
ARCANJOS COMBATENTES
Portal Web/QR Code para valorização de Monumento de Ex-Combatentes São Miguelenses

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA:
Este trabalho objetiva apresentar uma iniciativa de restauro e

preservação de monumento à Ex-Combatentes existente em São

Miguel Arcanjo/SP, via tecnologia Portal WEB/QR Code. Com

efeito, trata-se de um portal Web que reúne informações acerca

do Monumento aos Ex-Combatentes São Miguelenses que

participaram da Revolução Constitucionalista de 1932 e da

Segunda Guerra Mundial (1944-1945) existente na Praça Tenente

Urias, zona central. Em homenagem pela participação destacada

de cidadãos são miguelenses na defesa da Constituição, da

Liberdade e da Democracia tanto na revolução de 1932, quanto

na segunda guerra mundial nos campos da Itália, a Prefeitura

Municipal teve este monumento erigido e inaugurado na década

de 1960, mas constantes atos de vandalismo resultaram na

completa depredação de sua estrutura física, comprometendo não

só seu valor histórico, como também a dignidade dos nomes dos

Ex-Combatentes nele inscritos. Em resposta a premente

necessidade de restauro e preservação do monumento, este

trabalho ensejou a elaboração e doação de uma placa de QR

Code, que afixada no monumento restaurado pela Prefeitura em 3

de Junho de 2019, possibilita desde então acesso via leitura por

dispositivo móvel à portal Web também elaborado por este

trabalho e que hospedado está pelo provedor da Prefeitura

Municipal, relacionando informações acerca da (re)inauguração

do monumento, seu significado histórico, o histórico de vida dos

Ex-Combatentes nele homenageados e a divulgação de suas

memórias e feitos via rede mundial de computadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Com o objetivo geral de divulgar e preservar a memória de Ex-Combatentes São

Miguelenses via rede mundial de computadores, este trabalho também pugnou

pelo objetivo específico de colaborar com o poder público na preservação do

monumento a eles dedicado existente no município, patrimônio cultural de acintoso

valor histórico que até então lamentavelmente se encontrava ameaçado por vil e

ininterrupta ação depredatória.

Fonte. https://qrgo.page.link/Dw1125c9VDC

Fonte. https://qrgo.page.link/AbAWs378cfE

Fonte. https://qrgo.page.link/Daz8327z568jn


