
Teatro de Amadores Gráficos

APRESENTA

ESTÁ LÁ FORA UM INSPETOR
(Trabalho do teatrólogo inglês J. B. Pristiey, em 3 atos)

"Avant-premiére" em home-

nagem ao Exército Nacional,

representado pelo Coman

dante da Décima Região Mi

litar o Exmo. Sr. General

General Francisco Damasceno Ferreira Portugal

29 de Julho de 1959 ■ ;
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Compicíou dois anos o
Teatro de Amadores Gráfi
cos, idealizado, criado e di
rigido por Domingos Gus
mão de Lima, nosso compa
nheiro de O POVO. E o
Teatro se vem agüentando.
Resistindo bem às dificul
dades, que devem ser mui
tas.

Direção: Agenor Vieira
ATOR E AUTOR

(A peça transcorre na residência dos Birlings, em Erumley, cidade
industrial do norte da Inglaterra, em 1935. A ação se desenrola
numa noite, exigindo continuidade nos três atos. Entretanto, a
direção cjrtística resolveu fazer um intervalo do 2.° para o 3.° ato)

Vencendo a incompreen
são de nosso meio, que ainda
é, no que toca às coisas da
arte, confinado. Se a arte
engrandece, se a arte subli
ma a natureza humana, se a
arte instrui e educa, deve
ser incentivada, encorajada,
ajudada, e jamais olhada
com indiferença. Esforços
como êsse dos que fazem o
Teatro de Amadores Gráfi
cos merecem estímulo e sim

patia, para que possam ser
coroados de êxito. Para que
melhor frutifiquem"...

ELENCO:

I
Deputado PÁDUA CAMPOS

MR. JOHN BIRLING CLOVIS MATIAS

MRS. BIRLING ESTELITA F. LIMA

MISS SHEILA BIRLING GISLAINE JATAHY ALCANTARA

MR. ERIC BIRLING •••• JUAREZ ALENCAR MACHADO

MR. GERALD CROFT • • • BONIFÁCIO

EDNA (Criada) PAULO FRANCINET

INSPETOR GOOLE DOMINGOS GUSMÃO DE LIMA

"...Dona Jose-fa conhe-
csm-nos todos os dejeitos
e vícios, como também as
raríssimas virtuúis.
Sabem-nos gráfico, jor

nalista, í^scritor, teatró-
logo, músico, diretor artís
tico, mesmo porque para
isso ela contribuiu na
execução da sua tarefa de
mãe prestimosa e boa. Cer
tamente gostaria de ver-nos
em cena, vipendo os tipos
que a imaginação conce
bera, num vôo afoito e mis
terioso à regiões desconhe-
aidas. Ignora, porém, que
autores — com raras e hon

rosas exceções são maus
atores. Renato Viana foi
uma das exceções. Ninguém
poderia ser maior em cena
do que Joracy Camargo.
Entretanto, quando O gênio
da teatrologia nacional re
solveu pisar O tablado foi
uma. decepção!"
(Trecho da crônica "O

aue é insríbstituivel!" de O
POVO, de 10 de julho de
1959).

ATENÇÃO —' O Ambiente Atraente e de
Conforto Desta Cena é Proporcionado

Pelos MÓVEIS CASTRO

C. V.B. — o Lustre da Cena de "Está Lá Fora

Um inspetor" ® da C.V.B.-"Lustres, Cristais

e Artigos Para Presentes sé na C.V.B.

<v5''
i' -■•t;

l-V'.

f í



Mm

■%%f

te::í'

iãM"

E ESTE SEU CASO 9 0 9 9 - O bfzincj ncio tundono
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'  ..,KNTAO n À FlATSRíAi

com baíeria

MZLIAR ou
SATURNO

energia inesgotávell

Construídas dentro dos mais cvonçodos
operfeiçoomentos técnicos, aliados a uma tradição
de 60 anos de experiêncio e especialização. .
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SETURMIA'A_ __ _ fa 11
a mais completa fábrica de acutnulodores da América Latina

Distribuidores a Assistência Técnica em todo o País

ACVMULADORES
LETRICOS

Assistência Técnica em Fortaleza: POSTO SATURNIA, de Com. e Rep.
.OLICOSTA Ltda., á rua Assunção, 118 — Telefones: 1-5563 e 1-3801,
Teleg. "OLICOSTA", Representantes Para os Estados do Ceará, Piauí e

Maranhão
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