
ABERTURA DA GALERIA DE 
ARTES PLÁSTICAS 
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ALTAS AUTORIDADES DO ENSINO ARTÍSTICO DE S. PAU-
LO PARTICIPARÃO DAS SOLENIDADES INAUGURAIS DA 
GALERIA DE ARTES PLÁSTICAS. — O DIRETOR DO CON-
SELHO DE ORIENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ESTADO, DR. 
GOMES CARDIM, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DO 
ESTADO E PROF. SÍLVIO ALVES, DO SERVIÇO DE FISCA-

LIZAÇÃO ARTÍSTICA, ESTARÃO PRESENTES 

Terá lugar hoje. àa 20 horas, 
na séde da Escola de Artes 
Plasticas de Ribeirão Preto, à 
rua Alvares Cabral, 64. a aber 
lura da Galeria ''Artes Plas-
ticas" com uma exposição de 
pinturas, desenhos e esculturas 
de artistas locais e alunos e 
ex-alunos da referida escola, 
apresentando trabalhos origi-
nais de Vaccarini, Amêndola, 
Gilberto Alves; Dely Sampaio 
Odila Mestriner; Thirso Cruz, 
Jariovà" e"'muiíÓ3 outros . 

Lógo em seguida ao ato de 
abertura dessa mostra de arte-
a primeira de uma série pro-
gramada pela direção da Ga-
leria. haverá a solene aula inau 
gural do Curso de Professor 
de Desenho, com a presença 
de altas autoridades locais e 
convidados, cumprindo salien-
tar, como nota do prestígio de 
que gosa a Escola de Artes 
Plasticas, a presença sobrema 
neira honrosa para Ribeirão 
Preto, do dr. Oswaldo Laceri 
da Gomes Jardim, ilustre re-
presentante do Secretário dos 
Negócios do Estado, dr. Már-
cio Ribeiro Porto, além do ins 
petor do Serviço de Fiscaliza-

ção Artística, prof. Silvio Al-
ves. Proferirá a aula, o emi-
nente critico e ensaista. prof. 
Wolfgang Pfeiffer, figura de í 
relevo nos meios intelectuais I 
da Capital, abordando o tema: ] 
"Da importância das artes pias ; 
ticas da civilização moderna", j 

A presença de tão ilustres 
personalidades em nossa cida-
de. ao ensejo das solenidades 
promovidas pela Escola de Ar 
tes Plásticas, é uma viva de-
monstração do valor e do al-
to conceito alcançado por essa 
entidade de ensino e é nosso 
dever salientar que éla muito 
deve ao dinamismo e ao alto 
espirito de homem publico do 
dr. Gomes Cardim, a quem 
creditamos quase tudo o que 
já foi realizado em matéria de 
ensino artístico no Estado de 
São Paulo, mormente no que 
se refere a criação de Cursos 
de Bélas Artes e Escolas de De 
senho. 

As solenidades de hoje assi-
nalam, pois. mais uma etapa 
vencida e mais uma conforta-
dora vitoria alcançada pelos 
elementos que conduzem a nos j 
sa simpática E. A .P . 


