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Alegria e orgulho. 

São os sentimentos 4 

volume dedicado ao Din 
vante pelos tipos da Edil 

Enfim, voltamos pllI 
por cantores da Comuni 
que vou chegar de braç 
braços abertos ).1 

I. 	 A cantora portuguesa MARI2l 
PAULO FLORES e a brasileiral 
ser um hino celebrando a ur 
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