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CRONOLOGIA – UMA SURPRESA A CADA INSTANTE... 

SEGUNDA PARTE 

Novo ano se inicia. Novas ideias surgem. Projetos se 
despontam. Daí se desenvolve outro projeto não menos 
importante, mas de menor repercussão, colocado em prática 
no período de 16 de dezembro de 1985 e 3 de janeiro de 
1986. Esse é seu nome: “O Coral nas Praças”, sendo 
desenvolvido pelo Coral Vozes de Euterpe e contemplando dez 
praças de nossa cidade: Praça Dr. Ataliba de Morais (16/12), 
Praça Getúlio Vargas (17/12), Praça N. S. Aparecida (18/12), 
Praça Abelardo Vergueiro (19/12), Praça D. Sinhá (20/12), 
Praça da Matriz (20/12), Praça Mons. Noronha (31/12), Praça 
José Gouveia e Praça Wenceslau Braz (03/01/1986). 

O repertório comum a todos, apresentado pelo coral, constou 
de canções populares e folclóricas de fácil compreensão, 
cantigas natalinas, encerrando-se, como não poderia deixar 
de ser, com Noite feliz de F. X. Gruber (1787-1864) e arranjo 
de Sebastião Oswaldo Aranha de Faria. O resultado foi 
altamente positivo e gratificante, visto que o coral foi ao povo 
e levou a sua mensagem de alegria e paz através de belas 
melodias, sobretudo as de natal. 

Ao iniciar o ano de 1987, o Coral Vozes de Euterpe 
apresentou à comunidade um concerto de canções natalinas 
intitulado “Concerto pela Paz” com algo inovador: em 
determinado momento várias palavras, no contexto de paz, 
foram proferidas por elementos do coro – amizade, felicidade, 
fraternidade, saúde, luz – e outras, encerrando-se por “paz” 
pelo coro todo. Para essa ocasião todos os elementos se 
apresentaram inteiramente de branco. Era primeiro de 
janeiro de l987. 

Nos meses subsequentes (fevereiro, março e abril) o coral 
retorna a sua rotina e se prepara para comemorar os seus 25 
anos. Em 12 de maio, todos radiantes de alegria, 
comemoraram o Jubileu de Prata em dois grandes momentos. 
Às 19h Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz e, logo 
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após, um concerto no Auditório da EE Presidente Wenceslau 
(antigo Ginásio Brazópolis-1927/1964), local onde se realizou 
o concerto inaugural (12/05/1962), oportunidade essa em 
que foi apresentado o mesmo programa da fundação do coro. 
Ressalta-se: diversos cantores do início ainda participavam 
ativamente do coro. Muitos se encontravam na plateia. Foram 
momentos de grande emoção e de intensa saudade. 
Registram-se aqui algumas congratulações recebidas de 
pessoas amigas e autoridades: Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (publicação contida no Órgão Oficial em 
02/07/1987), Governador do Estado Exmo. Sr. Newton 
Cardoso, FMCC, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer de Itajubá, Diretor da Escola da Comunidade 
de Brazópolis, Coral Camargo Guarnieri de Poços de Caldas, 
Coral de Cambuquira, Conservatório Estadual de Música 
J.K.O. de Pouso Alegre, Sebastião Oscar (Belo Horizonte), 
Regina Célia Ribeiro (Itajubá), Edilson Cruz (FMCC/Belo 
Horizonte), Sérgio Gomes Fernandes (Belo Horizonte), Antonio 
Carlos Faria (Belo Horizonte), Pe. Vicente Pereira Gomes, Pe. 
Everaldo Sanches Ribeiro (São Paulo), Deputado Estadual 
José Maria Chaves, Regente Delva Emerich (ESAL/Alfenas), 
Maria Aparecida Vergueiro, Maestro Edino Krieger (Diretor do 
Instituto Nacional de Artes/FUNARTE/Rio de Janeiro) e 
muitos outros. 

As datas importantes e significativas eram destacadas através 
de comemorações. Assim ocorreu com o Jubileu de Prata do 
Coral Vozes de Euterpe. Em 14 de junho de 1987 se realizou 
o IX Encontro dos antigos cantores com um concerto na 
Igreja Matriz. Este concerto constou de dois momentos. O 
evento abriu-se com uma apresentação em homenagem aos 
antigos cantores, com a execução de oito peças, e o segundo 
momento com quatro peças executadas pelos antigos e atuais 
cantores, num total de 69 (sessenta e nove) elementos. 

Outro evento a ser destacado é o XI Festival de Natal – XI 
Encontro Intermunicipal de Corais. Foi realizado em doze de 
dezembro, na Igreja Matriz de Brazópolis, com a presença de 
sete corais, sendo três de Minas Gerais e quatro do Estado de 
São Paulo (São José dos Campos e Taubaté). 
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Muitas outras apresentações, sobretudo litúrgicas, foram 
realizadas ao longo do ano. Impossível nomeá-las. Constam 
apenas em nossos arquivos. 

Iniciado o ano de 1988, como ocorre normalmente no 
primeiro semestre de cada ano, o Coral Vozes de Euterpe se 
dedicou com toda intensidade à programação da Semana 
Santa, Concerto Sacro e aniversário do coral. Além dessa 
programação surgiram também compromissos menores, o 
que sobrecarregou ainda mais o coro. 

Quanto ao 26º aniversário do coral, nesse ano, foi realizada 
apenas a Missa em Ação de Graças no dia 12 de maio na 
Igreja Matriz. Não houve concerto. 

Na semana comemorativa do 87º Aniversário de Emancipação 
Político-Administrativa de Brazópolis – de 10 a 17 de 
setembro – o Coral Vozes de Euterpe e Coral Juvenil Misto se 
apresentaram em concerto no dia 15/09, às 20h, no Clube 
Operário. 

Em 20 de novembro o Coral Vozes de Euterpe e Coral Bach 
de São Lourenço se uniram em suas vozes e corações para 
celebrar, num ato de solidariedade cristã, na Igreja Matriz de 
São Lourenço, a missa por alma de Cacilda Martins de Melo 
Cabizuca. Foi um momento de intensa emoção. Integrados, 
os corais cantaram, rezaram e choraram a sua grande 
ausência. Entretanto, ela permanece entre nós através de seu 
legado. Cacilda foi uma grande batalhadora pelo 
desenvolvimento da música em sua cidade e sobretudo pela 
manutenção de seu coral – o Coral Bach. Por inúmeras vezes 
participou dos Festivais de Natal de Brazópolis e o Coral 
Vozes de Euterpe nos Festivais de Natal de São Lourenço. 

Em 3 de dezembro/1988 o Coral Vozes de Euterpe – 
Associação de Promoções Culturais – realizou o XII Festival 
de Natal – XII Encontro Intermunicipal de Corais – IV 
Encontro Interestadual de Corais. Além do Coral Vozes de 
Euterpe contou-se com a presença de mais cinco corais: 
Coral ADC/AVIBRAS de São José dos Campos (SP), Coral 
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Canto Livre da ECT de Campanha (MG), Coral Vox Ford de 
Taubaté (SP), Coral da Escola Municipal de Música, Artes 
Plásticas e Cênicas Maestro Fêgo Camargo de Taubaté (SP) e 
Coral ADC Johnson & Johnson de São José dos Campos (SP). 

Nessa oportunidade, lamentavelmente, foi prestada 
homenagem póstuma a uma pessoa muito querida. 
Transcreve-se o que constava no programa: “Os regentes e 
cantores de todos os corais filiados à Associação Sulmineira 
de Corais e corais amigos não filiados prestam neste festival, 
as suas homenagens à grande amiga e batalhadora do Canto 
Coral, Cacilda Martins de Melo Cabizuca, regente do Coral 
Bach, de São Lourenço, cujo falecimento se deu em 10 de 
outubro do corrente ano.” 

Ao iniciar o ano de 1989, mais precisamente em 7 de janeiro, 
num desejo de dias sempre melhores para toda a 
humanidade, para todos os homens de boa vontade, o Coral 
Vozes de Euterpe renovou seus propósitos de levar a todos a 
alegria de um novo ano e reapresentou o “Concerto pela Paz”, 
constituído das mais belas e tradicionais canções de natal em 
seu ambiente preferido – a Igreja Matriz de Brazópolis. Um 
público bastante numeroso e significativo não mediu 
aplausos, o que muito incentiva essas iniciativas em prol da 
cultura de nosso povo. 

Há relatos que trazem imensas e copiosas alegrias, embora 
nem sempre isso ocorra. As tristezas também fazem parte do 
nosso quotidiano. Em 27 de março de 1989 o coral 
participou, com muito pesar, da missa de corpo presente do 
querido colega cantor Daniel Antônio de Alvarenga Chaves. 
Alegre, descontraído, prestativo, sincero, comunicativo era 
seu jeito de ser. A morte o arrebatou para o coro celeste. 

Os contrastes ocorrem a todo momento. Em um dia - alegria, 
em outro - tristeza. Para isso a necessidade de equilíbrio se 
torna extremamente importante para não interferir 
negativamente no trabalho a realizar. 
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Em 20 de maio o Coral Vozes de Euterpe parte para o Estado 
de São Paulo para três apresentações de extrema 
responsabilidade. A finalidade era a participação no Festival 
de Corais de Riversul (SP) a convite do grande regente de coro 
João Batista Biglia. No dia 21 pela manhã participou da 
Solene Missa na Abadia Cisterciense de Itaporanga, 
executando no momento do ofertório a peça “Como a família” 
(na música de Róseo Menino, composta por um Ir. Marista 
com letra de Pe. Cornélio B. Neto. À noite o Encontro de 
Corais aconteceu na cidade de Itararé (SP) com os mesmos 
corais e repertórios. Foi uma experiência muito rica pelo fato 
de estarem participando corais de excelente qualidade. 

Esse Festival Nacional de Corais – 3º de Itararé e 5º de 
Riversul – contou com a participação dos seguintes corais: 
Coral Olvebra de Porto Alegre (RS), Madrigal Bel-Canto de 
Anápolis (GO), Madrigal Nilson Lombardi de Sorocaba (SP), 
Coral Santa Cecília da Catedral Metropolitana de Itararé e 
Riversul (SP), Coral Santa Cecília-Holambra II de 
Paranapanema (SP), Coral Municipal de Avaré (SP) e Coral 
Vozes de Euterpe de Brazópolis (MG). 

Em 8 de setembro de 1989 o Coral Vozes de Euterpe, com 
muita honra, foi convidado a participar da Instalação Oficial 
da Primeira Universidade do Sul de Minas, em Alfenas. Essa 
deferência muito agradou seus participantes, visto que em 
Minas Gerais há coros de altíssimo nível, sobretudo na 
capital, onde brilharam e brilham corais conhecidos 
internacionalmente, como o Madrigal Renascentista e Ars 
Nova. Pergunta-se: por que o Coral Vozes de Euterpe? 
Somente a Universidade de Alfenas poderá responder. 

Em 2 de dezembro de 1989 foi realizado o XIII Festival de 
Natal – XIII Encontro Intermunicipal de Corais – V Encontro 
Interestadual de Corais com a presença dos Corais dos 
Meninos Cantores Infanto-Juvenil Feminino e Vozes de 
Euterpe de Brazópolis, Coral Canto Livre da ECT de 
Campanha (MG), Coral do Conservatório Estadual de  Música 
J.K.O. de Pouso Alegre (MG), Coral Municipal de Poços de 
Caldas (MG), Coral Bach de São Lourenço (MG), Coral da 
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EFEI de Itajubá (MG), Coral ADC Vox Ford de Taubaté (SP), 
Coral ADC Embraer de São José dos Campos (SP), Coral 
Serra Azul de Itanhandu (MG) e Coral da Medicina de Itajubá 
(MG). 

Após a apresentação de cada coral, reuniram-se todos os 
cantores num só coro para o encerramento do festival com a 
execução de Noite feliz de F. X. Gruber (1787-1864), Adeste, 
fideles (Melodia tradicional portuguesa), Glória (Melodia 
tradicional francesa) e Aleluia de G. F. Handel (1685-1759). 
Esse é o grande momento esperado por todos – os corais e 
público – resultado final de longa preparação, esforço e 
sacrifício, mas altamente compensador para aqueles que 
amam e praticam a música coral. 

Dando sequência à terceira década, iniciamos o ano de 1990. 
A cronologia nos reserva fatos inusitados. Alegres ou tristes. 
Surpreende-nos a cada instante. Não há como fugir de 
situações independentes de nossa vontade. Foi o que ocorreu 
em 15 de janeiro de 1990. Faleceu João Mário Braga 
Mendonça. Cantor, compositor, poeta e escritor. Uma lacuna 
no naipe dos tenores. Mas a vida continua... 

A vida continua revelando surpresas. Em 14 de maio, dois 
dias após a comemoração do 28º aniversário do Coral Vozes 
de Euterpe, outra notícia que muito nos entristeceu. Faleceu 
a querida Marília de Alvarenga Chaves. Grande soprano e 
solista. Pessoa encantadora. Encontra-se agora no Coro 
Celestial. Mais uma bela voz para Santa Cecília. A lacuna 
permanece. Mas a vida continua... 

Mais uma perda irreparável. Não apenas para o Coral Vozes 
de Euterpe, para a Paróquia de Brazópolis, para a 
Arquidiocese de Pouso Alegre e para a Igreja. Faleceu em Belo 
Horizonte, no dia 31 de maio de 1990, D. José d’Ângelo Neto, 
Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre. Homem de 
inteligência brilhante. Personalidade forte. Grande teólogo. 
Respeitadíssimo. Valorizou o Coral Vozes de Euterpe como 
nunca. Sempre respeitou a programação litúrgica do coral 
quando se apresentava na Catedral. Jamais pronunciou a 
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mínima crítica negativa em relação às inúmeras vezes em que 
es coral cantou em suas celebrações eucarísticas. Chegava a 
dizer: “o que você preparou para esta celebração?” Após 
ouvir, dizia: “Faça como você preparou”. 

O Coral Vozes de Euterpe, por inúmeras vezes, cantou em 
suas celebrações em Brazópolis, na Catedral Metropolitana 
em Pouso Alegre e em diversas paróquias da Arquidiocese. 
Lamentável, mas honrosamente, participou o coral de suas 
exéquias, na última missa na mesma Catedral. Esta estava 
literalmente lotada com a presença de diversos arcebispos e 
bispos, todo o clero, seminaristas de todas as paróquias, 
autoridades e o povo em geral para lhe dar o último adeus. 
“Requiescat in pace, D. José” – Descanse em paz, D. José. 

Mais uma grande perda ocorreu em 21 de julho de 1990 em 
São Paulo. Faleceu Maria d’Assunção Gomes de Melo (1902-
1990). O Coral Vozes de Euterpe não se fez presente em São 
Paulo. Entretanto programou em Brazópolis uma missa de 
30º dia por sua alma. Seus filhos e demais familiares 
estiveram presentes. A celebração ocorreu em 25 de agosto. 
Para essa celebração o Coral Vozes de Euterpe executou a 
“Missa em Dó” (da Quinta-feira Santa) de Pe. João Batista 
Lehmann, SVD (1873-1955), missa que há 50 (cinquenta) 
anos, na Semana Santa de 1940, havia sido executada pela 
primeira vez pelo antigo Coro da Matriz sob a direção da D. 
Assunção. Além do Coral Vozes de Euterpe, participaram 
diversos cantores do antigo coro regido por D. Assunção. 
Dentre eles: Genoveva (Nefa) Abrahão Machado, Yolanda 
Chaves Gomes (soprano), Elisa Noronha Lopes, Maria Zilda 
de Oliveira Vizotto (contraltos), José Rezende Vilela 
(tenor/regente), Francisco Crescêncio Ribeiro e Romualdo 
Ribeiro de Noronha (baixos). 

Importante destaque. D. Assunção foi por, aproximadamente 
trinta anos, professora de música nos estabelecimentos de 
ensino de Brazópolis – Ginásio Brazópolis e Escola Normal N. 
S. Aparecida, professora de piano e organista na Igreja 
Matriz. Sua vida foi a música. 
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Após tantas perdas, eis que momentos de alegria invadem 
nossas almas e nossos corações. O Coral Vozes de Euterpe 
encantou nosso povo com um maravilhoso Concerto de Natal, 
preenchendo uma grande lacuna: a não realização do Festival 
de Natal, tradicional evento tão esperado pelos brasopolenses 
e por todos os corais sul-mineiros. Seu palco não foi a Igreja 
Matriz. Dessa vez o Salão Nobre do Clube Wenceslau Braz. 
Encerra-se o ano de 1990 com a mensagem da vinda do 
Menino nascido para a salvação da humanidade. 

Venite, adoremus Dominum! Gloria in excelsis Deo! 

Em continuidade às alegrias e aos festejos natalinos o Coral 
Vozes de Euterpe apresentou um Concerto de Natal numa 
das capelas mais lindas em que ele já teve oportunidade de 
cantar. Ambiente silencioso, de uma paz incomensurável e de 
uma acolhida inigualável. Trata-se da Capela do Convento 
das Irmãs da Providência de Itajubá. Por inúmeras vezes o 
coral cantou nesse local. Por inúmeras vezes lágrimas 
brotaram nos olhos das irmãzinhas idosas. Talvez recordando 
o tempo do noviciado, quando o coro de noviças enchia de 
sons aquele éden celeste. Quanta lembrança! Quanta tristeza! 
Quanta saudade! Hoje, 3 de janeiro de 1991 faz memória dos 
bons tempos vividos naquele espaço sagrado. Que Deus seja 
louvado nas mentes e corações de todas aquelas que se 
consagraram a Ele por toda a vida! 

A surpresa não marca o momento, seja alegre ou seja triste. 
Acontece. Eis que em 21 de abril o Coral Vozes de Euterpe 
participou das exéquias de Benedita Rezende Vilela, mãe de 
seu Regente. Clima diferente para a ocasião. Cantos de 
páscoa. Missa N. S. do Brasil do Pe. José Alves. A tristeza se 
transformou em festa no céu. “Resurrexit sicut dixit, aleluia!” 
– Ressuscitou como disse, aleluia! 

Nesse clima de grande emoção celebrou-se também a missa 
de 7º dia. E a vida continua... 
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Revivendo ainda momentos de grande emoção, surgiu intenso 
júbilo - a comemoração do 29º aniversário do Coral Vozes de 
Euterpe com solene Missa em Ação de Graças em 12 de maio. 
Os momentos se confundem. As alegrias superam as 
tristezas. 

Em 16 de julho de 1991 o Coral Vozes de Euterpe se fez 
presente e solenizou a missa do 20º aniversário de 
falecimento do Mons. Joaquim de Oliveira Noronha, grande 
incentivador e apoiador do coral nas mais diversas situações. 

Encerrando o ano de 1991, num universo de 44 (quarenta e 
quatro) apresentações – 40 (quarenta) em Brazópolis e 4 
(quatro) em outras localidades – na sua maioria celebrações 
litúrgicas, não houve Festival de Natal e nem Concerto de 
Encerramento. 

Completando a terceira década da fundação do Coral Vozes 
de Euterpe (12/05/1962 – 12/05/1992), em meio a vários 
compromissos de apresentações na localidade e em outras 
cidades, foi celebrada uma Missa em Ação de Graças em 17 
de maio, na Igreja Matriz, com a participação de grande 
número de fieis. 

Ao encerrar essa década, ressalta-se o grande número de 
apresentações realizadas pelo coral – 401 (quatrocentas e 
uma), sendo que 324 (trezentas e vinte e quatro) aconteceram 
em Brazópolis e 77 (setenta e sete) em outras localidades. 

Os concertos promovidos pelo coral com artistas convidados 
somaram 98 (noventa e oito) no mesmo período. 

Pelo número de atividades desenvolvidas em 10 (dez) anos, 
conclui-se que a década em  questão foi bastante promissora. 

Partimos agora para a quarta década (1992-2002). Que ela 
nos reserve boas surpresas!?... 

  

 


