
O MUSEU 
Por iniciativa de urn pequeno grupo 

de amigos da cidade, pessoas interessadas 
no progresso cultural e artístico de Ribei-
rão Preto, à frente dos quais se encontram 
Bassano Vaccarini, artista cie renome in-
ternacional; Odiia Mestrinér,_artista grá-
fica, e Má:tio Moreira Chaves, poeta, jor-
nalista e escritor bastante conhecido, en-
contra-se em fase de organização < Viu-
seu de Arte de Ribeirão Preto, entidade 
que se propõe a executar valioso progra-
ma de realizações que muito beneficiarão 
não só & população de nossa cidade, como 
as das demais cidades da região' 

Paia participar do grupo fundador 
estão sendo convidadas as pessoas liga-
das mais estreitamente às coisas de arte, 
artistas e aficionado», radicados em Ri-
beirão Prêto ou na região, cogitando-se já 
dos nomes de Prof , Pedro Caminada Ma-
nuel-Gismondi, crítico de arte, professor 
de História da Arte em escolas do país e 
consultor-redator da publicação "Gênios 
da Pintura','; Prof. José Bento Faria Fer-
raz, poeta, musicólogo, museólogo' e fol-
clorista de grande competência; Dr. Ma-
neei Carlos de Soutello, engenheiro-ar-
quiteto e professor de arquitetura, grande 
conhecedor de arte; Prof ar. Maria do Ç ar-
mo Sampaio de Sousa, ex-diretora da Es-
cola de Artes Plásticas e criadora do Cur-
so Infantil de Arte; Fúlvia Gonçalves, co-
nhecida pintora e professora de pintura 
cia Escola, de Artes Plásticas de Ribeirão 
Prêto, sendo aceitas também adesões es-
pontâneas de todos aqueles que queiram 
contribuir para que êsse desiderato se 
torne em realidade o mais breve possível. 

O Museu de Arte de Ribeirão Prêto, 
que já possue pequeno acervo de obras de 
pintura, escultura, desenhos e gravuras 
de artistas brasileiros renomados e que 
cantará entre seus criadores quase que a 
mesma abnegada equipe que fundou e 
manteve a nessa Escola de Artes Plásti-
cas durante dez apos. propõe-se, além de 
dar continuidade ao significativo movi-
mento artístico criado por aquela entida-
de em Ribeirão Prêto, a executar largo e 
ambicioso programa de atividades no sen-
tido de dar à nossa cidade estruturas bá-
sicas que confirmem seu 'renome de cen-
tro àríístico-cultural dos mais importan-
tes do país, mormente no campo das artes 
plásticas. 

Dentro em breve será dado a público 
informes precisos sobre a criação do Mu-
seu de Arte de Ribeirão Prêto, soas fina-, 
Jidades principais e forma de organização 
da entidade, sendo que a séde provisória, 
nara informações e adesões, situa-se à rua 
Duque de Caxias n.o 52.3 —- S^la 15, Te-
lefone 3000 P, para correspondência, Cai-
xa Postal 307. , ^ , r „ 
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