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Para apreciar sem 
sair de casa...

É bem provável que a plateia res-
ponderia: ao vivo é ainda melhor. Por-
que tem a interação com o público, a 
emoção bate diferente. O melhor é que 
não é preciso escolher entre uma forma 
e outra: dá para aplaudir ao vivo e ouvir 
em casa, quando quiser, o talento do 
Coral Municipal de Vera Cruz.

Ao longo destes 30 anos de traje-
tória, o grupo possui um LP, três CDs 
e um DVD, esse também gravado em 
versão CD. E por comemoração dos 25 
anos, lançou um livro com sua história, 
entitulado Canções D’Alma.

Mas a primeira gravação acaba 
sempre rendendo história, era tudo 
novidade. Apreciador da boa música, 
Álvaro Werner recorda que quando o 
Coral foi fundado, após uma apresen-
tação na Igreja Matriz Santa Teresa,  
comentou com Martin Lagemann e 
Edmundo Keller (Sona) da qualidade 
do grupo e sugeriu que se gravasse 
um disco. Tempos depois, Lagemann 
tocou no assunto, querendo saber se 
estava falando sério. Não poderia ser 
mais sério.

Álvaro frisou que além de eternizar 
estes talentos, o LP seria uma forma de 
presentear nas apresentações que se 
fizesse e uma lembrança que poderia 
ser adquirida em Vera Cruz. Então o 

projeto teve início, com toda a ajuda de 
Álvaro nos preparativos para torná-lo 
realidade. A partir da escolha do reper-
tório, feita pelo regente Carmo, coube 
a Álvaro trabalhar pela liberação dos 
direitos autorais. Isso em uma época 
sem a tecnologia de hoje, que com um 
clique na internet se chega muito mais 
rapidamente. A gravadora escolhida 
foi a Isaec, de Porto Alegre, e com o 
aporte financeiro do Poder Público foi 
viabilizado o projeto.

Por esse apoio, o Coral Municipal 
de Vera Cruz escolheu como seus pa-
drinhos o prefeito da época, Haroldo 
Genehr, e Álvaro Werner, pelo auxílio 
na gravação.

O lançamento do primeiro disco 
ocorreu na Acev, em 21 de fevereiro de 
1992. Nas palavras de Ervino Schaefer, 
vice-prefeito e presidente de honra do 
coral, “a comunidade soube reconhe-
cer e aplaudir esta iniciativa”. O prefeito 
Haroldo Genehr, que até hoje menciona 
o apoio ao Coral como um de seus 
grandes feitos como gestor público,  
frisou na época que aquele era “um 
momento histórico para o município, 
pois este disco passa a representar o 
somatório de nossa cultura musical, 
divulgando Vera Cruz nos mais diversos 
municípios do Estado e até fora dele”.

O vinil é composto por 12 músicas e a 
primeira delas, no lado A, é uma homena-
gem a Vera Cruz, com a gravação oficial 
do Hino Municipal. As demais canções 
escolhidas foram A Chalana, Pezinho, 
Quanto é bom o bom Deus, A Vaca Salomé 
e Regentropfen, no lado A. Pescador de 
homens, Ouve quem de fora vem, Pastoral, 
Funiculi Funiculá, Prece ao Vento e Fica 
Sempre completam o álbum, no lado B.


