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Por in ciativi de um; peque 
no grupo de amigos da cidade 
pessoas interessadas nò pro-
gresso cultural e artístico de 
Ribeirão Preto, à ir,ente. dos 
citais se encontram Bassano 
Vaccarini, artista de renome 
internacional Odiia Mestriner 
aclamada artista*' gráfica, um"a 
tfST rri.ais...premiadas~no Hrásíl 

e Mario Moreira Chaves poe. 
Ta, jornalista e escritor bas-
tante conhecido, encontra-se 
em fase de organização o Mu 
seu de Arte de Ribeirão Preto, 
entidade que se propõe a e-
xecutar valioso programa de 
realizações que muito benefi-
ciarão «ião só a população de 
nossa cidade, como as das de-
mais cidades da região. 

Para participar do grupo í 
fundador estão sendo convida 
das as pessoas ligadas mais 
estreitamente às celsa de arte 

; astitas e aficcionados, radica 

do? em Ribeirão Preto Oü na 
região, cogitando.Se já dos no 
mes do prof. Pedro Caminada 
Manuel-Gismondi, crítico de 
arte profe.sor de História da 
Arte em escclis do país e 
consultor redator1 da famosa 
publicação "Gênios da Pintu-
ra"; prof. José Bento Fatia 
Ferraz, poeta, mus.icólogo mu 
eóíogo e folclorista de grande 
competência; dr. Manoel Cai 
loa de Soutello engenheiro ar-
quiteto e professor de arquite 
túra, grande conhecedor de-
arte; profa. Maria do Carmo 
Sampaio de Souza, ex-diretora 
da Escoa de Artes Plásticas 
e criadora do Curso Irifastil 
de Arte; Fúlvia Gonçalves, 
conhecida pintora e professo-
ra de pintura da Escola de-
Artes -Plá-ticas de' Ribeirão 
Preto, sendo aceitas também 
adesões expontaneas de todos 
aqueles Que queiram contri-

buir para que e Se desider ato 
se tornem em realidade o 
mais breve possivel. 

O Museu de Arte de Ribei-
rão Preto, que já possue peque 
no acêrvo de obras de pin" ri-
ra, escultura;. desenhos e gra-
vura' de artistas brasileiros re 
nomados e que contará entre 
seus criadores cu.:Se que a 
mesma abnegada, equipe .que 
fundou, ,e manteve a nessa Es 
cola de Artes Plásticas dur.-.n 
te dez anos propõe-se, além 
de dar continuidade ao signiii 
cativo movimento artístico 
criado por aquela entidade em 
Ribeirão Preto, a executar lar 
go e ambicioso programa cie 
atividades no sentido de dar 
à nossa cidade estruturas ba 
sicas que confirmem seu reno 
me de centro artístico, cultu-
ral doa mais importantes do 
país, mormente no campo das 
artes plásticas. 

Dentro em breve será d; -
] do a publico informes prec c 
J sos sobre.a criação do Museu 

de Arte de Ribeirão preto, 
suas finalidades principais 
forma de organização da enti-
dade, sendo que a séde provi-
sória,,, para informações- e a-
de ões Situ.a-Se à rua Duque 
de Caxias n .o 523; Sala 1.5, 
fonte 3000 e, para correspon-
dência . Caixa. Postal 307. 


