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Concurso 

El dorado 
ü iJvraria e ocmboniér* 

EI Dorado .estão lançando 
Um concurso para o Mas,ai 
O concurso é o seguinte 
você recebe na El Dorado 
em cupom com 4 testes 
sobre as festas de Natal, 
depois de responder e pre-
encher seu nomp e entie-
teço, basta colocar o 
cupom numa urna que es-
tá na El Dorado. e é -ó Is-
to, para você concorrer, e 
por que não ganhar? jm 
l .o lugar: um Papai Noel 
tíe chocolate, pesando 15 
kg., fabricação e qualida-
de Sonksen, valor de . 
$1.120,00 em exposição na 
El Dorado. Do 2.o ao lo.o 
lugar: 9 livros de literatu-
ra no valor de $5C,0 cada 
<um volume a cada con-
corrente premiado) . O sor 
teio será no dia 23 de de-
zembro às 21 ns. na El 
Dorado, e a entrega no dl? 
24, às 15 ns na El Dora -
aberta diariamente 

Menestréüa 
em 

Santo 

Dia 2'á próximo, Odila Mesèriner vai reeeüer, 
em solenidade oficial, seu prêmio de pintura, 

outorgado pelo l'-' SARP. 
ité o dia 31 de dezembro 

A Secretaria de Cultura, 
Governo do Estado de São 
Paulo, patrocinará um con 
certo do grupo Menestrá-
lia, conjunto amador cie 
música antiga de Ribeirão 
Preto, no próximo dia 13 
de dezembro, em Santo 
André 

Progra guapo 
de Natal 

O Departamento de Cul-
tura de Ribeirão Fre'.o 
tem programado para -
Natal apresentações no 
Teatro de Arena: dia 20, 
apresentações de corais, 
dia 21 festa folclórica 'Fo-
lias de Rei", encenada por 
representantes de 13 cida-
des da região; dia 22, "Na-
tal na Praça", às 20 hs., 
jogral estilizado, apresen-
tado pelo Grupo Desafio 
Jovem.. 

Arte 
Contemporânea 
em São Paulo 

Até o dia 21 deste mes, 
vecê poderá ver a Mostra 
Global de Arte Contempo-
rânea, aberta de segunda 
a sábado, das 14 às 21 hs. 
na Galeria Arte Global, 

Al Santos, 1893. A exoo • 
sição reúne alguns dos 
mais expressivos traba-
lhos de artistas como Chi 
gaL, Picasso, Léger, Sal-
vador Dali e Max 'írnest. 

CüS 

ciigrafia e 
isogravura 

Inscrições para os c i r -
sos de serigrafia e xilogra-
vura estão abertas na Fun 
cação das Artes de São 
Caetano do Su! (R. Vis-
conde de Inhaúma, 730, 
tc l • 442-318 — S Caetano 
do Sul ou no CEPA — Al. 
Itu, 440, tel: 288-1608) O 
curso será ministrado por 
Faulo M nten artista de 
re.nomp internacional que 
t,f=m obras espalhadas por 
todo o mundo de Nova 
Iorque a Moscou. O i'urso 
de serigrafia será dado em 
dois período;?: de 5 a 16 de 
janeiro e de 19 a 30 de ja-
neiro. O curso de serigra-
fia também acontecerá de 
5 a 16 de janeiro e de 19 
i\ 30 de janeiro. 

Departamento de Cultura 
está estudando a possibi-
uáuüe de abrir um saião 
paralelo no haii ü^ Ti a tio 
>vluxiici'",Ql 'uide seria -ex-
posto ix baího cie ca-
ia artista não ciasiiíicado 
^ara o Saião de Artes. 

a entri ga tios prêmios 
será nc dia 23 (te dezem 
oio as 21 horas, no recui-
o do Salão. Dia 31 de de-

zembro e a data ma-cada 
para o encerramento ues-
«; l .o Salão cie u t e s ui 
Ribeirão Preu, 

âl\ 

Esta aberto o l . o SARP 
Salão de Artes de Ribei-
rão preto) . O Salão conta 
com a participação de vá-
rios artistas brasileiros e 
estará aberto para visitas 

rão de Mauá", 2.o grau, 
participam a realização 
õa coiaçáo de grau a ser 
rcaiizada as 20 hs. do dia 
22-12-75. ao Salão Nobre 
cio Colégio. 

fotografia 
o pro. ::saor, artista e 

d ire ior da Escola de Artes 
Plásticas, Pedro Manoel 
Caminada Gismondi, ex-
põe suas lotos na Galeria 
i:vi'yasika. à rua Visco ide 
de Inhaúma, próximo à 

v. 8 ce Julho. 

Exposições 
â j - f â 

Na Pç. Carlos Gomes 1 
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terá um indicador de pro-í 
: . . a áo artlst.ea alcn.í 

exposições de arte. 

de Piano 
O mes qp dezembro trnv 
diversas audições de pia-

.. * <e apresentarem no 
Tpptro Municipal. 

P'a 13. i? 20 hs — 9U-
f)'orn rivinu dos'alunos 
dn nrnfa M? "ia Joaquim 

Dia 23, à» 20 hs. - a»; 
dição dp piano dos alumv 
0h professora M. Glór.p 
3aruffaldi. 

Dia 28. às 20 hs — ai. 
dição de piano dos aluno-
da professora M. da Gra 
q& Izolla. 

Dia 29, às 20 hs — nn-
dição de piano dos alunos 
ua professora M. Inês O i - f 
ir.ascenc 

museu de arte 
moderna 

"Esporte é cultura" é o 
tema dos trabalhos de Nel 
son Leirner (12 serigrafia^ 
e 12 desenhos), que esvio 
expostos na R. Hadduck 
Lobo, 1397, de segunda a 
sábado, das 14 às 21 hs 

Os alunos da l .a turma 
do Curso Supletivo "Ba-

Dia 27 último, foi inau-
gurado no Museu de Ar+e 
Mo^rna f u s. Paulo, ô  
"Panorama das Artes Piás' 
,ioas no Brasil", reunindo' 
este ano, escultores brasi-j 
'eiros, e entre eles este] 

pneontra-se o ciror-j 
gião plástico Edgard Pag-j 
nano, que está expondo! 
sua série de seulturasj 
denominada "Signo" 


