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 A Direção Geral do Colégio São José e o Conselho Diretor da B.M.P.A.G., tendo em 

vista o transcurso do 1° aniversário de falecimento do seu grande chefe e maestro Tenente 

Francisco Mendes de Toledo que durante 13 anos tão bem comandou a Banda Marcial 

dedicando-se de corpo e alma e, quem sabe, entregando até sua vida a esta organização e seus 

componentes, resolvem: 

 

 

- Considerando as suas qualidades de trabalhos ao longo desses anos; 

- Considerando carinho e dedicação paternais; 

- Considerando a simpatia com que cativou a todos; 

- Considerando seu espírito de harmonia entre os componentes da Banda; 

- Considerando sua devoção e respeito a seus comandados; 

- Considerando sua paciência e boa vontade; 

- Considerando seu empenho e sofrimentos calados por causa de alguns componentes da 

Banda; 

- Considerando que ele deu tudo pela Banda que tanto amava, até ao último instante de sua 

vida. 

 

 Resolvem prestar-lhe esta homenagem póstuma nesta data do 1o. aniversário de sua 

morte e para que ela fique bem gravada no espírito de todos nós: 

 

- Dando o nome à sala da Banda de “SALA TENENTE TOLEDO”; 

- Entronando seu retrato na sala para que se perpetue a sua memória; 

- Colocando uma vitrina para exposição de todos os pertences que usava na Banda, 

gentilmente cedido pela família do extinto, como sejam: os uniformes, a boina, os apitos, os 

óculos, a corneta em si bemol, a batuta e as polainas; 

- Mandando celebrar uma missa por sua alma às 11 horas na Igreja do Sagrado Coração de 

Jesus com a presença da Direção do Colégio, do Corpo Docente do Conselho Diretor da 

Banda e de todos os alunos do Colégio São José. 

 

 

OBS.: Extraído do original fixado nos pertences do extinto Tenente Toledo, em 05 de 

setembro de 1978. 

 

 

Mestre da Banda: 
Sgt. Jorge da Silva Carvalho.  

 
 


