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Uma tradicional promoção artístico-cultural dos alunes da Escola de Ar-
tes Plásticas empolgará a cidade — O programa •— 'Nomes de relevo na 
ciência, nas letras e nas artes participarão tias ati vidades da IV Semana 

Já se. tomou tradição na 
vida ' artistico-cuDuial da 
Citíade, a realização anual 
de rico e amoieioo pxCgra 
rna organizada pslc® alu-
nos CU- Curta de Professer 
de' Deeenho da nossa p.'tu-
iigio. a Escola M Artes 
Piástieao e que canaliza pa 
ra. Ribeirão Prête persona-

lidades cias m=is impoftair-
tes da cultura brasileira, 
nomes de pi-jeção intima 
eicnal. seja na ciência,' nas 
i tias cu nas artes an ge 
ral. Tra.a-3's da IV Sema-
na "ás Artes Plásticas de 
Ribeirão Prêta, '-kganizada 
e supervisionada pela dire-
ção da E.A.P. e promovida 
pelo Cai- ia Acadêmico 
Francisco Lisboa da Curso 
de Professor de Desenho. 

Publicamos • a seguir o 
programa elaborado para 
é te ano. e que se desenro-
lará dei 19 a 27 do mês ti© 
outubro: Dia 19, às 20 ho-
ras, na Galeria de Artes 
Plásticas, abertara da Ex-
posição • Rçiic-pesctiva de 
Desenhos da artista local, 
Qdila Msstrinsir; às 20,30 
1rs., no auditório da EAP, 
conferência pela p';nto. »> 
santista Bmt®»4na Sanná 
Karman, isábre o tema "Ar-
te Mcderna''; às 22 horas, 
n:> r.e.iUo da EAP, será o-

feiccide aos presentes um 
coquetel. 

Dia • 20 (domingo) às 18 
horas, no auditório da EA 
P, "Tarde de Poesia"', apre 
sentando o jíáVgiii poeta, e 
ueclamadrr Lindolf Bell; 
às 20,30 horas; h j auúlio-
rio da EAP, conferencia da 
j ornalísta in -ernacional 

-Marte, Serafim-Víleis; 
b»? o tema "Eoj&iro lírico 
de Ouro Preto'', acompa-
nhada. d s declamações alu-
sivas pelo poeva Lindolí 
Bell. 

Dia 21 (2.a feira), às 20 
W'raij ha auditório da EA 
P. "Shcw Bossa Nova", 
com a participação de aca« 
dêmicos d& Direito e Medi 
cina e sob a direção de 
Grahvilli Ponce e Totó. 

Dia 22 (3.a feira), às 20 
horas, no auditório da EA 
P, conferência do PiU". 
Walter Zanini, diretc.r do 
Museu de Arte C:ntempa-
rânesa, da USP, sobre « te-
rna "O centenário de De-
lacroix e o ísignificado dc 
Romantismo". 

Dia 2G (sábado), às 20 
heras, n;3 (auditório da 
Ei AP, conferência da Dou-
tora Maria Lico, da Facul-
dade de Medicina de Ribei 
vão Preta, da USP, sobre o 
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