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Aplausos em
múltiplos palcos

São tantos os sentidos aguçados 
na plateia, que falar só em audição 
seria abreviar demais as sensações 
que o Coral Municipal causa em 
quem o ouve. Arrepia a pele, não 
raras vezes faz o olho transbordar 
em lágrimas. Em três décadas de 
trajetória, são mais de 400 apresen-
tações contabilizadas em Vera Cruz, 
na região e para muitos lugares do 
Estado e fora dele. E assim como o 
público é tocado pelas apresenta-
ções, os coralistas marcam a recep-
tividade e a troca de energia com as 
comunidades onde se apresentam 
em missas, cultos, encontros de co-
ros e festividades das mais diversas.

A presidente do Coral, Carla Ges-
singer, explica que os coralistas natu-
ralmente sentem quando vão bem e a 
apresentação ocorre sem erros. E as 
pessoas, na plateia, sentem quanto 
o Coral canta feliz. “É uma troca”, 
resume, lembrando de momentos 
marcantes, como as viagens ao Rio 
de Janeiro, Paraná, shows em Guapo-
ré, Porto Alegre e o dos 25 anos do 
grupo, em Vera Cruz. No município, 
o regente Carmo Gregory menciona 
o show para a gravação do DVD, em 
2008, que resultou num trabalho 
inédito, que mescla o Coral com uma 

apresentação turística de Vera Cruz. 
E fora dos limites locais, ele faz ques-
tão de resgatar a viagem ao Espírito 
Santo e recentemente ao Paraná, em 
2017, “onde vimos o quanto o nosso 
coral é conhecido”.

A viagem ao Espírito Santo tam-
bém é guardada na memória do cora-
lista Heitor Petry, que integra o grupo 
de fundadores do Coral Municipal. 
Em 1997, o grupo teve a chance de se 
apresentar em Domingos Martins, em 
festival patrocinado pela Embratur. A 
viagem para fora dos limites gaúchos, 
por si só, já era desafiadora e cheia 
de histórias, relembra Heitor, que na 
época era Prefeito e buscava divulgar 
o Município por onde estivesse. 

Cumprida a agenda no encontro, 
um dos momentos mais significativos 
ocorreu em uma missa, quando o Co-
ral se apresentou numa cidade cha-
mada Venda Nova do Imigrante, de 
colonização italiana. Ou melhor, após 
a missa. Os fiéis não foram embora 
para suas casas. Em volta da igreja, 
no pátio, a comunidade acolheu os 
coralistas com vinho, queijo, petiscos 
italianos, em um ambiente caloroso, 
fraterno, de confraternização em co-
munidade, o que foi extremamente 
marcante.

Em 1997, além do Espírito Santo, o Coral de 
Vera Cruz se apresentou em Toledo, no Para-
ná. Lá, foi recebido como o melhor coro do Rio 
Grande do Sul. Teve carreata, foguetes e um 
caminhão de som para acompanhar a repre-
sentação local ao chegar na cidade. A refe-
rência elogiosa  - de melhor coral do Estado 
- também estava nos cartazes da 2ª Festa das 
Tradições Italianas e Germânicas, espalha-
dos pela região, além da imprensa local.


