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Escola de Artes P lá s t i ca s C I P A P E - f - V f o ^ 

Hoje, às 20 Horas, Abertura cia 
Exposição do "Dia do 

Artista" Plástico" 
les abnegados! e idealistas 
que dedicaram suas vida« e 
as atividades d e seu espiri-
to na elaboação do Belo se-
ja na-Pintura; na Escultura 
rp Desenho; na Cerâmica 
ou na Arquitetura. 

Marcará o inicio das co-
memcraçõ-s a abertura da 
grande exposição de .pilntu-
ra dos artistas locais a qual 
terá lugar hoje. ã rua Alva-
res Cabral n. 64. Dessa ex 

fçúo participam os ,no-
mes mais expressivos das ar 
te® locais; com© odila Mes-
trün.er; B. Vaccarini; Fran 
cisiço Amendola; Adelaide 
Sampaio; Silvio PleticOs; 
Gilberto R. Alvas; Hilda j 
Soares; Fúlvia Gonçalves; 1 
Maria de Lourdes Sampaio.; ! 
Amaro de Almeida e muitos , 
outros. 

Ás 2C;30 horas no auditó-
rio da EAP (l .o arndar) o 
prcf. José Bento Faria Fer 
raz atual secretáio da Facul 
dade efe Medicina ,e. &rof. 
de Historia da Arte © Curso 
de Professor de Desenho da 

1 EAP pranuciará substarcial 
trabalho scbre "O Valor do 
Artista na Sociedade" a-
tual. 

Para ess^ significativa pro 
moção de caráter artístico-
cultural ficam convidados 
por intermédio destas colu-
nas as autoridades locais 
professores e alum., das es-
calas de todos o s gráus além 
dos aficcionados, das arte s e ! 
público em geral; dado que 
a abertura d a Semaina do 
Artista Plástico será infor-
mal. 

A exposição de pintura 
permanecerá aberta todas 
as r.oites das 20 às 22 heras 
enceri-ando-sie no próximo 
sábado dia 15 do corrente 

O Centro Acadêmico' "Frara 
cisco Lisboa;" da Escola de 
Artes Plásticas dei Ribeirão 
prêto promoverá a partir 
de hoje uma semana come-
morativa do "Dia do Artis-
ta Plástico" cumprir do deter 
minações legais e hotorando 
.lesta data a todos aqueles 


