
ÀCÀDEMÍÂ TRAZ À RIBEIRÃO 
DOIS PROFESSORES 
DE LITERATURA 

Em 1949, os homens cultos de Ribeirão Preto, 
em geral, não "sentiam" a pintura de Cândido 
Portinari. E numa conferência proferida através 
dos microfones da antiga PRA-7 (Centro de De-
bates Culturais' muitos "ESCULHAMBARAM" a 
obra do Gênio de Brodósqui. A cidade, na época 
não estava "madura" para valorizar as Artes Plás-
'ticás. 

Depois .tudo mudou. Floresceu aqui um movi-
mento pioneiro de difusão da Arte Infantil. E foi 
fundada, a Escola de Artes Plásticas. Hoje, chegou 
a vez e a hora das Artes Plásticas em Ribeirão 
Preto, razão de ostentar valores como Dely Sam-
paio, Leopoldo, Mestriner. Berti, Améndola, Vac-
carini e outros, no campo da Pintura e da Escul-
tura 

O mesmo não ocorreu com a Literatura. 
A Academia Ribeirãopretana de Letras é, ain-

da, o "PATINHO FEIO" da cidade. São possui sé-
de própria. E. a duras penas, consegue sobreviver, 
sem qualquer apoio material dos Poderes Públicos-

Entretanto, ela impõe uma grande força espi-
ritual: além de defender o' IDIOMA, a CULTURA 
BRASILEIRA, evento que é verdadeiro trabalho de 
patriotismo, além de cultuar a tradição ribeirão-
pretana (O Dr. Joãc Palma Guião ocupa a cadei-
ra n° 23 que tem como patrono o seu augusto pai 
Dr. Joã") Rodrigues Guião; o professor universitá-
rio Mauro Pereira Barreto, ocupa a cadeira n<? 23, 
cujo patrono é o membro mais ilustre da sua 
ilustre família, Luiz Pereira Barreto), a Academia 
Ribeiráopretana de Letras exerce direta função 
pedagógica, promovendo conferências que são au-
tênticas aulas de Literatura Brasileira. 

Agora mesmo, nos dias 15 e 16 do corrente, 
estarão em Ribeirão Preto, com a finalidade de 
proferirem palestras os escritores MARIA DE 
LÓURDES TEIXEIRA e PAULO BONFIM, numa 
promoção do Departamento de Cultura de Muni-
cipalidade e sob o patrocínio da Academia. 

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, romancista, 
no seu "curriculum" de escritora, apresenta estas 
principais obras: "Banco de três lugares (obra 
premiada pela Academia Brasileira de Letras); i 
Raiz.Amarga, Rua Augusta, A Virgem Noturna, O 
Criador de Centauros, sendo tradutora de Colette, 
Françoise Sagan e Slmone Beauvoír. 

PAULO BONFIM, poeta, publicou os livros: 
Antonio Triste — 1946 — Prêmio Olavo Bilac da 
Academia Brasileira de Letras; Transfiguração 
(1951); Relógio do Soi (1952); Cantiga do Desen-
contro (1954); Poema do Silêncio (1954); Sinfonia 
Branca (1955); Armorial (1956); Quinze de Poe-
sia (1957); Poema da Descoberta (1958); Sonetos 
(195P; Colecionador de Minutos (1960); Ramo de 
Rumos (1961); Antologia Poética (1962); Sonetos 
da Vida e da Morte (1963); Tempo Reverso (1964) 
e Canções (1966). 


