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p memorará o ia lásii 

do Artista Plástico" em Ribeira© Prelo 
.CENTRO ACADÊMICO FRANCISCO LISBOA PRO MOVERA' EXPOSIÇÃO DE PINTURA E CONFERÊNCIAS ALUSIVAS 
Transcorrendo a 8 de 

maio próximo o "Dia do 
Art s t a Plástico", insti-
tuído pela lei 3434 de 18 
de agosto de 1956, o Ser-
viço de Fiscalização Ar-
tística, com a aprovação 
do Secretário do Gover-
no. lixou portaria de-
terminando a realização 
de exposições, conferên-
cias e outras iniciativas 
culturais nos estabeleci-
mentos de ensino de ar-
tes plásticas fiscalizados 

pelo Estado. 
Obedecendo a tal de-

terminação, a Escola de 
Artes Plásticas, pelo de-
partamento cultural do 
Centro Acadêmico "F . 
Lisboa", do Curso de 
Professor de Desenho, 
promoverá, a partir do 
dia 8 até 15 do corrente, 
tôd a uma semana de 
promoçõe s comemorati-
vas do artista plástico, 
êsse ainda hoje tão in-
compreendido constru-
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oras, Abertura 
o do "Dia do 
x lásii 
jran de drão irtir sme-rtis-leter indo lèle-s 
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les abnegados! e idealistas que dedicaram suas vida s e as. atividades d e seu espiri-to na elaboação do Belo se-ja na. Pintura; na Escultura rio Desenho;, na Cerâmica ou na Arquitetura. 
Marcará o inicio das co-memorações a abertura da grande exposição de. pilatu-ra dos artistas locais a" qual terá lugar hojL, à rua Alva-res Cabral «. 64. Dessa ex ;pfiç|ição paríttcApam os no-me,;; mais expressivos das ar t°g locais; como Odila Mes-trin.gr; B. Vaocarini; Fran ciaço Amendola; Adelaide Sampaio; Sílvio Pletico s-Gilberto R. Alves; Hilda Soares; Fuivia Gonçalves; Maria de Lourdes Sampaio-Amaro de Almeida e muitos outros. 

As 20; 30 horas no auditó-rio da EAP ( l .o aindar) o pref. José Bento Faria Fer raz atual secretáio da Facul datíe d,e Medicina è jprcf de Historia da Arte o Curso de Professor de Desenho da EAP praauciarã substareial trabalho sobre "O Valor do Artista na Sociedade" a-tual. 
Para esS£ significativa pro moção de caráter artístico-cultural ficam convidados Dor in,tormpdín „„i„ 

ter de civilizações. J 
Do programa organi- j 

zaão pelo C. A. Fran- ! 
cisco Lisboa, consta o j 
que abaixo se menciona: j 

D a 8, sábado às 20 hs. ! 

abertura da exposição de 
artistas ribeirãopretanos, 
seguida de u m a conferen 
cia pelo prof. José Ben-
to Faria Ferraz, profes-
sor de História da Arte 
da EAP. 

Dessa exposição parti-
ciparão os mais expressi-
vos nomes das artes vi-
suais em Ribeirão Freto, 
como B. Vaccarini, Sil-
vio Pi éticos, Francisco 
Amêndola da Silva, Ade-
laide Sampaio, Gilberto 
Ribeiro Alves, Fuivia 
Gonçalves, Hilda Soares 
da Silva, além de origi-
nais desenhos da con-
sagrada Odila Mestriner. 
um dos nomes mais re-
presentativos da a r t e em 
nosso país. 

Essa exposição terá a 
duração de cito dias, po-
dendo dela participar to-
dos os artistas plástico^ 
que queiram figurar des 
sa manifestação, poden-
do entregar seus traba-
lhos n a . Galeria Ar t es 
Plásticas, à rua Alvares 
Cabral n . 64. 

No decorrer da sema-
na, outras atividade- se 
desenrolarão, como pa-
lestras, em classe, pele; 
piofessores da EAP e 
flashes radiofônicos 
emissoras locais, a car-
go dos alunos dos cursos 
de arte das escolas lo-
cais. 

P a r a o encerramento, 
posivelmente teremos a 
presença de crítico c 
capital paulistana, para 
pioferir palestra üu-ira 
à comem-ração. 


