SUA VIDA | HISTÓRIA

ZERO HORA
SEGUNDA-FEIRA,
23 DE JANEIRO DE 2017

Você conhece o forte de Torres?
DUAS CONSTRUÇÕES dos séculos 18 e 19 ruíram, e pouco se sabe sobre elas

P

ara se defender da invasão
espanhola, os portugueses
mandaram construir um
forte em Torres no século
18. Posteriormente, uma segunda
estrutura militar seria erguida ali,
pela qual passariam Dom Pedro I,
tropas legalistas e alguns dos heróis farroupilhas. Mas se você sair
pela cidade perguntando onde estão essas edificações, é provável
que chegue a lugar algum.
– As pessoas passam por cima e
não sabem – diz o presidente do
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Leonardo Gedeon.
Fora documentos da época, que
evidenciam a existência deles, nada sobrou do Forte São Diogo, de
1777, e do Baluarte Ipiranga, que
foi erguido em 1820 no mesmo

local. Pesquisadores afirmam que
as construções ficavam no Morro
do Farol e ruíram naturalmente
com o tempo. O jornalista Nelson
Adams Filho, autor de livros sobre
a história de Torres e a passagem
de Dom Pedro pelo sul do Brasil, acredita que eles existiram na
área ao lado da antiga escola cenecista. Outro membro do Centro
de Estudos Históricos de Torres e
Região, o observador meteorológico Bento Barcelos da Silva, defende que foi uns 150 metros abaixo, mais ao pé do morro.
A fim de encontrar balas, objetos e, quem sabe, parte da estrutura, Gedeon entende que o ideal
seria realizar pesquisas arqueológicas no local – algo que nunca
foi feito, segundo ele. Um projeto
de lei de preservação dos bens
históricos e culturais, que deve
ser apresentado pelo Conselho na

Câmara de Vereadores nos próximos meses, pode contribuir para
isso, acredita Gedeon.
PASSAGENS ILUSTRES
PELO LOCAL ESQUECIDO
Em seus livros, Nelson Adams
Filho conta que Dom Pedro I esteve no Baluarte em dezembro de
1826, a caminho de Porto Alegre.
Nas memórias do tenente-coronel
Paula Soares, consta que ocorreram 101 tiros de canhão e farta
recepção gastronômica à base de
peixe para saudar o imperador.
Na Guerra dos Farrapos, em
1836, o Baluarte seria reativado com o coronel Onofre Pires.
Mas em um ataque-relâmpago,
conhecido como “a surpresa de
Torres”, Francisco Pinto Bandeira teria retomado o Baluarte para
os legalistas.

EDIFICAÇÕES ESQUECIDAS
FORTE SÃO DIOGO DAS TORRES

-A planta do Forte São Diogo foi

encontrada no manuscrito Mémoires
relatifs à l’expedition au Rio Grande,
do general João Henrique Böhm.

Era chamado também de Presídio
de Torres, no sentido de fortificação
militar avançada.
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-Teria sido construído com barro,
terra e madeira em 1777.
-Teria três muralhas cercadas por
um fosso: acredita-se que tinha
44 metros de lado.
-Guarnecia a “garganta de Torres”
contra a invasão dos espanhóis,
único lugar por terra em que era
possível a passagem, em função
do terreno pantanoso e lodoso.
BALUARTE IPIRANGA

-Feito em 1820 com materiais

como barro, galhos, tocos e pedra.

-Não há a planta desse baluarte

(estrutura avançada e reforçada),
mas o Centro de Estudos o reproduziu em maquete, por meio de
relatos em documentos históricos.

-No livro História Torres, Nelson
Adams Filho transcreve descrição do
tenente-coronel Paula Soares: “Um
baluarte de fachinas, revestidas de
leivas, e a barbeta à maneira de cauda de andorinha e à prova de calibre
12, tirando dele duas grandes cortinas para empregar a infantaria na
defesa da praça, com seus respectivos fossos. Uma cortina para a parte
do oceano, onde tem apoiado seu
flanco direito, e a outra para a parte
da lagoa, onde se acha também
apoiado o flanco esquerdo”.
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
A Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – ABCCC, representada por
seu presidente Eduardo Móglia Suñe, no uso de suas atribuições estatutárias, em cumprimento ao
comando do art. 38, alínea b, do Estatuto, convoca os associados para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da ABCCC, em Pelotas, RS, na Avenida Fernando Osório,
1754-A, no dia 22 de Fevereiro de 2017 às 08:00h em primeira convocação e às 08:30h em
segunda convocação, para tratar da seguinte ordem do dia:
1 - Alteração do Estatuto da ABCCC nas seguintes matérias:
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a) Inclusão de nova finalidade da associação em que pese o bem estar animal, novas modalidades
de sócio e fomento a cultura;
b) Alteração da idade máxima que compreende o sócio aspirante bem como da forma de ingresso;
c) Apreciação da condição do associado benemérito e honorário por reunião de Diretoria;
d) Alteração da forma de ingresso da categoria de Sócio Remido;
e) Possibilidade de aviso de alteração de dados do arquivo do associado por outros meios de
comunicação;
f) Inserção de pagamento de anuidade para reingresso ao quadro social;
g) Perda da condição de associado por inadimplência;
h) Modificação do prazo e forma de convocação para assembleia geral e reunião de diretoria;
i) Substituição do coordenador regional por subcomissões de núcleos;
j) Reestruturação do regimento eleitoral.
2 – Votação do Regulamento do Registro Genealógico da Raça Crioula, com a inclusão e
alteração das seguintes matérias:
a) Previsão de guarda e conservação de livros e documentos físicos e digitais;
b) Inclusão da competência do técnico da ABCCC para realizar auditoria;
c) Possibilidade da digitalização e descarte dos relatórios físicos realizados em auditoria;
d) Alteração do título III do regulamento e substituição do chefe do STA para gerencia de SRG;
e) Adequações para o registro de afixo;
f) Necessidade de submissão de comparativo de maternidade/paternidade em casos de criação
produtos de forma artificial, nos casos de correção de padreação após o nascimento do produto e
produtos oriundos de processo de importação;
g) Necessidade de reconstrução de DNA materno para comprovação de vínculo;
h) Coberturas, inseminação artificial e transferência de embriões;
i) Modificação no procedimento para inscrição de produtos
j) Adequação no processo de transferência;
k) Adequação no processo de baixa por morte;
l) Processo de exportação temporária;
m) Regulamentação das parcerias, condomínios, pessoa jurídica, sucessões e cadastros de menor de idade;
n) Regulamentação do processo de serviços online;
o) Reconstrução de DNA.
A íntegra das alterações propostas pela Diretoria estará previamente disponível no site da ABCCC.
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Presidente

