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Pesquisa do Comitê de Desenvolvimento do Selo de Framingham
A Carta da Cidade de Framingham exige um processo comunitário para projetar um novo selo ou
adaptar o selo atual para a cidade de Framingham até o ano 2020. O Comitê de Desenvolvimento do
Selo de Framingham busca informações dos residentes de Framingham para ajudar a definir as
prioridades do design desse projeto. Por favor, dedique um momento para concluir esta pesquisa
confidencial antes do dia 19 de novembro de 2019.
O atual selo Framingham de 1900 inclui os seguintes recursos: um selo circular com "Town of
Framingham" ao redor do topo e "Incorporated 1700" ao redor do fundo. O centro contém um escudo
com as palavras "Danforth's Farms" e uma roda representando as ferrovias no centro da cidade. Acima
do escudo há uma imagem do May Hall de Framingham e ao redor do fundo há feixes de trigo
representando a agricultura. Ao redor do lado de fora do selo há uma trança de palha representando a
primeira indústria da cidade.
O novo selo pode incluir representações do passado, presente e futuro de Framingham. Pode incluir
imagens significativas que identifiquem Framingham ou retratem a essência de Framingham. Sua
opinião é valiosa e será levada em consideração.
1. Qual dos seguintes você apóia?
Manter o selo atual e alterar a palavra "Town" para "City"
Criar um novo selo para Framingham
2. Quais temas para o selo você recomenda? (Escolha não mais do que 3)
Governo (e.g. Bandeira)
História (e.g. Militar)
Educação (e.g. Escolas)
Cultura (e.g. Bibliotecas)
Recreação (e.g. Bowditch Field)

Transporte (e.g. Estradas)
Bairros (e.g. Residências)
Comércio (e.g. Shopping Centers)
Manufatura (e.g. Máquinas)
Indústria (e.g. Moinho de água)
Diversidade (e.g. Pessoas)
Outros:

*** Por favor, vire para o outro lado ***
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3. Qual edifício ou edifícios você gostaria de ver no selo de Framingham? (Escolha não mais do que 2)
Memorial Building Biblioteca McAuliffe

Estação de Trem

Biblioteca Principal

Biblioteca Edgell

Cushing Chapel

The Village Hall

The Old Academy

May Hall

Athenaeum Hall

Outros:

4. Qual dos seguintes representa o passado de Framingham? (Escolha não mais do que 2)

Governo da Cidade (e.g. Democracia)
Centro de Transportes (e.g. Ferrovias)
Agricultura (e.g. Danforth's Farms)
Envolvimento na Guerra Civil (e.g. Soldados)
Uma comunidade de imigrantes (e.g. Países)
Uma comunidade residencial (e.g. Casas)
Participante na Revolução Industrial (e.g. Máquinas)
Um líder na Educação (e.g. Primeiro Colégio de Professores)
Um líder em estudos de saúde (e.g. Estudo do Coração em Framingham)
Outros:

5. Qual dos seguintes você acha que representam o presente de Framingham?

(Escolha não mais do que 2)

Governo da Cidade (e.g. Responsabilidade)
Uma comunidade diversificada (e.g. Pessoas)
Uma comunidade com estradas principais (e.g. Rt. 90, Rt. 9, Rt. 126, Rt. 30, Rt. 135)
Um centro de compras (e.g. Golden Triangle and Shoppers World)
Pequenos negócios, artes e entretenimento (e.g. Amazing Things, Cervejarias)
Outros:
6. Qual dos seguintes você acha que representam o futuro de Framingham?

(Escolha não mais do que 2)

Uma comunidade multicultural (e.g. Pessoas)
Um centro de tecnologia e inovação (e.g. Ciência)
Uma comunidade residencial e comercial vibrante (e.g. Residências e Empresas)
Um líder em educação na área do Metrowest (e.g. FPS, FSU, Massbay, KeefeTech)
Um centro de idéias inovadoras (e.g. Cancer Research, Heart Research)
Outros:

7. Por favor, forneça outros comentários sobre o design de um selo para Framingham.

Coloque um levantamento completo na caixa. Obrigado por participar desta pesquisa.
Por favor, devolva sua pesquisa completa para um desses locais antes do dia 19 de novembro de 2018

City Clerk’s Office (150 Concord Street, Room 105, Framingham, MA 01702)
Mayor`s Office (150 Concord Street, Room 121, Framingham, MA 01702)
Main Library (49 Lexington Street, Framingham, MA 01702)
McAuliffe Branch Library (746 Water Street, Framingham, MA 01701)
Callahan Center (535 Union Avenue, Framingham, MA 01702)
Se você tem uma pergunta, uma opinião ou uma sugestão, por favor, não hesite em
nos enviar um email para: sealcom@FraminghamMa.Gov

