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EXPOSIÇÃO HISTÓRICA 

NO TEATRO SÂO PEDRO

0 governador Triches e dona Neda Ungaretti 
Triches inauguraram ontem às 18h, no Teatro São Pe
dro, a Exposição Histórica do Sesquicentenário da 
Independência, iniciativa do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC e organização do Museu 
Histórico Nacional. A mostra reúne acervos do Museu 
Imperial, Museu Histórico Nacional, Câmara 
Municipal de Pôrto Alegre e coleção particular do sr. 
Lauro Reinaldo Müller, de Estrela. Estiveram 
presentes ao ato as mais altas autoridades civis, 
militares e eclesiásticas. Falou na oportunidade a sra. 
Antonieta Barone, que disse estar a SEC “jubilosa em 
participar das festivjdades do Sesquicentenário e trazer 
o passado para o apreço do presente e para o respeito do 
futuro”. O diretor do Museu Histórico Nacional tam
bém falou, dizendo que o objetivo desta mostra visa 
despertar e avivar o entusiasmo dos nossos jovens com 
os nomes que lutaram por nossa Independência. Após o 
corte da fita simbólica, as autoridades visitaram as pe
ças expostas. Mais adiante, o diretor do São Pedro, sr. 
Antonio Hohlfeldt, recepcionou as autoridades com 
uma taça de champanha. A exposição ficará aberta ao 
público até dia 7 de maio.
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Com e palestra proferida on
tem à noite pelo professor Lou- 
renço Luís Lacombe, diretor do 
Museu Imperial de Petrópolis, o 
Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC encerrou a Ex
posição Histórica do Sesquicen
tenário, promovida pela Comis
são Estadual do Sesquicentená
rio. e pelo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, situado nos al
tos do Teatro São Pedro. Con
cedendo uma rápida entrevista 
à imprensa o professor Lacom
be, acompanhado do professor 
Gerardo Brito da Câmara, di
retor do Museu Histórico Na
cional do Rio de Janeiro, disse 
que, segundo a própria afirma
tiva do ministro Jarbas Passa

rinho, “e cultura é a prima po
bre ” do MEC. O professor La
combe salientou que, ainda as
sim, hoje em dia o Ministério 
tem um real empenho em a- 
poiar uma série de programações 
culturais, o que não acontecia 
antes.

O Museu Imperial de Petrópo
lis, por ele dirigido, é composto 
ipela reconstituição de ambientes 
onde viveu nosso primeiro Im
perador, assim ccmo de peças 
históricas, 800 mil documentos 
doados por D. Pedro Gestão de 
Orleans e Bragança, além de 
uma fabulosa biblioteca.

PALESTRA

07- Para a sua palestra, ontem à 
noite, o professor Lacombe, que 
veio eo Rio Grande lo Sul e- 
companhado de sua esposa, pes
quisou inúmeros inéditos — co
movas cartas de D. Pedro I e eeu 
pai, D. João VT. Professor de 
História na Universidade Cató
lica de Petrópolis, no Estado do

Rio, Lacombe atualmente está 
afastado da cátedra, devido a 
seu encargo à frente do museu. 
Funcionário desta instituição há 
3? anos. apenas há quatro ancs 
atrás foi nomeado para o seu 
atual cergo.

Seus temas foram amplamente 
ilustrados, tendo sido abox-dados 
o roteiro do Ipiranga, a Cons
tituição de 1824 e o Reconheci
mento do Império.

Tanto o dr. Raposo Câmara 
quanto o professor Lacombe de
verão seguir, segunda-feira, pa
ra Novo Hamburgo, onde a Ex
posição Histórica do Sesquicen
tenário será apresentada du
rante dois dias.


