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ESALQ lança projeto musical para atrair plateia universitária 

A partir deste mês de abril, os admiradores da música passarão a contar com um novo projeto que será 
lançado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ). Denominado “Música na 
ESALQ”, este trará concertos para o Salão Nobre da instituição, dinamizando-o como espaço cultural e 
artístico. Entre os objetivos da atividade estão a formação de plateia universitária, integração da 
comunidade interna e externa do Campus “Luiz de Queiroz”, valorização e divulgação de artistas por meio 
das apresentações musicais. 

O projeto, que será implantado no próximo dia 11, às 17h45, trará um grupo piracicabano constituído por 
quatro músicos que são professores da Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle” e que 
possuem intensa atividade artística e didática. Trata-se do “Ternamente Eclético”, constituído há 9 anos, 
sob coordenação da pianista Cecília Bellato. 

O programa do concerto reunirá Mozart e Beatles, de acordo com a proposta do grupo, tocar música 
popular com a mesma dedicação com que se toca música erudita e tocar música erudita com a mesma 
descontração com que se toca música popular. De Mozart serão apresentadas Eine Kleine Nachtmusic, 
Alla Turca, Canzonetta e Árias do Papageno. Dos Beatles, Iê, Iê, Iê, Michelle, Yesterday, Eleanor Rigby, 
Norwegian Wood, Obladi Oblada e Let it be. Será apresentada, ainda, uma composição do repertório Elvis 
Presley, Love me tender. 

Após o lançamento, o “Música na ESALQ” ocorrerá regulamente na última quinta-feira de cada mês, às 
17h45. Assim, a próxima atividade está marcada para 25 de abril, quando haverá a apresentação do Duo 
de contrabaixo e piano. 

A realização é da ESALQ, por meio do Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx). 

A entrada é franqueada ao público. Informações pelo telefone (19) 3429-4597 ou pelo e-mail 
svcex@usp.br . 

Ternamente Eclético 

É composto por Cecília Bellato (piano), Luís Fernando Dutra (violino), Álvaro Damazo (contrabaixo) e 
Débora Letícia (canto). Para esta apresentação na ESALQ, haverá a participação especial do violonista 
José Fernando Freitas. 

A formação inicial do grupo foi um trio instrumental (piano, violino e contrabaixo) e a primeira 
apresentação foi dividida em duas partes, sendo uma parte dedicada à música clássica e outra parte à 
música popular. Para a segunda apresentação, o repertório não foi dividido, todos os estilos foram 
misturados ocasionando, assim, uma noite dedicada à boa música, sem rótulos. 

Em 2005, com a finalidade de enriquecer a sonoridade e o repertório do grupo, houve o ingresso da 
cantora Débora Letícia. Desde então, o grupo se apresenta com essa formação contando também com a 
participação de diversos convidados especiais. 

Há 9 anos se apresentando em Piracicaba, o Ternamente Eclético vem conquistando a plateia com 
diversas apresentações temáticas, tais como “Uma viagem de volta ao mundo através da música”, “Mozart 
e Beatles” e “Jobim e Piazzolla” e outros espetáculos envolvendo os mais diversos estilos musicais. 
Em 2011, o grupo apresentou o espetáculo “Rock Rhapsody”, em parceria com o “Projeto Ilumina”. Essa 
apresentação foi a prova de que é possível fazer música clássica e rock, sem qualquer forma de 
preconceito. 


