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• 

A fADARIA ESPIRITUAL • I • • • 

Voltando ao século passado, falemos éia
'Padaria Espiritual, 

a original agremiação fundada em Fortaleza, na Rua Formo
sa (hoje Barão .do Rio B:ranco), n.o 105, em 30 d·e maio de 
1892 , entidade que logo ·veria seu nome repercutir em todo o 
País, pel� inédita bizarria de seu programa . . 

Como "padaria", propunha-se produzir o pão do espírito: 
, . seus soc1os eram chamados de "·padeiros" , sendo Padeiro-Mor 

o presidente, Primeiro-Forn�iro o secretário, e "amassadores" • 

os demais sócios. · c·omo era de se e�perar, intitulou-se O Pão 
o órgão da entidade na imprensa . "Fonia'' era o local das 
sessões que, por sua vez, se denominavam "fornadas". . . 

· 

. . . 

�o i Antônio Sales ·o id.elizado;r . da sociedade e que l�e re-
. . . 

d�giu o Progra�a ·�e Instalação, qu� transcrevemos na ínte-
gra: 

• 

• 

1 Fica organizada, nesta cidade de Fortaleza, capital 
da "Terra da Luz", antigo Siàrá Grande, uma socied�de de ra
pazes de Letras e Artes, denominada· "Padaria Espiritual", . . . . • 

cujo fim é fornecer pão de espírito aos sócios, em particular, e . 
aos povos, em geral. 

. . . . . . . 
.. 

2 A "Padaria Espiritual" se co�porá de um Padeiro-. . 
Mor (presidente),' de dois Fómeir�s ·( secretários), de um Ga-
veta (tesoureiro), de Guarda-Livros nà acepção intrínseca da 
palavra (bibliotecário), de um .Investigador das· Coisas e das 

· Gentes, que se chamará Olho da Providência, e demais ·A mas
sadores (sócios) . Todos os sócios terão a denominação geral 
de Padeiros . · ; .: · 

3 Fica limitado em vinte o número de sócios,· inclusive 
a Diretoria, podendo-se, porém, admitir sócios honorários, que 
se denominarão Padeiros-livres .. 

· 4 Depois· da·Instalação da '.'Pad�ria", só será admitido 

quem exibir uma peça literária ou qualquer outro trabalho 

artístico que for julgado. dece�te pela maioria. . · 

• • 

5 · Haverá um liv�o especial para registrar-se O· nome 

comum 
.
e o nome de guerra de cada Padeiro, sua naturalidade, 
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estado, filiação e profissão a fim de poupar-se à Posteridade o 

trabalho dessas indagações. 

6 Todos os Padeiros terão 11m nome de guerra único, 
pelo qual serão tratados e do qual poderão usar no exercício 
de suas árduas e humanitárias funções. 

7 O distintivo da "Padaria Espiritual" será uma has-
te de trigo cruzada de uma pena, distintivo que será gravado 
na respectiva bandeira, que terá as cores nacionais. 

• 

8 As fornadas (sessões) se realizarão diariamente, à 

noite, à exceção das quintas-feiras, e aos domingos, ao meio
dia. 

9 Durante as fornadas, os Padeiros farão a leitura de 
produções originais e inéditas, de quaisquer peças literárias 
que encontrarem na imprensa nacional ou estrangeira e fa
larão sobre as obras que lerem. 

10 Far-se-ão dissertações biográficas acerca de sábios, 
poetas, artista, e literatos a começar pelos nacionais para o 
que se organizará uma lista, na qual serão designados com a 
precisa antecedência, o dissertador e a vítima. Também se fa
rão dissertações sobre datas nacionais ou estrangeiras. 

11 Essas dissertações serão feitas em palestras, sendo 
proibido o tom oratório, sob pena de vaia. 

12 Haverá um livro em que se registrará o resultado das 
fornadas com o maior laconismo possível, assinando todos os 
Padeiros presentes. 

13 As despesas necessárias serão feitas mediante finta 
passada pelo Gaveta, que apresentará conta do dinheiro re
cebido e despendido. 

14 É proibido o uso de palavras estranhas à língua ver-
nácula, sendo, porém, pertnitido o emprego dos neologismos do 
Dr . Castro Lopes . 

15 Os Padeiros serão obrigados a comparecer à fornada, 

de flor à lapela, qualquer que seja a fior, com exceção da de 

chichá. 
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16 Aquele que durante uma semana não disser uma 
pilhéria de espírito, pelo menos, fica obrigado a pagar no sá

bado café para todos os colegas . Quem disser uma pilhéria su
periormente fina, pode ser dispensado da multa da semana 
seguinte. 

17 O Padeiro que for pegado em flagrante delito de plá
gio, falado ou escrito, pagará café e charutos para todos os 
colegas. 

18 Todos os Padeiros serão obrigados a defender seus 
colegas da agressão de qualquer cidadão ignaro e a trabalhar, 
com todas as forças, pelo bem-estar mútuo. 

19 É proibido fazer qualquer referência à rosa de Ma-
lherbe e escrever nas folhas mais ou menos perfumadas dos 
álbuns. 

2 0  Durante as fornadas, é permitido ter o chapéu na 
cabeça, exceto quando se falar em Homero, Shakespeare, Dan
te, Hugo, Goethe, Camões e José de Alencar porque, então, 
todos se descobrirão . 

. 

2 1  Será julgada indigna de publicidade qualquer peça 
literária em que se falar de animais ou plantas estranhas à 
Fauna e à Flora brasileiras, como: cotovia, olmeiro, rouxinol, 
carvalho, etc. etc. 

2 1  Será dada a alcunha de "medonho" a todo sujeito 
que atentar publicamente contra o bom senso e o bom gosto 
artísticos. 

2 3  Será preferível que os poetas da "Padaria" externem 
suas idéias em versos . 

24 Trabalhar-se-á por organizar uma biblioteca, empre-
gando-se para isso todos os meios lícitos e ilícitos. 

2 5 · Dirigir-se-á um apelo a todos os · jornais do mundo, 

solicitando a remessa dos mesmos à biblioteca da "Padaria". 

26 São considerados, desde já, 'inimigos naturais dos 

Padeiros o Clero, os alfaiates e a polícia. Nenhum Padeiro 

deve perder ocasião de patentear o seu desagrado a essa gente. 
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27 Será registrado o fato de aparecer algum Padeiro 
com colarinho de nitidez e alvura contestáveis. 

• • 

28 Será punido com expulsão imediata e sem apelo o 
' 

Padeiro que recitar ao piano. 

29 Organizar-se-á um Calendário com os nomes de to-
dos os grandes homens · mortos. Haverá uma pedra para se 
escrever o nome do Santo do dia, nome que também será es
crito na Ata, em seguida à data respectiva . 

• 

3 0  A Avenida Caio Prado é considerada a mais útil e a 
mais civilizada das instituições que felizmente nos regem, e, 
por isso, ficará sob o patrocínio da "Padaria" . 

. 3 1  Encarregar-se-á um dos Padeiros de escrever uma 
monografia a respeito do incansável educador Professor So-

• 

breira e suas o bras . 

3 2  A "Padaria" representará ao Governo do Estado con-
tra o atual horário da Biblioteca Pública e indicará um outro 
mais consoante às necessidades dos famintos de idéias. 

3 3  Nomear-se-ão comissões para apresentarem relatórios 
sobre os estabelecimentos de instrução pública e particular da 
Capital, relatórios que serão publicados. 

34 · A "Padaria Espiritual" obriga-se a organizar, dentro 
do mais breve prazo possível, um Cancioneiro Popular, genui
namente cearense. 

3 5  Logo que estejam montados todos os maquinismos, 
a "Padaria" publicará um jornal que, naturalmente, se cha
mará O Pão. 

3 6  A "Padaria" tratará de angariar documentos para 
um livro contendo as aventuras do célebre e extraordinário 
Padre Verdeixa . 

. 3 7  Publicar-se-á, no começo de cada ano, um almana-
que ilustrado do Ceará, contendo indicações úteis e inúteis, 
primores literários e anúncios de bacalhau. 

3 8  A "Padaria" terá correspondentes em todas as capi-
tais dos países civilizados, escolhendo-se para isso literatos de 

. . , 

pnme1ra agua. 
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39 As mulheres, como entes frágeis que são, merecerão 
todo o nosso apoio, excetuadas: as tumtstas, as freiras e as pro
fessoras ignorantes. 

40 A "Padaria" desejaria muito criar aulas notumas 

para a infância desvalida; mas, como não tem tempo para 
isso, trabalhará por tornar obrigatória a instrução pública . , . primaria. · 

41 A "Padaria" declara, desde já, guerra de morte ao 
bendegó do Cassino. 

42 É expressamente proibido aos Padeiros receberem 
cartões de troco dos que atualmente se emitem nesta Capital. 

43 No aniversário natalício d'os Padeiros, ser- lhes- á ofe-
recida uma refeição pelos colegas . 

44 A "Padaria" declara embirrar solenemente com a 
secção "Para Matar o Tempo" do jornal A República, e, assim, 
se dirigirá à redação desse jornal, pedindo para acabar com a 

. 
-

mesma secçao. 

45 Empregar-se-ão todos os meios de compelir Mané 
Coco a terminar o serviço da ''Avenida Ferreira''. 

46 O Padeiro que, por infelicidade, tiver um vizinho que 
. 

aprenda clarineta, piston ou qualquer outro instrumento ir-
, ritante, dará parte disto à "Padaria" que trabalhará para pôr 

termo o semelhante suplício. 

47 Pugnar-se-á pelo aformoseamento do Parque da Li-
berdade, e pela boa conservação da cidade, em geral. 

48 Independente das disposições contidas nos artigos 
precedentes, a "Padaria" tomará a iniciativa de qualquer 

questão emergente que entenda com a Arte, com o Bom Gosto, 
com o Progresso e com a Dignidade Humana. 27 

Salientemos alguns pontos dignos de nota: 

No artigo 1.o, vemos que se trata não somente de uma 

agremiação de homens de letras, mas de "uma sociedade de 

·rapazes de Letras e Artes"; com efeito, vamos adiante encon

trar, ao lado de escritores, alguns músicos e um pintor. 
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No artigo s.o, falava-se de um livro com todos os dados re
ferentes a cada "padeiro"; embora se tenha dito, dois anos 
mais tarde, que os artigos de I a IX "tiveram fiel execução", 2s 

o fato é que não chegou até nós esse livro, de tanta importân
cia hoje, já que somos a "posteridade" a que se refere o item 
citado. 

, 

Quanto à bandeira da agremiação, tem realmente o dis-
tintivo previsto, mas em campo vermelho, e não nas cores na
cionais, como reza o artigo 7.0• 

Observe-se, já naquela época, a condenação do tom ora
tório (artigo 11) "sob pena de vaia", e o laconismo das atas, 
no artigo seguinte . 

O Dr. Castro Lopes, referido no artigo 14, é o médico e 
gramático Antônio de Castro Lopes, nascido no Rio em 5 de 

janeiro de 182 7 e ali falecido, em 11 de maio de 1901; criou 
inúmeros neologismos, como runimol, para substituir o fran-
cesismo "avalanche". Os "padeiros" o citam em tom de pura 

blague, como se dizia. 

Note-se ainda, no artigo 19, a aversão da entidade às coi
sas repetidas demais, aos lugares-comuns. Contudo, ainda 
hoje se fala nessas rosas, alusão ao famoso poema de Fran
çois de Malherbe (1555- 162 8), reformador da língua e da ver
sificação francesas . 

Atente-se, no mesmo artigo, para um costume que vigo
rava até bem pouco: o das folhas perfumadas dos álbuns fe
mininos. 

O artigo 21 encerra, a. nosso ver, o ponto mais importan
te de todo o Programa: condena ele o uso, em textos literários 
nossos, de vocábulos que se refiram à Flora e à Fauna estran

geiras: lembre-se que essa seria, exatamente 30 anos depois, 
uma das preocupações principais, da famosa Semana de Arte 
Moderna de São Paulo. 

O Calendário, do artigo 29, vigorou apenas durante os 
primeiros dias . 

• 
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O artigo 31 fala-nos de uma monografia sobre 0 Profes
.sor Sobreira. Trata-se de João Gonçalves Dias Sobreira, natu
ral do Crato, onde nasceu em 1847. Publicou vários livros, 
abrangendo estudos da lfngua francesa, da gramática portu
guesa, de Geografia do Cearã, tendo ainda.cultivado a litera
tura e feito um mapa de nosso Estado . Trata-se pois de· pi
lhéria a execução de tal monografia, pois os "padeiros" impli
cavam com o enciclopedismo do professor. 

Não foi cumprido igualmente o artigo 34, que se refere 
ao Cancioneiro Popular: apenas algumas trovas foram estam
padas n' O Pão. 29 

Também deixou de ser cumprido o prometido no artigo 
36, a respeito das aventuras do Padre Verdeixa: alcunhado 
�'Canoa Doida". Alexandre Francisco Cerbelon Verdeixa deu 
desde muito cedo "provas de completo desequilíbrio mental, 
que a idade não modificou para melhor", como observou o Ba-
rão de Studart; 30 foi jornalista e chegou a deputado, sempre 
lutando contra tudo e contra todos. Foi um dos tipos mais 
excêntricos de toda a história cearense. 

O Cassino, de que fala o artigo 41, era o que os ''padeiros'' 
chamavam de um "monstrengo de alvenaria", comparando 
suas dimensões às do famoso Bendegó, meteorito caído na Ba
hia. Esse Cassino, qtie se erguia no Passeio Público, foi afinal 
demolido . 

Mané Coco, referido no artigo 45, é Manuel Pereira dos 

Santos, dono do Café Java, onde se reuniam os rapazes que 

fundaram a "Padaria". Inteligente mas sem cultivo, era fi

gura popularíssima em seu tempo. A Avenida Ferreira é a 

Praça do Ferreira . 

Como diz o artigo 3. o do Programa, foi fundada a Padaria 

Espiritual com 20 sócios, dos quais damos a seguir a relação, 

com os respectivos nomes de guerra: 

JOVINO GUEDES (Venceslau Tupiniquim) 

AN'fONIO SALES (Moacir Jurema) 

TIBúRCIO DE FREITAS (Lúcio Jaguar) 
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ULISSES BEZERRA (Frivolino Catavento) 
CARLOS VíTOR (Alcino Bandolim) 
JOSÉ DE MOURA CAVALCANTI (Silvino Batalha) 
RAIMUNDO TEóFILO DE MOURA (José Marbri) 
ALVARO MARTINS (Policarpo Estouro) 
LOPES FILHO (Anatólia Gerval) 
TEMtSTOCLES MACHADO (Túlio Guanabara) 
SABINO BATISTA (Sâtiro Alegrete) 
JOSÉ MARIA BRfGIDO (Mogar Jandira) 
HENRIQUE JORGE (Sarazate Mirim) 
LfVIO BARRETO (Lucas Bizarro) 
L UfS SA ( Correggio del Sarto) 
JOAQUIM VIT'ORIANO (Paulo Kandalaskaia) 
GASTAO DE CASTRO (Inácio Mongubeira) 
ADOLFO CAMINHA (Félix Guanabarino) 
JOSÉ DOS SANTOS (Miguel Lince) 
JQAO PAIVA (Marco Agrata) 

Podemos dividir a existência da Padaria Espiritual em duas 
fases: a primeira, cheia de verve, timbrando acima de tudo 
pela pilhéria, de 1892 a 189·4; a segunda, menos brincalhona. 
e mais voltada para os trabalhos d.e maior fôlego, de 1894 a. 

1898, ano da extinção do grêmio; assinalamos evidentemente 
a característica mais marcante, uma vez que houve trabalho 
profícuo nos primeiros tempos, e a pilhéria jamais deixou de 
ser praticada e encarecida. 

Fundada, como vimos, em 30 de maio de 1892, a Padaria 
Espiritual foi reorganizada em 28 de setembro de 1894, quando 
entraram para o seu quadro de sócios mais 10 elementos. No 
fim de 1894 contava a entidade com 14 nomes além daqueles 
vinte fundadores: 
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AN'fôNIO DE CASTRO (Aurélio Sanhaçu) • 

JOSÉ CARLOS JúNIOR (Bruno Jaci) 
RODOLFO TEóFILO (Marcos Serrano) 
ALMEIDA BRAGA (Paulo Giordano) 
VALDEMIRO CAVALCANTE (Ivan d' Azhoff) 
ANTONIO BEZERRA (André Carnaúba) 

- - --- - ---
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JOSÉ CARVALHO (Cariri Braúna) 
X. DE CASTRO (Bento Pesqueiro) 
EDUARDO SABóiA (Braz Tubiba) 
JOSÉ NAVA (Gil Navarra) 
ROBERTO DE ALENCAR (Benjamim Cajuí) 
FRANCISCO FERREIRA DO VAI.E (Flávio Boicininga) 
ARTUR TEóFILO (Lopo de Mendoza) 
CABRAL DE ALENCAR (Abdhul Assur) 

É que nem todos ingressaram ao mesmo tempo: ainda no 
ano da fundação, 1892, segundo reza a Ata do dia 20 de junho7 
citada por Leonardo Mota, fora admitido ANTóNIO DE CAS
TRO; os dez nomes que se seguem, de JOSÉ CARLOS JúNIOR 
a. ROBERTO DE ALENCAR, entraram para o grêmio quando 
da aludida reorganização, conforme Ata do dia 28 de setem
bro de 1894, transcrita em Cenas e Tipos (1919), de Rodolfo 
Teófilo. Depois, já em novembro do mesmo ano, é que iriam 
entrar FRANCISCO FERREIRA DO V ALE, ARTUR TEóFILO 

e CABRAL DE ALENCAR. 

Destacaremos alguns dos "padeiros", de mais expressiva 
atuação no grêmio ou na literatura de seu tempo: 

JOVINO GUEDES Alcoforado (1859-1905) Foi o pri-
meiro Padeiro-Mar da instituição, caracterizando-se sua ges
tão, como se disse, pela pilhéria o que, aliás, deu originalidade 
ao grêmio. Conhecedor profundo do vernáculo, foi professor 
vários anos. Exerceu mandato de deputado estadual. Em li-

-

vro deixou apenas uma Carta Aberta a Rodolfo Teófilo (1902), 
publicada em Manaus e contendo refutações a um dos traba-
lhos de Teófilo sobre as secas. 

"'�NTóNIO SALES (1868 1940) Já o vimos entre os 

romancistas do Realismo, e havemos de reencontrá-lo entre os 

poetas de nosso Parnasianismo. Fez questão de ser sempre Pri-

meiro-Forneiro (Secretário), apenas ocupando o lugar de Pa-
• 

deiro-Mar interinamente, por ocasião da já mencionada reor-

ganização do grêmio, em 1894. 

Luís TIBúRCIO DE FREITAS (? - 1918) Prosador 

simbolista, nada deixou em livro; foi porém no Rio de Janeiro 
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amigo íntimo de Cruz e Sousa que, segundo dizem, lhe ouvia 
os conselhos respeitosamente. Nestor Vftor fez-lhe o discurso 
de beira-túmulo. 

ULISSES BEZERRA (1865 1920) Foi Primeiro-For-
neiro quando Antônio Sales ocupou interinamente a Presidên
cia da ''Padaria''. Jornalista, colaborou em quase todos os 
periódicos de sua época, chegando mais tarde a ser um dos 
principais redatores da revista Jangada, de 1909. Deixou iné
dito um livro de crônicas ou fantasias, Páginas Soltas. 

ALVARO Dias MARTINS (1868 1906) Destacou-se 
como poeta, e por isso vamos reencClntrá-lo adiante. Haveria 
de cedo abandonar a "Padaria", passando, com Temístocles 
Machado, a hostilizá-la abertamente, fund·ando outra agre
miação, o Centro Literário. Usava o pseudônimo de Alvarins, 

e era irmão de Antônio Martins. 

LOPES FILHO (1868 1900) Autor do primeiro livro 
de poesia simbolista do Ceará, será visto oportunamente, quan
do da apresentação dos poetas de sua corrente estética. 

TEMISTOCLES MACHADO (1874 -·.:..1921) Poeta, vê-lo-
-emos adiante, ao lado de Alvaro Martins e outros que não se 
enquadram rigidamente em nenhuma escola. Foi o primeiro 
presidente do Centro Literário, que fundou, como foi dito, 

. 

com Alvarins e outros. 

Manuel SABINO BATISTA (1868 1899) Paraibano� 
produziu literariamente aqui, onde publicou seus dois livros 
de poesia, Flocos (1894) e Vagas (1896). Foi Secretário d' O 

Pão, e era casado com a poetisa Ana Nogueira Batista. Cola

borou largamente na imprensa fortense, onde já se destacava,. 

mesmo antes da criação da Padaria Espiritual. 

LíVIO BARRETO (1870 1895) Um dos maiores poe-

tas da "Padaria", será visto adiante, como simbolista que 

foi.. 

HENRIQUE JORGE Ferreira Lopes (1872 1928) Não 

era escritor, e ·.sim músico, havendo animado, com seu violino� 

várias sessões da agremiação, recebendo, por isso, o título de 
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Embaixador da Música, entre os "padeiros" . Realizou inúme
ros concertos aqui e noutros Estados. Pai de Paulo Sararate 
e de João Jacques, era irmão de CARLOS VíTOR, outro mú
sico da Padaria Espiritual. 

LUíS Félix de Sã (1845 1898) Também não era es-
critor, mas desenhista e pintor, sendo chamado, no grêmio, de 
Plenipotenciário da Palheta e do Pincel. Luis Sá escrevia nas 
paredes do "forno" os nomes de guerra dos companheiros, 
com o que, segundo Moacir Jurema (numa das Atas referi
das por Leonardo Mota), interpretava "a psicose de alguns 
nomes". Desenhou um "Mapa Geográfico Postal do Estado do 
Ceará" (1890). 

• • 
. 

JOAQUIM VITORIANO de Almeida Pinheiro (? 1894) 
- Não sendo escritor, nem músico, ne� pintor, entrou para 
o grêmio, segundo Leonardo Mota. "não em virtude do cére-

• 

bro e, sim, do braço e da coragem de que era dono". 31 Fazia, 
assim, o papel de guarda-costas dos "padeiros". Contudo, nu
nla das sessões, por pilhéria, foi escalado para falar sobre 
Spencer! Morreu assassinado em plena Praça do Ferreira . 

. 

ADOLFO Ferreira CAMINHA (1867 1897) Vindo a 
destacar-se através de seus romances realistas (onde aliás já 
o estudamos), teria participação quase nula na agremiação, 
ter1ninando por ser expulso de seus quadros, em 1896. Nas 
suas Cartas Literárias (1895), de ensaios críticos, há um in
teressante artigo a respeito da criação da Padaria Espiritual, 
acompanhado de censuras à falta de espontaneidad·e dos últi
mos tempos. 

ANTóNIO DE CASTRO Vidal Barbosa (1872 1935) -

Publicou, ao tempo da Padaria Espiritual, dois livros de poe
mas, Versos (1894) e Marinhas (1897), de dicção quase român
tica, aind� bem longe da poesia descritiva que ensaiaria e que 
deixou esparsa nos jamais fortalezenses do início do século. 

JOSÉ CARLOS da Costa Ribeiro JUNIOR (1860 1896) 
• 

_ Foi o segundo PadeirO:.Mor, ·durando sua gest·ão até o ano 
. 

de sua morte. Já era nome feito ao tempo do Libertador, onde 
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colaborou largamente, em prosa e verso; pertenceu ao Clube 
I�iterário. Poliglota, foi professor de lfnguas no Liceu, e ver
sejava em vários idiomas. Para se ter uma idéia de sua posi
ção nas nossas letras, basta lembrar que foi José Carlos Jú
nior o prefaciador do livro de estréia de Antônio Sales, em 
1890. Era parai bano, como Sabino Batista, e teve ainda des
taque na magistratura no interior cearense. Do muito que 
escreveu, deixou publicado unicamente O Sino, tradução do 
poema de Schiler (1882) , com prefácio de Clóvis Beviláqua . 

• 

RODOLFO Marcos TEóFILO (1853 1932) Varão 
Benemérito da Pátria, título que recebeu do Congresso Na
cional, pelo seu trabalho de sanitarista, Rodolfo Teófilo é, aci
ma de tudo, o ''fiel e poderoso intérprete da alma cearense'', 
como lhe chamou Antônio Sales, na dedicatória de seu roman-

. 

ce. Como _tal, já o vimos entre_ os ficcionistas de nosso Realis-
mo. Foi ele o terceiro e último Pad.eiro-Mor, durando sua ges
tão do ano da morte de José Carlos Jr . (189·6) até à extinção 
da "Padaria", em 1898 . 

. 

VALDEMIRO CAVALCANTE (1869- 1914) Tendo 
fundado um jornal aos 11 anos de idade, seria jornalista a vida 
inteira: foi Promotor no Icó e Secretário de Polícia em Forta
leza, mas nunca abandonou a vida da imprensa, fundando o 
Jornal do Ceará, com que fez corajosa oposição ao Governo 
Acióli . Deixou em livro Males e Remédios Pró-Ceará (1899) 
e Discurso (1899) , para não citarmos o prefácio dos Dolentes. 
de Lívio Barreto, seu amigo de infância. Valdemiro Cavalcan-

. 

te foi o segundo e último Primeiro-Forneiro, substituindo An-

tônio Sales, quando este se transferiu para o Rio de Janeiro, 
em 1897. 

ANTóNIO BEZERRA de Menezes (1841 1921) Tive-
mos oportunidade de vê-lo integrando, com Antônio Martins 
e Justiniano de Serpa, o chamado trio dos Poetas da Abolição. 
Depois daquela fase, dos Sonhos de Moço (1872) e das Três 
Liras (1883) , passou a dedicar-se cada vez mais aos estudos de 
nossa História, publicando aind'a Maranguape, Notas de Via

gem (1885) , Horas de Recreio (1886) , Província do Ceará, No-
• 
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tas de Viagem (1889), O Ceará e os Cearenses (1906) e Algu 
mas Origens do Ceará (1918). Também pertenceu ao Clube 
Literário e a outras agremiações, deixando a "Padaria" em 
1896, quando se transferiu para a Amazônia, onde chegou a 
Diretor do Museu Amazonense e redator do jornal A Pátria. 
"Antônio Bezerra não era um cearense, era o cearense, o pa
radigma étnico de nossa raça, o próprio Ceará personifica
do." disse dele Antônio Sales. a2 Foi um dos fundadores 
da Academia Cearense. 

JOSÉ CARVALHO (1872 1933) Responsável pela 
coleta de trovas populares estampadas n' O Pão, foi outro que 

. 

se dedicou aos estudos de História, bem como de folclore . Cul-
tivou também o conto e, mais raramente, a poesia. Deixou 
Perfis Sertanejos (1897), Pero Coelho (1903), A Primeira In
surreição Acreana (1904), O Matuto Cearense e o Cabloco do 
Pará (1930). Compôs ainda um drama, Dona Bárbara 
1817 (1917). 

X. DE CASTRO (1858 1895) Já o vimos como au-
tor dos cromos, na poesia realista. Como assinalou Leonardo 
Mota, nunca subscreveu seus versos com o pseudônimo, Bento 
Pesqueiro. Seria o primeiro "padeiro" a falecer, 3 anos depois 
de fundado o grêmio. 

ARTUR TEóFILO (1871 1899) Jornalista por voca-
ção, montou em 1930, em Viçosa, um jornal do qual era ao 
mesmo tempo redator, tipógrafo e impressor: A Idéia. É hoje 
clássico seu artigo por ocasião da morte de Lívio Barreto, n' 

o Pão de 15 de outubro de 1895. Estampou vários contos nes

se jornal da "Padaria", e consta que deixou inacabado um ro

mance, que se intitularia O Cigano. Colaborou ainda noutros 

periódicos, redigindo, por conta própria, O Repórter. 

José CABRAL DE AI,E NCAR (1877 1915) Como Ti-
búrcio de Freitas, escrevia prosa simbolista; no Rio de Janeiro, 
conviveu com os poetas do grupo Rosa-Cruz, em cuja revis
ta colaborou. Ainda em Fortaleza, publicou artigos e contos 
na imprensa, deixando em livro unicamente Aspectos da Guer-

• 

ra Européia (1915) . 
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EDUARDO Tomé de SABOIA (1876 1918) Transfe-
riu-se para o Rio de Janeiro em 1894, a fim de cursar a Esco
la Politécnica, mas abandonou-a para se dedicar ao jornalis
mo: foi redator d' A Semana, a famosa revista de Valentim 
Magalhães. Bacharelando-se em Direito na Bahia, voltou a 
Fortaleza, onde foi lente da Faculdade de Direito. Foi Secre
tário da Fazenda no Governo Acióli. Publicou Contos do Ceará 
(1894), e também compunha poemas. Foi eliminado da "Pa
daria" juntamente com Adolfo Caminha. 

Pelo visto, podemos aquilatar a importância da Padaria 
Espiritual na história cultural do Ceará: na pequena Fortale
za da época, ainda no século XIX, um grupo de rapazes, fre
qüentadores do Café Java, resolve criar uma sociedade literá
ria e termina fundando u�a agremiação de homens de letras 
e de artes, movidos pur um sadio espírito de inovação, e re

gidos pelo mais original de todos os programas. Esse grêmio, 
que passa depois a uma fase mais séria, mais compenetrada, 
enriquece a ·bibliografia de nossa terra com vários volumes 
que abrangem a poesia, o conto e o romance, para não falar
mos nos 36 números que saíram d' O Pão, órgão oficial da en

tidade. 
, - - --- - - - - - . . . 

- --

Nem é necessário repisar o fato de a Padaria Espiritual 
haver-se antecipado ao movimento modernista, principal
mente qu�ndo conde�ou, em obras de nossa literatura, quais
quer alusões a nomes de ani�ais ou vegetais estranhos a nos
so País. Isso numa província, no século passado, bem antes por
tanto de Monteiro Lobato e da Semana de 1922. 

Um exemplo, entre muitos, da repercussão da "Padaria" 
no Sul do Brasil, é este trecho do "Prólogo" que João Ribeiro 

escreveu para os Mármores, de Francisca Júlia da Silva, em 
1895: "Nem aqui, nem no sul, nem no norte onde agora flo
resce uma escola literária (A Padaria Espiritual do Ceará) en-
contro um nome que se possa opor ao de Francisca Júlia." 33 

Embora pondo em destaque, naturalmente, a poetisa paulis
ta, já seria muito haver citado a Padaria Espiritual como um 
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grémio provinciano; João Ribeiro foi além: deu-lhe o titulo, 
nada despiciendo, de escola literária ... 

Quanto ao jornal, O Pão, nem sempre teve a felicidade de 
uma vida regular: no Retrospecto dos feitos da Padaria Espi
ritual, assinado por Moacir Jurema (Antônio Sales) e publi
cado em 1894, época da reorganização da entidade, temos este 
depoimento: 

''N' uma bela manhã de julho do ano da graça de 1892, o 
Fomo surgia aos olhos da população do Forte embandeirado, 
florido, pimpão e ruidoso como um viveiro de perequitos. Fo
guetes esfuracavam o azul, e uma banda de música trauteava 
polcas alegres. 

"Os passantes paravam a nossa porta, e tudo quanto era 
janela da Rua Formosa apinhava-se de pessoas de todos os se
xos e idades . 

''Alguma cousa de extraordinário se passava no Forno . . . · 

Curiosos acotovelavam-se a perguntar que diabo seria aqui
lo ... 

"Der1tro em pouco rasgava-se o mistério aos gritos estri
dentes de meninos que apregoavam O Pão, cuja edição esgo
tou-se dentro de poucas horas. 

''Devemos confessar aqui:- essa folha era menos o veícu
lo literário da Padaria do que uma válvula para a pilhéria pe
tulante que se fazia lá dentro. 

"Ainda conseguiu-se publicar seis números d' O Pão, que 
veio afinal a morrer de caquexia pecuniária." 34 

Vemos, pela palavra autorizada do Padeiro-Mar Interino. 

não somente que o jornal teve de sair de circulação, por falta 

de dinheiro, como era b.em o reflexo, nesses primeiros núme

ros, da fase brincalhona a que já nos referimos. Predominam 

então os nomes de guerra e 11ma das secções mais lidas era o 

"Saco de Ostras", espécie de paródia ao "Cofre de Pérolas" de 

outro periódico da época. 

Posteriormente, voltaria a ser editado. O Pão,. em 1895 

conseguindo tnanter-se até outubro de 1896, quando definiti-
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vamente deixou de circular . Nos 30 números que s·aíram nes
sa segunda e última fase, ainda encontramos certa graça. 
mas esta nem de longe se compara com o chiste da primeira 
fase, dos tempos de Venceslau Tupiniquim. 

Entretanto, a Padaria Espiritual jamais chegou a igua
lar-se a qualquer grêmio comum . Adolfo Caminha chegou a 
dizer, quando já no Rio de Janeiro, em 1895: 

''A Padaria Espiritual, cujo nome hors Zigne tão depressa 
viajou merecendo aplausos de toda a imprensa Norte-Sul, fa
zendo-se querida até por poetas e escritores consagrados, a 
Padaria Espiritual vai decaindo, rolando para o nível comum. 
É hoje uma sociedade literária grave, 'ajuizada', com uma pon
ta de oficialismo, sem os ideais doutro tempo, sem aquela ori
entação nova, sem aquelas audácias que faziam dela um exem
plo a imitar, alguma coisa superior a um rebanho de ove
lhas . . .  " 35 

Não é tanto assim. Com toda a seriedade que assumiu sob 
as direções sucessivas de José Carlos Júnior e Rodolfo Teófilo, 
a Padaria Espiritual ainda manteve muito de sua originalida
de, compensando, por outro lado, algo do qu.e perdeu em espi
rituosidade, pelo trabalho fecundo representado tanto pelos 
36 números .d' O Pão como pela bibliografia que nos legaram 
os "padeiros": 

Phantos Lopes Filho ( 1893), Versos Antônio de Cas-
tro ( 1894), Flocos Sabino Batista (1894), Contos do Ceará. 

- Eduardo Sabóia ( 1894) , Cromos X. de Castro ( 1895) , 

Trovas do Norte Antônio Sales ( 1895), Dolentes Lívio 

Barreto ( 1897), Marinhas Antônio de Castro 1897). Ma

ria Rita Rodolfo Teófilo (1897), Perfis Sertanejos José 

Carvalho ( 1897) . 

Acrescente-se a tudo isso um fato curioso, apesar de An
tônio Sales considerar-se verdadeiro seguidor do Parnasianis
mo (o que na verd·ade ainda estava longe de ser), e de, junta-· 
mente com outros "padeiros", haver. por diversas vezes ataca
do as excentricidades dos nefelibatas, cujo movimento crescia 
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no Sul do Pais, o certo é que, talvez mesmo antes de. tomar 
conhecimento do grupo da Folha Popular que em 1891 con
gregou poetas como Cruz e Sousa, Emiliano Perneta e B. Lo
pes, eram já simbolistas alguns membros da Padaria Espiri
tual, dois dos quais deixaram livros de poesia: Lopes Filho e 
Livio Barreto; por isso, quando estudarmos o Simbolismo no 
Ceará, as duas figuras apresentadas serão precisamente esses 
dois "padeiros" . 

Mas é tempo de falarmos no grêmio que surgiu para fazer 
frente à Padaria Espiritual, iniciando uma emulação que mais 
ainda agitaria a modorrenta vida literária da Província: o 
Centro Literário. 

O CENTRO LITERÁRIO 

Aparecendo em 1894, essa agremiação não teve evidente
mente a mesma originalidade e, em conseqüência, a mesma 
projeção nacional conseguida, dois anos antes, pela Padaria 
Espiritual. 

Todavia, seu nome chegou ao Rio de Janeiro, onde tam
bém foi cercado de elogios, e não se pode de maneira alguma 
dizer haja sido o Centro Literário um grêmio como dezenas de 
outros que pululavam em todo o Estado, nas últimas décadas 
do século XIX: é que, além de haver quebrado a quase tradi
cional transitoriedade da maioria dos agrupamentos de in
telectuais da Província, logrando manter-se durante cerca de 
10 anos, chegou a publicar uma revista, intitulada Iracema, e 
reuniu o maior número, talvez, de sócios já observado entre 

nós, sendo que, ao lado do aspecto quantitativo pesava forte

mente 0 qualitativo, t�l a envergadura intelectual de . grande 

parte de seus componentes. 

Esses sócios,- entretanto, não ingressaram todos de uma 
só vez, nem de duas, nem mesmo de três: fundado no dia 2 7  
de setembro de 1894, d'ois dias depois o jornal A República 
noticiava sua instalação, dele dizendo: "Isento do vírus con
taminoso e letal do exclusivismo, combaterá em prol de todas 
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