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Dos Canarinhos ao
Coral de Vera Cruz

O Coral da Igreja Católica tinha Er-
vino Schaefer como regente, enquanto 
que Martin Lagemann conduzia o Coral 
da Igreja Evangélica. Mas com a unifica-
ção dos coros, como ficaria a regência? 
A amizade aproximou os fundadores 
do renomado regente Carmo Gregory, 
que desde o primeiro ano responde 
pelos arranjos e pela orientação aos 
coralistas de Vera Cruz. A música 
está no DNA do regente, que teve a 
influência da mãe, coralista, no amor 
pelo canto coral e pela familiarização 
com os instrumentos musicais. Carmo 
foi o fundador e regente do famoso 
grupo Canarinhos, do Colégio Marista 
São Luis, de Santa Cruz, em 1967. 
Coordenou o coro que fez sucesso 
nacional e até internacional por quase 
duas décadas, considerado, inclusive, 
o melhor coral infantil do Brasil. Mais 
tarde, Carmo fundou o Grupo Mensa-
gem, que unia canto, teatro e dança, 
e ao surgir o estúdio de gravação do 
educandário marista, Carmo foi o res-
ponsável técnico e diretor artístico. Foi 
ali que começou a gravar seus arranjos 
e trilhas, que o tornaram ainda mais 
conhecido.

A relação com o Coral de Vera Cruz  
fez, num primeiro momento, de Carmo 
um espectador. Em apresentação 

que assistiu, Ervino regia parte dela 
e Martin completava. Mas dois regen-
tes não deu certo. Carmo, então, que 
havia aceitado o trabalho de técnica 
vocal do grupo, acabou ficando. E aí 
está até hoje, sendo uma referência 
ao longo de três décadas. Foi ele que 
coordenou todas as gravações feitas 
até então pelo Coral e também é de 
Carmo, em parceria com Nelson Wag-
ner, a composição do Hino Municipal 
de Vera Cruz. Foi em 1990, quando 
a Administração Municipal lançou o 
concurso para eleger o hino, que Car-
mo apresentou a melodia para a letra 
composta por Nelson. A combinação 
foi a escolhida e o Hino Municipal de 
Vera Cruz foi instituído pelo Decreto nº 
889, de 7 de junho de 1990.

Na visão do regente, o Coral de 
Vera Cruz se diferencia de tantos 
outros pelo equilíbrio das vozes, ou, 
de forma mais técnica, a harmonia 
dos naipes. Não é à toa que muitos 
pensem que o Coral cante de forma 
mixada, como um disco, por tamanha 
harmonia entre os sopranos, baixos, 
contraltos e tenores. Mas além da 
qualidade no canto, é a forma como 
o grupo se comunica com o público 
que se destaca. O canto é feito com 
o coração.

Há 20 anos, o Poder Legislativo de Vera 
Cruz reconheceu o regente do Coral Muni-
cipal, Carmo Gregory, com o título de Cida-
dão Vera-cruzense. Foi em 1999, quando 
Vera Cruz comemorava seus 40 anos de 
emancipação. Na oportunidade, Gregory 
frisou que com o título, “assumo o compro-
misso de batalhar cada vez mais pela arte 
e cultura desta terra que já aprendi a amar 
e admirar”.


