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Os conceitos, as informações e opiniões
expressas nos artigos assinados
e aqui publicados
são de inteira responsabilidade
de seus respectivos autores,
que gozam de ampla liberdade de opinião,
crítica e estilo.

APRESENTAÇÃO

Mais uma vez cabe-me apresentar
os trabalhos que abrilhantam a nossa

bem salienta a autora na apresentação
de sua contribuição.

Revista Em ocasiões anteriores a se-

Por sua vez, Sérgio Schmitz nos

leção e a qualidade dos trabalhos sem-

traz bem estudado artigo sobre ilumi-

pre foram a tônica dos encarregados
da escolha que afinal sempre resultou
em boa qualidade.

nação pública nesta capital, desde o
tempo dos lampiões até o advento da
luz elétrica.

Os estudos ora publicados são de
diversas categorias, mas sempre com

O texto "Conservação Preventiva", extraído da Revista Conservation,

um excelente enfoque histórico.

publicada em 1992 pelo conceituado

Em bem-lançado estudo Sílvia

"The Getty Conservation Institute", que

Maria Favero Arend, através da me-

foi traduzido por Helena Pessi, diz

mória de populares, resgata processos

muito as nossas finalidades, pois se trata

criminais que correram na comarca de

da programação e conservação pre-

Porto Alegre(RS) entre 1886 e 1906.

ventiva de objetos culturais.

Procura-se conhecer as relações que
se estabeleciam entre pais e filhos, ir-

Preservar o nosso acervo para o
futuro é o mais importante como afir-

mãos e outros personagens como tu-

ma o texto "nosso desafio histórico é

tores, criadeiras e padrinhos, como

assegurar que estas pesquisas não se-
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jam somente coletadas e estudadas,

Schroeder Andermann sobre a gente

mas preservadas e passadas adiante".

do engenho, folclore e tradições aço-

Por esta razão Perrot diz que "a conservação preventiva é um bom negó-

rianas e que representam bem as nossas raízes e origens.

cio". Leiamos o trabalho para que aquilatemos o seu valor.

Vem, assim, a lume mais um número de nossa Revista que, por cer-

Encontra espaço em nossa Revis-

to, há de agradar a tantos quantos a

ta o trabalho minucioso de Adriane

lerem.

Geraldo Gama Salles
Presidente
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