Subject: PROJETO CENTENÁRIO ADONIRAN BARBOSA; atualização de informações
June 21, 2010

Dra. Luciana, boa tarde!
Enfim, mando notícias!
Nossa comitiva foi muito bem recebida nas terras dos pais de Adoniran Barbosa. Cavarzere
e seu povo irradiam simpatia e beleza. Estou preparando e enviarei em breve um relatório
detalhado dos acontecimentos, com fotos e vídeos.
A ponte Adoniran Barbosa (com João Rubinato entre parênteses) foi inaugurada no dia 05
de junho com uma grande festa preparada pelas autoridades e pelo povo de Cavarzere.
No teatro Tulio Serafin, numa sessão solene da Câmara dos Conselheiros, foi assinado o
"gemellaggio" entre as cidades de Valinhos e Cavarzere. Na ocasião, foi lida a "piccola
parola" (carta assim denominada pela Sra. Maria Helena e que tive o prazer e a honra de
representar.) e entregues as estatuetas de Adoniran (foi o maior sucesso!), os livrosagendas para autoridades e bibliotecas (autografados pelo Fred Rossi e dedicados à
comunidade de Cavarzere), os livros "Adoniran, Uma Biografia (pena não terem sido não
autografados pelo Celso...), flâmulas, etc...
Nada mais significativo: Aquela ponte sobre o Rio Adige, agora Ponte Adoniran Barbosa,
tem ainda muitas tarefas para que possamos cada vez mais estreitar nossas relações e
permitir que aquele imenso orgulho, refletido em ambos os povos sobre um personagem em
comum, nos torne capazes de expressar e promover a cultura em seu sentido mais amplo.
Ainda durante a inauguração e logo após a execução de "Trem das Onze" mais uma
supresa: O Secretário da Cultura, sr. Enzo Salmazo, e o maestro da Banda Sinfônica de
Cavarzere anunciaram que aquela tradicional Banda passaria também passaria a se
denominar "Banda Sinfônica Adoniran Barbosa".
Agradecimentos especiais aos grandes amigos Paolo Meneghini e Salvatore Solimeno, pela
generosa e acolhedora recepção e por darem início a tudo isso que ocorreu.
Abaixo o momento do descerramento da placa.
Enfim, resumindo, é isso.
Agradeço novamente pela honra de representar a família em ocasião tão importante!

Grato.
Mario Farci

