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DO JUBILEU DE OURO AO DE DIAMANTE 

12/05/2012 - 12/05/2022 

Iniciando a quinta década (12.05.2002) o Coral Vozes de 

Euterpe depara-se com um período de importantes realizações. 

Ao encerrar a quarta década e inaugurar a quinta celebrou-se 

o décimo quarto Encontro com os Antigos Cantores. Houve 

uma Solene Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz. Grande 

número de cantores e grande número de convidados. 

Essa década proporcionou ao Coral eventos tão sonhados, cuja 

concretização dependeria de muitos fatores, entre os quais, 

trabalho intenso de preparação e expressivos investimentos 

financeiros. Os componentes do Coral abraçaram a causa, 

como também a Congregação dos Padres Barnabitas e, 

posteriormente, a Congregação do Verbo Divino – SVD. 

Em 29 de maio o Coral se desloca para a Capital Mineira a fim 

de gravar seu primeiro CD, em 30 e 31 de maio de 2002. 

Experiência rica, mas muito trabalhosa. Repertório complexo 

e difícil. Harmonia não tradicional. Cantos com diversas 

estrofes. Tratava-se da Missa em honra a Santo Antônio Maria 

Zacaria, fundador da Congregação dos Padres Barnabitas. 

Essa missa foi composta por Waldeci Farias com texto de Pe. 

Edson de Castro e com arranjo para quatro vozes mistas por 

Sebastião Oswaldo Aranha de Faria. O hino a Santo Antônio é 

de autoria de Frederico Caudana com letra de Pe. Giustino 

Bracci, sendo o arranjo a quatro vozes de Sebastião Oswaldo 

Aranha de Faria. 

Gravou-se também a Missa de “Maria, Mãe da Divina 

Providência”, composta também por Waldeci Farias com letra 

de D. Carlos A. Navarro e arranjo para quatro vozes mistas por 

Sebastião Oswaldo Aranha de Faria. Toda a gravação foi 

realizada nos estúdios da Bemol, em Belo Horizonte. O 
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lançamento do CD ocorreu em 5 de julho de 2002 na Capela 

do Colégio Padre Machado. 

Em 4 de julho o Coral Vozes de Euterpe retorna a Belo 

Horizonte para a gravação do CD Sacro vol. I com repertório 

dos Padres Verbitas – Pe. João Batista Lehmann e Pe. Jorge 

Braun. A gravação foi realizada na Capela do Colégio Santa 

Marcelina em 6 de julho, com órgão de tubos, sendo organista 

Oswaldo Faria. No dia seguinte, em agradecimento às Irmãs 

Marcelinas, o Coral cantou a missa da comunidade com a 

presença de numerosos fiéis. Um fato inesperado: ao 

apresentar o canto final – Ave Maria de Bonaventura Somma 

(1893-1960) toda a assembleia se pôs em pé voltada para o 

Coral e o aplaudiu calorosamente. A alegria e o entusiasmo do 

Coral desfizeram todo o cansaço pelo exaustivo fim de semana. 

Em 21 de setembro realizou-se o lançamento do CD da Missa 

em honra a Santo Antônio Maria Zacaria e a Missa “Maria Mãe 

da Divina Providência” no Salão Nobre do Clube Wenceslau 

Braz em Brazópolis. A presença do público foi bastante 

significativa, engrandecendo o trabalho do Coro. 

Na oportunidade houve dois pronunciamentos: o primeiro por 

José Benedito de Lima, Presidente do Coral, e o segundo por 

Antonio Carlos Faria, coordenador do projeto de gravação. 

Em 15 de novembro o Coral homenageia a Profª Maria 

d’Assunção Gomes de Melo pelo centenário de seu nascimento 

(15.08.1902). A homenagem foi realizada no Salão Nobre do 

Clube Wenceslau Braz, cujo programa constou de um breve 

relato sobre sua vida, seguido de um concerto pelo Coral. Seus 

familiares estavam presentes bem como numeroso público. Em 

nome da família, um de seus genros discursou em 

agradecimento. A seguir foi servido a seus familiares, no salão 

anexo à Lanchonete Can-Can um coquetel patrocinado pela 

Academia de Letras e História de Brazópolis. 
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Ainda na agenda do Coral constavam o XIX Festival de Natal – 

XIX Encontro Intermunicipal de Corais – a ser realizado em 7 

de dezembro, e o 11º Encontro de Antigos Cantores 

programado para 28 de dezembro, como parte das 

comemorações do 40º aniversário do Coral. Nesse encontro 

estiveram presentes cantores residentes em vários Estados 

brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina 

e Distrito Federal, não se esquecendo dos numerosos 

municípios de Minas Gerais. Um grande encontro de amigos e 

irmãos. Recordações de todas as épocas. Tristeza pela 

ausência dos que não puderam comparecer e por aqueles que 

já se foram. Alegria pelos 40 anos de vida sem interrupção. 

Compensação pelas 1.419 apresentações realizadas. 

No ano de 2003 o Coral Vozes de Euterpe realizou 23 

apresentações – 16 em Brazópolis e 7 em localidades diversas. 

Várias apresentações ocorreram na rotina do coro, tais como 

missas, celebrações de matrimônio, exéquias e outras. 

Entretanto, algumas merecem um destaque especial: 

- Em 18 de janeiro o Coral participou da Missa Solene do 

Padroeiro São Sebastião, na cidade de Andradas (MG). Pe. 

Vicente Pereira Gomes e sua equipe o recebeu de maneira 

carinhosa e calorosa. 

- Em 24 de maio o Coral celebrou os seus 41 anos com Missa 

em Ação de Graças. Não foi possível realizá-la na data do 

aniversário – 12 de maio. 

- Em 29 de agosto o Coral se desloca para o Rio de Janeiro 

para a Missa de Encerramento do primeiro centenário dos 

Padres Barnabitas no Brasil. Como das outras vezes o Coral 

foi muito bem acolhido na Comunidade Verbita, na Cidade 

Maravilhosa. 

- Em 7 de setembro participou da Missa Solene de Nossa 

Senhora da Consolação, na cidade de Consolação (MG). 
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- Nos dias 4 e 5 de outubro, na cidade de Borda do Campo 

(MG), o Coral participou do Encontro dos ex-alunos do 

Seminário dos Padres da Congregação do Verbo Divino com 

concerto e missa. Nessa data realizou-se a canonização dos 

Padres Arnaldo Jansen (fundador dos Verbitas) e Frei José 

Nadenetz. O local onde se realizou o encontro é maravilhoso. 

Estilo alemão, cercado por uma natureza exuberante, afastado 

da cidade e muito propício para estudo e vida de oração. 

Lembra um mosteiro contemplativo. Antes seminário. Hoje 

casa de encontro. 

Finalizando, promoveu o XX Festival de Natal – XX Encontro 

Intermunicipal de Corais de Brazópolis, em 6 de dezembro. 

Participaram do festival os seguintes corais: Coral Amiguinhos 

de São Francisco (Lar da Criança), Coral dos Meninos Cantores 

e Coral Infanto-Juvenil Feminino da cidade de Brazópolis, 

Coral Tribo da Lua de Itanhandu (MG), Coral Municipal Selma 

Olvisi de Poços de Caldas (MG), Coral Encanto de Minas de 

Pedralva (MG), Coral Serra Azul de Itanhandu (MG), Coral In 

Canto de Passa Quatro (MG) e Coral Vozes de Euterpe. Como 

encerramento todos os corais entoaram as tradicionais 

canções de Natal – Noite Feliz, Adeste, fideles e Gloria in 

excelsis. Após o festival os corais foram recebidos no Lar da 

Criança Mons. Noronha para um jantar de confraternização. 

No ano de 2004 o Coral realizou 34 apresentações – 31 em 

Brazópolis e 3 em outras localidades (São Bento do Sapucaí 

(SP) e Itajubá (MG). 

Em 27 de janeiro o Coral participou da Missa de 90 anos de D. 

Maria de Lourdes Vergueiro que, por décadas, atuou como 

harmonista da Igreja Matriz e do Santuário Nossa Senhora 

Aparecida em Brazópolis. Trabalho incansável e totalmente 

voluntário. Na referida missa participaram também 17 
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cantores do antigo Coro da Matriz, além do Coral Vozes de 

Euterpe. 

As Irmãs da Providência de GAP durante décadas participaram 

intensamente da vida religiosa e social de Brazópolis. 

Prestaram, com relevada competência, grandes serviços ao 

Asilo D. Maria Adelaide, atualmente Casa de Convivência José 

Caetano Pereira, ao Hospital São Caetano e à Escola Normal 

Nossa Senhora Aparecida. Ao celebrar o centenário de sua 

vinda para Brazópolis, houve missa em ação de graças em 28 

de abril no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 

Para a comemoração dos seus 42 anos de fundação, o Coral 

Vozes de Euterpe realizou uma missa em ação de graças e o 

lançamento do CD Sacro vol. I, na Igreja Matriz. O CD 

contemplou obras dos Padres da Congregação do Verbo Divino 

– Pe. João Batista Lehmann e Pe. Jorge Braun. As peças de Pe. 

Lehmann, SVD foram extraídas do livro da Semana Santa, 

editada em 1938 pela Editora Lar Católico de Juiz de Fora 

(MG). A única peça de Pe. Jorge Braun, SVD “Ecce Sacerdos” 

foi extraída do Suplemento da Harpa de Sião e arranjada para 

quatro vozes mistas por Sebastião Oswaldo Aranha de Faria. 

A gravação do CD foi realizada na Capela do Colégio Santa 

Marcelina, em Belo Horizonte, com órgão de tubos, tendo como 

organista Oswaldo Faria. 

O Coral participou intensamente da vida de D. José Francisco 

Rezende Dias, nosso conterrâneo, atualmente Arcebispo de 

Niterói (RJ). Cantou em sua Ordenação Sacerdotal, em sua 

Sagração Episcopal e em muitas outras oportunidades. Em 

seu Jubileu de Prata de Ordenação o Coral cantou o tríduo 

preparatório e a Missa Solene. O Coral ficou muito lisonjeado 

com o honroso convite. 
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Evidentemente, além das apresentações relatadas, o Coral 

participou de muitas outras que, por motivo de espaço, não 

nos é possível nomeá-las. 

O ano de 2005 há um considerável número de apresentações 

– 25 em Brazópolis e 20 em outros municípios mineiros como 

Pouso Alegre, Itajubá, Delfim Moreira, Santa Rita do Sapucaí, 

Paraisópolis, Belo Horizonte e Taubaté (SP). 

- Em 24 de abril o Coral participou da Missa Solene em Ação 

de Graças pelo cinquentenário da chegada dos Padres 

Claretianos a Pouso Alegre. 

- Mais um aniversário do Coral – 41º - é comemorado com a 

celebração de uma Missa em Ação de Graças oficiada por Dom 

Benedetto Albertin, OSB, Prior do Mosteiro de São Bento de 

Serra Clara no município de Delfim Moreira (MG). 

No dia 10 de julho o Coral ofereceu aos Monges Beneditinos de 

Serra Clara e à Comunidade do Bairro um Concerto Sacro após 

a Missa convencional às 10h. O evento foi muito prazeroso 

tanto pela localização do mosteiro no alto das montanhas 

quanto pela maravilhosa acolhida pela comunidade. Após o 

concerto a comunidade monástica ofereceu um delicioso 

almoço ao Coral com a participação dos monges. 

Dentro da programação do Coral, em 20 de outubro de 2005 

seguiu o grupo para Belo Horizonte para a segunda etapa da 

gravação do CD Sacro vol. 2. A hospedagem se deu na Casa 

SS. Trindade (Vila Paris). 

No dia 21 (sexta-feira), às 10h iniciou-se a gravação com órgão 

de tubo na Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Por volta das 

13h o trabalho foi interrompido para o almoço num 

restaurante chinês. Após o almoço um breve descanso. A 

seguir, retomada a gravação que durou toda a tarde. À noite 
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não houve nenhuma atividade para que o Coro recompusesse 

as energias. 

No dia seguinte, 22 (sábado), às 8h na Casa da SS. Trindade, 

o Coral apresentou às irmãs idosas algumas canções e, em 

seguida, André Damázio, integrante do Coral, contou uma 

pequena paródia sobre a música folclórica “Atirei o pau no 

gato”. No primeiro momento as peças cantadas pelo Coral 

causaram emoção e lágrimas à grande parte das irmãs. No 

segundo momento, após a paródia, houve gargalhadas. 

Ficamos felizes por levarmos alegria àquela comunidade. 

O processo de gravação teve início às 10h na Basílica de 

Lourdes, desta vez com a participação do Coral Mater Verbi de 

Juiz de Fora. Às 13h foi oferecido um almoço de 

confraternização aos dois corais no Restaurante Laçador, à 

Rua Aimorés. 

Às 16h realizou-se um concerto pelos dois corais na Capela do 

Colégio Arnaldo. Inicialmente uma apresentação de cada coro 

e, posteriormente, uma execução conjunta do majestoso Hino 

“Virgem Mãe Aparecida”, de Pe. João Batista Lehmann, SVD. 

O Coral Mater Verbi foi regido por Fernando Benedito Vieira. O 

acompanhamento ao órgão coube aos organistas Antônio 

Olímpio Nogueira, de Belo Horizonte, e a Sebastião Oswaldo 

Aranha de Faria. 

Ainda no dia 22, às 19h, o Coral Vozes de Euterpe cantou a 

missa do Colégio Santa Marcelina. 

No dia seguinte, 23 (domingo), às 10h, em agradecimento à 

Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, o Coral cantou a 

missa, encerrando a sua jornada em Belo Horizonte. A seguir 

foi servido o almoço. Após, o Coral retornou a Brazópolis. 

Depois da gravação oficial houve uma extra especial a ser 

oferecida à Paróquia de Brazópolis. Trata-se do Hino a São 
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Caetano, composto por Mons. Aristeu Lopes com letra de 

Alfredo de Oliveira Noronha. No mesmo CD constam: Ave 

Maria, de Jacques Marie Alfred Gaston Faure (1904-1988), Ave 

verum, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Panis 

angelicus, de C. Franck (1822-1890). 

A agenda continua sempre lotada. Em 29 de outubro o Coral 

participou de uma Missa em Ação de Graças na Catedral 

Metropolitana de Taubaté (SP), por ocasião das comemorações 

do Jubileu de Diamante de Ordenação Sacerdotal de Dom 

Antônio Afonso de Miranda. 

Em novembro o Conservatório Estadual de Música de Pouso 

Alegre promoveu uma Semana de Arte em homenagem ao 

falecido Prof. José Antônio Lobo. O Coral Vozes de Euterpe, do 

qual ele fez parte por muitos anos, foi convidado e se fez 

presente, realizando um concerto em 7 de novembro. 

Como sempre ocorreu nas grandes solenidades locais e 

regionais, o Coral foi convidado a participar das comemorações 

de 50 anos da Escola de Enfermagem de Itajubá. Cantou a 

missa em ação de graças, o ponto alto das comemorações, em 

26 de novembro de 2005. 

O fim do ano se aproxima. Um dos mais tradicionais eventos 

culturais de Brazópolis bate às portas. Trata-se do XXII 

Festival de Natal – XXII Encontro Intermunicipal de Corais – 

realizado em três de dezembro de 2005. Participaram do evento 

onze corais dos municípios de Pouso Alegre (MG), São 

Lourenço (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Campanha (MG), 

Itajubá (MG), Brazópolis (MG), São Bento do Sapucaí (SP) e São 

José dos Campos (SP). 

A Igreja Matriz lotada ouvia atentamente cada coro, 

aguardando a apoteose final, quando todos os coros reunidos 

entoariam as mais tradicionais canções de Natal. 
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O Coral realizou ainda mais três concertos de Natal no mês de 

dezembro: no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre (em 

6/12), na Escola de Enfermagem de Itajubá (em 21/12) e na 

Igreja Matriz de São José, em Paraisópolis (em 29/12). 

Muitas outras apresentações ocorreram no município e em 

outras localidades e que não foram aqui relatadas. 

O ano de 2006 contou com 28 apresentações – 25 em 

Brazópolis e 3 em outras localidades. Das 28 apresentações 24 

foram litúrgicas e apenas 3 se destinaram a concertos. Em 

decorrência da especificidade do repertório e da quase 

inexistência de corais litúrgicos, a demanda se concentra nas 

celebrações litúrgicas. A maior parte das paróquias em todo o 

Brasil substituiu os seus coros, alguns muito bem 

estruturados, por pequenos grupos e, quase sempre, de 

qualidade discutível. No momento algumas igrejas, ao que 

parece, estão ressuscitando com muita dificuldade os seus 

coros. Uma tradição centenária foi interrompida pela 

incompreensão equivocada do Concílio Vaticano II. 

Entre todas as apresentações do ano de 2006, algumas se 

destacam: 

- A missa do 44º aniversário do Coral com o lançamento do CD 

de Música Sacra vol. II, em 12 de maio. 

- A Sagração Episcopal de D. Frei João Mamede Filho, em 

Caçapava (SP), em 1º de julho. 

- O Concerto Sacro no Convento das Irmãs da Providência, em 

Itajubá, no dia 24 de setembro. 

- A participação na Missa em louvor à Santa Cecília, Padroeira 

da Música e dos Músicos, em 22 de novembro. 

- A promoção do XXIII Festival de Natal – XXIII Encontro 

Intermunicipal de Corais, em 2 de dezembro. 
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- A participação no Concerto Sacro dos Monges Beneditinos, 

no Teatro Municipal de Pouso Alegre em 22 de dezembro. 

Aparecida (SP,missa na Igreja Matriz. 

Muitas outras apresentações foram realizadas ao longo de 

2006, mas deixaram de constar neste relato. 

Ano de 2007: poucas apresentações, mas de intensas 

realizações. Houve 28 apresentações – 19 em Brazópolis e 9 em 

outras localidades: Pouso Alegre (MG), Conceição dos Ouros 

(MG), Bom Repouso (MG), Monte Sião (MG), Taubaté (SP), 

Lorena (SP) e Aparecida (SP). Os eventos dos quais o Coral 

participou ou realizou, 20 foram celebrações litúrgicas e 8 

concertos. 

Entre todas as apresentações realizadas ao longo de décadas 

duas foram imemoráveis e ocorreram na data dos 45 anos do 

Coral. Com imensa honra e satisfação o Coral Vozes de Euterpe 

participou de duas celebrações presididas pelo Papa Bento 

XVI, nos dias 12 e 13 de maio, na Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida, em Aparecida (SP). A primeira se realizou no 

interior da Basílica – o Terço Solene. Para isso um Coral foi 

formado por diversos corais num total de, aproximadamente, 

300 vozes entre os quais o Coral Vozes de Euterpe e o Coral do 

Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora de 

Pouso Alegre. No dia seguinte, domingo, na Missa Solene, 

participou um grande coro de 1.200 vozes, órgão e orquestra. 

A celebração se deu no páteo da Basílica para um imenso 

público. Esses foram um grande marco na história do Coral, 

algo inédito, inusitado e que dificilmente se repetirá. 

Os corais Vozes de Euterpe e do Seminário Arquidiocesano se 

hospedaram no Centro Pastoral de Potim (SP), embora de 

maneira improvisada, mas gratuitamente. Valeu a 

oportunidade. 
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A missa comemorativa dos 45 anos, em Brazópolis, ocorreu no 

dia 20 de maio na Igreja Matriz de São Caetano. O repertório 

foi o mesmo apresentado em Aparecida (SP). 

Em 29 de setembro o Coral participou da Missa de Profissão 

Solene da Irmã Vanderléia Maria Ribeiro da Congregação das 

Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima. A cerimônia 

aconteceu em Conceição dos Ouros, sua cidade. Irmã 

Vanderléia, do naipe soprano, foi integrante do Coral por vários 

anos. 

Nos dias 6 de outubro e 3 de novembro o Coral realizou dois 

concertos intitulados “Concerto Retrospectiva”, por se utilizar 

de canções de diversas épocas. Os concertos foram realizados 

na Igreja Matriz de São Caetano e no Auditório Profª Maria 

d’Assunção Gomes de Melo – Centro de Educação Profissional 

Tancredo Neves (CEP), em Brazópolis. 

Aproxima-se o Festival de Natal – Encontro Intermunicipal de 

Corais. É sempre uma grande expectativa. Ensaios intensivos. 

Busca de recursos financeiros. Organização da equipe de 

apoio. O evento se repete a cada ano. O que muda: a data e 

alguns corais. Este é o XXIVº. A data é 1º de dezembro. 

Compareceram cinco corais, além do Vozes de Euterpe: Coral 

do Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, Coral Camargo 

Guarnieri de Poços de Caldas, Coral do INATEL de Santa Rita 

do Sapucaí, Coral Bach de São Lourenço e Coral da UNIFEI de 

Itajubá. 

O repertório dos corais foi exclusivamente de Natal, como 

combinado. Isto enobrece o festival e alimenta o espírito de 

Natal na mente e no coração das pessoas. 

Encerrado o festival, o Coral retorna aos preparativos para as 

celebrações de Natal e o 13º Encontro de Antigos Cantores, 

marcado para 30 de dezembro. A programação constou de uma 
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missa cantada por todos – cantores atuais e antigos – 

utilizando-se do tradicional repertório natalino. Após a missa 

houve um delicioso jantar oferecido pelo Coral aos convidados. 

Momentos de grande expectativa. Oportunidade de encontro. 

Felicidade por rever os amigos. 

2008 – Janeiro – Recesso. Nem sempre isso ocorreu. Muitas 

vezes interrompeu-se o desejado recesso para apresentações 

aqui e acolá. Nesse janeiro houve três compromissos, o que 

praticamente suprimiu o recesso. No mês de fevereiro 

retomaram-se as atividades com intensos preparativos para a 

Semana Santa, cujo repertório é extenso e bastante complexo. 

Nesse ano o Coral realizou um número considerável de 

apresentações – 40 – sendo 22 em Brazópolis e 18 nas mais 

diversas localidades (Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, 

Varginha, Paraisópolis, Campestre, Andradas, Silvianópolis, 

Itanhandu, Maria da Fé, Poços de Caldas e Itajubá). 

Dentre as apresentações realizadas, destacam-se: 

- A comemoração dos 46 anos do Coral com uma solene Missa 

em Ação de Graças, em 11 de maio na Igreja Matriz. 

- A participação no Festival de Música Sacra na Comunidade 

Sol de Deus, em Itajubá, em 22 de junho, a convite de Thiago 

Alexandrino Gonçalves, regente do coro dessa comunidade. 

- A participação nos festejos comemorativos do Jubileu de 

Ouro do Pe. Vicente Pereira Gomes, nosso conterrâneo e 

vigário em Andradas há muitos anos. Após a missa houve 

também um pequeno recital. Os eventos ocorreram naquela 

cidade em 26 de julho de 2008. 

- Encerrados os compromissos o Coral retorna aos seus 

ensaios para participar em 6 de setembro do Festival de Corais 

em Itanhandu a convite de Marialva Rocha Loures, regente do 

Coral Serra Azul. Programação nova. Repertório novo. 
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- Um mês após o Festival de Itanhandu o Coral prepara um 

evento totalmente diferente: A Missa Solene do Centenário da 

Paróquia de Maria da Fé, em 11 de outubro. Após a missa um 

breve recital com repertorio diversificado. 

- Menos de um mês após as apresentações em Maria da Fé, 

surge o tradicional Festival de Corais em Poços de Caldas, 

organizado por Valderez Medina Ferreira, regente do famoso 

Coral Camargo Guarnieri. Isto se deu em 9 de novembro. 

- A antiga Corporação Musical Santa Cecília comemora seus 

130 anos de existência. O Coral Vozes de Euterpe se fez 

presente e cantou a missa em ação de graças. Isso ocorreu em 

22 de novembro de 2008. 

- Um evento de grande porte se aproxima, o XXV Festival de 

Natal – XXV Encontro Intermunicipal de Corais – em 6 de 

dezembro. Participaram desse tradicional e magnífico evento 

oito corais: Coral Vozes da Cela de São Lourenço, Coral Vozes 

de Maria da Fé, Coral do Seminário Arquidiocesano de Pouso 

Alegre, Coral Lá de Minas de Poços de Caldas, Coral do CEP – 

Centro de Educação Profissional Tancredo Neves de 

Brazópolis, Coral Campanhense de Campanha, Coral 

Municipal Selma Terezinha Furchi Alvisi de Poços de Caldas e 

Coral Vozes de Euterpe de Brazópolis. 

- E finalmente a participação na Missa Solene do Jubileu de 

Ouro de Ordenação Sacerdotal do Pe. Vicente Pereira Gomes, 

em 30 de dezembro (a data do jubileu é 28 de dezembro), na 

Igreja Matriz de Brazópolis. 

Num universo de 40 apresentações foram salientadas apenas 

nove em virtude de suas peculiaridades. 

Ano de 2009. Nesse ano o Coral Vozes de Euterpe realizou um 

pequeno número de apresentações, o que causou certa 

estranheza. A média de eventos é de 30 a 35 por ano. 
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Entretanto foram totalizados apenas 20, sendo 16 no 

município e 4 em outras localidades. Recitais, somente dois: o 

primeiro em 4 de julho em comemoração ao centenário de 

nascimento de Madre Maria Imaculada da Santíssima 

Trindade, fundadora do Carmelo Sagrada Família de Pouso 

Alegre, e o segundo o XXVIº Festival de Natal – XXVIº Encontro 

Intermunicipal de Corais em 5 de dezembro. Participaram do 

festival os seguintes coros: Coral da Fundação Bradesco de 

Itajubá, Coral Canto e Encanto de Heliodora, Coral do 

Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, Coral do CIC – 

Colégio Imaculada Conceição de Brazópolis, Coral 

Campanhense de Campanha, Coral Sol de Deus de Itajubá, 

Coral Cantares de São José dos Campos (SP), Coral do CEP – 

Centro de Educação Profissional de Brazópolis e Coral Vozes 

de Euterpe. 

Após a apresentação de cada coro os corais se organizaram 

num grande coro e apresentaram as tradicionais canções de 

Natal. Algo arrebatador! Que nos eleva aos céus! Que derrama 

lágrimas! 

O ano de 2010 não apresentou avanços em termos de 

apresentações e grandes concertos. Foram realizados apenas 

17, sendo 16 no município e uma em outra localidade. 

Evidentemente o que se reduziu em quantidade, ampliou-se 

em qualidade. 

Destacam-se dois eventos: o XXVII Festival de Natal – XXVII 

Encontro Intermunicipal de Corais, ocorrido em 4 de 

dezembro. Houve a participação dos seguintes corais: Coral 

Infanto-Juvenil Mensageiro da Alegria, Coral Sol de Deus e 

Coral da UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, Coral 

Canto e Encanto de Heliodora, Coral do INATEL – Instituto 

Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, Coral 
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Vozes da Cela de São Lourenço, Coral Municipal de Poços de 

Caldas, Coral do CEP e Coral Vozes de Euterpe de Brazópolis. 

Um destaque especial. O Coral Vozes da Cela de São Lourenço, 

regido por José Henrique Martins, mais conhecido por Zeca, 

deu um toque especial ao festival. É constituído de presidiários 

e polarizou a atenção do público que o aplaudiu em pé com 

muita comoção. Que esta acolhida calorosa faça com que cada 

integrante reflita e, no dia de amanhã, integre-se à sociedade 

com novas perspectivas de vida. 

Em 12 de dezembro o Coral participou de um Concerto de 

Natal, intitulado “Natal no Campus” promovido pela UNIFEI – 

Universidade Federal de Engenharia de Itajubá, na Quadra de 

Eventos. Estavam presentes, entre outros, diversos corais 

infantis das Escolas Municipais de Itajubá. 

O ano de 2011 deu um avanço em relação ao ano anterior. 

Foram realizadas 25 apresentações – 19 no município de 

Brazópolis e 6 em outras localidades: Poços de Caldas, 

Andradas, Caldas, Maria da Fé, Varginha e Lorena (SP). 

Alguns destaques importantes: 

- No dia 7 de março comemorou-se, em pleno período de 

carnaval, o aniversário de 90 anos de nossa colega Judith 

Gomes Faria Minchetti com missa em ação de graças celebrada 

no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, neste 

município. Um grande coro constituído por integrantes do 

Coral e antigos cantores cantou a missa. Tudo de surpresa. 

Ela somente percebeu quando adentrava ao Santuário com a 

explosão do canto inicial. José de Lima dos Santos, muito 

próximo a ela, deslocou-se de Florianópolis (SC) para 

participar dessa especial celebração. Ela merecia e seus 

colegas o comprovaram. 
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- Nos dias 2 e 3 de abril foi realizado um grande evento em 

Poços de Caldas e Andradas. O Coral Vozes de Euterpe se uniu 

ao Coral Camargo Guarnieri e Orquestra Sinfônica Municipal, 

ambos de Poços de Caldas, para a execução, em forma de 

concerto, da Missa da Coroação em Dó Maior KV 117 de 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Esta missa foi 

composta para coro a 4 vozes, solistas (S-C-T-B) e orquestra. 

Uma grande realização para um coro do interior que quase 

sempre cantou “a cappella” ou acompanhado por um teclado. 

A primeira parte do programa constou de algumas peças para 

coro e orquestra, com regência de Rodrigo Fabiano Mendes 

Nogueira, regente do Coral Vozes de Euterpe, e a segunda – a 

Missa da Coroação – sob a regência de Valderez Medina 

Ferreira do Coral Camargo Guarnieri. 

- No dia 15 de maio foi aberto o Ano Jubilar do Coral Vozes de 

Euterpe em preparação aos 50 anos com uma Solene Missa em 

Ação de Graças, na Igreja Matriz de São Caetano, em 

Brazópolis. Foram 49 anos de lutas, desafios e conquistas com 

foco e metas bem definidos, tendo a música sacra como seu 

carro-chefe. 

- Em 16 de setembro o Coral foi convidado a participar da 

Missa em Ação de Graças pelos 110 anos de Emancipação 

Político Administrativa de Brazópolis. Ao longo de sua história 

percebe-se que o Coral sempre se fez presente nas mais 

diversas comemorações sacras ou não. Um Coro integrado nos 

mais diversos acontecimentos sócio-culturais. Isso se 

expandiu para os municípios vizinhos nos Estados de Minas 

Gerais e São Paulo. A cidade de Brazópolis passou a ser mais 

conhecida no cenário nacional graças à expansão de seu Coro. 

Quantas vezes ouvimos dizer: “Brazópolis, aquela cidade que 

tem um coro famoso”. Ainda: “Não é preciso ir ao Vaticano para 

ver e ouvir um maravilhoso coro. É só ir a Brazópolis”. Ou 

ainda: “Quando o Coral de Brazópolis canta, a gente reza 
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melhor”. E assim por diante. Há também vozes contrárias: 

pessoas que não gostam de participar das celebrações quando 

o Coral se apresenta. Acredita-se que seja falta de 

sensibilidade por algo mais elevado, ou mesmo, falta de uma 

cultura mais refinada. 

Constando ainda dos festejos da Semana da Cidade, realizou-

se uma Sessão Lítero Musical integrando outros valores 

culturais do município: TAB - Teatro Amador Brazopolense, 

Corporação Musical Santa Cecília, música câmara, poesia, 

crônica e outros. Arte para todos os gostos. Brazópolis tem 

muito a oferecer. 

Saindo do município, em 19 de novembro o Coral participou 

do 16º Encontro de Corais “Noite das Vozes”, no Teatro São 

Joaquim – Centro UNISAL, em Lorena (SP). Algo deixou a 

desejar: um evento tão importante em um espaço muito 

reduzido. Cada coro se apresentava e saía, não podendo ouvir 

o próximo. Apenas o público fixo tinha a possibilidade de ouvi-

los. 

Dezembro chegou. As canções natalinas soam aos ouvidos de 

todos. Os Festivais de Natal tomam o seu lugar. Brazópolis 

agendou o seu no ano anterior. Eis que 3 de dezembro 

despontou. Os corais vão chegando um a um. Para recepcioná-

los o Coral Vozes de Euterpe, após farto lanche e ensaio geral, 

segue a apresentação. Na sequência do programa se 

apresentaram: Coral Canto Cênico de Varginha (MG), Coral 

Ministério “Agnus Dei” de São Lourenço (MG), Coral da 

Fundação Bradesco de Itajubá (MG), Coral Maurício França 

Mendes (antigo Coral Bach) de São Lourenço (MG), Coral 

Camargo Guarnieri de Poços de Caldas (MG), Coral Maria de 

Nazaré de Lorena (SP) e, finalmente, Coral Vozes de Euterpe de 

Brazópolis. 
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Em 11 de dezembro o Coral seguiu para Varginha convidado a 

participar do 6º Concerto de Natal promovido pela Paróquia do 

Mártir São Sebastião. Foi um tributo ao Maestro Adalberto 

Silvério Costa, fundador do Coral de Varginha. Adalberto, 

muito amigo do Coral Vozes de Euterpe, deixou-nos muito 

cedo. Grande perda para seu município e para o movimento 

coral do Sul de Minas. Que ele olhe por todos nós. 

Ao encerrar a quinta década do Coral Vozes de Euterpe – 

12/05/2012 – dois grandes momentos devem ser salientados: 

- No dia 24 de março foi realizado um grande concerto na Igreja 

Matriz de Brazópolis, como parte das comemorações do 

Jubileu de Ouro do Coral. Fizeram parte do concerto o Coral 

Camargo Guarnieri e Orquestra Sinfônica Municipal, ambos 

de Poços de Caldas, e Coral Vozes de Euterpe. Constou do 

programa: Coral da Cantata 147 – Jesus, alegria dos homens 

e de J.S.Bach (1685-1750) e Ave verum de Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791) sob a regência de Rodrigo Fabiano Mendes 

Nogueira (regente do Coral Vozes de Euterpe). Em seguida foi 

executada a Missa da Coroação de Wolfgang Amadeus Mozart 

para coro a 4 vozes, solistas (soprano, contralto, tenor e baixo) 

e Orquestra, regido por Valderez Medina Ferreira. Atuaram 

como solistas: Andreia Balbino (soprano), Ida Latrônico 

(contralto), José Rezende Vilela (tenor) e Fabiano de Souza 

Pereira (baixo). O programa se encerrou com Aleluia de 

Haendel (1685-1759). A apresentação contou com numeroso 

público, compensando os esforços de todos com a preparação 

desse magnífico concerto. 

Em 12 de maio celebrou-se solenemente o cinquentenário do 

Coral Vozes de Euterpe com Missa em Ação de Graças na Igreja 

Matriz de Brazópolis, cantada por um coro de, 

aproximadamente, 120 vozes, constituído por atuais e antigos 

cantores. A missa escolhida foi a de Nossa Senhora do Brasil, 

de autoria de Pe. José Alves, acompanhada ao teclado por 
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Sebastião Oswaldo Aranha de Faria e Maria Alba Mendonça de 

Faria. Dividiram a regência Newton Alfredo Ribeiro de 

Noronha, Rodrigo Fabiano Mendes Nogueira e José Rezende 

Vilela. Momentos de alegria. Momentos de recordação. 

Momentos de encontro. Momentos de saudade. Estiveram 

presentes antigos cantores vindos de várias partes do país e 

que não mediram esforços para participar do 14º Encontro de 

Antigos Cantores nas comemorações do Grande Jubileu. 


