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. Sr. editor:
"UIO7/1836 - Nasct\I em Campíftu AntQlÚO

CarIos Gomes, filho de José Manoel Gomes (Nh6
Maneco Músico) e de Fabiana Maria Jaguari Car-
doso. Em 26103/1846, viSitando Campinas, D. Pe-
dro 11é recepcionado pela banda Io<:ale fica admi-
rado ao ver um menino de apenas 9 anos de idade.
como mdsico da mesma e da qual o seu pai era
prof. e regente de orquestra. Desde cedo Nhô
Maneco ministrava lições de música aos seus fi-
lhos. 27/0611860- Carl.O8 Gomes foge para o Rio
de Janeiro; sem dinheiro escreve ao pai pedin-
do-lhe perdio pela fuga. Dias depois tem resposta
com as bênçãos do pai e já com a apresentaçAo
recebida da condessa de Barral entregue ao impe-
rador e. este autoriza sua matrícula no Conser-
vatório Imperial (Francisco Manoel'CSaSilva), no-
me do- cidadão.autor do Hino Nacional, come.
çando então,os seus estudos de composição com
o prof. Gioacchino Giannini. Daí para frente foi
galgando o sucesso, recebendo honrarias, meda-
lhas de ouro, troféus etc. Em 04/09/1861, é levadi
em cena, na Ópera Nacional, A Noite do Casteloi
primeira ópe1a de Carlos Gomes, que já começava.
a despontar 'e se consagrar na múSica. Em 1895'
ele recebe uma grandiosa manifestação em Lisbo~,.
No mesmo ano recebe convite do dr. Lauro Sodré~.
presideD,te do Estado do Pará, para diretor dO
conservatório que ia ser fundado. 1896- MaestrO-
Carlos Gomes volta da Europa para ciesempenhàr
o seu mandato. Mas a doença não o permitiu:
.o câncer don\inou-o totalmente. .o dr. Sodré con. .
fiara-lhe a gua,da dos melhores médicos. E o Es~~ .
do de.S..Paul~, comovidoperante as trágicascon-:
diçôesde saúdede seu gloriosofilho,vota noCon;"
greSso,por un\mimidade, uma pensão mensal de :

dois contos d5 réis enquant~ ele vivesse. PelaS~datas extraídas\do livro de Nlcola Aslan. Cado,..
Gomes morre ~ 60 anos de idade. em Belétn
do Pará, um dos mais ilustres compositores que
o Brasil já teve. Figuras importantes desfilaram
por este Brasil afora, e que passariam até desper~
c:ebidas,não foSseo amparo de Maçons, como
exemplo do ex-Grão Mestre, dr. Lauro Sodré.
Estamos entrando na semana que aniversaria a
morte de Carlos Gomes fi, para homenageá-Io.
teremos oratória, florese música,que não poderá
faltar. e um trat~ preliminar e especial em s~u
monumento extensivo à praça toda. Tivemos m-
formações de que.para breve serão colocadaSas
grades de proteçãOno referido monumento qué
é também o seu túmulo. Oportuno lembrar a ne-
ccssidadede instalaçãode unsdois postinhosinter~'
nos para suportes com os holofotes de iluminação! .
conformejá existiu.:Esper'amosa realizaçãodess4
proteção, que só usim cortará o acesso à sanJ)a.
do vandalismourbano ao mesmo. Carlos Gome,
nasceu aqui mesmono Centro, à rua.Regente Fêi-
j6 nont 1.251, Edifício Campinas. onde' se achá
afixada uma placa alusivaao gênio da músicaque
ele foi, o Tonico." ::
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