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Osório, 17 de março de 2016

Projeto Recanto dos Cantadores e Poetas
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com trechos selecionados
por Mailor Kingeski, Rodrigo
Trespach e por mim, e
com as artes nos azulejos
confeccionadas por Denilson
Trespach, o entorno da
Biblioteca Pública Municipal
e outros locais receberão, já
no mês de abril, os painéis
do Projeto Recanto dos
Cantadores e Poetas.
Inspirado no projeto
“Passeio dos Poetas” da
Praia da Vitória, cidade da Ilha
Terceira/Açores – Portugal,
“O Recanto dos Cantadores
e Poetas”, concebido e
apresentado à municipalidade
pelo Maestro Paulo de Campos,
consiste num conjunto de
painéis de azulejos referentes
à literatura, poesia e à cantiga
litorânea, afixados nas paredes
externas de prédios públicos
e ou privados e também em
vários outros locais turísticos.
Cada painel constitui uma
homenagem a um escritor ou a
um cantador osoriense, litorâneo
e ou radicado na região, ainda
vivo ou já falecido, contendo
o seu nome, a sua fisionomia,
e um trecho do que foi por ele
escrito, cantado ou verbalizado.
Com dois painéis já
inaugurados no Prédio
Institucional da Lagoa do
Marcelino, o projeto que,
a partir da sugestão que
foi acatada pelo prefeito
Eduardo Abrahão e posta
em execução pela Secretaria
de Cultura de Osório, terá
agora continuidade. Eis
aqui, alguns dos escolhidos
e homenageados que,
entre outros, logo poderão
estar afixados nas paredes
de prédios públicos e
nas praças da cidade.

Osório, beleza!
Osório, alegria!
Osório que um dia já
foi Conceição!
Osório que não interessa a cor
Osório é amor. Osório
é canção!...
(Osório Canção)
CLAUDIO JOSÉ MARTINS

... Existe alguém que
saiba mais segredos?
Sim, existe alguém!
É o vento que sopra baixinho
E não conta a ninguém...
(O vento e os segredos)
DAVENIR KLAGEMBERG

...Hoje tem festejos em Osório
Vou rezar para Nossa
Senhora do Rosário!...
(Nega maçambiqueira)
PAULINHO DICASA

O ofício do historiador
deve ser,
entre outras coisas,
o de perceber as
diversas tentativas,
artísticas ou não,
de substituir a história
pelo mito.
(Heróis de Papel)
JERRI R. ALMEIDA

...Precisamos tirar
uma das partes,
ficar com aquela que faz bem.
Semear uma paz sem
tempestades
levar caridade a
quem não tem ...
(Quem somos nós)
CARLOS CATUÍPE

Quando partires,
contempla a estrela
que cintila no teu céu.
Guia-te por ela
Faças como os Reis Magos
que seguiram a
Estrela de Belém
Ela iluminará teu caminho
Não tropeçarás nas
pedras à tua frente
nem cairás nas malhas
dos precipícios da vida.
(Contempla tua estrela)
SUELY BRAGA

...Hoje tem cantoria,
muita fé no santuário
é a procissão do negro,
é a Festa do Rosário
Tem festa no litoral, tem
amor e muito pique
tem areia mar e sal e
tambor de maçambique...
(Festa do Rosário)
LORENO SANTOS

....Esperou o tempo certo
e a maré desejada
o longe se torna perto
quando a fé vai embarcada...
(Canoeiro)
PAULO CESAR OLIVEIRA-PC

Ensaio Aberto dos Danadões
Depois do
ensaio aberto
realizado no
domingo passado
pela Banda
Arrego Beleléu
na Praça Central,
os Danadões vão
invadir a Praça das
Carretas. Marcelo
Astiazara e Robson
Almeida trarão
sua diversão em
forma de música

num “Ensaio
Aberto” para todos
os moradores da
cidade de Osório!
Será dia de pegar
seu chimarrão,
sua cadeira,
seus amigos e
curtir uma boa
música! No
próximo domingo,
dia 20, às 17h
na Praça das
Carretas. O apoio

é da Secretaria de
Cultura de Osório.
Contam também
com a parceria da
Discomania. Em
caso de chuva
o evento será
transferido para
o outro domingo.
Os artistas estarão
vendendo seus
CDs no local da
apresentação.
Participem!

...O presente é o
momento preciso
que vive escondido entre
o sonho e a saudade
É o espaço que toma a vida
Inunda o tempo de realidade.
O presente é o segundo exato
que chega, nos beija e
depois vai embora...
...E que deve ser
pleno e bendito
Pois pode, quem sabe,
ser última chance...
(O presente)
RENATO FREITAS JÚNIOR

