
Neste dia 28 de outubro de 2021, relembramos os 120 

anos do nascimento de Walter Spalding. Filho de Carlos 

George Spalding e Idalina Schreiner Spalding, nascido na 

localidade de Arroio dos Ratos, então 8º Distrito de São 

Jerônimo. Era, portanto, oriundo da região carbonífera do 

estado do Rio Grande do Sul, que tanta história produziu ao 

longo dos anos. 

Desde cedo, mostrou ser um intelectual vigoroso. Cursou o primário na terra 

natal e o secundário no Instituto São José de Canoas, tendo concluído o chamado curso 

comercial em 1919. Incentivado por seus professores, os Irmãos Lassalistas, mostrou 

grande interesse pela literatura e pelos estudos históricos. 

Concluída essa primeira fase de estudos, foi trabalhar em uma casa comercial, 

sendo depois bancário. Essas atividades, realizadas a contra-gosto, foram 

abandonadas a partir de 1932, quando pôde seguir sua verdadeira vocação, tornando-

se professor de Literatura Histórica, História Geral e do Brasil e Geografia do Brasil, 

cargo para o qual se preparou através de cursos específicos. 

Em 1934 foi convidado pelo então Prefeito da Capital, Alberto Bins, a organizar 

o Pavilhão Cultural da grande Exposição do Centenário Farroupilha, o que realizou

com pleno êxito. Encerrada a exposição, assumiu como oficial de Gabinete do Prefeito, 

sendo posteriormente nomeado Bibliotecário da Prefeitura e, logo em seguida, Diretor 

do Serviço de Documentação, cargo que exerceu até sua aposentadoria. 

Desde muito cedo, dedicou-se ao estudo, análise e produção de textos sobre a 

história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, especialmente em suas questões de 

história, folclore e cultura. Escreveu dezenas de livros e centenas de artigos para 

jornais, tanto da Capital como do interior do estado e de outras regiões e países. 
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 Spalding foi membro atuante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Sul, onde promoveu diversas atividades. Integrou também um enorme 

conjunto de instituições relacionadas às suas áreas de interesse, como está registrado 

em sua “bio-bibliografia”, reproduzida no documento em anexo. Era conhecido 

pela grande capacidade de trabalho e pelo enorme conhecimento dos temas que 

pesquisava, sobre os quais fazia 

importantes explanações. 

A dimensão do trabalho de Walter Spalding pode ser apreciada pela relação dos 

livros que constam do documento que ora publicamos, como homenagem aos seus 

cento e vinte anos de nascimento. Essa listagem integra o acervo do autor, recolhido 

ao Arquivo do IHGRGS, e nele é possível ver sua enorme capacidade produtiva, além 

da preocupação com o registro de sua expressiva produção. 

Como forma de relembrar esse grande intelectual, poeta, jornalista, historiador, 

homem das letras e das artes, que tanto fez para promover o conhecimento sobre nossa 

história e nosso povo, o IHGRGS vai a partir de agora disponibilizar uma série de 

publicações de seus textos que foram originalmente divulgados em nossa revista, e de 

documentos do acervo, fazendo assim uma justa homenagem ao historiador da cidade 

na data em que Porto Alegre comemora seus duzentos e cinqüenta anos. 

Excerto do Parecer que 
recomendou o ingresso de Spalding 

na instituição. A proposta de 
admissão foi feita em 20 de 

outubro de 1931, próximo de seu 
trigésimo aniversário, e foi 

aprovada menos de um mês 
depois, sendo seu ingresso 

definitivo em 30 de junho de 1932 
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