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UM O' ART AGNAN DE 
PALETÓ-SACO 

• 

Por Decreto de 1841 foi autorizado ao Governo Imperial a criação nas 
imediações da Corte de um asilo de inválidos. Mas, tudo ainda por fazer, che
gou 1864 e o Brasil envolvido com a Guerra do Paraguai, não tinha como pro
teger seus filhos que retornavam mutilados do camoo de batalha. 

Finalmente a 29 de julho de 1868, coincidindo com as festividades co-
memorativas do vigésimo segundo aniversário natalício da Princesa Isabel, 
inaugurava-se o Asilo de Inválidos da Pátria. Às festas, solenes, compareceu o 
nosso Imperador como a figura maior. O nosso Dom Luís Antônio dos San
tos, sagrado primeiro Bispo do Ceará em 1864, por quem o nosso Antônio 
Sales nutria profu11da admiração, tanto que lhe dedicou um soneto quando de 
seu falecimento em 1891 e neste livro transcrito, entoara o Te Deum. 

O Asilo, hoje desativado, está ainda por merecer a curiosidade e o talen
to de algum historiador militar para que se lhe levante toda uma vida cente
nária. Esse estabelecimento foi dirigido entre 11 de abril de 1898 e 22 de fe
vereiro de 1903 pelo Coronel Reformado Vitorino dos Santos Silva. Vitorino, 
que fizera parte da guarnição brasileira responsável pela ocupação da fortaleza 
de Assunção, casara-se lá mesmo com uma formosa senhora paraguaia de no
me Elisa, nascendo-lhe, na própria fortaleza, seu filho An1bal Teófilo de La
dislau y Silva de Figueiredo de Giron de Torres y Espinosa, resumidamente o 
nosso poeta Aníbal Teófilo. 

Voltando ao Brasil, Vitorino reformou-se no posto de Coronel, foi resi
dir em sua terra natal a Bahia. An 1bal viveu por lá até ingressar na nossa Esco
la Militar do Ceará; aqui se casou com uma moça cearense, prima de Antônio 
Sales, deu baixa do Exército e retornou para a companhia de seus pais. 

E só regressaria Aníbal definitivamente para o Rio quando da nomeação 
de seu pai para Diretor do Asilo, localizado na formosa e aprazível antiga Ilha 
de Bom Jesus. 

Durante cinco anos Antônio Sales e sua esposa Alice passaram seus do
mingos em companhia do amigo An1bal, que os vinha receber na Ponta do 
Caju. Um escaler, puxado por doze remadores, trazia o casal para aquele re
canto bucólico da baía de Guanabara, unotável pelas altas palmeiras impe-
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riais, que dominavam o casarão, onde se abrigavam os asilados". Os dois ami
gos andavam ao redor da Ilha

. 
realizando descobertas interessantes, caçand 

amigo Aníbal: a pesca a d1nam1te. 

O autor de A Classicomania encontrara também servindo no Asilo com 
seu Secretário, o veterano da Guerra do Paraguai, o fortalezense Frederi� 
Severo, Major honorário do Exército por serviços prestados à República.

l 
Antbal Teófilo era portador de um físico privilegiado e acabaria varado 

em 1915, por uma bala disparada por Gilberto Amado, no saguão do JornaÍ 
do Comércio. Secretário do Teatro Municipal, amigo e comensal de Coelho 
Neto, parte integrante da Boêmia Galante com o pseudônimo de ChicoTe
téia, tipo de espadachim, ornado por um chapéu de aba larga, temperamento 
exaltado, alegre, engraçadíssimo, ciranesco, caricaturista verbal, dono de um 

. , . . , . 
, poderoso sentimento estet1co, ex1gente com as suas propnas produ çoes poéti· 

cas, vale aqui reproduzir um episódio interessante narrado por Antônio Sales 
em março de 1940 pelas colunas do Correio do Ceará: uAn(bal se dirigia ao 
ponto de embarque para a Ilha de Bom Jesus, quando viu na rua um ajunta

mento de curiosos. Aproximando-se para ver do que se tratava, deparou-se-lhe 

este espetáculo: no meio do grupo um homem da plebe tinha suspenso pelo 

pescoço um gatinho para o esmagar com os pés, como já tinha feito com três 

outros, que jaziam a seus pés. Fremente de indignação, An(bal aproximou-se 

e quando o sujeito deixou cair o gato e levantou o pé para esmagá-lo, segurou

-o pela perna e jogou-o de costas com toda a sua força, que era grande. No 

meio da estupefação dos circunstantes, ele apanhou o gatinho sobrevivente, 

lançou em torno um olhar de desafio e seguiu para tomar o escaler. Por sinal 

que havia ressaca nesse dia, o escaler virou, e ele, que tinha tirado os sapatos 

e arregaçado as calças para entrar no escaler, teve que nadar para salvar-se, 

mas sem largar o gatinho, que ainda conheci grande e robusto no vasto solar 

dos Inválidos da Pátria".2 

Era assim Aníbal Teófilo, amigo e parente de Antônio Sales, que sem· 

pre se recordaria com saudade dos muitos dias que passara em companhia dele, 
cercado do carinho e atenções do velho Vitorino, contemplando a bela baía 
de Guanabara coalhada de barcos de pesca, imagens que naturalmente o fa· 

ziam lembrar sua meninice descuidada pelas praia s  de Parazinho . 
• 

NÓTULAS 

1 
Poeta, orador popular, teatrólogo, autor das paródias de operetas famosas como Sinos 

de Corneville en Arronches, Madarne Angot na Monguba, De Baturité a Lua represen· 

tadas com sucesso no antigo Teatro de São José de Fortaleza, a boi icionista, fundador 

e diretor da Escola Pública Mista Honório Ribeiro, inaugurada em 30 de abril de 

1899, sob o custeio da Associação Comercial e que concedia ao Major Frederico Seve· 

ro a subvenção mensal de trezentos mil réis. Faleceu, no Rio, a 11 de maio de 1906· 
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2 
Certa vez, aqui em Fortaleza, no Bilhar do Areias, localizado na rua Formosa, An(bal 

o 

Teófilo jogava uma partida. Em dado momento um galego começa a alterar com Alei-
o 

das Mendes. E já iam às vias de fato quando o poeta de A Cegonha, erguendo o taco, 

partiu-o com violenta pancada na cabeça do arruaceiro ... 
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