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UMA FOTOGRAFIA CÉLEBRE 

No Correio do Ceará de 11 de fevereiro de 1937 estampara Antônio 
Sales curioso grupo, num total de vinte e duas pessoas, a que ele deu o nome 
de Uma Fotografia Célebre, foto essa tirada pelo grande comerciante e ardo
roso abolicionista, chefe de importante firma bancária, Alfredo da Rocha Sal
gado há noventa e seis anos, mais precisamente em 1888. Tal retrato docu
mentava um piquenique que o livreiro Guálter Rodrigues da Silva e sua esposa 
Isabel ofereceram a alguns de seus amigos em sua Chácara Vila Isabel, no en
tão distante bairro de Benfica, e que seria a nova residência da família. 

O Presidente da Provfncia, Caio Prado, 1 deu a nota alegre do 1/garden
-party '' com seu temperamento buliçoso, extrovertido, assustando a todos os 
presentes com flechas que atirava em todas as direções e em tom de brinca
deira. 

Isso foi o bastante para que os jornais da época e até mesmo um depu
tado afirmassem ter o então presidente participado de uma verdadeira bacanal, 
rodeado de gente estranha e suspeita, completamente bêbado e em trajes pa
radisíacos . . .  Nada mais do que uma campanha difamatória cerrada contra o 
grande administrador por parte das duas facções polfticas, a conservadora e a 
liberal, unidas para esmagá-lo. Felizmente ou infelizmente pouco mais de um 
ano permaneceria o paulista na direção dos destinos desta Provfncia, pois em 
maio de 1889 faleceria vítima de febre amarela, aos trinta e seis anos de ida
de.2 

Antônio Sales assim o definiu: uCaio Prado, como todos os homens su

periores, era duplo, e ao lado do estadista, havia o precioso homem de socie

dade, folgazão, ático, amante do movimento, do ruldo e do esporte". Gover
nando sob a inclemência da seca de 1888, ao notar a mais leve chuva Caio or
denava que se preparasse um trem expresso e convidava auxiliares e amigos 
para se deliciarem com a rara oportunidade de llverem o verde" no Ceará. 

Mas vejamos, por curiosidade, as pessoas que participaram daquela reu
nião org(aca, no dizer das línguas viperinas: 

- o I ivreiro e dono da Chácara, Guálter, cuja Libra- Papelaria ficava na 
rua Major Facundo 74. Numa sexta-feira de 20 de novembro de 1891 falecia 
v(tima da ruptura de um aneurisma da aorta; 
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_ os músicos Alberto Nepomuceno e F rederico Nascimento, este vio
loncelista português e noivo de uma das filhas de Guálter, a formosa Reria. Na 
casa de Frederico, em Santa Tereza, faleceria o ''fundador da música nacio
nal". Haviam retornado da Corte no sábado de 21 de abril de 1888 e chega
ram a realizar alguns concertos no Clube Iracema; 

_ os 1 iteratos Antônio Martins e Antônio Bezerra, os chamados Poetas 
da Abolição, mais Oliveira Paiva e João Lopes,3 este jornalista vigoroso, dire
tor do Libertador, abolicionista, republicano, deputado por vinte e cinco 
anos, árbitro da elegância, cuja personalidade o nosso Capistrano de Abreu 
assim destacou: uLopes, ora candente como um raio de sol, ora lôbrego como 

uma noite de Walpurgis, dava asas a seu humor colossal". Todos, porém, inte
grantes do Clube Literário; 

-as senhoras Isabel, a Biluca, e Maria de Sousa Lopes Ferreira, a Meni
ninha, aquela dona do st'tio, possuidor a de apreciável cultura e de notável ta
lento para a pintura, esta esposa do jornalista João Lopes e irmã do Senador 
Joakim Catunda. Menininha, ao falecer em começos de 1935 foi alvo destas 
enternecidas palavras de saudade escritas por Antônio Sales: uCom ela, desa

parece a testemunha fiel e gentil da quadra predominante de minha existência 

intelectual e sentimental, quando os meus dezoito anos se floriam de sonhos e 

de esperanças, aqueles cedo dissipados e estas ta"'o deficientemente realizadas"; 

-o comerciante Confúcio Pamplona, o joalheiro Jacques Weill, dono 
de um sortimento de jóias e relógios na rua Major Facundo n. 70 e João Sal
gado, este irmão do comerciante Alfredo Salgado; 

-outra fi lha de Guálter, de nome Cló; 
-uma empregada e uma parenta do anfitrião; 
-e quatro meninos, Antônio, um dos filhos do poeta Antônio Martins, 

e César, Oscar e Tomás, estes três filhos homens de João Lopes, com quatro 
seis e nove anos de idade respectivamente. César seria comerciante, Oscar,4 
poeta, dramaturgo, fundador com Bilac da Sociedade Brasileira de Homens de 
Letras, cujas iniciais SBH L seriam confundidas, maliciosamente, com Salão de 
Bebidas Hoscar Lopes e Tomás,5 diplomata, poeta e romancista. 

Finalmente, o nosso Antônio Sales, então com vinte anos de idade, e já 
segundo-secretário do Clube Literário, redator do Libertador com o pseudô
nimo de João Flauta, integrante do Clube Educando Caixeiral, colaborador de 
A Quinzena e da folha literária O Domigo, e que por algum tempo atuaria 
como gerente da L ibro-Papelaria do Guálter. 

Há uma nota curiosa em tudo isto. Nesse piquenique encontrar-se-iam 
um menino, Tomás,6 de nove anos de idade e o já vitorioso músico Alberto 
Nepomuceno, de vinte e quatro anos de idade. Quem poderia imaginar, na
quele momento, que homem e menino estariam, quinze anos mais tarde, inti
mamente I igados à história política do nosso Estado como autores do H i no 
do Ceará?7 

Coisas do destino ... 
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Flagrante colhido durante um piquenique realizado na Chácara do livreiro Guálter 

Silva, no Benfica, em 1888. 

- Sentados ao chão, da esquerda para direita: menino Antônio, filho do poeta 

Antônif:! Martins, de braços e pernas cruzados - Reria, filha de Guálter, com o braço es· 

querdo apoiado numa cadeira - Menininha, esposa de João Lopes - maestro Alberto 
• 

Nepomuceno - menino Tomás, filho de João Lopes, no colo de Menininha - menmo 

C�sar, filho de João Lopes, no colo do maestro- Cl6, filha de Guálter. 
- Sentados em cadeiras, obedecendo o mesmo sentido: o poeta Antônio Mar· 

,. . 

tins - o presidente do Estado, Caio Prado - o jornalista João Lopes- o poeta Antonto 

Safes, então com vinte anos de idade e exibindo um provocante topete e, em sua frente, 

Biluca, esposa do anfitrião. 
- De pé, na mesma direção: o poeta Antônio Bezerra, com a mão apoiada no 

ombro esquerdo de Antônio Martins - o joalheiro Jacques Wei/1, chapéu na cabeça -: 
uma empregada da casa - uma parenta do anfitrião - o menino Oscar , filho de Joao 

Lopes, de pé numa cadeira - o comerciante Confúcio Pamplona, chapéu na mão es· 

querda - Guálter Rodrigues da Silva, dedilhando um bandolim - João Salgado, arru· 

mando a folhagem - violoncelista Frederico Nascimento e Oliveira Paiva, num bate· 

·papo. Bancando o fotógrafo, o comerciante Alfredo da Rocha Salgado. 
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NÓ TU LAS 

1 

2 

"Simultaneamente capaz de uma funda injustiça e de uma açã'o benemárita, ele nos 

administrou entre gritos de entusiasmo e rugidos de ódio". (Antônio Sales) 

Junta Médica reunida a 25 de maio de 1889, às sete e meia da manhã', em Palácio: 

doutores João da Rocha Moreira, Pedro Augusto Borges, Meton da Franca Alencar e 
Rufino Antunes de Alencar. 

3 
João Lopes Ferreira Filho faleceu no Rio aos setenta e três anos de idade na Casa de 

Saúde Pedro Ernesto. Deixava viúva Menininha, IVtaria de Sousa Lopes Ferreira; três 

filhos, o poeta e jornalista Oscar Lopes, casado com a linda Raquel Moura, o concei

tuado comerciante radicado no Rio, César Augusto, proprietário por algum tempo do 

velho Teatro Lírico, herança deixada por seu sogro, o jornalista português e fundador 
da Gazeta de Notícias, Henrique Chaves, e Abiah Lopes, esta casada com Décio Rego 

Barros. Uma nora, viúva do filho diplomata Tomás Lopes e sete netinhos. 

Abiah Lopes Rego Barros era jornalista e sempre se correspondia com Antônio Sales. 

Utilizava-se do pseudônimo Sílvia Patrícia. Talvez a grande admiração de João Lopes 

por Caio Prado levasse o jornalista cearense a batizar sua filha caçula com o nome de 

Abiah, o mesmo nome dado a uma das filhas do antigo presidente de nossa Província. 

Antônio Sales sentia-se como pessoa da família Lopes. Fazia da casa da Boa Vista 

(hoje Floriano Peixoto), esquina com São Bernardo (hoje Pedro Pereira) como o pro

longamento de seu próprio lar. E confessava: "Aquela casa da rua Flori ano Peixoto 

esqui na da São Bernardo onde João Lopes residiu longos anos, era como que um pro

longamento da minha; ali eu encontrava o carinho de uma estima que me acolhia co

mo se eu fosse da família". 

4 
Aos 56 anos de idade, no sábado de 1 <? de outubro de 1938, falecia em sua residência 

na rua Salvador de Mendonça, 91. Casado em segundas núpcias, de seu primeito ma

trimônio com Raquel ficaram-lhe os filhos Luís Fernando, Eduardo, Helot'sa e Ivone. 

5 

6 

Nasceu em 16 nov 1879, falecendo moço aos 33 anos de idade, no Sanatório suíço de 

Davis-Piatz. Casado com Zizi, Jesu(na, filha do romancista de O Missionário, Inglês de 

Sousa. 

Registremos, antes que se percam, os versos dedicados por Antônio Sales ao Tomazi
nho na data de seus anos e publicados no Libertador de 16 de novembro de 1887: 

Bombons 

"Não vês, pequeno Tomás, 

essas gostosas centenas 

de beijos, com que teus pais 

orvalham-te as acucenas • 

do teu restinho? Pois bem: 

depois de passado um ano, 

que tantos beijos contém, 

entra um anjo soberano 

nas camarinhas abertas, 

dá-te um beijo e vai-se embora ... 
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Depois qu ando surge a aurora, 

e tu, sorrindo, despertas, 

já tens um ano de mais I 

Então os teus amiguinhos 

dão-te doces e carinhos, 

botam versos nos jornais; 

vem-te sa udar toda a gente, 

falam-te em todos os tons, 

a mamãe fica contente, 

e e u  ... trago-te estes bombons!" 

1 Hino executado em Fortaleza, pela primeira vez, por uma orquestra regida pelo Ma

estro Zacarias Gondim, a 31 de julho de 1 903, atendendo solicitação do Barão de 
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