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SEU ÚLTIMO SONETO 
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Quando o recifense Dr. Carlos Livino de Carvalho se mandou, em 1907, 
l 

de sua terra natal para o nosso Ceará estava apenas confirmando a tradição de 
que Pernambuco era, àquela época, o nosso maior fornecedor de valores na 
área da magistratura. 

• I 

Atraíamos profissionais de grande saber .jurídico e com eLes íamos su-
. . -

prindo nossas necessidades nos campos. adm.ini�t,rativo e pai ítico, enquanto 
• 

nossa Faculdade de Direito, fundada em 1903, não lançava no mercado seus 
primeiros rebentos. 

-� . . . . . · 
• • • 

Assim, Livino de Carvalho radicou-se no Ceará, aos vinte e seis anos de 
. . 

. . . 

idade, ocupando altos cargos, quer. na vida pai ítica, como Interventor Fede-
. .  , � . \- . 

ral, Secretário do Interior e Justiça, Secretário de Polfcia e Segurança Pública, 
quer na área propriamente jurídica, como o de Desembargador do Tribunal 
de Justiça em 1933. 

Jornalista respeitado, diretor por duas vezes do Correio do Ceará, mem
bro do Instituto do Ceará e da Academia Cearense de Letras, erudito, seus.pa-. 
receres representavam primorosas peças de saber especializado e de sabor I ite
rário. Autor de vários livros tais como Bandeirante dos Ares, por ocasião do 
falecimento de Santos Dumont-em 1932, Paz lnstitul'da-, A Couvada,1 A To
mada de Crato, uma carta ao Dr. Floro Bartolomeu da.Costa sobre a revolu
ção de Juazeiro, e Ergastenia. 

Seu único livro de poesias, Vitral, mereceu uma elogiosa crônica de An
tônio Sales publicada em O Povo de 26 de outubro de 1934. 

Aos sessenta anos de idade o Desembargador Livino passava por um do
loroso golpe, a perda de seu filho Flávio, bacharel, poeta, colaborador da Ga
zeta de Notícias, inteligência primorosa, orador de turma e que sentindo-se 
mal e operado, com pleno êxito, em Fortaleza, faleceria dias depois por com
plicações pós-operatórias. Sepultado num domingo de 18 de agosto de 1940, 
sua morte também abalou a saúde já comprometida de Antônio Sâles. 

O coração do poeta de Ofertório não podia suportar grandes emoções e 

os falecimentos, ambos no mês de agosto, ceifando ambos vidas jovens, com 

diferença de apenas quatro dias, o de Flávio e o de seu sobrinho e homônimo 
. 
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Antônio Sales Sobrinho, correspondente dos Diários Associados em Parnalba 
este vítima de um desastre automobilfstico entre Barro Vermelho e Soure' 

naturalmente aceleraram o fim de Antônio Sales. ' 

E numa homenagem derradeira �o pai desconsolado, seu grande amigo, 
ele escreveu 0 seu último soneto, publicado em O Povo de 28 de agosto e inti· 
tu lado Flávio: 

• 

''Varou-o a seta da fatalidade 
no vôo ascensional para o futuro, 

e sua vida, toda claridade, 
tornou-se de repente um ponto escuro. 

Era um diamante luminoso e puro, 

forrado do veludo da bondade, 
tinha esse encanto, sedução e apuro 

de um raro eleito da felicidade. 

Tinha na fronte a auréola do talento 

que o fazia mover-se pela vida 

sempre em direção do firmamento. 

Tudo findou .. . Já não existe mais 

senão como uma sombra indefinida 

na saudade infinita de seus pais". • 

NÓ TU LAS 

1 
Mereceu esse trabalho cient(fico do sábio diretor do Museu do 1 piranga, Afonso 

Taunay, crhica elogiosa e a honrosa transcrição nos Anais do Museu Paulista . 
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