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Medalha do Boticário Ferreira Para 

Prof. Mozart 

Geraldo Fontenele 

Por proposta do vereador Heitor Ferrer, o professor Mozart 
Sariano Aderaldo será agraciado, dia 25 do corrente, com a Meda
lha do Boticário Ferreira. 

A honraria é concedida a mestre Mozart em reconhecimen
to aos seus trabalhos literários sobre o Ceará, mais precisamente 
sobre a Praça do Ferreira. 

Mozart Sariano Aderaldo nasceu em 22 de abril de 1917, em 
Brejo, Maranhão, porém descendente de pais cearenses. Aos qua
tro anos de idade, veio residir em Fortaleza. Aqui, teve vida esco
lar exemplar. Em 1934, Mozart viajou para o Rio de Janeiro com a 
finalidade de estudar Medicina, mas terminou por cursar Direito 
até o terceiro ano, retornando a Fortaleza, formando-se em 1940. 
Ainda universitário, foi Prefeito de Senador Pompeu. Também foi 
diretor da Imprensa Oficial, Consultor Jurídico da Secretaria de 
Agricultura, Consultor do Estado, Secretário de Estado no gover
no Plácido Aderaldo Castelo. 

Professor da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Ciên
cias Sociais e Políticas e da Escola de Administração do Estado. É 

um dos Fundadores do Grupo Clã. Crítico, ensaísta, historiador, 
membro da Academia Cearense de Letras, do Instituto do Ceará e, 
recentemente, foi eleito por unanimidade para a Academia 
Cearense de Retórica. 

Publicou diversos livros, destacando-se "História Abreviada 
de Fortaleza", "A Administração Como Instrumento do Progres
so", "Divórcio", "O Liceu do Meu Tempo", "Pílulas Rotárias", "No 
Mar de Tiberíades", "A Praça" e muitos outros. 
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Mozart Sariano Aderaldo tem várias Medalhas e Títulos. 
Mordomo da Santa Casa de Misericórdia, Diretor da Comissão de 
Revista da Academia Cearense de Letras, ex-presidente e ex-go
vernador do Rotary, homem culto e de muitas virtudes. 

A Medalha do Boticário Ferreira constitui, para ele, histori
ador da Praça do Ferreia, uma homenagem das mais justas e sig
nificativas a que também nos juntamos em meio à alegria e festas 
por tão grato evento. 

A solenidade dar-se-á na Câmara Municipal, dia 25 próxi
mo, às19 horas. 
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