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NOTA
de 5 mil traz Carfos Gomes.
1990.

Diário do Povo, Campinas, 15 maio

Nova nota de 5 mil traz Otrlos Gomes
,

Se alguém ainda não gostava sentação no auditório do cene Cados Gomes, a partir de tro.
O mÚsico e compositor
de junho, será impossível
Cados
Gomesjá freqüentou as
ão querer estar com ele semmãos
dos
brasileiros em 1936,
pre por perto. Será lançada em
Campinas, no Centro de Ciên- quando foi cunhada uma efígie
cias,Letras e Artes, a primeira . em uma moeda, no centenário
nota definitivaem cruzeirosda de seu nascimento. O presi..
era Conor. E nada menos que dente do centro, BraúlioMeníCado~,Go.ID~silustrará a tão des Nogueira, co~~i4eraa escobiçadanota de Cr$5mil nes.. colha excelente.~'Carlos Go'tes dias de vacas magras. O mes estava esquecid~ e ele foi,
o maior gênio musical das
~eve~tocont.ará com a partici- Américas", diz. Exageros à
paçao' de duetores do Banco
;Central e, durante o lança- parte, além do lançamento, o
Museu Cados Gomes está pre~mento, a Orquestra de CâmaI;rada Unicamp fará uma apre- parando um material com fo-
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Campinas e outras cidades,
também estão espalhados pela
sala do acervo. O presidente
do centro afirma que será en"~iadasomente
parte do mate.
A expo,sjçãosetá realizada
rial.
O
restante
continua adisem junho, na sede do Banco
Central.;Paraviabilizar'aexpo- posição de visitantes e freqüentadores. Se alguémquiser
sição, Q'Museu C;1;rJOSGomes
saber
mais sobre o músico, o
de Ca~pinas'jáeStápreparanacervo
fica na ruaBemardino
do ol1latêrÍar à s~r enviado.
110 museu, ,além. da> documen:de Campos, esquina com av.
tação pessoal, podem ser en- Francisco Glicério.
çontrados coleçõe~ de livros,
E para quem não gostava de
partituras de óperas e o piano ,tados Gomes, o j~ito agora
~.a harpa que o músicoutiliza- 'seráreverenciar o músicopelo
va. Bustos do-mÚsico, escul- ,~euvalor. E cuidar para não
pidos.por artistas plásticos de deixá-lo cair no bolso. .
lhetos, cartazes e reproduções
de cartas e fotografiaspara enviar a Brasília.
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BráulioMendes Nogueira está
preparando também o envio de
parte do acervo do museu par~
a sede do Banco Central em
Brasma. É que paralelamente ao
lançamento. o BC realiza uma
exposição sobre o compositor
.,~ CarJos Gomes

