Oficina de Poesia com Luiz de Miranda
A Secretaria Municipal de Cultura com o apoio do Espaço Cultural Conceição trouxe a Osório o poeta Luiz de Miranda para ministrar uma Oficina de
Poesia nos dias 11 e 12, 18 e 19 de maio de 2010, no próprio Espaço Cultural Conceição, Prédio da FACOS/CNEC.
Miranda, o poeta
O uruguaianense Luiz de Miranda tem a mais
extensa obra poética do mundo, com seus 28 livros,
num total de 2.705 páginas, publicadas até 2009, e
em segundo está Pablo Neruda com 2080 páginas”
afirmou, em artigo, o ensaísta e escritor Prof. Dr.
José Édil de Lima Alves. Trabalhou e escreveu em
vários órgãos de imprensa e como redator em várias
agências de publicidade. Foi o idealizador e o
primeiro presidente da Associação Gaúcha de
Escritores, em 1982, quando sugeriu o nome de
Mario Quintana para a Casa de Cultura que iria
ser criada no antigo Hotel Majestic. Pediu para
introduzir escritores gaúchos nas provas de
vestibular em Porto Alegre, ao que foi atendido. Foi
Diretor de Cultura de Porto Alegre, em 1986 e
idealizou a Secretaria de Cultura de Porto Alegre.
Premiadíssimo no Brasil, recebeu prêmios também
nos Estados Unidos, Itália, Paraguai e Panamá. Luiz
de Miranda participou da Luta Armada contra a
Ditadura Militar. Foi perseguido por muito tempo.
Teve duas prisões. Recebeu Indenização Máxima do
governo do estado do Rio Grande do Sul pelas
prisões e torturas. Foi criado o “Prêmio Binacional,
Brasil/Argentina, Poeta Luiz de Miranda” com
entrega dia 25 de maio, na Argentina. Miranda foi
Presidente de Honra do III Encuentro
Internacional de Literatura del Mercosur no
Paraguai. Entre tantos outros destaques.

Notívago
Miranda tem uma longa vida boêmia. Foi nomeado por Lupicínio Rodrigues “Secretário da
Noite”, cargo que mantém até hoje. Nos anos 80, convivi muito com o poeta, pois, além de sermos
vizinhos de prédio na Rua Lima e Silva, sempre nos encontrávamos nos bares noturnos de Porto
Alegre, principalmente no Vinha D'Álho. Daí e dos festivais a nossa amizade pessoal. Nos anos 90,
foi padrinho, junto o poeta pernambucano Carlos Penna Filho, do Clube da Farra, um dos mais
badalados do país, em Recife. Tinha os retratos dos poeta nas paredes em lugar de honra. Na música,
é autor de "Pampa de Luz" parceria com Pery Souza gravada por K&K, de "Palavra" parceria com
Kleiton Ramil que representou o Brasil no XX Festival Internacional da Canção de Viña del Mar,
Chile, 1979. Foi vencedor do 20º Musicanto Sul-Americano de Nativismo em Santa Rosa com a
música "Tambor da Minha Terra", e ganhou com a música “Feliz Viagem” a Moenda da Canção,
em 2008, as duas em parceria com Ernesto Fagundes. Os 40 Anos de Poesia de Luiz de Miranda
foram comemorados no Brasil, Argentina e Paraguai, em 2007.

