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lá se encontra em São Laís José de Alencar. E» "A Ci- original de José Wanderley e
1  » • i_ - •**_ •f nn k #> «í <-»! T> t*/-. r\

o ÍAG de Fortaleza. A vinda
do vitorioso conjunto cênico

de Fortaleza se deve, em gran

de pa''te, ao idealismo e es-
íôrço de AldiVan Mendes.
O TAG tráz um repertório

.i.variado e seleto de comédias,
incluindo uma alta-comédia,
que é "Aconteceu Naquela
Noite", da dupla. Daniel Ro

cha e José Wandesley.
No elenco do TAG encon

tram-se elementos como Age
nof Vieira, conhecido centro
cômico r aplaudido por várias
platéias do Brasil e Estelita
F Lima, artista da TV-Ceará,

cu.m muitos anos de experiên

Tia nos paflco-s de vários Esta
dos. Estelita .F. Uma foF en

' tnsiásticamente ovacionada.

■  no papel de Tatá, pe-
.-Lias aínnEus do Colégio Esta-

dtiáf ue Fortaleza, ppr oca-
é^o áe ura! -espetáculo ofereci

; do relo'^AÇ..às jovens do cur
•St) nori*al da cidade vizinlia.

Djeüa Aicantara, Franciner.

gana Me Enganou» o TAG a- Daniel Rocha, com enredo
presentará bom cenário e vis- policialesco e uma conclusão
toso guarda-roupa.

A segunda encenação será
com «Uma Vez Na Viria", deli

ciosa comédia de José Wander

ley. Essa peça é curjoslssi-
ma pelo fato de tôâa história
Se passar numa m,fflihã. O T
AG lançará nessa peça um

elenco de 10 figuijintes.

A terceira peça ida tempo-
rana será a aita-comédia
'Aconteceu Naquda Noite",

bela, onde o amor vence

crime.

O • TAG encerrará sua tem

porada levando à cena "Com

pra-se Um Marido", peça que
já foi filmada Pelo cinema
nacional, com o titulo de "Ma

ridir.h.0 de Luxo", tendo co

mo intérprete principal o sau

doso Mesquitinha, quando no
apogeu da sua carreira artís
tica.

Cena de f'Aconteceu Naqu^ía Noite", alta comédia
Dâniél Rochâ e José W«E«de8ley

'■' Assei, jasi^z Alfiricar Madia.
d'T, José Edjnando, Jcsé Hei
cy ClÉ'eirâ. são jovens idealis-

, » ta^ qüE -formam a equipe do
'  TAG. 6-que dedicam- suas ho

ras de la"2ei" à sublime arte
de teprêsentaE

São ês^s jovens comanda
dos pôlo. jornalista e escritor
DomingGS-*Gu^ão de Lima

.qufe vêm- trazer a sua arte e
a sua simpatia ao povo de São
I.uís, esperando que êsse ntes
mo povo simpatize com eles
é Ibes deem o seu apoio e ir-
restritít solidariedade, com
parecendo aos espetáculos, do
TAG, qu,e se realizarão no te
atro oficiaj do Estado; a co
meçar de domingo. 3 de Ju
nho,
repertório

dife jastíá-ia. 3. di
reção arAiBtVca d© TA.G eaco

Em "Oompra-se Um Mari
do", o TAG apresentará um
guarda-roupa avaliado em 200
mil cruzeiros.

Além dêsses espetáculos, o
TAG fará vesperaia infantis.

'.Lima, a/
'  TAfí

• Uma das graiBes cenas de ttAconteceu Na-
iheu "A Cigana Me ^^^^^jnuela Noüe», 1 alfa comedía d© Daniel Ro-

nou?, oii^nai de pauio © Daniel Wanderley, que o T A G ence-
ih^ee, que permaneceu nará por estes dias no Teatro Atfur Azevedo
Í2 dias no palco do Teatro j
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Ctr, cená- «pr-eeWa dV^g^N,qe«la Noite", ^

|ENOR VIEIRA, o
4üdido centro cò-

que viverá POLI
} Cigana me En-
^1, que domingo
'^i'0 no palco do
t f Artuf Aieva^o '3
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fena dê |*'Aconteceu Nago*»!® Noite", alta comédia
Dãniél Rochâ e José W«s?de8ley

íCJompra-se Um Marl
TAG apresentará nm
oupa avaliado em 200
íjioa.
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