estão todas construídas, quase não há espaços vazios. Já na parte sul 

da península, por ser menos densamente ocupada, encontram-se espaços não construídos nas 

faces  das  quadras.  Na  representação  dos  elementos  construídos  há  uma  simulação  de 

tridimensionalidade, através do uso de uma linha mais grossa, uma espécie de sombreamento, 

num dos lados dos elementos construídos.

Esta  planta  é  a  primeira das  plantas  de  Porto  Alegre  a  tentar  demonstrar  em sua 

representação bidimensional que esta cidade não é uma cidade plana. Há o desenho de uma 

7



espécie de sombreado, um esboço de curvas de nível.  A representação do relevo de Porto 

Alegre é reforçada pelo desenho das vistas este e oeste da cidade, que demonstram o fato 

desta cidade não ser plana. 

Segundo Macedo (1993a,  p.  59),  em relação  à  Planta  de 1838 (fig.3),  esta  é  uma 

“planta muito semelhante, apenas com alteração no traçado das fortificações”. Apesar de ser 

ainda uma linha mais grossa do que as demais, a muralha já não chama tanto a atenção como 

na  planta  anterior.  O  traçado  foi  modificado.  Nesta  planta,  de  certo  modo  ela  fecha  a 

‘Península’ em relação ao território além dela e, nos dois flancos, ela atinge o rio/lago Guaíba. 

Na planta de 1838, a muralha no flanco sul ia apenas até o Riacho (atual arroio Dilúvio). 

Nesta, a muralha no flanco sul continua do outro lado do Riacho indo até o Guaíba. O outro 

ponto onde a muralha foi modificada é ao longo do Beco do Israel (atual R. Sarmento Leite): 

a muralha foi para mais além do beco, chegando a um ponto mais próximo da atual Rua da 

República, englobando no seu interior a região onde o mapa de 1838 indicava o potreiro do 

Joãozinho da Olaria.

Fig. 3 – ‘Planta da Cidade de Porto Alegre’ de 1838, Fonte: Cartografia, 2005 [CD]
Essa modificação do traçado da muralha aponta para a análise feita por Macedo sobre 

as muralhas nos dois mapas, pois se se compara o mapa de 1838 

“com o segundo documento, o de 1839. que apresenta a linha envolvente da 

zona urbana dois anos depois, o estudioso intuirá que precisamente no lado sul e 

sudeste  da península deveria estar  a parte mais  fraca.  Durante este tempo o 

desenhista  do segundo documento  mostra  o  avanço da defesa  pela  rua  João 

Pessoa até, pelo menos, a rua da República e desta a sua continuidade até a 
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Praia  de  Belas,  cruzando  o  arroio  Dilúvio.  Desta  forma  maior  número  de 

chácaras e olarias foram abraçadas pela linha e o trecho final do arroio Dilúvio 

também ficou dentro do sistema de defesa (Macedo, 1968, p.88)”.

A representação do lago/rio Guaíba é caracterizada pelas setas que mostram o sentido 

do movimento das águas e por um trabalho gráfico, de várias linhas paralelas ao terreno que 

se estendem para dentro do rio, dando uma idéia de sombreamento e de ondas.

Neste  mapa,  a  incidência  de  vegetação  dentro  da  muralha,  quase  desapareceu,  só 

encontramos alguma vegetação em três locais: na ponta de terreno entre o Riacho e o Rio, que 

foi  incorporada  na  cidade  com  o  prolongamento  da  muralha;  na  região  da  Chácara  do 

Joãozinho da Olaria, que está com mais edificações do que no mapa anterior; e na nova região 

incorporada à cidade pela muralha, além do Beco do Israel (Rua Sarmento Leite). Fora da 

muralha, a maior incidência de vegetação acontece ao longo do Riacho, nas Ilhas do Guaíba e 

em dois pontos na região dos moinhos de vento Nestes locais, a vegetação está desenhada 

indicando vegetação nativa.

A região fora da muralha, que na planta de 1838 poder-se-ia dizer ser uma área rural, 

apesar de manter esse caráter, está em algumas regiões mais densamente povoada. Há uma 

incidência  maior  de  construções  junto  à  região  dos  caminhos:  do  Camino  Novo  (atual 

Voluntários da Pátria), do Caminho do Passo d’Areia (atual Av.Independência), junto à Rua 

da Azenha (atual João Pessoa) e junto ao Caminho de Bellas (atual Av. Praia de Belas). Fora 

das  muralhas,  as  divisões  de  propriedades  são  feitas  por  linhas  tracejadas.  A  região 

denominada ‘varzia’ mantém o desenho da planta anterior, um projeto de ocupação que nesta 

planta é referido como ‘Varzea grande em Projecto da nova cidade’. 

Em relação às influencias que este mapa teve de outros mapas pode-se constatar uma 

grande semelhança entre a “Planta da cidade de Porto-Allegre, por L. P. Dias” (fig.1) e uma 

planta intitulada “Cidade do Porto – copiada da Planta publicada em Londres e dedicada ao  

Brigadeiro Sir Nicolao Trant, Governador que foi das Armas do Partido do Porto” (fig.4). 
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Fig.4 – ‘Cidade do Porto’ (1813) Fonte: Teixeira &Valla, 1999, p.313
Esta  planta  da  cidade  do  Porto em  Portugal,  de  1813,  atribuída  com  bastantes 

interrogações a Jorge Balck, é uma planta em que o mapa da cidade está emoldurado, neste 

caso por um círculo. Este círculo, como a elipse da planta de Porto Alegre, está inscrito em 

um quadrado. As legendas desta planta estão colocadas nos espaços vazios entre o círculo do 

mapa e o quadro no qual o círculo está inscrito. A representação de vários elementos das duas 

plantas  são  bastante  similares:  a  rosa  dos  ventos  desenhada  nas  duas  plantas  é  bastante 

semelhante e as duas estão desenhadas na região de água – uma no Guaíba, a outra no Rio 

Douro; a seta que indica a direção do movimento das águas no Rio Douro é também muito 

parecida  com  as  setas  desenhadas  no  Guaíba;  a  forma  de  representação  dos  elementos 

construídos, da ocupação das quadras também tem similaridades; e a forma de dar a entender 

o relevo do terreno também é quase igual. 

O que também chama a atenção, por ser bastante semelhante, são os tipos de letras 

utilizados nos títulos das duas plantas. A palavra “Planta” na planta de Porto Alegre utiliza a 

mesma letra das palavras “Cidade do Porto” na planta portuguesa, inclusive com enfeites 

semelhantes.  E  a  parte  do  título  da  planta  de  Porto  Alegre  que  diz  “Com  a  linha  de 

Trincheiras e Fortificações (...) com as declarações a respeito. Porto Alegre, 2 de Dezembro 

de 1839”, utiliza a mesma letra da planta da cidade do Porto onde se lê “copiada da Planta 

publicada em Londres e dedicada ao Brigadeiro”. As principais diferenças são: o fato de uma 
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ser emoldurada por uma elipse enquanto a outra é emoldurada por um círculo; a planta de 

Porto Alegre contém além do mapa duas vistas da cidade que não existem na planta da Cidade 

do Porto; a planta do Porto é colorida, a de Porto Alegre é em tons de cinza; a planta de Porto 

Alegre foi impressa no Rio de Janeiro e a planta da Cidade do Porto foi impressa em Londres; 

e, por último, a planta da cidade do Porto é de 1813 e a de Porto Alegre é de 1839. 

O mapa de 1839 é um mapa impresso. Nele constam duas referências acerca de sua 

impressão na parte inferior do mapa. No  lado esquerdo aparece “J. H. Leonhard fec” e no 

lado direito “Lith. de Vr. Larée”. Sabe-se por isso que a impressão foi feita no Brasil, no ateliê 

litográfico  chamado  Lithografia Vr.  Larée de  Pierre  Victor  Larée.  A  inscrição  “J.  H. 

Leonhard fec” diz respeito ao gravador –ou seja, J. Hartmann Leonhard gravou. 

Não  foi  encontrada  nenhuma  informação  referente  à  quantidade  de  exemplares 

impressos deste mapa. A Fundação Biblioteca Nacional, segundo seus registros, possui quatro 

exemplares do mesmo e, de acordo com a relação do Arquivo Histórico do Exército, de seus 

arquivos constam dois exemplares. A Mapoteca do Itamaraty possui um exemplar3.

Das Leituras do Mapa

Como se pode ver ao analisar os registros, L. P. Dias, contratado como arruador pela 

Câmara em 09 de julho de 1838, fez o levantamento e a execução da planta até a data que 

consta  da  mesma  –  02  de  dezembro  de  1839,  demonstrando  aos  seus  contratantes  suas 

habilidades de cartógrafo. Desde a planta de 1825, cujo exemplar não sobreviveu, pode-se ver 

nos registros da Câmara, a vontade de que seus empregados executassem plantas da cidade. 

Depois  da  planta  de  1825  (perdida),  houve  a  de  Zambeccari  (manuscrita)  que,  por  suas 

características e seu histórico, não pode ser considerada uma planta de domínio público. A 

planta seguinte, a de 1838, por seu caráter político-militar, também não poderia estar muito 

disponibilizada. É bem verdade que também não se tem registros sobre disponibilização em 

relação à Planta de L. P. Dias. O registro que se tem desta planta diz respeito a 1853. Consta 

da Correspondência Passiva da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (1847 – 1866) um 

ofício de 24/10/1853, do Presidente da Província, perguntando se “convém adotar a Planta da 

Cidade levantada por L.  P. Dias ou dar a este uma gratificação para atualizá-la (Macedo, 

1976, p.40)”. 

Afora essas questões de disponibilização ou não, como se pode ver ao  comparar as 

duas plantas, a de 1838 estava desatualizada. O próprio título da planta de 1839 revela que um 

de seus objetivos é mostrar “as rectificações e melhoramentos que se tem feito por motivo de 

3 De acordo como site http://cartografiaurbana.ceurban.com/ - Arquivo Digital de Cartografia Urbana.
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ter sido atacada pelos sediciosos em 1836, 1837 e sitiada em 1838, 1839, tempo em que esta 

he concluída com duas Vistas, hua de Leste, outra do Oeste com as declarações a respeito”. E 

uma das mais aparentes diferenças entre estas duas plantas é o desenho da muralha, que passa 

a englobar uma das áreas definidas como urbanas pelas “Posturas Policiais” aprovadas pelo 

Conselho Geral da Província em 10 de fevereiro de 1831, as quais, para o caso dos limites da 

cidade de Porto Alegre, o teor do 1° Artigo era o mesmo desde 1829. 

Pode-se observar que a Planta de L. P. Dias não foi calcada sobre Planta do Império do 

Brasil. O desenho da península na planta de 1839 é um pouco mais alongado que no da de 

1838. Outras diferenças que se podem ver são: o desenho da forma das ilhas; a distância da 

linha da muralha até o Beco do Barboza (atual Barros Cassal) na região do Caminho Novo, 

que é maior na planta de 1839 do que na de 1838; o traçado da Várzea na ponta em direção ao 

Caminho da Capella/Estrada geral para a Freguezia de Viamão (atual Av. Protasio Alves) é 

mais ‘bicudo’ – como já apontava Macedo, “é difícil comparar tecnicamente as duas plantas 

porque há sem dúvidas, na segunda, algumas distorções no lado da várzea do Portão”4. 

A existência dessas diferenças pode dar a entender que, até pelo menos o término do 

desenho de sua planta, L. P. Dias não teve contato com a Planta de 1838, ou que se teve achou 

que a mesma não estaria ‘acurada’. Alguns outros detalhes da planta, porém, poderiam dar a 

entender que ele teria visto a planta de 1838. O principal deles são as legendas que contam 

histórias da Guerra dos Farrapos, como a legenda da ‘estrela’ que fala do cerco da cidade por 

1500 homens e que sua defesa foi feita com apenas 300. Esse acontecimento é um dos fatos 

que constam das duas plantas, mas pode-se dizer que sendo uma história marcante, que devia 

ser bem conhecida na cidade, a planta de 1838 não seria a única fonte desta história acessível 

a L. P. Dias. 

De  certa  forma,  pode-se  dizer  que  esta  planta,  mesmo  demonstrando  algumas 

preocupações em relação à Guerra dos Farrapos, está mais relacionada com a vida cotidiana 

da cidade. Tendo sido feita a pedido da municipalidade, por um empregado da Câmara de 

Vereadores, responde aos problemas do dia a dia da cidade,  especialmente as questões de 

alinhamento urbano.

Popularmente, entre as plantas existentes da cidade, a mais conhecida entre as mais 

antigas é este trabalho de L. P. Dias, que se distingue por oferecer as primeiras vistas da 

cidade: uma de leste e outra do oeste da península. Estas vistas têm a ver com a tradição 

apontada por Lucia Nuti acerca da “combinação das duas ‘pingendi rationes’ – ‘geometrica’ e 

4 MACEDO, Francisco Riopardende de.  Porto Alegre: Origem e Crescimento.  Porto Alegre:  Editora Sulina, 
1968. p. 86-87
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‘perspectiva’ (Nuti, 2002, p.94)”, isto é, a relação entre “o abstrato e o concreto, o matemático 

e o visual, o exato e o  lifelike, estabelecido pela distinção ptolomaica que está na base da 

cultura geográfica da Renascença (Nuti, 2002, p.108)”.

O mapa de 1839, ao conter a planta (técnica) e as duas vistas (visão), contempla, em 

certa  medida,  essa  tradição  e  o  que  a  autora  chama  de  uma  “procura  de  uma  imagem 

totalizante  da cidade”,  onde se tenta chegar a um equilíbrio entre essas tendências.  Nesse 

mapa, “os mundos separados da visão e da abstração estão combinados. A cidade do olho e a 

cidade do instrumento de medição aparecem juntas uma da outra na mesma folha, tal como a 

gravura de Amsterdam por Daniël Stalpaert (Nuti, 2002, p.105)”. Esta gravura inaugura de 

certa forma o tipo de representação da cidade que se tem na planta de 1839.

A  planta  de  1839,  por  estar  concebida  em  conjunto  com  duas  representações 

panorâmicas da cidade, se constitui  também numa peça de transição entre a representação 

cartográfica e a representação pictórica de Porto Alegre. Estas duas imagens nos dão noção do 

perfil da península, com suas elevações: a vista de leste mostra bem o ‘entrincheiramento’ 

existente; a vista de oeste mostra a cidade vista do rio, com vários barcos aparecendo na cena. 

Também nesta última vista, pode-se ver o entrincheiramento e a existência, para além dele, de 

poucos prédios, constituindo uma cidade que se desenvolveu, principalmente, dentro da linha 

formada pelas fortificações.

Uma outra questão importante que se pode inferir da análise feita desta planta é sobre 

a formação de cartógrafo de L. P. Dias. Presumindo que a chegada ao Brasil tenha sido por 

volta de 1830/31 e considerando a data de nascimento dele sendo 18045, ele teria em torno de 

27 anos neste momento e, como não há registro dele como tendo pertencido ao Corpo de 

Engenheiros do Exército Brasileiro, seu aprendizado deve ter-se dado na cidade do Porto, em 

Portugal. Reforça esta hipótese o seu Termo de Declaração, feito no momento em que ele 

pede a naturalização, quando afirma ser natural da Freguesia de Cedofeita no Porto. Tendo 

aprendido  suas  habilidades  em Portugal,  isso  explicaria  a  semelhança  da  Planta  de  Porto 

Alegre com a da Cidade do Porto. Ao estudar a cartografia, deve ter tido acesso a esta planta, 

já que ela é de 1813. Outra questão que reforça a idéia de sua formação em Portugal e de ter 

conhecimento dessa planta da cidade do Porto, é o fato de que, no inventário (Inventário, 

1856)  de  sua  esposa,  consta  da  listagem dos  bens  do  casal  dois  livros  cujos  títulos  são: 

“Descrição da Cidade do Porto” e “Descrição Topographica da Cidade do Porto”.

5 Conforme informação mencionada em nota anterior de Jorge Godofredo Felizardo na Archidiocese de Porto 
Alegre.
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