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A HISTÓRIA NARRA – OS FATOS COMPROVAM 

PRIMEIRA PARTE 

Ao iniciar a quarta década – 12.05.1992 – o Coral Vozes de 
Euterpe, com 18 apresentações entre janeiro e maio, percebe-
se que a rotina foi retomada – ensaios e cumprimento de sua 
agenda. De maio a dezembro foram realizados 12 (doze) 
cerimônias litúrgicas e 6 (seis) eventos de caráter não 
litúrgico. 

O Jornal Brazópolis – nº 2.821, de maio de 1992 – em seu 
“Espaço Cultural” – Os 30 anos do Coral Vozes de Euterpe – 
assim se expressa: 

“O Coral Vozes de Euterpe é como uma síntese desta 
pequena terra, em que a semente de Cultura e Arte se 
confundem com nossa própria origem. Tão difícil quanto 
historiar a evolução e as atividades, é mensurar sua 
própria importância para Brasópolis e para nossa região”. 
Essas palavras foram escritas pelo saudoso redator, João 
Mário Braga Mendonça, quando da comemoração dos 25 
anos de vida do Coral Vozes de Euterpe. 

Inúmeros foram os cumprimentos recebidos através de 
ofícios, cartões e telegramas constantes em nossos arquivos. 
A história narra o que os fatos comprovam. 

Nesse período as apresentações foram realizadas nas cidades 
de Santa Rita do Sapucaí, Campanha, Jacutinga, Pouso 
Alegre, Itajubá e Brazópolis. 

Ressaltam-se as seguintes apresentações: 

Missa Solene do 30º aniversário do Coral Vozes de Euterpe 
(17/05/1992), Missa Solene nas comemorações do 
Centenário de Emancipação Política de Santa Rita do Sapucaí 
(21/05/1992), Missa Solene da Festa de São Caetano, 
Padroeiro de nossa Paróquia (07/08/1992), Missa Solene do 
Jubileu de Ouro de Ordenação Sacerdotal do Mons. Sebastião 
Carvalho de Vieira, Pároco de Jacutinga (14/11/1992), 
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Concerto de Natal em Brazópolis (29/12/1992), curiosamente 
a apresentação de nº 1.000 (mil), e a Missa em Ação de 
Graças pela posse do novo Prefeito Josias Gomes 
(30/12/1992). 

No ano de 1993 o Coral Vozes de Euterpe teve um número 
maior de apresentações em relação ao anterior – ao todo 38 
(trinta e oito), sendo 17 (dezessete) em Brazópolis e 21 (vinte e 
uma) em outras localidades. Apresentou-se em 10 
municípios, além de Brazópolis: Maria da Fé (MG), 
Paraisópolis (MG), Pedralva (MG), Pouso Alegre (MG), Itajubá 
(MG), São Lourenço (MG), Poços de Caldas (MG), Campestre 
(MG), Campanha (MG) e Campos do Jordão (SP). 

Num universo de tantas apresentações destacam-se algumas 
em virtude de suas especificidades. No contexto da Semana 
Santa, na qual como de costume, o coral participou 
ativamente, foram realizados Concertos Sacros nas seguintes 
localidades: Brazópolis (03/04), Paraisópolis (05/04), Pouso 
Alegre/Capela do Carmelo (06/04), Itajubá/Convento das 
Irmãs da Providência (07/04). 

Em 16 de maio o coral comemorou com Missa em Ação de 
Graças o seu 31º aniversário. No dia seguinte foram 
retomados os ensaios em vista de algo inusitado. 

Uma oportunidade tão sonhada, mas ainda não concretizada. 
Em 3 de julho de 1993 o Coral Vozes de Euterpe e Coral 
Camargo Guarnieri de Poços de Caldas e Orquestra Sinfônica 
Municipal da mesma cidade se unem para um grande 
concerto no Salão Nobre do Palace Casino de Poços. 
Apresentaram-se como solistas, Irenilda Menegusso 
(soprano), Jarbas Taurino (tenor) e Orival Bento Gonçalves 
Filho (baixo), sob a regência de Jean Reis. 

A obra executada foi a Missa em Sol Maior de F. Schubert 
(1797-1828). 
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A programação acima também foi exibida em Brazópolis em 
28 de novembro na Igreja Matriz. Desta vez o tenor solista foi 
o regente do Coral Vozes de Euterpe. 

A promoção do evento coube à Prefeitura Municipal – Divisão 
de Cultura – Coral Vozes de Euterpe/Associação de 
Promoções Culturais. O Jornal Brazópolis nº 2.838/9, 
noticiou a realização do concerto. 

O sonho se tornou realidade. 

Em 24 de outubro, a convite do Carmelo Sagrada Família, o 
Coral retornou a Pouso Alegre para comemorar com uma 
Solene Missa em Ação de Graças o Cinquentenário da 
chegada das Irmãs Carmelitas àquela cidade. O Coral ficou 
sobremaneira honrado com o convite. Com brilhantíssima 
apresentação cumpriu o seu papel. 

Em 6 de novembro do mesmo ano o Coral Vozes de Euterpe é 
novamente convidado para se unir ao Coral Camargo 
Guarnieri e à Orquestra Sinfônica Municipal, ambos de Poços 
de Caldas, para cantar a Missa em Sol Maior de F. Schubert 
(1797-1828) em comemoração ao aniversário da cidade. A 
missa foi celebrada na Igreja Matriz. A apresentação foi um 
sucesso. No dia seguinte o Coral participou do Festival de 
Corais de Poços de Caldas com a presença de corais de 
diversas localidades do país.  

Para encerrar o intercâmbio naquele ano entre o Coral Vozes 
de Euterpe, o  Coral Camargo Guarnieri e a Orquestra 
Sinfônica Municipal foi executada pela última vez, no dia 28 
de novembro, a referida missa em forma de concerto em 
nossa Igreja Matriz de São Caetano. 

No ano de 1993 não houve Festival de Natal nem Concerto de 
Natal em nossa cidade, mas um grande concerto em Campos 
do Jordão (SP) em 17 de dezembro. Assim se encerrou aquele 
ano. 
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Desponta o ano de 1994. Este superou as expectativas dos 
componentes em número de apresentações – 77 – sendo 64 
em Brazópolis e 13 em outras localidades (Itajubá, Santa Rita 
do Sapucaí, São Lourenço, Piranga, Campanha e Andradas). 

Entre as inúmeras apresentações rotineiras realizadas no 
Município de Brazópolis, destacam-se algumas por questão 
de relevância. Em 1º de janeiro, como aconteceu em anos 
anteriores, cita-se o “Concerto pela Paz” no desejo de que a 
paz atinja todos os homens e todas as nações. 

Em meio às alegrias que perpassam os corações, o Coral 
perdeu mais um de seus antigos cantores. Faleceu Dilma 
Gomes Veloso Vizoto, contralto que, por longo tempo, prestou 
sua colaboração junto ao naipe ao qual pertencia. O Coral 
participou de suas exéquias em 14 de março de 1994. 

Em 15 de maio comemorou-se o 32º aniversário do Coral com 
uma solene Missa em Ação de Graças. Com uma agenda 
lotada não nos foi possível preparar um concerto. 

Mais um registro de tristeza. Em 29 de maio o coral 
participou da missa de corpo presente celebrada na Igreja 
Matriz de Brazópolis pelo Mons. José Roberto da Silva por 
alma de Ana Faria Martins (D. Anita). Suas filhas Maria 
Aparecida, Maria Inez e Helena integraram o Coro de Natal 
em épocas passadas. Atualmente Helena Machado Resende, 
além de atuar no naipe soprano, exerce a função de Primeira 
Secretária do Coral Vozes de Euterpe. 

Comemorado o aniversário, o Coral se prepara para mais um 
festival. Em 4 de junho ele se fez presente no Festival Bach 
de São Lourenço, cujos ecos nos levaram até a querida 
Cacilda Martins de Melo Cabizuca que durante muitos anos 
promoveu grandes eventos culturais em sua cidade. A ela 
nossa imorredoura saudade. 

Mais uma vez o Carmelo Sagrada Família de Pouso Alegre se 
prepara para comemorar a sua grande festa – Nossa Senhora 
do Carmo – em 16 de julho. Na véspera, dia 15, o Coral 
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participou da novena preparatória. Como sempre a acolhida 
foi maravilhosa. Após a missa foi servido um delicioso 
coquetel. 

No dia seguinte, 16 de julho, o Coral partiu para a cidade de 
Piranga (MG) para dois compromissos: concerto na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário e, no dia seguinte – 17 – missa na 
Igreja Nossa Senhora da Conceição. O Coral foi acolhido 
calorosamente pela população, sobretudo pela família de 
Maria das Dores Milagres Lisboa, componente do Coral no 
naipe dos sopranos. Após a missa das 11 horas, cantada pelo 
Coral, a família de Dorinha (Maria das Dores) ofereceu em 
sua residência uma deliciosa feijoada. Gentileza de mineiro. 
Após o almoço o Coral retornou a Brazópolis. 

30 de setembro. A cidade amanheceu triste. Às 6h 30 min 
dobraram os sinos. A população se assustou com esse alerta. 
Eis que na madrugada daquele dia faleceu nosso Pároco 
Mons. José Roberto da Silva que, por longos anos, dirigiu a 
Paróquia. Tranquilo, sempre de boa paz, não se aborrecia 
com nada. Não levantava a voz. Muito acessível. Contornava 
todos os aparentes conflitos. Enfim o Coral perdeu um grande 
aliado. Com gratidão prestou-lhe as últimas homenagens. 
Cantou em suas exéquias e na missa de 7º dia. Neste dia 
esteve presente o Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre. 

O Conservatório Estadual de Música JKO de Pouso Alegre 
convidou o Coral para uma apresentação em 27 de 
outubro/1994 em seu Auditório. O concerto foi uma 
homenagem à Soprano Luzia Parenti do Couto, professora do 
Conservatório. 

No pequeno cartaz constou o seguinte agradecimento: 
“Vilela, você aceitou o nosso convite, com a fineza que 
lhe é peculiar. Somos gratos a você e às Divinas Vozes de 
Euterpe. Deus o proteja sempre! Pelo Departamento de 
Canto, Neusa Maria Casalecchi Zuchetto – 27/10/94” 

A cidade de Campanha (MG) promoveu o seu 4º Festival de 
Corais em 29 de outubro. O Coral Vozes de Euterpe foi 
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convidado a participar. Mais seis corais se apresentaram. A 
oportunidade de ouvir e apreciar diversos coros traz  
inúmeros benefícios. Todos saem aprendendo com as lições 
de cada coro, sobretudo com as dos mais experientes. 

Em 5 de novembro o Coral segue para a cidade de Andradas 
(MG) para duas apresentações – Missa e Concerto de 
abertura da Semana Cultural de Andradas. 

Por diversas vezes o Coral se apresentou nessa cidade. A boa 
acolhida é sua marca registrada, o que contribui muito com o 
sucesso da apresentação. 

Em 10 de dezembro foi realizado o XIV Festival de Natal – XIV 
Encontro Intermunicipal de Corais – com a participação de 7 
(sete) corais, sendo 4 (quadro) de Brazópolis e 3 (três) de 
outras localidades: Santa Rita do Sapucaí (MG), São 
Lourenço (MG) e Poços de Caldas (MG). É sempre oportuno 
encerrar o ano com um grande Concerto de Natal. As canções 
natalinas invadem o nosso coração e nossa mente e nos 
impulsionam a projetar novos sonhos. 

Finalizando o ano de 1994, em 22 de dezembro, o Coral 
participou do programa “Viva o espírito de Natal” em Pouso 
Alegre. Grande oportunidade de reflexão e partilha entre 
todos dentro de um espírito de fraternidade, igualdade e amor 
ao próximo. O Coral fez a sua parte. Que todos também a 
tenham feito. “Que o céu envie à terra o Justo que 
esperamos”. (Refrão do Hino do Ofício Divino do tempo do 
Advento). 

Após essa data o Coral se limitou a participar nas cerimônias 
litúrgicas, como de costume, na cidade de Brazópolis. 

O ano de 1995 foi muito fecundo quanto ao número de 
eventos – 73 (setenta e três), sendo 49 (quarenta e nove) 
nesta cidade e 24 (vinte e quatro) em outras localidades, 
conforme consta em nosso Quadro Informativo de 
Apresentações/95. 



        Coral Vozes de Euterpe 
                 Rua Silvestre Ferraz, 108, Centro – Brazópolis 

                37530-000  (35) 3641-1557  

                www.coralvozesdeeuterpe.com  

 

 

 7 

Apesar da importância de cada apresentação, algumas 
merecem ser destacadas. 

O Coral, como de costume, participou de todas as celebrações 
litúrgicas da Semana Santa em Brazópolis, entre 9 e 16 de 
abril. 

Convidado a participar da novena de Santo Antônio, 
Padroeiro da Paróquia de Paraibuna (SP), o Coral se 
apresentou na missa da novena e realizou um concerto na 
mesma igreja em 4 de junho/95. A acolhida foi excelente e as 
apresentações um sucesso. A promoção do evento coube aos 
nossos conterrâneos Delclécio Campos Caridade Júnior e sua 
esposa Margarete Faria Noronha Caridade que, por muitos 
anos, integraram o Coral. 

Novamente convidado, realizou um concerto na Capela do 
Convento das Irmãs da Providência em Itajubá, no dia 30 de 
julho. 

Em 5 de agosto, a convite do Maestro José Barreto, o Coral  
apresentou um concerto no Teatro São João da Universidade 
de Taubaté (SP) e, no dia seguinte, cantou uma missa na 
Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida 
(SP). 

Participou ainda em Aparecida, por quatro vezes, de missas 
na Basílica e no Seminário Santo Afonso em 14 de outubro e 
2 e 3 de dezembro. Sempre com grande sucesso. 

Finalizando o ano, em 9 de dezembro, o Coral promoveu o XV 
Festival de Natal – XV Encontro Intermunicipal de Corais de 
Brazópolis. O festival contou com a participação de oito 
corais: Coral de Cambuquira (MG), Coral Municipal de Poços 
de Caldas (MG), Coral Haoc de São Paulo (SP), Coral da E.E. 
Técnico-Industrial Tancredo Neves de Brazópolis (MG), Coral 
Serra Azul de Itanhandu (MG), Madrigal Musicanto de Itajubá 
(MG), Coral do INATEL - Instituto Nacional de 
Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí (MG) e Coral 
Vozes de Euterpe. 
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Após o recesso do mês de janeiro, o Coral retornou as suas 
atividades. No ano de 1996 o Coral teve um grande trabalho 
com sua extensa agenda – 56 apresentações, sendo 45 
(quarenta e cinco) em Brazópolis e 11 (onze) em outras 
localidades. Como sempre predominaram as celebrações 
litúrgicas – 46 (quarenta e seis). 

Algumas apresentações nos chamaram a atenção: a 
participação nas celebrações litúrgicas da Semana Santa 
(31/03 a 07/04), a participação na Missa Solene da Festa da 
Padroeira de Extrema (18/05), Solenidade de Pentecostes 
(25/05), o Jubileu de Prata do Coral Bach de São Lourenço 
(01/06), a Solenidade de “Corpus Christi” (06/06), a 
participação na Missa da Festa da Padroeira da Paróquia de 
Jacutinga (09/06), a participação na novena do Carmelo 
Sagrada Família em Pouso Alegre (14/07), a cerimônia dos 25 
anos de morte do Mons. Noronha em Brazópolis (16/07),  a 
Missa Solene de São Caetano, Padroeiro da Paróquia (07/08), 
o Concerto do Coral Vozes de Euterpe na Igreja Matriz de 
Brazópolis (24/08), o Concerto do Coral na Capela do 
Convento das Irmãs da Providência, em Itajubá (25/08), a 
participação no Festival de Corais do Colégio Padre Machado 
(31/08 e 01/09, em Belo Horizonte, o Concerto de 
inauguração do Auditório “Profª Maria d’Assunção Gomes de 
Melo” na E.E. Técnico-Industrial Tancredo Neves (09/11). 
Estavam presentes seus filhos, genros e noras e demais 
familiares. Finalmente, a participação no Festival de Corais 
da Escola de Medicina de Pouso Alegre (08/12). 

Em 1996 não houve Festival de Natal em Brazópolis. 

Como se pôde notar, houve uma enorme agenda a ser 
cumprida com programações específicas e em localidades 
diferentes. 

Nem sempre as apresentações ocorriam em situações 
favoráveis e tranquilas. Recursos financeiros indisponíveis. 
Ônibus sem conforto. Alimentação precária. Chegada sem 
alguém para recepcionar o Coro. Troca de roupa no ônibus 
ou no banheiro. E muitas outras... 
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1997 - também uma agenda bastante extensa. Grande 
número de apresentações em Brazópolis – 50 (cinquenta) e 
em outras localidades 7 (sete). 

Seguem alguns destaques: 

- Concerto Sacro em 22 de março, na Capela do Convento das 
Irmãs da Providência, na cidade de Itajubá. 

- Participação na Missa do Jubileu de Prata de Ordenação 
Sacerdotal do Pe. Arquimedes Carvalho Andrade em 
Jacutinga, em 1º de maio. O Coral cantou também em sua 
Ordenação Sacerdotal 25 (vinte e cinco) anos atrás. Com sua 
bela voz de tenor participou diversas vezes em eventos 
especiais do Coral. 

- Missa do 35º aniversário do Coral, em 25 de maio (a data da 
fundação é 12/05/1962). 

- Participação na Missa Solene do Padroeiro da Paróquia de 
Bom Repouso (MG) em 31 de agosto. 

- Participação na Novena de Nossa Senhora Aparecida, no dia 
4 de outubro, em Aparecida (SP). 

- Participação nas solenidades em comemoração ao 
Centenário de nascimento do Mons. Joaquim de Oliveira 
Noronha, nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro, em Brazópolis. 

- Realização do XVI Festival de Natal – XVI Encontro 
Intermunicipal de Corais em 6 de dezembro. 

- Concerto de Natal na Igreja Matriz de São José em 
Paraisópolis, em 19 de dezembro. 

- Missa em Ação de Graças, em Brazópolis, pelo X Encontro 
de Antigos Cantores, em 27 de dezembro. 

E muitas outras não relatadas, mas que fizeram parte de 
nossa agenda. 
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1998 - Dando sequência aos aspectos cronológicos deparou-
se com um ano em que o Coral realizou um pequeno número 
de apresentações - 21 (vinte e uma) -  sendo 14 (quatorze) em 
Brazópolis e 7 (sete) em outras localidades: Aparecida (SP), 
Pouso Alegre (MG), Itajubá (MG), Poços de Caldas (MG) e 
Piranguçu (MG). 

Entre as apresentações destacam-se: 

- Em 17 de janeiro e 4 de abril o Coral participou de duas 
missas no Santuário-Basílica de Nossa Senhora, em 
Aparecida (SP), transmitidas pela TV Rede Vida. É sempre 
honroso ser convidado pela Basílica para solenizar suas 
celebrações litúrgicas. 

- Entre 5 e 12 de abril o Coral cantou as cerimônias da 
Semana Santa, como ocorreu nos outros anos.  

- Em 11 de maio o Coral comemorou com Missa em Ação de 
Graças o seu 36º aniversário de fundação. É sempre uma 
nova emoção. 

- Jubileu de Prata de Ordenação do Pe. Everaldo. O Jornal “O 
São Paulo”, Semanário da Arquidiocese de São Paulo – Ano 
43 – nº 2.190 de 17 de junho de 1998 – noticiou a 
participação do Coral Vozes de Euterpe. Em 27 de junho, às 
20 horas, o Coral apresentou um pequeno recital com sete 
peças e no dia 28, às 10 horas, cantou a Missa do Jubileu de 
Prata de Ordenação Sacerdotal do Pe. Everaldo Sanches 
Ribeiro. Indagado pela comissão de festas sobre o presente 
que gostaria de ganhar, Pe. Everaldo respondeu sem titubear: 
“a presença do Coral Vozes de Euterpe em sua missa”. 
Tudo transcorreu conforme seu desejo. 

- Entre tantas alegrias uma grande tristeza para os 
componentes do Coral: o falecimento do tenor José Dimas do 
Nascimento Lima. Voz primorosa. Solista invejável. 
Segurança impecável. Uma grande lacuna. O Coral cantou 
em suas exéquias. 
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No dia de sua internação em Paraisópolis, o Coral recebeu 
um recado seu: “no próximo sábado estarei no ensaio 
geral”. Infelizmente faleceu no dia seguinte. Uma perda 
lastimável. Um triste 17 de agosto. 

Como ocorre nos grandes acontecimentos da Paróquia de 
Brazópolis, no dia 30 de setembro foram comemorados os 
150 anos de sua criação. O Coral foi convidado e participou 
da Solene Missa em Ação de Graças. Um grande marco em 
nossa história. 

Outro evento de grande repercussão em todo o Sul de Minas 
e Vale do Paraíba – a realização do XVII Festival de Natal – 
XVII Encontro Intermunicipal de Corais – em 5 de dezembro.  
Presentes estavam oito corais: Coral dos Meninos Cantores e 
Coral Infanto-Juvenil Feminino de Brazópolis (MG), Coral 
Municipal de Poços de Caldas (MG), Coral Nó na Goela de 
Poços de Caldas (MG), Coral da ETET de Brazópolis (MG), 
Coral Camargo Guarnieri de Poços de Caldas (MG), Madrigal 
Musicanto de Itajubá (MG), Coral do INATEL de Santa Rita do 
Sapucaí (MG) e Coral Vozes de Euterpe de Brazópolis (MG). 

Na quarta página do programa constou a seguinte 
mensagem: “Natal – Paz para todos. A paz de cada um 
estará sempre incompleta, enquanto não houver a paz de 
todos os homens, paz que é fruto da justiça”. Mosteiro de 
Caxambu. 

 

 

 

 

 

 

 


