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Francisco William Alcântara,
filho do saudoso ator e teatró-
logo cearense William Alcân
tara e dona Diana Alcântara

^(segunda caricata do
T.A.G.) um dia foi lembrado
pelo diretor-presidente do con
junto.
Ora, filho de artistas deve

ser também artista. E o Chico

íol testado Ao envés de convo

cado para uma "ponta", como

É comum em teatro, o menino!

ê exemplo dos pai-aquèdistas.
fo! escolhido e experimentado
para galã de "Terra Quoimá-
de" ou •'Glória a Jesus, Ale
luia!", tragédia de Oòmmgos
Gusmão de Lima.

Não podia 'ser! Sem nenhu
ma experiência do tablado.
William não podia começar no
teatro por onde os outros ter
minavam !

Era, pois, uma temeridade,
empurrar pra cena um jovem
sem os conhecimentos indis

pensáveis, além do mais, poria-
tíor de ebcessiva gesticniação
cativa, inócua, que dificilmen
te se corrige em pouco tempo.
Submetido a exaustivos en

saios, William, jâ às vésperas
da estréia, prometia pouco. O
.desânimo tomava conta da di-
reção-artística. e Domingos
Gusmão censurado pelo. seu
•gesto revolucionário que, de-
certo, iria prejudicar o espetá
culo, no qual o rapaz era res-
pon.sável por cenas de intensa
drai.aticidadé.
Touavia, prevaleceu a tese:

•'filho de gato, gatirmo él' E
William, se não foi um grande
galã, °m nada ' prejudicou o
brilho da função, estabelecen
do harmonia e ligação perfei
tas no elenco de ■'Terra Quei
mada" ou "Glória a Jesus,
Aleluia!" E o T.A.G. viajou pa
ra o Recife com a peça, e ali,
o Ohico empolgou, deixando
ótima impressão s sua atua
ção. . .
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Estava, pois, definida a po
sição de William — o filho d
TA.G. — no grupo cênico. E
"Feitiço", de Oduvaldo Viana
êle constituiu-se um dos pon-j
tos altos do espetáculo, agri
aando a quantas assistiram
gostosa comédia do, veterano
comediògrafo nacional.

O maior desempenho de-Wil
liam. porém, foi o de "Abraão",
o filósofo de "A Procui-a dr. Pe-
hcidade", de Domingos Gus
mão de Lima, . papel preparado
sob medida i para o filho do
grupo.

Wlltlam Alcântara é um Jo
vem estudioso, educado, obedi
ente, respeitador, dono de uma
moral inatacável. E por ser
possuidor de todas essas quali
dades po.iltivas, tão raras nos
Cl/as que correm, William não
e só considerado ÍUho do
T.A.G.. como também filho de
Gusmão c 'da d. Estelita.

Pois bem: William é o galSi
de "A Ditadora", que estará
na ribalta do Teatro José de
Alencar, do dia 27 em diante,
vivendo p papel de Paulo, com
excelentes oportunidades.


