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O Museu de Arte de Ribeirão Preto, lançado pelo jor-
nalista e poeta Mário Moreira Chaves e com a colabo-
ração dos artistas e intelectuais locais, continua sendo 
um sonho para os seus idea'.izadores. A idéia de sua 
iormação surgiu em 1963, teve os seus estatutos regis-
trados no Registro de Imóveis e Anexos da l.a Cireuns-
crição de Ribeirão Preto, sob numero 528, páginas 185 
do livro numero 4-2 de Pessoa Jurídica, em 27 de maio 
de 1969. São seus sócios fundadores Mário Moreira 
Chaves, Odila Mestriner e Bassano Vaccarini e como 
fundadores, também, sendo considerados Adelaide Sam-
paio, Fulvia Gonçalves, Francisco Amendola da Silva, 
Maria de Lourdes Sampaio e Mauro Amaury Balducci 
Lima. Pela Lei Municipal n. 2288, de 30 de outubro de 
1969, o Museu foi considerado de utilidade publica pelo 
ex-prefeito Antonio Duarte Nogueira. Até agora, no 
entanto, não cumpriu as finalidades previstas estatu-
tariamente, a saber: a) reunir um acervo de obras de 
arte, compreendidos os generos pintura, gravura, dese-
nho. escultura, objetos de arte e outros; b) promover, 
na cidade e região, divulgação das artes plásticas em 
todas as suas manifestações, por meio de: 1 — exposi-
ções de arte; 2 — cursos livres e especializados; 3 — 
conferências, palestras e seminários; 4 •— projeções e 
debates sobre filmes de arte; c) promover intercâmbio 
com sociedades congeneres e outras entidades culturais 
ao país e do estrangeiro; d) publicar amplo noticiário 
na imprensa escrita e falada da região e da cidade e 
fazer circular boletim de conhecimentos artísticos e 
culturais e noticiário sobre as atividades do museu c 
de outras entidades culturais da cidade e da região: 
e) criar salas especiais de artistas notáveis da cidade 
e da região (naturais ou radicados); f ) — consrevar 
material historico, biográfico e inconográfico daqueles 
que contribuíram para o desenvolvimento artistico-cul-
tural de Ribeirão Preto; g) organizar biblioteca espe-
pecialidada sobre artse plásticas e outras artes, colo-
cando-a à disposição do público para pesquisas e con-
sultas; h) organizar Departamento Audio-Visual, com 
cabinas para audição de musica, tela para projeção de 
filmes, slides e dispositivos, discoteca, cinemateca e 
hemeroteca; i) organizar Departamento de Cinema, 
Teatro. Musica, Balé e outros que se fizerem necessá-
rios; j ) manter ateliês livres e coletivos, para uso de 
artistas e estudantes de arte; 1) criar serviço de do-
cumentação: 1 — biografias de artistas nacionais e es-
trangeiros; 2 — iconografia dos mesmos; 3 — levan-
tamento, tombamento e preservação de monumentos 
artísticos e arquitetônicos da cidade e da região; 4 — 
levantamento e catalogação das obras de ordem «pin-
tura, desenho, gravura, escultura, etc.) na posse de 
pessoas moradoras na cidade ou na região; m) p>omu-
ver salões de arte e outros certames de Incentivo à 
cultura das artes plásticas, distribuindo prêmios e 
menções honrosas, assim como promover concursos, ob-
jetivando incentivar na juventude o gosto e o interesse 
pelas artes; n) promover a integração de todos os ele-
mentos de atividade?: intelectuais e artísticas, visando 
maior desenvolvimento não só de associados, mas d'j 
povo em geraF'. 

O poeta Mário Moreira Chaves, da Academia Ribeirão-
pretana de Letras, explica porque as finalidades do 
museu até hoje não foram cumpridas: "em primeiro 
lugar, pela total omissão do Poder Publico, com exce-
ção do ultimo prefeito, dr. Antonio Duarte Nogueira 
que foi o primeiro prefeito e mnossa cidade a dar uma 
abertura para as coisas da cultura e da estética; a 
omissão doshomens de poder economico, insensíveis 
para com os problemas de arte; a omissão de intelec-

querem auxilio 
tuais e educadores. A existencia do Museu de Arte de-
ve-se unicamente à coragem e teimosia de alguns pou-
cos idealistas que, nestes tmepos difíceis de lutas e 
frustações, quando a ambição de ganho e a sofreguidão 
de goiJos materiais obnubila as mentes e endurece os 
corações, fazendo com que se cerrem os cordões das 
bolsas fartas, se dispuseram a dar grande parte de seu 
tempo e de seus haveres para oferecer a Ribeirão Preto 
um acerco de peças artísticas que, futuramente, se tor-
nará em valdioso patrimonio cultural". 
"A atuação do Departamento de Cultura, segundo Mo-
reira Chaves, só se fez sentr através do jornalista An-
tonio Pádua da Fonseca". Realmente — afirma Cha-
ves — foi o único diretor de Cultura que se preocupou 
em ajudar e compreender o valor da obra que se pro-
punham os fundadores do museu. Não temos grandes 
esperanças no atual diretor do Departamento de Cul 
tuía, pois suas primeiras manifestações tem sido to-
talmente contrárias à existencia do museu. Mesmo no 
caso da presente exposição levada a efeito no "Black 
Stream Hotel", trabalho pessoal dos organizadores do 
museu, o Departamento de Cultura omitiu a promoção 
não se sabe por qual motivo, no catálogo, sendo que o 
artista é diretamente ligado ao museu, não houve 
qualquer referencia específica. O prof. Edmilson não 
dou qualquer explicação e limitou-se a comunicar sua 
decisão sem mais detalhes. Mesmo a estética do cata-
logo foi prejudicada pela sua interferencia, pois êle não 
aceitou o original proposto. Ignora, talve^. que a fina-
lidade do catálogo é documentar a exposição, tendo 
valor para integrar o curriculum de artista e não para 
promoção pessoal". 

"As perspectivas para este ano — acentua Chaves — 
sao uma incógnita. Na primeira gestão de Gaspariui 

nao houve o menor apoio aos problemas culturais. Par-
ticipo de todos os movimentos e nunca senti a sua 
gestão. Nogueira, também, a bem da verdade, apesar 
ò.a sua boa vontade o quanto poderia ter dado — em 
sendo sua esposa uma mulher ligada à arte. De qual-
quer forma o Departamento de Cultura procurou, sem-
pre que solicitado, atender às solicitações. Muito foi 
feito pelo Pádua porque êle sempre tinha a humildade 
e a modéstia de trabalhar sem querer aparecer. Era 
todo o caso, ainda c muito cedo para se formar juizo. 

O falo de não estar começando muito bem a sua ges-
tão não quer dizer nada, pois poderá corrigir os seus 
erros e dar uma participação valiosa para o futuro, 
desde que se entrose com os elementos realmente inte-
ressados em promover cultura em Ribeirão Preto". 
Com um acervo dos mais apreciáveis, com cerca de 100 
obras, Museu de Arte precisa apenas de um local para 
que se instale. O sr. Mário Moreira Chaves tem espe-
rança na atuação da Câmara Municipal, agora que o 
vereador Marcelino Romano Machado se interessou pe-
lo problema e se propõe a trabalhar no sentido de 
atender às reivindicações dos artistas desta cidade. En-
tre os artistas que doaram obras para o museu, desta-
cam-se: Tarsila do Amaral, Aldemir Martins, Izar do 
Amaral Berlink, Mario Gruber, Evandro Carlos Jardim, 
Gisela Eicheliaun, Trindade Leal, Babisnki, Darei, MI-
rian Chiverini. Hans Grudisnki, Mary Kuperman, Bo • 
ris Arrivabene, Antonio eHnrique do Amaral, Paulo 
Menten, alem do mais famoso primitivo do Brasil, José 
Antonio da Silva. Sem contar, é claro, os artistas lo-
cais e da região, já por demais conhecidos. Ontem, por 
sinal, no "Black Stream", houve uma reunião a esse 
respeito, com a presença do vereador Marcelino Romano 
Machado e novidades deverão surgir nos próximos dias. 
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