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SEUS FAMILIARES 

• 

Miguel Ferreira Sales e Delfina Pontes Sales, os pais de Antônio Sales. 

O pai, nascido em Caut'pe, muito relacionado com o Senador Pompeu, era o 

chefe I ibera I e seu representante em Soure, hoje Caucaia. Liberal exaltado, de 

certa feita ao ouvir, num comt'cio, a apologia dos conservadores, investiu con

tra o orador de rebenque em punho.1 

Numa de suas constantes vindas a Fortaleza, com o fim de suprir a bo

dega, levou ao filho Antônio, de presente, o Primaveras, de Casimiro. O me

nino decorou o livro inteiro e, quando solicitado, despejava os versos em cima 

dos curiosos. 

Perdendo a visão e, com ela, o começo de fortuna que ia amealhando 

com o movimento comercial da pequena loja, reduzidos à pobreza, Miguel se 

viu obrigado a mandar seu filho mais velho, agora com quatorze anos de ida

de, tentar a sorte no comércio desta capital. E assim Antônio Sales se tornou 

auxiliar de escrita do armazém de secos e molhados de Jesu(no Lopes de 

Maria,2 localizado na Praça do Ferreira, n. 9, com ordenado de vinte cinco 

mi I ré is mensais. 

O nosso poeta perdera o pai muito cedo ficando com a mãe a tarefa her

cúlea de criar e orientar os seis filhos. Dela jamais ele se esqueceria, invocando 

a usanta herolna" em suas poesias, oferecendo-lhe as Erradias das Trovas do 

Norte: 

uNo meio do naufrágio horr(vel que sofremos, 
tu ficaste a emergir das águas devorantes, 
- mastro de salvação ao qual nos sustivemos, 
eu e os pobres irmaõs chorosos, tiritantes''. 

Passando o Natal de 1912 longe dela, Antônio Sales compôs o soneto À 

minha mãe, cujos tercetos finais aqui lembramos: 

uFolguedos infantis, puros amores, 
sonhos ardentes de conquista e glória, 
levou-me tudo do infortúnio o vento ... 
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Choro, e, para acalmar as minhas dores, 

bastara em minha fronte merencória 
,, 

pousares tua mão neste momento . 

• 

• Aos oitenta anos de idade faleceria Dona Delfina em Maránguape, onde 
residia com uma de suas filhas, a Júlia. Estávamos numa quarta-f eira de 25 de 

. 

junho de 1924; o corpo veio para esta capital
_
t�a�sporta

_
do p�r trem expresso. 

E, no dia seguinte, dava-se o enterro no Cem1teno de Sao Joao Batista, às dez 
e trinta, a ele presentes o representante do Ex mo. Sr. Presidente do Estado 
Major José dos Santos Carneiro, amigos e familiares da e xtinta. À missa de sé: 
timo dia, oficiada na Matriz do Carmo, às seis e meia da manhã de 2 de julho, 
compareceria o ex-Presidente Ildefonso Albano. 

Quando da passagem do terceiro aniversário de falecimento de sua sem

pre lembrada mãe, Antônio Sales escreveu este sentido soneto: 

Junto ao túmulo de minha mãe 

"Mamãe, aqui me tens junto ao modesto 
pouso, onde adormeceste neste dia 
eternamente, o dia mais funesto 

da minha história, a data mais sombria. 

E eu não te pude ver o último gesto! 

Não me abençoou a tua mão, já fria! 

Longe de mim passou-me o instante mesto 

que em meu peito matou toda a alegria. 

Aqui te trago o coração deserto 
dos prazeres do mundo e tendo aberto 
o golpe, que jamais cicatrizou. 

Se a vida te foi cheia de tristeza, 
levaste dela, embora, esta certeza: 
nunca o amor de teus filhos te faltou". 

Da união do casal Sales o nascimento de seis filhos, todos já falecido s: 
-o nosso Antônio Sales, o mais velho vindo ao mundo em 1868, ca· 

sado com Alice· 
' 

, 

. 
- Lu(sa, com forte inclinação para a pol l'tica, ·rabelista ferrenha, faleci· 

da 1nupta em in(cios de 1954· , 

. 
- Adolfo, nascido no Trairi a 9 de junho de 1872 e desaparecido aos 

Oitenta e um anos de idade, casado com M aria José a 3 de setembro de 1898 
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Fotografia do irmlo e da cunhada de Antônio Sales Adolfo Sales e Maria José. 
Por ocasilo das Bodas de Ouro do casal, a 3 de setemb;o de 1948. (Do arquivo de 
Maris L isbeth). 
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e que lhe daria quatorze filhos,3 dos quais oito ainda vivos. Sua admiração 
pelo irmão Antônio era tocante, batizando três de seus filhos, já mortos, 
com os nomes de Antônio Sales, Antônio Sales Sobrinho e Moacir Jurema, 
neste recordando o principal pseudônimo do criador da Padaria Espiritual. 
Uma das descéndentes de Adolfo Maria Maritana Sales de Albuquerque é 

• I 

casada com o I ivreiro José AI ao r Albuquerque e outra, Maria Carmen, é a res-

ponsável pelas muitas informações aqui registradas e a quem agradecemos de 
todo o coração; 

- Maria Sales Cavalcanti, a Maroca,4 casada com o Coronel do Exército 

Joaquim Alves Cavalcanti; dos sete filhos dessa união, três ainda estão vivos; 

- Júlia Sales Vieira,5 muito interessada no ajudar os pobres, casada 

com o comerciante de Maranguape e irmão do Desembargador JJ Pontes 

Vieira, Joaquim Jorge Vieira, o Ouincas. Casados a 27 de maio de 1899 tive

ram apenas um filho, Carlos, desaparecido em tenra idade; 

:_ Alfredo, agricu I to r, falecido na Fazenda Primavera, no Soure, aos 

14 de outubro de 1904, com vinte e oito anos de idade, casado com Ananias, 

e deixando na orfandade três fi lhos. 

Um tio paterno de Antônio Sales, Liberalino Ferreira Sales, casado com 

Antônia de Azevedo Sales em junho de 1888, perdeu o filhinho Luís, a pró

pria esposa durante o parto e a filhinha Antônia, três dias depois de nascida. 

Na sexta-feira de 20 de novembro de 1891 foi perversamente assassinado a fa

cadas, às três e meia da tarde, de emboscada, no caminho para Soure, no lugar 

denominado de Barro Vermelho. Incrível como o sanguinário celerado ainda 

encontrou cobertura para o seu procedimento, obrigando a que Antônio Sales 

escrevesse, indignado, contra o jornal O Norte, a crônica Homens Hienas e pu

blicada no Libertador três dias após o crime. 

No dia 20 de julho de 1892 foi a julgamento o criminoso, o tabelião pú

blico de Soure, casado, com trinta e quatro anos de idade, Francisco Tomás 

de Sousa Peixoto, e desse crime absolvido após quatorze horas de debates. 

Cândida, a Candoca, uma das filhas de Pedro da Si I v a Nava, casou-se 

com o advogado pernambucano Júlio Augusto de Luna Freire, da( nascendo

-lhes duas filhas: Maria e Alice, a Cicinha, que aos sete anos de idade faleceria 

em Juiz de Fora, após operar-se com o Dr. Hermenegildo Vilaça. 

Antônio Sales, traumatizado com este acontecimento, escreveu o poe-
,. 

meto Cicinha, em vinte e uma quadras decassilábicas e publicadas em Aguas 

Passadas: 

• 

ovemos-lhe os olhos meigos cintilando� 
vemos-lhe a boca a rir rósea e faceta, 
pelas salas a vemos deslizando 
como uma grande e clara borboleta .. . 

49 



• 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

O�v�.;,�-la falar, a casa enchendo 

de cristalinos, l(mpidos harpejas; 
cremos estar na face recebendo 

a divina car(cia dos seus be1jos ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 

Do coraçaõ que sofre e se rebela 

deixai rolar a lágrima candente,· 

consolar-me é imposs(vel, pois com ela 

algo finou-se em mim eternamente". 

Maria, a pernambucana da rua da Aurora, Maria de Luna Freire Albano, 

com apenas trinta e dois anos de idade faleceria, isso em 1929, deixando, de 

seu casamento com Joaquim Antônio Viana Albano, chefe da Firma J. 

Albano e Cia., seis filhos: Maria Alice6 e Maria Inês, ambas residentes em For

taleza; Júlio Augusto, Maria Augusta, a Duduta, e José Roberto, todos moran

do no Rio e João Tibúrcio Albano, o Joãozinho, já falecido. 

Antônio Sales apegara-se por demais ao Joãozinho, andando com ele 

pela cidade, pelos jornais, tipografias, livrarias. Amava esse garoto como a um 

filho. Joãozinho cresceu, fez-se homem, ingressou na Aeronáutica, serviu na 

Base Aérea de Natal e, casado, com apenas vinte e cinco anos de idade, morria 

no Rio, a 22 de setembro de 1950, vftima de desastre aéreo. Inteligente, co

municativo, espadim de ouro, piedoso, católico, um coração imenso, primei

ro-tenente, dominando 9 inglês, ele deixaria muitas saudades entre os seus 

fam ii i ares. 
. 

Uma das filhas de Maria Alice, a Divane Maria, nascida a 15 de junho de 

1940, guarda com carinho até hoje as sete quadr.inhas que o nosso Antônio 

Sales a ela dedicou, datadas de 29 de julho de 1940. 
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No batizado de Divane Maria 

uDivane nasceu pagã 
como nasce toda gente, 
mas a Igreja, felizmente, 
hoje tornou-a cristã. 

Por obra da divindade , 
esta minúscula infante 
desta áurea data em diante 
faz parte da cristandade. 

Ainda não sabe sorrir 
· 

, 
porém já sabe chorar 
e só deixa de dormir 
quando é hora de mamar . . .  
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Fotografia da irml e do cunhado de Antônio Sales, Júlia Sales Vieira e Joaquim 
Jorge Vieira, comerciante em Maranguape. Por ocasião das Bodas de Ouro do casal, 8 

21 de maio de 1949. (Do arquivo de Maria L isbeth). 
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Tão pequena embora ainda, 
já mostra bem claramente 
que será, futuramente, 

• 

uma moça muito linda . 

O pa_i, baboso, imagina 
e a mãe.está certa também 
que não há aqui e além 
uma tão bela menina. 

Divane é um botaõ de rosa, 
Divane é um raio de luz, 
é uma esperança radiosa 
que à ventura nos conduz. 

Não há quem dela se ufane 
mais que Alice e eu- e nós 
enviamos a Divane 
a nossa bênção de avós''. 

• 

• 

Com o desaparecimento de Maria, o viúvo Joaquim Albano consorciava

-se novamente com Joarita Cordeiro e dessa nova ligação, fato interessante, 

nasceram-lhe três filhas falecidas todas em tenra idade por problemas cardía

cos. Antônio Sales anotava a lamentável coincidência com três quadrinhas, 

embora só duas resistissem à memória do tempo: 

�'Ana Maria nasceu, 
logo depois teve a morte, 
ó que menina de sorte 
que o mundo não conheceu ... 

Esta Tereza, a segunda, 
cá não quis ficar também 
e deixando a terra imunda 
foi morar no céu. Fez bem". 

Antônio Sales sentiria, profundamente, a morte de Maria. Emoção que 

ele deixou passar neste soneto de 1 929: 

À Maria 

"Foste meiga, jovial, piedosa e pura, ,., teu coraçao era o seguro pouso 
para o amorável coração do esposo 
e para os filhos a mansão segura. 
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A que te deu o ser toda ternura 
consagravas e honrá-la era-te um gozo; 
como um sol sempre claro e generoso 
tua alma a tudo enchia de ventura. 

Mas eis que de repente faz-se a treva, 
teu sorriso se apaga, ai quem te leva 
tão moça e bela assim para o sepulcro? 

6 mistério da vida atro e profundo, 
por que tão cedo se extinguiu no mundo 
a luz bendita de teu rosto pulcro?" 

NÓTULAS 

1 O Almanaque do Ceará para 1870 registrava: Miguel Ferreira Sales, suplente de subde

legado de polícia do distrito de Paracu ru. 

2 Grande comerciante nascido em 1844. Aos trinta e do is anos de idade inaugurava essa 

tradicional Firma. Faleceu, sexagenário, aqui em Fortaleza, a 22 de julho de 1906. 

3 Filhos de Adolfo Sales: Maria Luísa Sales; Antônio Sales; Moacir Jurema Sales; Laura 

Sales; Antônio Sales Sobrinho; Maria José, todos falecidos. Isabel Cristina; Maria 

Alice; Maria Carmem Sales Oliveira; Maria de Lourdes; Maria Lisbeth; Miguel Flo

riano Sales; Maria Susana Sales de Aguiar; Maria Maritana Sales de Albuquerque, 
• 

• 

VIVOS. 

4 
Reminiscências, soneto dedicado a sua irmã Maroca. 

5 
Olhando a luz, soneto oferecido a sua irmã Julinha. 

6 
Maria Alice de Luna Albano casou-se com o agrônomo Pedro de Alcântara Maia Fer-
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reira, o civil na residência do pai da noiva, o religioso na Igreja de Nossa Senhora das 

Dores, por Frei Leopoldo. Após o enlace, os recém-casados, de automóvel, seguiram 

rumo ao Balneário de Pirapora. 
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AnttJnio Safes aos sessenta e tr§s anos de idade. Foto por ele dedicada a sua irml 

Júlia e ao seu cunhado Ouincas, Joaquim Jorge Vieira, c omerc iante em Maranguape e 

irmlo do Desembargador Pontes Vieira. (Do arquivo de Maria Lisbeth). 
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