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... e até assistir em DVD
O primeiro passo veio com o LP, lançado 

em 1992, um verdadeiro pontapé para novos 
e ambiciosos projetos que surgiram a seguir.  
Depois do sucesso do disco, o segundo trabalho 
começou a sair do papel em meados de 1994, 
desta vez em CD, uma exigência da fumageira 
Dibrell do Brasil, que financiou o trabalho. Como 
naquela época era incomum os vera-cruzenses 
terem aparelho de CD, o coral fez questão de 
lançar, também, a versão em fita K7. Música Voz 
foi o nome dado ao segundo trabalho.

O terceiro volume foi gravado nos três últi-
mos meses de 1998 e lançado em 1999, com 
CD e versão em fita K7. Das curiosidades deste 
trabalho, que reúne 12 canções, gravadas no 
Estúdio de 24 canais do Colégio Marista São 
Luís, uma está na capa. Sim, na imagem es-
colhida está o mapa de Vera Cruz, com uma 
fotografia da Cascata Cantinho Colonial inserida 

nele. Até aí, nada de mais. Mas o resultado des-
ta sobreposição, que não contou com qualquer 
edição gráfica, sugere o contorno do rosto de 
Jesus Cristo, no alto do mapa. A coincidência foi 
notada por integrantes imediatamente e teria 
influenciado para a escolha desta, entre várias 
sugestões apresentadas para a capa. Afinal, 
a religiosidade sempre foi a base do Coral de 
Vera Cruz.

Tanto que o quarto trabalho gravado foi um 
verdadeiro retorno às origens. Na capa, uma 
homenagem às igrejas Católica e Evangélica, 
onde esta história começou. Foi o terceiro CD, 
gravado em 2004 na Sonare Discos, ocasião em 
que o grupo comemorou 15 anos de fundação e 
os 45 anos de Vera Cruz. As 12 canções escolhi-
das mesclaram cinco idiomas, e o lançamento 
oficial ocorreu em 20 de novembro, em jantar 
na Comunidade Católica Santa Teresa.

CANTA VERA CRUZ
Passaram-se mais quatro anos para um novo 

capítulo ser gravado na história do Coral - e 
na de Vera Cruz. Mais uma inovação, unindo, 
desta vez, o som à imagem. O ritmo, a afinação, 
a harmonia dos naipes, a potência vocal e o re-
pertório envolvente estão interligados ao show, 
com a gravação em DVD. Coral Municipal Canta 
Vera Cruz divulga não apenas a música, mas 
as belezas vera-cruzenses por meio do vídeo, 
trabalho incentivado pelo prefeito Guido Hoff, 
para que ficasse eternizado na história local.

A gravação do áudio ocorreu em Santa Ma-
ria, no estúdio Sonare, mas foi no ginásio do 
Clube Vera Cruz, na Semana do Município, em 
4 de junho de 2008, que o show ficou gravado 
e eternizado, junto da comunidade, que lotou 
o espaço para, mais uma vez, aplaudir de pé 
o seu coral.

Coral
Municipal de Vera Cruz

30 anos


