OSBM Juvenil faz concerto em Asilo da Mendicidade de BM
Idosos puderam assistir ao concerto e, ao final, dançaram ao som de Luiz Gonzaga
A Orquestra Sinfônica Juvenil do Projeto Música nas Escolas realizou, na tarde do dia
26 de agosto, um concerto no Asilo da Mendicidade, em Barra Mansa. Além da
Orquestra, estavam presentes também membros do movimento Ação Voluntária do
Sul Fluminense e pessoas que foram assistir a apresentação e visitar os idosos. O
concerto foi regido pelo maestro convidado, Hércules Alves, que é professor do
Música nas Escolas e integra a OSBM (Orquestra Sinfônica de Barra Mansa).
O asilo conta, atualmente, com 52 idosos, entre homens e mulheres. Eles puderam
assistir ao concerto que teve no repertório sucessos de Luiz Gonzaga, Roberto
Carlos, Michael Jackson, Beatles, entre outros grandes nomes da música nacional e
internacional. Ao final do concerto, o maestro Werley Nicolau, após agradecer a
presença da platéia, dos membros da orquestra e do maestro convidado, pediu que
as músicas de Luiz Gonzaga fossem tocadas novamente e convidou os idosos,
funcionários e visitantes para dançar, no que foi prontamente atendido. As cadeiras
foram afastadas e até mesmo alguns integrantes da orquestra tiraram os idosos para
dançar.
- Foi uma experiência muito bacana para os jovens da orquestra e, acredito, para os
idosos, funcionários, colaboradores e visitantes que prestigiaram nosso concerto.
Queremos fazer mais ações como essa, de levar a música para promover a alegria –
disse ele.
Sebastião Diolindo, de 77 anos, definiu a apresentação como maravilhosa. “Foi muito
bonito. Eu falo que o que faz um lugar bom é o bom coração e aqui estão pessoas de
bom coração. Essa música trouxe alegria pra nós e quem alegra os outros alegra a
Deus também”, disse ele. Isabel Cavalcanti, de 93 anos, também afirmou ter gostado
muito da apresentação. “Eles são muito bons, tocam muito bem”, elogiou.
O presidente do asilo, Vivaldo Moreira (que também já foi presidente da Associação
da OSBM), agradeceu a presença de todos e afirmou que atividades assim são muito
importantes para a instituição. “Tenho um orgulho muito grande de ter sido presidente
da Associação da Orquestra. Precisamos muito que essas ações aconteçam mais
vezes. Aqui eles vivem bem, têm atividades todos os dias e hoje vocês vieram coroar
esse nosso trabalho. O mais importante é o amor, o carinho das famílias e de vocês”,
falou Moreira, que aproveitou a ocasião para convidar a OSBM Juvenil para tocar em
Bananal. “Parabéns, esse trabalho de vocês faz bem para a alma, é importante leválo a mais lugares. Parabenizo também o maestro Vantoil de Souza (diretor artístico da
OSBM) e o atual presidente da associação, Alexandre Martins”, completou.
O presidente da Associação da OSBM, Alexandre Martins, afirmou que foi um
momento muito agradável, que possibilitou a interação dos jovens da orquestra e dos
visitantes com os idosos. “Mais uma vez parabenizo a esses jovens, pelo trabalho
maravilhoso que fazem, pela sua dedicação e pela iniciativa de proporcionar um
momento como esse aos idosos que aqui residem. Com certeza isso contribui para o
seu crescimento profissional e pessoal”, destacou Martins.
Sobre a Orquestra Juvenil - A Orquestra Sinfônica Juvenil é formada por músicos
mais novos, alunos que se preparam para atuarem, também, na OSBM.

Atualmente conta com cerca de 60 componentes, alunos dos polos de prática
instrumental do Projeto Música nas Escolas, com faixa etária de 10 a 18 anos
e alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
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