
CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

MOÇÃO N° 02'/2022 

REQUEREREM APROVAÇÃO DE MOÇÃO 
DE HOMENAGEM EM MEMÓRIA AO 
SENHOR ANTÔNIO MARQUES DE 
VASCONCELOS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA 
DE JERICOACOARA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de 

Jericoacoara, 

Os vereadores que esta subscrevem, como membros desta casa de Leis 

e fundamentados no Art. 127 do regimento interno, requerem a apreciação e aprovação 

pelo Plenário de Moção de Homenagem em memória ao senhor Antônio Marques de 

Vasconcelos, que foi morador efez história na vila de feri coacoara. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em memória ao Senhor Antônio Marques de Vasconcelos, que teve uma história de 

vida bonita, em especial na vila de Jericoacoara, onde criou seus filhos com esforço, 

dedicação e muito trabalho. Conhecido por ser uma pessoa simples, humilde e 

acolhedora. Foi um dos fundadores da famosa Padaria Santo Antonio. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 03 de novembro de 2022. 
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/ 	 Aiif6nio Mauricio de Fitas Carneiro  
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BIOGRAFIA 

Filho de Manoel Marques de Vasconcelos e Maria Nazaré 

Vasconcelos, Antônio Marques de Vasconcelos nasceu em 5 de setembro de 1936, em 

Jericoacoara, Ceará. Foi pescador, carpinteiro e padeiro. Em 14 de setembro de 1969 

casou-se com Maria Alzira de Vasconcelos em Caiçara, município de Acaraú (naquela 

época, hoje pertencente ao município de Cruz). Tiveram 17 filhos, dos quais apenas 12 

sobreviveram, são eles: Carlos, Francisco, Liduino, Amarildo, Cicero, Edmundo, 

Manoel, Antônio, Lourdes, Ana Maria, Nazaré e Lucimar. 

Seu Antônio foi uma figura marcante na história da vila de 

Jericoacoara. Atuava como juiz de futebol quando times de outros lugares iam jogar na 

vila. Quando os primeiros turistas começaram a andar na Vila, humilde e hospitaleiro, 

acolhia muitas pessoas cm sua residência simples. Em 1987 . conheceu uma turista que 

estava em uma barraca nas dunas e a convidou para ficar em sua casa e a moça ficou 

por 20 dias. São inúmeras histórias desse tipo. E de acolhida em acolhida, muitos 

vínculos foram criados. 

Foi responsável pela fundação da Padaria Santo Antônio, que se tornou 

referência inesquecível para moradores e turistas da Vila. A padaria era famosa por seus 

pães maravilhosos e por abrir às 2 horas da madrugada para atender aqueles que saiam 

do forró. Começou na década de 1990 a vender pizza no forró, iniciativa de uma amiga 

paulista chamada Renata e logo depois surgiu a ideia da padaria onde eles começaram a 

fazer o pão com uma receita doada por um amiga turista, no início era rosca e tapioca, 

depois veio o tradicional pão de coco e outras receitas. 

Faleceu no dia 09 de fevereiro de 2020, deixando muitas histórias e boas 

lembranças. Uma pessoa que vivenciou as transformações da vila de Jericoacoara de 

perto e teve sua contribuição nesse processo. Sendo assim, merecida homenagem. 
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