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São 108 anos de atividades em paralelo ao desenvolvimento, seja ele mecânico ou humano. A Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” se transformou num pólo onde a tradição 
comunica-se com a modernidade sem ruídos, isto é, uma instituição que constantemente apresenta 
inovações e não se restringe a conceitos retrógrados.  

Para celebrar mais um ano de trabalho e prosperidade, acontece hoje, às 20h30, 
concerto musical do grupo Ternamente Eclético. A intenção, segundo informa a 
assessoria de imprensa, é de ser um evento para o deleite de funcionários, 
alunos, professores e interessados em cultura.  
 

Com realização da Seção de Atividades Culturais e sob coordenação da pianista Cecília Bellato, o grupo 
nasceu há quatro anos em função dos músicos trabalharem numa mesma entidade (a 
Empem). “O Ternamente Eclético foi concebido para agradar um público 
diversificado, tanto na questão de gosto musical como faixa etária”, disse 
Cecília. 

 

 
Intitulado “Uma viagem pelo 
mundo através da música”, o concerto desta noite é um passeio por composições 
de diversas nacionalidades. “Começamos por Piracicaba, passando por Piracicaba, 
depois Argentina, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Hungria, 
Rússia, Japão e retornamos com Argentina e Brasil”, conta a pianista. Do 
popular ao erudito, o grupo, um quarteto, tocará valsas, tangos, MPB, temas de 
filmes, composições dos Beatles e outros ritmos.   

 

 
“Além de termos que estudar freqüentemente para as apresentações, o que nos faz crescer 
profissionalmente, 
é muito gratificante perceber que estamos alcançando nosso propósito, que é 



 

 

justamente despertar nos jovens o interesse pela música desde o erudito até o 
moderno”, afirma a coordenadora do grupo, também professora da Escola de Música 
“Maestro Mahle”.  

 
Trabalhando com um repertório eclético, o grupo tem os arranjos feitos por Álvaro Damazo (contrabaixo) e, 
completando sua formação, os músicos Luís Fernando Dutra (violino) e Débora Letícia 
(canto). Do quarteto, apenas Débora foi aluna da Esalq, como revela a 
companheira Cecília. “Ela é engenheira florestal”. E o ternura no nome é 
referente a amizade do quarteto. “Escolhemos um nome que tivesse carinho no 
significado”, revela a pianista.  

 
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na Seção de Atividades Culturais (Scac) da Esalq, das 8 às 
11 horas e das 14 às 17 horas. Outro ponto é a bilheteria do Teatro, das 16 às 
19 horas. 

 
Os 108 anos – A Esalq foi inaugurada em 3 de junho de 1901, quando Luiz Vicente de Souza Queiroz doou 
suas terras à Fazenda São João da Montanha para que ali fosse criada uma escola 
com características “modernas”, compatível com o que ele havia aprendido na 
Europa.  

SERVIÇO 
Ternamente Eclético, hoje, 
às 20h30, no Teatro Municipal “Dr. Losso Netto”. Entrada gratuita. Informações: 
3429-4595.  

 


