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- fotos que integram a publicação:"A História Passada em Revista”

- parte das comemorações do Sesquicentenário da Revolução Parrou - 

. pilha

- textos de Barbosa Lessa
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Farol de Itapuã recebe sexta-feira a homenagem do Projeto Pró-Memória

m meio às batalhas farroupilhas, a 
cidade de Porto Alegre mantinha-se 
guarnecida pelos canhões de Itapuã, 

que resguardavam a paz do município sitia
do. No entanto, sua participação fazia-se 
iminente no confronto, pois escasseavam os 
alimentos. Do cais, os navios não se afasta
vam temendo as notícias de combates em 
Rio Pardo, Triunfo e Santo Amaro, tão pró
ximos da capital.

Entretanto, os trabalhadores do porto, 
que formavam uma classe unida, não admi
tiam os “braços cruzados” enquanto o resto 
do Estado estava em convulsão. Surgiu daí 
uma identidade entre canoeiros e colonos e 
após transcorridos sete meses do histórico 
dia 20 de setembro, as forças porto- 
alegrenses iniciavam seu levante para a re
tomada da cidade. Foi assim que depois de

E organizada a luta, fizeram soar, na madru
gada de 15 de junho de 1836, um ruidoso fo
guete, conclamando para a batalha.

A operação foi fulminante. Na ocasião, foi 
preso o presidente revolucionárib, Marciano 
Pereira, e cerca de 700 outros fizeram-se 
prisioneiros. O major Marques de Souza or
ganizou a guarnição para evitar uma reação 
inimig^, Assim, a capital nunca mais seria 
recuperada pelos farroupilhas. A destitui
ção do presidente revolucionário foi um 
marco em Porto Alegre, que nesta próxima 
sexta-feira receberá a placa do Projeto Pró- 
Memória Farroupilha, promoção do Bame- 
rindus e RBS. Na mesma data será aberta a 
exposição fotográfica que acompanha as 14 
cidades farroupilhas, com 64 painéis de Lia- 
ne Neves, no Margs, na Praça da Alfânde
ga.
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O Projeto Pró-Memória Farrou- § 
pilha cumpre hoje mais uma g 
etapa com o descerramento da ° 
placa comemorativa na Praça 
Conde de Porto Alegre, seguida 
da abertura da exposição foto
gráfica dos locais que marca
ram a história da Revolução 
Farroupilha, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, sem n°), com início 
às 10 horas. A exposição da fotó
grafa Liane Neves permanecerá 
no Margs até o próximo dia 16, 
diariamente, com exceção das 
segundas-feiras, no horário das 
10hàsl7h.

São 65 paméis que contam a história do movimento 
revolucionário dentro da seqüência de seus aconteci
mentos. Cada uma das fotos é acompanhada de uma 
legenda explicativa, baseada em textos de Barbosa 
Lessa, que dão à exposição um cunho elucidativo dos 
fatos, locais e personagens da Revolução Farroupi
lha. A mostra já percorreu cinco cidades do Interior 
(Rio Pardo, Canguçu, Guaíba, Pelotas e Rio Grande), 
onde encontrou muita receptividade por parte do pú
blico. Em apenas uma semana em cada cidade, 
média de visitantes chegou a um mil, e só na cidade 
de Pelotas um mil e 500 pessoas assinaram o livro de 
presença no saguão da Prefeitura Municipal.

— Visualizar os locais onde se desenrolaram os 
principais fatos da Revolução Farroupilha é 
forma de se aprender muito mais, tanto no plano his
tórico quanto no plano geográfico, — explica Liane, 
que para fazer o registro em sua câmara fotográfica 
percorreu cerca de seis mil quilômetros pelo interior 
do Estado e na cidade de Laguna, num trabalho in
cessante que vem desenvolvendo desde o início do 
ano.

A foto aérea da Ilha do Fanfa é um exemplo disso.
Ao se visualizar o aspecto da ilha onde Bento Gonçal
ves planejou ultrapassar o Rio Jacuí de uma mar
gem a outra entende-se por que “suas tropas ficaram
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encurraladas na própria ilha, sem a mínima possibi
lidade de salvação”, como explica sua legenda.

Resgatar os locais onde os episódios aconteceram, 
e reconstituí-los onde mais nada existe, é no que con
siste o trabalho inédito desta jovem de 26 anos que 
vem arrancando os melhores elogios de todos aque
les que já viram de perto o conteúdo desta exposição, 
que hoje chega até nós. O projeto, que alcançará no
vas etapas em mais de 20 municípios gaúchos, é uma 
iniciativa da Rede Brasil Sul de Comunicações e 
Banco Bamerindus, dentro do ano do Sesquicentená- 
rio da Revolução Farroupilha.
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RECUPERACION DEL DIBUJO - 
No Margs (Praça da Alfândega), das 
lOh ás 17h, sexta, sábado e domingo. 
Mostra de 21 desenhos de artistas es
panhóis contemporâneos.

GRAVURAS FRANCESAS 
Realce (Independência, 674), em ho
rário comercial, sexta e sábado, das 
9h às 13h. Gravuras francesas do sé
culo passado. Encerra neste sábado.
WALTRAND INNI - Na Arco Gale
ria (Almirante Delamare, 237), em 
horário comercial, sexta e sábado. 
Objetos de palha. A exposição encerra 
neste sábado.
COLETIVA 
Shopping Center Iguatemi, das lOh às 
22h, de segunda a sábado. Coletiva 
com Caé, Eduardo Rick Martins, Ja
ne Milman, Moacir Guis e Paulo Chi- 
mendes. Até 19 de junho.
PAULO OLSZEWSKI 
Street (24 de Outubro, 636), das 9h ás

12h e das 15h às 20h, sexta e sábado. 
Acrílico sobre eucatex. Até 14 de ju
nho.

horário comercial sexta e sábado. 
Pintura sobre papel.
ESCULTORES — No saguão do Cen

tro Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), das 9h às 22h, sexta e 
sábado. Encerra sábado a coletiva de 
vários escultores do Estado.
SALÀO DE ARTES PLÁSTICAS - 
No Centro Livre de Cultura de São 
Leopoldo (Rua São Caetano, 53), 
sexta-feira, das 14h às 21 h. Coletiva 
com artistas plásticos do Vale do Si
nos.
PETRÓLEO 
Ufrgs (Ramiro Barcelos, esquina Ipi
ranga), das 14h ás21h, sexta, sábado 
e domingo. Exposição permanente so
bre petróleo.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - No Mu
seu da Universidade Federal do RS 
(segundo andar da Reitoria), das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, sexta, sábado e 
domingo. Exposição que reüne mate
riais relativos a vários setores de 
ciência e tecnologia.

ANNAMARIA GIROTTO 
BONASPETTI— No saguão do Super
mercado Zaffari (Cristóvão Colombo, 
1271), em horário comercial, sexta, 
sàbadoedomingo. Pinturas.

COLETIVA DE DESENHOS 
hall do Hotel Embaixador (Jerônimo 
Coelho, 354), em horário comercial. 
Coletiva com Ana Baladão, Carmem 
de Oliveira, Eloísa Alves da Silva, 
Neusa Santini Amorette, Rosana 
Krug e Therezinha Reis.

TOMAS ABAL — Na Bolsa de Arte 
(Quintino Bocaiuva, 1115), sexta, das 
lOh às 12h e das 15h às 21 h, e sábado 
dasl5h àsl9h. Acrílico sobre tela. En
cerra neste sábado.

THOMAZ lANtLLi - Na Galeria Ti
na Presscr ( j-. no Teixeira, 35), em
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