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DA CIDADE 
Ribeirão Preto tem-se 

destacado nos mais diferen-
tes setores de atividade, 
muito particularmente nos 
terrenos, artístico e cultu-
ral. 

Em l!>5t, lembramo-nos 
bem, no dia 3 de outubro, lá 
no salão nobre do Occntro 

Médico, o prof. Zeferino 
Vaz, ao ser instalada oficial-
mente a Faculdade de Medi-
cina, com a presença do pro-
fessor Lucas Garcez, então 
governador do estado, dizia 
que, com fé e confiança ía 
ria de Ribeirão Preto o 
maior centro de pesquisas 
médicas da América Latina. 
Não é preciso comentário 
nenhum. Todos conhecem a 
magnífica escola, de medici-
na instalada em Monte Ale-
gre, a sua fama e renome 
internacionais, etc. . . etc. .. 

Congressos aoui têm sido 
realizados, evidenciando o 
alto padrão intelectual . de 
nossa gente, como ocorreu 
por exemplo, em 1956, 
quando a cidade completava 
os seus 100 primeiros anos 
de existência. | 

No campo das artes, indn-
bitàyelmente, a escola de 
artes plásticas, dirig da com 
carinho e dedicação Ipela 
prof a Maria de Iiourdes 
Sampaio, veio contribuir pa-
ra uma dinamização bastan-
te grande na arte moderna, 
e hoje contribuições notá-
veis dá a capital do café, 
às mostras internacionais, 
onde têm sido laureados ar-

, tistas conterrâneos, ou que , 
i aqui, vivem o trabalham. I 
' Ainda recentemente, rea- > 

lizoti-se em São Paulo o XI 

I' Salão Paulista de Belas Ar-
tes, e foi com satisfação que 
tomamos conhecimento com i 
o esplendido feito dos pinto- | 
res Francisco Amêndola e 
Odila Mestriner, que rece-
beram menção honrosa e | 
medalha de bronze, respec- ! 

tivamente, na referida mos-
tra artística. São pintores 
que lutam com as maiores j 
dificuldades e vicissitudes, 
num ambiente às vêzes ad-
verso, mas dão o melhor de 
seus esforços, para a divul-
gação da arte moderna, tor-
nando-a, sobretudo, acces-
sível ao povo, porque, repre-
sentando uma revolução no 
campo artístico por isso mes-
mo é progressista e devo 
chegar ao povo. 

Muitos há que combatem 
a arle moderna, talvez, quem 
sabe, por não a conhecer. 
Outros, então, tecem loas a 
um quadro em pfib'ico, <ò-
mente para que digam ser 
ele um "expert" em arte mo-
derna. Puro snob smo. Mas 
a verdade é que, favoráveis 
ou contra, a arte moderna 
caminha, e hoje mais se 
aproxima do povo, muito 
embora os reacionários ve-
iam nisso um absurdo, eis 
que desejam ficar encaste-
lados, ficai- numa torre da 
marf<m, como autênticos 
"nolli mo t.angere". 

Felizmente, os nossos ar-
tistas modernos, os que aqui 
vêm trabalhando últimamen 
te são bastante evoluídos, e 
fazem arte na pura acepção 
da palavra, "ars, gratia ar-
as", e destinada ao povo, ra-
zão por que, nos congratula-
mos com Francisco Amên 
dola e Odila Mestriner, pe-
lo muito que têm feito no 
terreno artístico, ao lado de 
Bassano Vaccarini e a turma 
do cinema experimental, pa-
ra projetar ainda mais, o 
bom nome cultural de Ri-
beirão Preto. 

A meta agora a ser atin 
gida, é a do Teatro Popiüar 
tantas vêzes prometido pe-
los políticos, mas até agora 
110 papel. Quem sabe des-
ta feita, a coisa vai. 


