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inacabado, de misterioso, que o aparentava com os simbolistas franceses de 
quem era grande ledor''. 

Ainda no Governo Bezerril, Antônio Sales, já deputado, em 1894 prefa-

ciava 0 terceiro livro das Edições da Padaria Espiritual, impresso ainda na Ti
pografia Universal, uma série d� quatorze �ontos

. 
do 

... 
fortalez

..,
ense Eduardo 

Tomé de Sabóia, então com dezo1to anos de 1dade, 1rmao de Joao Tomé, mais 
tarde governador do Ceará, intitulados Contos do Ceará. Nesse mesmo ano 

Eduardo Sabóia, que iria brilhar no jornalismo carioca, partia para o Rio. 

Também padeiro e depois centrista, escondido na figura de Braz Tubiba, foi 
retratado admiravelmente por Max Fleiuss que com ele conviveu na Semana 
de Valentim Magalhães: uMoreno agreste, a fumar um charuto que lhe tomava 
a boca inteira, pouco sociável, Sabóia, surgiu, todavia, em nosso meio, muito 
simpaticamente, pelas demonstrações de uma inteligência superior". 

Surgia, ainda em 1894, em julho, o quarto livro editado pela Padaria Es

piritual, Versos, com palavras iniciais de Antônio Sales e de autoria do bondo

so e tímido aracatiense Antônio de Castro Vida I Barbosa, o Aurélio Sanha-
çu. 1 

Raimundo Correia, quando por aqui esteve conheceu Antônio de Castro 

e seus versos e em carta ao autor de Versos Diversos garantia que o soneto A 
Jangada "não se acharia mal colocado entre os bons sonetos dignos de serem 

incluldos no florilégio da literatura pátria". 
o 

No último dia do ano de 1896, Antônio Sales e Alice deixavam o Ceará 
com mudança para o Rio. Espírito nômade, não parava, no seu vaivém pelo 
triângulo Rio, Fortaleza, Juiz de Fora. 

Coincidentemente, no dia do término do exílio forçado de Antônio Sa· 

les na cidade do Rio Grande, 29 de abril de 1905, falecia em São Paulo o jor· 
nalista paulista Antônio de Godói. Quando o nosso poeta chegou ao Rio, 
muito doente, teve conhecimento da triste notícia. E ao ser lançado, postu· 
mamente, em 1906, o Poesias do jovem cronista desaparecido aos trinta e dois 
anos de idade, Antônio Sales escreveu-lhe sentido prefácio. 

Passaram-se os anos e em 192 1, em plena Praça do Ferreira, assassinado 
o poeta Mário da Silveira, seus amigos e familiares, encabeçados por Antônio 
Sales, numa homenagem póstuma especial ao saudoso companheiro, fizeram 
imprimir o seu Coroa de Rosas e de Espinhos, saído em 1922 pelo Estabele
cimento Gráfico A. C .  Mendes, com apresentação do autor de Fábulas Brasi· 
leiras sob o título de Um Tesouro Perdido. 

No ano seguinte, a 20 de março, Antônio Sales apresentava ao público 
o livro de versos de 8. Pontes, Na As a da Dor, sempre a amaldiçoar "meio 

o 

mundo por não querer ver nele o maior poeta da nova geração. ''2 

Antônio Faustino Nascimento lançava, pela Livraria Comercial, 
composições de adolescência Juvenília, em 1927. Nesse prefácio, A 

· Sales recorda quando conheceu o autor pela primeira vez, um rapazinho tími
do, suas vitórias no Liceu e na Faculdade de Direito e a leitura de seus prirnel

ros versos: ''Li e opinei, diz o padrinho, mostrando-lhe o que, a meu ver, .. 
melhor no caderno de versos e mais feliz em cada composição'� Por uma feliz 
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coincidência, anos mais tarde, em novembro de 1944, era Faustino Nasci
mento3 quem prefaciaria uma obra póstuma de Antônio Sales, editada pela 

, 

Zélia Valverde, Aguas Passadas. 
Genro do poeta Fiúza de Pontes e sogro do internacional cirurgião p:ás

tico Ivo· Pitangui, Faustino Nascimento morreria em maio de 1980 com a 

avançada idade de oitenta e um anos. Muito amigos, o autor de O Mata-Pau 
como que antevia o sucesso da vida profissional do Desembargador de Missão 
Velha e já preocupado com que isso pud.esse acontecer, amordaçando a voca

ção de um poeta que estava nascendo, comentava magoado: uÉ poss/vel que 
a advocacia, a magistratura, a diplomacia ou a pol/tica, por onde quer que se 
canalize definitivamente a sua atividade, acabem empolgando por tal forma o . 

seu esp/rito que, afinal, a Poesia, vencida, se· esconda humilhada e envergonha
da de mostrar-se como um intruso num banquete onde não lhe foi reservado 
um lugar". . . 

No ano seguinte, 1928, Antônio Sales prefaciava o livro de Juarez Cas
telo Branco, o Caio Lopes, Cartas Românti cas. 

Uruburetama, livro de versos de estréia de Napoleão Menezes e lançado 

em 1929 ganhou também palavras iniciais de Antônio Sales.4 

Em 1930 o uruburetamense Gonzaga Lima confiava ao nosso poeta o 

antelóquio dos versos Livro do Coração. 
Aos vinte e sete anos de idade o barbalhense Hermes Carleial, o conhe

cido Sousa Neto, publicava pela Tipografia Urânia, em 1931, o seu poema 
Cariri, fazendo Antônio Sales o papel de apresentador. 

Ainda em 1931, pela Tipografia Gadelha, surgiria o primeiro livro do 
, 

sobrinho de Antônio Martins e de Alvaro Martins, Carlyle Martins, as poesias 
Evangelho do Sonho. E na introdução Antônio Sales lembrava os iniciais en
contros quando Carlyle mostrava-lhe, pudicamente, os primeiros versos. Cri
ticava o movimento modernista que, felizmente, já se ia esmaecendo, movi
mento "superficial. e de importação" e lamentava tivesse o Evangelho do 
Sonho surgido em tão má hora, numa "encruzilhada da literatura, quando o 
antigo rumo se vê cortado por novos caminhos que ninguém sabe aonde vão 
ter". 

Em 1935, o jaguaribense Sinobilino Pinheiro Maia dava à publicidade 
suas poesias Xerém e· mais uma vez o nosso Sales o mestre de cerimônias. 

Mais um livro de estréia, Acordes do Sentimento, do poeta fortalezense 

Djalma Viana, editado pela Tipografia São José, em julho de 1938. Assim se 
exprimia o sonetista de O Galo-de-Campina ao prefaciar o livro do Poeta dos 
Concursos, assim denominado pela facilidade como abiscoitava os primeiros 

lugares em certames I iterários: uo Sr. Djalma Viana é visivelmente um esplrito 
em que existe o que se denominava antigamente -a chama sagrada. Se a sua 
poesia ainda não atinge o p/ncaro em que se entronizam os mestres, é eviden
te que ele caminha ascensional mente, dominado por uma ânsia de perfeição" . 

Jitirana do pacatubense Carlos Cavalcante, mais conhecido por Caio 
• 

Cid, publicado em janeiro de 1939 pela Imprensa Oficial, mereceu também 

palavras de carinho de Antônio Sales. 5 
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Finalmente em 1940, ano que marcaria o desaparecimento físico do 

autor de A Garça, eram por ele prefaciados Versos Alegres, publicação póstu

ma dos versos humorísticos do ipuense Abílio Martins, seu amigo, compadre 

e vizinho no Alagadiço. Pincelou assim o retrato do antigo chefe de polícia 

do Governo Justiniano: #Alto, corpulento, com uma enorme calva tomando

-lhe todo 0 alto da grande cabeça, não o posso recordar sem o sorriso que lhe 

era constante e parecia ser a exteriorização de seu esp(rito risonho, afetivo e 

bondoso". E terminava confessando sua satisfação em ter sido lembrado pela 

família de Abílio, não para apresentar o poeta, por desnecessário, mas pela 

oportunidade de expressar publicamente, uma vez mais, a sua admiração e o 

seu respeito a um grande e inesquecível amigo. Prefaciou, ainda, o Antônio 

Felipe Camarão, de Pedro Ferreira, publicado no Almanaque do Ceará para 

1941. 
E seu último proêmio foi para Madrugada de Abril, de Aurélio Ramos, 

que O Povo divulgou a 21 de dezembro de 1940. Dizia o padrinho: uAurélio 
Ramos nos surge, não como um estreante bisonho que ta teia para achar a 
forma apropriada a suas idéias e sentimentos, mas com um passo firme de 
quem muito cedo penetrou nos divinos mistérios da criação poética. Há nos 
seus versos esse isocronismo perfeito da forma e do pensamento, sem vacila
ções que denotem a inexperiência do estreante". 

Antônio Sales nunca negou o concurso de sua privilegiada inteligência, 
bondade e tolerância. E sua tolerância não tinha limites, sujeitando-se até 
mesmo a exigências importunas de mui tos escritores principiantes, fazendo

· lhes por vezes concessões perigosas, como se dele dependesse unicamente o 
fracasso ou o sucesso de uma nova vocação. 

Colaborava nas revistas dos jovens I iteratos, publicações que duravam 
pouco mas que use reproduziam como as borboletas", esforçava-se por torná
los conhecidos e lastimava não pertencer à Academia dos Novos. Elogiava a 
Academia Polimática, considerando-a uma continuadora da Padaria Espiritual. 

Compreensivo para com os novos, perdoava-lhes a animosidade e a irre
verência, às vezes a agressão, justificando-as como um meio, uma ânsia de apa
recer, embora entendesse que todos tinham o mesmo direito a um lugar ao 
sol, experientes e novatos, e que uma pequena dose de boa vontade acabaria 
de vez com tais �picuinhas de oficial do mesmo of/cio ". 

NÓTULA� 

1 
��os Versos são um livro melancólico e é por isso mesmo quP �e parecem extremamen· 

te com o autor. Antônio de Castro é um rapaz de uma intensa delicadeza de nervos e 

de uma certa bisonhice, aliás sem travo de pessimismo. � triste por índole, gosta de 

pôres de sol, dos aspectos merencórios, das coisas nostálgicas, e de olhos enevoados 
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Bilhete de AnttJnio Sales datado de 1918. 



de lágrimas. t um Casimiro de Abreu enroupado à moderna, manejando artisticamen

te o verso, apaixonado pelo tintilar das belas rimas''. Fortaleza, 1 4  de junho de 1894. 
Antâ'n i o Safes. · 

2 
Otacílio de Azevedo, "Fortaleza Descalça" ( 1 980). 

3 
Antônio Safes recordava numa crônica de O Povo datada de 2 de abril de 1939 que o 

Ritmos do Novo Continente de Faustino Nascimento publicado naquele ano pela 

Civilização Brasileira fora "lido pela primeira vez em minha residência, na recente vi

sita que o autor fez à terra natal. Em mim e no petit comité, que assistiu à leitura, a 

impressão foi profundamente agradável". 

4 
Antônio Safes recusou prefaciar o segundo livro de versos de Napoleão Menezes, Mi

nha Viola, em razão de "minha aversão ao gênero popular em que se emprega a I íngua 

deturpada pelo povo". 

5 
Antônio Salas ainda comentou dois I ivros de Carlos Cavalcante: Aleuda, em 27 de se

tembro de 1934, e Jitirana, em 7 de janeiro de 1939, ambos pelo O Povo. Pacatuben

se, poeta, contista e cronista, faleceu aos sessenta e oito anos de idade vítima de cân

cer do laringe. 

• 

• 
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