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REQUERIMENTO Nº 020/2014, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 
 
 
 
Excelentíssimo Srs(as). Vereadores(as) 

 
 
REQUERIMENTO PARA QUE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARAÚ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZE OBRA 
DE RESTAURAÇÃO DO BUSTO DO REVERENDÍSSIMO 
PADRE ANTONIO TOMÁS, EXISTENTE NA PRAÇA DO 
MESMO NOME, NO QUADRO DA MATRIZ DE ACARAÚ. 
 
 
 

 
É cediço que o reverendíssimo Padre Antonio Tomás foi um dos 

maiores sonetistas brasileiros. Filho de nossa terra, aqui nasceu em 14 de setembro 
de 1868, tendo falecido em Fortaleza em 16 de julho de 1941, sendo sepultado no 
dia seguinte, na Igreja Matriz da Cidade de Santana do Acaraú, Ceará. 

 
Filho do professor Gil Tomás Lourenço e dona Francisca Laurinda 

da Frota, cursou latim e francês em Sobral, e concluiu seus estudos no Seminário 
de Fortaleza, onde foi ordenado sacerdote, em 1891. 

 
 Esteve longos anos a serviço da Igreja, em paróquias do interior 

cearense, notadamente como vigário de sua terra natal, o nosso Acaraú, levando 
vida modesta e apagada, dedicado a sua missão, escrevendo versos e cuidando de 
nossa paróquia. 

 
Exerceu o paroquiato durante trinta anos, tendo sido vigário de 

Trairi e de Acaraú, de 1892 a 1924, quando por motivo de saúde, deixou o exercício 
do múnus paroquial, a que dedicara todas as reservas da sua atividade apostólica. 

 
Daí então, iniciou-se na publicação de seus sonetos, no ano de 

1901, quando o Almanaque do Ceará, daquele ano, publicou o soneto Post-
Laborem.  

 
Escreveu dezenas de sonetos que eram levados à imprensa pelos 

amigos, já que na sua humildade e timidez procurava fugir à publicidade. Recebeu, 
entretanto, ainda em vida, consagração popular, sendo eleito,Príncipe dos Poetas 
Cearenses, num pleito realizado pela revista Ceará Ilustrado, em 1925. 

 
Está classificado entre os maiores sonetistas brasileiros, gênero a 

que mais se dedicou, escrevendo também composições de feição e ritmos variados, 
caracterizando-se por sua independência em relação a qualquer movimento ou 
escola literária. Foi membro da Academia Cearense de Letras e, em 1919, eleito 
sócio do Instituto do Ceará. Parte de sua obra foi reunida em livro: RAMOS, Dinorá 
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Tomaz. Padre Antônio Thomaz - Príncipe dos Poetas Cearenses. Fortaleza: Paulina 
Editora, 1950.FREITAS, Vicente. Almanaque poético de uma cidade do interior. 
Fortaleza: Edição do Autor, 2004. 

 
Reconhecidamente um dos maiores sonetistas de seu tempo, 

empresta seu nome a uma importante avenida na capital do Ceará. 
 
Aqui em nossa terra poucos conhecem a história deste cidadão 

acarauense, quiçá o maior de todos. Não existe uma rua ou uma avenida com o seu 
nome com o destaque de que é merecedor. Nada! Nada mesmo! 

 
Mas podemos ver, entristecidos e preocupados, o busto em sua 

homenagem – totalmente deteriorado e corroído pelo tempo –, existente numa 
pracinha à qual empresta o seu grandioso nome, existente no Quadro da Matriz de 
Acaraú, o que urge por parte do Executivo, no mínimo a sua restauração.  

 
Pelo exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o Soberano 

Plenário, na forma regimental, que se digne oficiar a Prefeitura Municipal de 
Acaraú, encaminhando o presente requerimento para que esta tome as providências 
cabíveis no sentido de restaurar o busto sobredito, antes que a ação do tempo o 
destrua por completo, e a imagem deste grande acarauense fique apenas na 
memória dos nossos anciões. 

 
Termos em que, 
 
Pede e espera deferimento. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 20 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

JOSÉ NACÉLIO COUTO CRUZ 
VEREADOR - PT 


