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          O CALQ – Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” representa uma 

conquista dos estudantes da ESALQ. Fundado em 1909, o CALQ 

sempre teve participação decisiva na formação acadêmica, 

educacional, relacional e política dos estudantes. Diversos de nossos 

colegas de turma A-70 tiveram posição política e de trabalho 

voluntário pelo CALQ.           

 

          Uma coisa absolutamente inusitada, que aconteceu naquela 

nossa época da A-70, foi o fato que o governo militar tinha dissolvido 

todas as instituições acadêmicas, como a UNE – União Nacional dos 

Estudantes e os Diretórios Acadêmicos, com a finalidade de 

enfraquecer o movimento estudantil contra a ditadura. O CALQ, por 

não ser um diretório e sim um Centro Acadêmico com finalidades 
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institucionais e estatutárias fortes e bem definidas, acabou resistindo 

e continuou vivo, para nossa alegria e utilização intensa. 

 

          Em 1966, o saudoso colega Eduardo Hiroshi Mizumoto já lá 

estava trabalhando e na foto abaixo, aceitando a minha adesão como 

sócio do centro. Tive muitos envolvimentos educacionais e 

institucionais com o CALQ, inclusive no trabalho voluntário. Na 

verdade, eu quase não saia de lá – ia praticamente todas as noites. 

Como eu era filatelista na época, criei uma seção filatélica, com 

diversos outros colegas e chegamos até mesmo a fazer uma 

exposição de selos, durante a nossa atuação, acredito que em 1970. 

 

 
Minha adesão ao CALQ em 1966 – aplaudida pelos amigos do CALQ 

 

 
Setor filatélico do CALQ – algo que com certeza teve curta duração 
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          O CALQ, com sua magnífica sede própria, representava 

oportunidades variadas aos estudantes, que lá se reuniam para 

conversas, estudos, realização de trabalhos, leitura, participação em 

eventos culturais e educacionais, etc. Nunca me esquecerei de 

eventos como o curso de “Biologia Molecular” ministrado por uma das 

maiores competências da ESALQ, o professor Salvador de Toledo 

Pizza Júnior. Tampouco poderei me esquecer do show de música 

popular brasileira com a fantástica Inesita Barroso, a conhecida 

apresentadora da atual “Viola, minha viola”. Também reuniões de 

cunho político foram lá realizadas, uma delas para discutir a nossa 

participação na passeata contra a ditadura, que aconteceu em 1966. 

Ali também nos reunimos para discutir a reforma educacional na 

ESALQ, em 1968 – algo que foi catalisado pela nossa turma, com 

intensa participação do Drepo, do Clarindo, minha e de outros 

colegas da turma. 

 

Enfim, o CALQ foi e terá sempre sido algo importante para a A-70. 

 

Para mim, o CALQ continuou sendo importante mesmo depois de 

formado. Em 1975, tive minha primeira apostila impressa e 

distribuída pelo CALQ, serviço gráfico que foi produzido pelo 

Departamento Editorial do centro acadêmico. Caso tenham interesse 

em conhecer a mesma, ela foi escrita em parceria com o professor 

Dr. Luiz Ernesto George Barrichelo e está disponível em: 

 

Tecnologia de celulose e papel. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. 

ESALQ/USP/CALQ – Universidade de São Paulo. 213 pp. (1975) 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf  

 

 

Conheçam um pouco mais sobre nosso Centro Acadêmico: 

 

http://caluizdequeiroz.blogspot.com.br/  (Blog do CALQ – Centro Acadêmico 

“Luiz de Queiroz”) 

https://aradoesalq.wordpress.com/   (Jornal "O Arado" - Centro Acadêmico 

“Luiz de Queiroz” ESALQ-USP) 

http://aradoesalq.files.wordpress.com/2013/09/o-arado-01.pdf (Primeira 

edição das novas versões de “O Arado”, de setembro de 2013) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf
http://caluizdequeiroz.blogspot.com.br/
https://aradoesalq.wordpress.com/
http://aradoesalq.files.wordpress.com/2013/09/o-arado-01.pdf
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Diploma do curso Biologia Moderna 

Organizado pelo CALQ em 1966 

Ministrado pelo professor Dr. Salvador de Toledo Piza Júnior 


