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Que pena que não sai som desta página de jornal. 
Que ricas sinfonias poderíamos ouvir daqui, não é 
mesmo? Na última sexta-feira, lançamos uma revista 
sobre a trajetória de três décadas do Coral Municipal 
de Vera Cruz, aquele mesmo, que surgiu da união dos 
coros das igrejas católica e evangélica. Mas como essa 
colunista possui um acervo grandioso de imagens 
que fazem história, resolveu presentear os leitores 
apaixonados com mais alguns registros de outros 
tempos, para o deleite de quem já viveu e aplaudiu 
muito estes coralistas.
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Do palco à plateia: 
música e emoção
Grupos da região 
encantaram no 29º 
Encontro de Corais de 
Vera Cruz. Entre eles, 
o Coral Municipal, que 
celebrou seus 30 anos

Coral Municipal arrancou aplausos do público do início ao fim da sua apresentação

EM cORO
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Levantando-se dos as-
sentos em meio à pla-
teia, o Coral Municipal 

entoou os primeiros versos 
da música “Cantar é coisa 
de Deus”, abrindo as apre-
sentações do 29º Encontro de 
Corais de Vera Cruz. O coro 
logo ganhou força quando o 
público se juntou para cantar e 
bater palmas, acompanhando 
a canção. Os primeiros instan-
tes da noite deram o tom de 
como o evento se estenderia 
até o fim: marcado pela emo-
ção e pela energia que ema-
nava do palco e contagiava 
os 480 espectadores. Além do 
anfitrião, subiram ao palco na  
Comunidade Evangélica do 
Centro, o Coral Venâncio Em 
Canto, de Venâncio Aires, o 
Coral Barra do Ouro - Encan-
to, de Maquiné, e o Coral 25 
de Julho, de Sarandi. 

Pela primeira vez em Vera 
Cruz, Claudete Bigaton, coor-
denadora do Coral 25 de 
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30 anos celebrados
no Encontro de Corais

Julho, não escondia o entu-
siasmo em subir ao palco do 
evento. “Recebemos o Coral 
Municipal de Vera Cruz em 
nossa Virada Musical em 
maio e, hoje, viemos retribuir 
todo o carinho que eles nos 
deixaram”, se alegra. A apre-
sentação do grupo foi mar-
cada por canções populares 
alemã e italiana, além de um 
pout pourri de Chitãozinho e 
Xororó com Roupa Nova. É 
desse jeito que há 29 edições o 
Encontro de Corais se destaca. 
Seja pela confraternização 
entre os corais que se apresen-

tam ou pela alegria do público 
que é presenteado com uma 
mistura de ritmos musicais e 
um espetáculo ímpar. 

É DE ARREPiAR
Entre as performances, 

Rose Gerhard, de Venâncio 
Aires, aguardava uma em 
especial: do Coral Venâncio 
Em Canto, do qual participa 
o marido Ricardo Gerhard. 
“Acompanho ele sempre e 
me emociono”, afirma. Sobre 
o Coral anfitrião, Rose é só 
elogios, “é de arrepiar pela 
presença e pela força da apre-
sentação”, conta.

A decoração anunciava 
que a noite tinha um toque 
ainda mais especial: celebra-
ria a história do coro que há 
30 anos orgulha Vera Cruz. 
Fotos estampadas no pai-
nel contavam a trajetória do 
grupo, mostrando diferentes 
uniformes e as vozes que 
com ele já se apresentaram. 
Para o regente do Coral Mu-
nicipal de Vera Cruz, Carmo 
Gregory, as apresentações 
em casa são sempre especiais.  
“O show principal é na nossa 
cidade, para mostrar nosso 
trabalho a quem nos apoia e 
para expressar o orgulho que 

temos da plateia vera-cruzen-
se”, revela. A apresentação no 
Encontro de Corais esbanjou 
carisma, emoção e expressão 
no palco, características que 
marcam a trajetória do gru-
po. “Se a plateia não sentir 
que você está cantando com 
o coração, você não é artista”, 
completa o regente. E com 
certeza, o público viu ali gran-
des artistas. Pois se foi de pé, 
aplaudindo e cantando junto 
que a plateia acompanhou a 
primeira canção interpretada 
pelo Coral Municipal, foi 
assim também que vibrou ao 
fim da apresentação.  


