
SALUDA

El Sr. Jorge Enrique Esteve Romero i Acompanyant

I és per a mi un honor cursar-los la invitació per a presenciar el Concert
Extraordinari del 9 d'Octubre, que tindrá lloc al Teatre Principal, el dijous 9
d'octubre, després de les danses populars.

A l'intermig del concert es realitzará I'Acte Institucional amb la lectura del
Manifest del 9 d'Octubre.

Al finalitzar el concert hi haurá un Vi d'Honor a 1'annex del Teatre Principal.

ANTONIO BELDA VALERO

Aprofita gustos I'avinentesa per oferir-los el testimoni de la seua consideració més
distingida.

Banyeres de Mariola, setembre del2008
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4€TE INSTITUCIONAL - tecturo .d€+ -+Aanife*- c€l- e
d'octubre o curq de l'Alcolde N'Antoni Belda Valero i dels tres portoveus
dels 6rups polítics representots en lo corporoció municipol, En Romón

Albero Beldo, No Mo Encarno Froncés Mortí i En Vicent Berenguer Micó.
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A6RUP ACTO AAU5ICAL
Director: Antonio Lillo Pérez

-MUSICAL APOLO, pasdloble

-LA PATRTA CHI.CA, preludi
-PARADISE, poemo simfdníc
-TABAL I5ARA6ÜELLS, pos mosero

Director: Antonio Lillo Pérez

-MAIDO, Posdoble
-CANEON5 DE MARE

T-ConEó (Morefa)
ff-More, Visanteta es coso

IfI-Concó (Boix el pont de Cullero)
-LO CANT DEL VALENCfA, posdoble
-HIMNE REGIONAL

LA NOVA

4,1^ANDO BLANQUER.
RUPERTO CHAPf..

óscnn NAvARRo.
MARIO ROI6.

JOSÉ RAFAEL P ASCU ALVILAPLANA
RAFAEL TALEN5

PEDRO SO5A
JOsÉ SERRANO



Per a ofrenar noves glóries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingueu.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
cántics d'amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avanga en marxa tríomfal!

Per a Tú la vega envia
la riquesa que atresora, t

i es la veu de I'aigua cántic d'alegria
al compás ial ritme de guitarra mora...

Paladins de I'art t'ofrenen* ses victóries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins estenen

un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

ien potentíssim, vibrant ressó,
notes de nostra albada

canten les glóries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu

la llum salude d'un sol novell.

Per a ofrenar noves glóries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingueu.

¡Ja en eltaller i en el camp remoregen
cántics d'amor, himnes de pau!

¡Flamege en I'aire
nostra Senyera!

¡Glória a la Pátria!
¡Visca Valéncia!

¡VISCA! ¡ ¡VISCA!! ¡ ¡ ¡VISCA!!!


