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Memória

Winge,

120 anos
MARCELA DONINI

Quando Josef Winge chegou a
Porto Alegre, em 1886, a Tristeza
era só campo. O juiz aposentado
deixou a Alemanha atrás de um
clima mais ameno e escolheu o
sul do Brasil. No mesmo ano, começou a cultivar mudas de árvores
frutíferas em terrenos espalhados
onde hoje altos prédios e casas
elevam-se sobre a asfaltada Rua
Dr. Mario Totta.
Josef não conheceu os bisnetos
Walter Luis e Alexandre Winge,
que nasceram e cresceram naquele
terreno na Tristeza, assim como
seus pais e avô, e há 10 anos, estão
à frente da Floricultura Winge,
uma das mais antigas do Brasil. Os
120 anos da empresa são a história
da família.
Interessado por atividades agrícolas, Josef editava um jornal sobre o assunto em Porto Alegre e
enviava para colônias alemãs no
interior do Estado. Em 1915,
quando um dos filhos de Josef,
Walter Winge, assumiu os negócios, iniciou o cultivo de plantas
ornamentais. Prevendo a expansão
da cidade, na década de 50, ele
comprou um terreno na Restinga,
para concentrar os viveiros onde
são cultivadas as sementes das flores. É no terreno da Tristeza que
as plantas crescem, onde também
ficam a estocagem e a loja.
A casa onde viveram os primei-

ros Winge, construída por Josef,
ainda está em pé. Uma outra residência foi levantada no terreno, onde ainda moram alguns familiares,
entre eles, a mãe de Walter Luis,
Nilma. Seu pai, Edgar, morreu em
agosto deste ano.

Casa original da
família é preservada
As lembranças da primeira casa
da família impedem que ela seja
derrubada. No espaço, são realizados cursos de jardinagem. Walter
Luis planeja transformá-la em um
café ou um pequeno museu de ferramentas antigas e da
história da família.
Sua tia Ellen tem um
acervo grande de documentos e fotos dos
Winge.
– Sempre digo que
ela tem de escrever,
com a ajuda de um
profissional, para que
essas informações não
se percam.
Transformar a trajetória da família em livro é importante não
só para os familiares.
É uma história que tem o tamanho
da Tristeza.
marcela.donini@zerohora.com.br

Floricultura, que fica na
Tristeza, é uma das mais
antigas do Brasil
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