
5geraisBelém, terça-feira, 31 de dezemBro de 2019 e quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

O Memorial da Cabana-
gem, em Belém, com-
pletamente revitaliza-

do, foi devolvido à população 
na segunda-feira, 30, pelo 
governo do Estado. Desde a 
primeira semana de 2019, o 
governo e a Secult ficaram 
responsáveis pelo espaço, 
que antes era de domínio 
municipal. O monumento 
recebeu limpeza, paisagis-
mo, encaminhamento de pe-
destres e um novo projeto lu-
minotécnico. A cripta, onde 
estavam os restos mortais de 
líderes da cabanagem, está 
com a exposição temporária 
"Vozes da Cabanagem". A 
segurança no local será feita 
pela Polícia Militar.

“Eu pude participar da 
inauguração do monumento, 
em 1985 e, infelizmente, de lá 
para cá estava muito abando-
nado. Espero que agora, esse 
patrimônio seja preservado 
com a ajuda da sociedade. A 
Cabanagem foi a maior revo-
lução do nosso povo”, ressaltou 
Rudivaldo Souza, historiador 
e morador de Belém que foi 
prestigiar o ato de reabertura 
do monumento.

O monumento, localizado 
no Complexo Viário do Entron-
camento, foi projetado pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer e inau-
gurado pelo então governador 
Jader Barbalho, no dia 7 de ja-
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neiro de 1985, em comemora-
ção aos 150 anos do Movimento 
(1835-1840). Com 15 metros de 
altura por 20 metros de com-
primento, todo em concreto, o 
monumento simboliza a luta 
dos cabanos, que protagoni-
zaram um dos movimentos 
populares mais importantes 
do Brasil no século 19.

“Estamos devolvendo esse 
patrimônio para a cidade. 
Tudo isso valoriza a partici-
pação de ribeirinhos, negros 
e mulheres para demonstrar 
que juntos é possível fazer 
uma terra de direitos. Oscar 
Niemayer deu de presente essa 
obra e estamos aqui para va-
lorizar nossa história”, disse 
Ursula Vidal, secretária de 
Estado de Cultura.

Uma exposição temporá-

ria foi montada na cripta com 
documentos históricos cata-
logados pelo Arquivo Público 
do Estado do Pará (Apep). A 
mostra apresenta oito painéis 
que mostram a diversidade 
dos povos que participaram 
do Movimento, incluindo ne-
gros escravizados e libertos, 
diversas etnias indígenas, mu-
lheres, ribeirinhos, a elite local 
e pessoas de outras províncias, 
como é o caso do Ceará.

O governador do Pará, Hel-
der Barbalho, visitou todo o 
memorial, a exposição e des-
cerrou a placa ao lado das 
demais autoridades. “O Pará 
precisa valorizar a sua histó-
ria para que possamos com-
preender aquilo tudo que 
antecedeu os dias de hoje”, 
disse Helder Barbalho.


