
Artistas Üe Ribeirao Preto Participam do 
III Simpósio Nacional de História de Franca 
PROMOÇÃO DA ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS DE RIBEIRÃO PRÉTO — SETE PINTORES RI-BEIRÃOPRETANOS PRESENTES. 

ReiUizou-se ontem_ na visinha 
Cidade de Franca, a solene aber-
tura. do 111 Simpósio Nacional 
de Hi-tória, sob os auspícios da 
Faculdade de Filosofia, Ciências 
e L<e:ras de Franca e promovida 
pela Associação dos Professores 
Universitários de História (Nú-
cleo de São Paulo), dando inicio 
- extenso programa de apresen-
tações de trabalhos de Aijtes e 
Técnicas Populares, Etnografia. 
Historia e Artes Plásticas, alem 
de exibições de danças e músi-
cas folclóricas. 

Convidada por u m dos orga-
nizadores do referido certame, o 
Prof . Chafik Felippe. a Escola 
de Artes Plásticas local, conjun 
tamente com. o Grupo Ribeirão 
que congrega os mais expressi-
vos artistas plásticos de nossa 
cidade, organizaram interessante 
exposição de pintura, que inte-
grará a promoções do 11T Sim-
pósio de História da Franca. 

Participam dessa exposição, 
os artistas Odila Mestriyer. Bas-
saiio Vaccanni, Francisco Ainen 

dola, Silvio Pléticos, Adelaide 
Sampaio. Fúlvia Gonçalves e 
Lourdes Sampaio, todos eles 
portadores de honrosos título^ 
conquistados em salões nacionai? 
ou estrangeiros e significativas 
promoções em diversos certa-
mes de arte de que participaram 
inclusive (alguns deles) das Bie-
nais de Arte de São Paulo e sa-
lões de Brasilia. 

Como é bem de ver, torna-st-
altamente significativa a presen-
ça desses artistas no conclave 

francano. comprovando a nossa 
permanente assertiva de que o 
desenvolvimento cultural e artís-
tico de Ribeirão Preto prosse-
gue a largos passos, mercê das 
atividades da nossa Escola de 
Artes Plásticas e do já bastante 
conhecido núcleo de pintores 
"Grupo Ribeirão", que congre-
ga elementos estreitamente liga-
dos a essa entidade de ensino 
artístico e que, hoje, realmente 
representa toda nossa região no 
campo das artes plásticas e cor-
relatas. 


