
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

GRUPO DE MÚSICA

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Grupo de Música: Coral Santa Cecília
Origem Étnica-Cultural: Italiana
Tipo(s) de Música: Folclórica e Religiosa
Tipo de Instrumentos Utilizados pelo Grupo de Música: Gaita e violão
Breve Histórico do Grupo de Música: Iniciou suas atividades no ano de 1986, com 25 integrantes, 
mas, só foi registrado e legalizado no ano de 2004. Quem iniciou este trabalho foi o senhor Cleto 
Fusinato.  Com o  objetivo  de  formar  um Coral  e  ao  mesmo tempo unir  as  pessoas  amigas,  para 
encontra-se  e  poder  levar  adiante  um  pouco  de  cultura  e  divulgação  do  município  com  suas 
apresentacões. Para iniciar o grupo seu Cleto no inicio foi na casa das pessoas que ele conhecia e que 
tinham interesse em participar e as convidava pessoalmente.
Responsável  pelo  Grupo  de  Música,  Função  e  Endereço:  Para  entrar  em  contato  ou  marcar 
apresentações basta falar com o senhor Augusto Moser, Presidente, que reside na Avenida 26 de abril, 
centro ou pelo telefone 3352 7034.
Data de Fundação do Grupo de Música: Não se sabe ao certo a data de fundação somente o ano foi 
fundado em 1986.
Possui Sede Própria, ou Alugada, ou Emprestada? Emprestada
Endereço de Localização da Sede: Avenida 26 de Abril – Igreja Matriz
Número  de  Integrantes  com  Descrição  da  Faixa  Etária:  Hoje,  o  Coral  conta  com  22 
integrantes,misto, na faixa  de 40 a 70 anos de idades.
Apresentações/Participações de Destaque: Encontros de grupos folclóricos italianos todos os anos, 
festas nas comunidades em praticamente todas uma vez por ano, casamentos e missas. Participação 
que pode ser dado maior ênfase foi a apresentação em durante uma Missa no Santuário de Santa 
Paulina em Nova Trento no ano de 2003.
Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público:  Os ensaios geralmente acontecem às terças 
feiras a noite, para contratar o coral para apresentação pode-se procurar pelo seu maestro, o senhor 
Valdemiro Fusinato (Neco), na casa paroquial pelo telefone 3352 7232. 
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Grupo de Música: O entrosamento entre os integrantes, 
o respeito que cada um tem com o outro, o companheirismo e principalmente o comprometimento com 
a entidade.
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