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Concurso 
da 

El Dorado 
A l ivrar ia e bomboniére 

El Dorado estão lançando 
um concurso para o Natal-
O cctticurso é o seguinte, 
•ocê recebe na El Dorado 
om cupom com 4 testes 
«obre as festas de Natal, 
depois de responder e pre-
encher seu nome e ende-
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? a n 
l . o lugar: um Fapai Noel 
de chocolate, pesando 15 
kg., fabricação e qualida-
de Sonksen, no valor de .. 
$1.120,00 em exposição na 
El Dorado. Do 2.o ao 10.o 
lugar: 9 livros de literatu-
ra no valor de $5ü,0 cada 
(um volume a cada con-
corrente premiado) . O sor 
teio será no dia 23 de de-
zembro às 21 na. na El 
Dorado, e a entrega no dia 
24, às 15 hs., na El Dora • 
aberta diariamente 

Curso cSe 

Serigrafia © 
Xilogravura 

Inscrições para os cur-
sos de serigrafia e xilogra-
vura estão abertas na FUM 
dação das Artes de Sãt 
Caetano do Sul (R. Vis-
conde de Inhaúma, 730, 
tel: 442-318 — S. Caetano 
do Sul ou no CEPA — Ai. 
Itu, 440, tel: 288-1608). O 
curso será ministrado por 
Paulo Menten artista de 
renome internacional que 
tem obras espalhadas por 
todo o mundo de Nova 

Iorque a Moscou O curso 
de serigrafia será dado em 
dois períodos: 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 janeira e de 19 
a 30 de janeiro. 

"Esporte é cultara" é o 
íema dos trabalhos de Nel 
son Leirner (12 serigrafias 
e 12 desenhos), que esvlo 
expostos na R. Hadclock 
Lobo, 1397, de segunda a 
sábado, das 14 às 21 hs. 

Esta aberto o l .o SARP 
Salão de Artes de Ribei-
rão Preto) . O Salão couta 
com a participação de vá-
rios artistas brasileiros e 
estará aberto para visitas 
até o dia 31 de dezembro 
Departamento de Cultura 
está estudando a possibi-
lidade de abrir um salão 
paralelo no Iiail do Teatro 
Municind nnde seria ex-
posto i v ibálho de ca-
da artista não classificado 
para o Salão de Artes. 

A entrega dos prêmios 
será no dia 23 de dezem-
bro as 21 horas, no recin-
to do Salão. Dia 31 de de-
zembro é a data mancada 
para o encerramento des-
te l .o Salão de Artes de 
Ribeirão Pretc 

O l .o Salão de1 Arte fci 
o grande presente de Na-
tal que Ribeirão recebeu 
este ano. Ficará aberto 
até 31 de dezembro. Fotc: 
(vista parcial interna do 
salão). 

xposrção de 

Fotoarafia 
O professor, artista e 

diretor da Escola de Artes 
Plásticas, Fedro Manoel 
Caminada Gismondi, ex-
DÕe suas fotos na Galeria 
Miyasaka, à rua Visconde 
dc- Inhaúma, próximo à 
av. 9 de Julho. 

O mes ae dezembro traz 
diversas audições de pia-
no, a se apresentarem no 
Teatro Municipal. 

Dia 28, às 20 hs. - - au-
dição de piano dos alunos 
da professora M. da Gra-
ça Izolla. 

Dia 29, às £0 hs. — au-
dição de piano dos alunos 
aa professora M. Inês Oa-

masceno. 

Dia 27 último, foi inau-
gurado no Museu de Arte 
Moderna em S. Paulo, o 
"Panorama das Artes Piás 
ticas no Brasil", reunindo 
este ano, escultores brasi-
leiros, e entre eles este 
ano encontra-se o cirur-
gião plástico Edgard Pag-
nano, que está expondo 
sua série de esculturas, 
denominada "Signo". 

E , 

Na Pç. Carlos Gomes 'a 
dos ônibus) futuramente 
terá um indicada d* pro-
gramação artío>-*í.j. além 
ae exposições de arw. 


