FORTALEZA
Têxtil & Moda
É no Séc. 19 que mais se evidencia a presença mercantil da pessoa judia no norte e nordeste, e, no
Siará, uma empresa, entre outras, faz fama: a Jacques Weill & C., uma loja de modas sediada em
Fortaleza.

Entretanto, a industrialização toma conta da região além da foz do Ryo Siará com a construção da
fábrica Progresso, dos irmãos Antônio e Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, em 1899, após união com
a Fábrica de Fiação e Tecidos Cearenses [esta, de 1883].

Quando o empreendedor Weill inicia as suas atividades, já existem vários retalhistas na cidade e no
interior, mas é ele que introduz o corte da moda na sociedade cearense.
E agora que sabemos que o capitão Sanches (ou Sancho) Brandão, da marinha mercante
portuguesa, abordou a região da foz do Ryo Siará em 1343, e daqui levou amostras de “cousas”
[objetos e “pao vermelho”] e de “gentes” para mostrar ao rei Afonso IV, em Lisboa, e que este ficou tão
maravilhado que notificou o papa Clemente VI sobre uma terra que chamou de “insula do Brasil”,
conforme inscrição no mapa apenso..., deve-se dizer que os povos nativos tiveram grande influência
no beneficiamento do algodão que eles mesmos produziam fazendo fios para a construção de
redes na época, junto com a cerâmica. Se a exploração do pao vermelho foi ação secreta durante
mais de um século, a colonização portuguesa, iniciada com o fortim de S. Tiago em 1603, possibilitou a
chegada principalmente de marranos [judeus forçosamente convertidos à cristandade] que logo
beneficiaram e mercantilizaram a produção agrícola e coureira local. É deste momento que se chega à
Fábrica Progresso e à loja de moda Jacques Weill & Cia, e delas à Fortaleza industrial e mundana.
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