
E D N A N T 

A PROPÓSITO DE MUSEUS DO INTERIOR 
Toda a cidade por modesta 

que seja, pode e deve ter o seu 
museu. Acontece, porém, que 
muitos dirgientes interiora-
nos não pensam, assim. Por-
que a muitos dêles não inte-
ressa a finalidade do museu 
ou de outra repartição cultu-
ral que se pretenda instalar 
na sua cidade. Tantas vezes 
êstes últimos, quand,o se in-
teressam pelo assunto, vêem 
somente a oportunidade para 
d,ar empregos a parentes e 
"cupinchas", mesmo sem qua-
lificação para o cargo. E é 
porisso que muitas reparti-
ções, principalmente com ob-
jetivos culturais, emb ora 
criadas nem chegam a funcio-
nar. É o caso do Museu de 
Arte Religiosa "Padre Jesuíno 
cfo Monte Carmelo" de Itu, 
que está parado liá 10 anos. 
Ainda não encontrou condi-
ções para funcionar, apesar 
dos esforços do diretor do 
Serviço de Museus Históricos 
— prof. Vinicio Stein de Cam-
pos e dos seus idealizadores. 
Há, contudo, os museus que 
funcionam adequadamente. 
É o caso do Museu Histórico 
"Padre Manoel da Nobrega" 
de São Manoel. Estivemos na 
sua inauguração. Ficamos sur-
preendidos com as magníficas 
instalações: Localizado no an-
tigo Paço Municipal — edifí-
cio "sui-generis", com torre e 
relógio, semelhante a uma 
igreja. Dizem os entendidos 
em história local, tratar-se de 
cópia de um paço australia-
no — possui em seu valioso 
acervo peças de porcelanas 
brasonadas, armas, quadros 
com temas históricos e fol-
clóricos e uma grande sala 
referente ã cultura do café a 
maior riqueza local. 

Estão de parabéns, o prof. 

Vinicio Stein de Campos, di-
retor do Serviço de Museus 
Históricos, o prefeito Bene de 
Barros e a pintora Maria 
Amélia de Arruda Botelho de 
Souza Aranha, uma das idea-
lizadoras e organizadoras do 
modelar museu. 

ELENIB, QDILA, ARY, MULIN, 
PAGNANO E AMATjRY NO 

PAÇO DAS ARTES 

Eienir de Oliveira, Ary de Laza-
ri, Arnaldo Mulin, Edgar Pagnano, 
Amaury de Lima e Odila Mestriner 
estão participando da exposição "6 
Artistas do Interior", que ora se 
realiza no "Paço das Artes". 

SILVA NEVES VAI EXPOR 
EM ABRIL 

José Maria da Silva Neves, ar-
quiteto, pintor e gravador, vai ex-
por os seus trabalhos em abril, 
na Galeria do Auditório Itália. 

PINTORES NO MUSEU 
DE SÃO MANOEL 

Atílio Baldochi, Pacheco Ferraz, 
Giovani Oppido, Barbieri, Nicola 
Petti, Marinho Macedo, Maria do 
Carmo Toledo e Nelly Toledo, pin-
tores desta Capital, estiveram no 
dia 23, em São Manoel, prestigian-
do a inauguração do Museu His-
tórico "Manoel da Nobrega" do 
Serviço de Museus Históricos, or-
ganizado pela pintora Maria Améli3 
Botelho Sousa Aranha. 

ROSINHA BEKER NA GALERIA 
ALBERTO BONFIGLIOLI 

Rosina Becker do Valle, pintora 
carioca, eleita personalidade artís-
tica de 1970 da Guanabara, virá no 
dia 18 de março, inaugurar uma 
exposição de seus trabalhos na Ga-
leria Comendador Alberto Bonfl-
glioli. 

ARTISTA CHILENO NA ACM 
Mory Balmaceda, pertencente ã 

Taller "60" e à Federação Nacional 
do Chile, está expondo miniaturas 
artísticas na Associação Cristã de 
Moços, à rua Nestor Pestana, 147. 

Odila Mestriner, pintora ri-
beropretana, ao lado de um 
dos seus trabalhos expos-

tos no Paço das Artes. 


