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NOTAS & FÃTOS
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para todo o
povo de Ca~pi,nas sempre, um Filet à

, *** Foi um belo gesto

envIando a Belem a
Orquestra Sinfônica da
cidade para apresentarse no Teatro da Paz,
homenageando, assim, o
centenárioda nbtáveledificação do seco XIX e
onde seu filho ilustre:

Maestro Carlos Gomes foi

em

Belém,

-

publicamos
em
mteira de nossa

terceiros, tanto mais, se

vinciado

página'

A Pro-

Pará

e foi

e~evao calor.desstide~i~ re{>roduz~dono sul
paubstas,

paulistanos,

nao

mas de uma

das mais prósperas urbes
interioranas do grande

:

Carlos Gomes", numa
demonstração
viva e
.inconteste
de sua popularidade.Recordámos sua
defesa quando confrade
paulistatentoudesmoralizar Belém, dizenào-a
"Ter abandonado o maestro" trabalho esse que

várias vezes aplaudido de
pé. Sem despesas dadas a

sao' de

I

NOTAS & fatos.

d.o

paIs, na mtegra, em edl-

ções "Associadas"

do Rio

e São Paulo. Oferecemos
ao colega' Pupo alguns

Estado do sul.Seja-nos, dadossopreBelém,publi-

isso, exemplo que um dia
cados, em volumes, estupoderemos corresponder, dando nossa cidade. Estaenviando até aos Campi- mos certos de que ficou,
nenses, alguma represen- pelo menos, de visitar a !
t as a"oàa ItUr a CUlt Ur al de ma'Sc a ra mortUárI'a d o '
nosso meio.seu,M~es,~ro
na "Imperial,
*** Não tivemos
Artl~tIc.a.e que descoOpo rtunidade de a plaudir \Í1hecIa mteIramente. .
***Chegou-nos SIma consagrada
Orquestra
pática
noticia de .que o
.
.~,
mas,- de,. .,credenciad~ .."".,.P~~o.
de Jl~-s
~
~~550~~êómpa
mmou o uso exclusIVOem
c~ram, tivemos as. mais todas as manifestações
smgulares expressoes de municipais, administratialegria, externando o vas, técnicas, cívicas,
sucesso do~ espetáculos e, artísticas e históricas,! o
'
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a alta quabda~ed~grupo Brasão
de m.estres, mclwnd~ a
serenidade e a técDlca
esm er ~da
~e s eu
Rt;g~nte. E nao foram
muslcos da Capitaly do
Estado" mas excelente.s
intérpretes que, cumprlram u~}argo programa. e
da mais .alta ~ategorl~
musical e artística. Fel1citamos a terra de Carlos
Gomes e o Teatro da.Paz,
pela rar~ oportu!1ldade
que Ihe1fOIproporcionada
em ~~u primeiro século
A

de exlst,encia.

,

*** Na oportunidade

d'Armasda

.

Cidade sob sua forma portuguesa 'de acordo com
Projeto' que apresentamos na Câmara Muniei- ...,
pai. de Belém, em 1971.
Em todos os próprios do
municipio e em material
de expediente, nos emblemas e nas bandeiras,
deverá fi~urar o Brasão
Portugues,
com sua
forma lusitana, certa, de
nossas orlgens coloniais.
A forma atual e em uso
vem da época de Lemos,
quando este Intendente
solicitou desenho do

dessa visita,conhecemos mesmoBrasão ao pintor
(apenas pelofone) o con- Maurice Blaise.queo fez

frade e amigo de Belém,
jornalista : Benedito Barboza .Pupo a 'quem demos

informaçõessobre a pre-

sob formato externo, no
estilo do de sua pátria. As
figuras dos quartéis e sua

significação

,Ihistórica,

sença de Cárlos G"Omes não sofrerão nenhuma
entre,- ,nós, sem faltar." modificação, pois,são
aquela' peculiaridade de, 'c.orretas. ,Apenas a 'sua
ter sido o compositor uma forma perimetral seguirá
figura muito populqr,
\>ortuguês,
,~ tanto assim, que deixàr.a
I ocomomodelo
de direito.
.
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