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O LIVRO DO CÍRIO
OFICIAL THE BOOK OF CÍRIO



Há 228 anos, o Círio de Nazaré invade as ruas de Belém, os lares dos paraenses. Há 
algumas décadas, passou a invadir jornais, rádios, TVs e, hoje, também as redes so-
ciais; porque é impossível ver a imagem passar sem empostar seu celular pra obter 
uma boa imagem, pra enviar via WhatsApp aos parentes e amigos que estão longe. 
Assim, de toda forma, o Círio invade o mundo.

Ano passado, em 2020, a tecnologia e a internet foram as únicas formas possíveis de 
viver o Círio. Quando o planeta foi surpreendido por uma pandemia de um vírus até en-
tão desconhecido, o novo coronavirus, fé, resiliência e emoções foram colocados à prova.

Em 2020, um ano em que o protocolo foi o isolamento social, o Círio aconteceu 
100% digital, à distância, sem reunir fisicamente os mais de 2 milhões de fiéis que 
arrasta todos os anos, mas os unindo virtualmente. Estava lá, estampado nos maio-
res jornais do Brasil a notícia de como seria o Círio, no ano de pandemia.

Em 2021, ano em que o mundo tenta aos poucos se recuperar e voltar à sua 
normalidade, com as vacinações aceleradas, a maior procissão católica do mundo, 
segue se adaptando, acontecendo em formatos diferentes: a tradição e a renovação 
andando juntos. Como tudo o que acontece movido pela fé dos paraenses durante 
o Círio, uma manifestação que sempre conseguiu unir os mais diferentes polos, 
pessoas, credos, idades.

O Livro do Círio acompanha o propósito e o processo do Círio: ano passado, nosso livro 
foi 100% digital. E esse ano, também uniremos tradição e renovação: nossa edição física 
tradicional, que está em suas mãos, e nossa edição digital, pra ganhar o mundo. 

De toda forma, manter a fé e a cultura paraense próxima ao povo em todos os anos, 
por mais desafiador que seja é sempre o nosso gol. O Círio é pra ser compartilhado, 
seja ao vivo, ao lado de quem amamos, nas ruas, seja virtualmente, espalhando amor 
em tempos digitais. Encerramos este editorial especial com a mesma frase do ano pas-
sado: “A verdade é que em 2020 todos aprendemos que o amor, a fé e todas as outras 
coisas podem superar distâncias. E se não podemos ir até o Círio, ele vem até nós.”

For 228 years the Círio de Nazaré has been invading the streets of Belém and the homes of 
the people of Pará. During the last few decades it started to invade the newspapers, radios, TVs 
and today it is also in the social medias, because it is impossible to see the image passing by and 
not picking up a mobile to take a good picture to send via WhatsApp to your parents and friends 
that are far away. And that way, the Círio spreads all over the world.

 Last year, in 2020, the only possible ways to experience the Círio were through technology 
and the internet. When the planet was struck by an unknown viral pandemic, the COVID-19, 
faith, resilience, and emotions where put to test.

In 2020 an year in which the protocol was social isolation the Círio had to happen 100% 
online, from afar, without uniting physically over the two million faithfuls which come every 
year, but uniting them virtually. There it was head-lighting the biggest newspapers of Brazil, 
the story of how the Círio would be in the year of the pandemic.

 In 2021, the year in which the world tries to slowly recover itself and go back to normality, 
with the acceleration of the vaccination the biggest Catholic procession of the world continues to 
adapt itself happening in different formats:  Tradition and modernization walking hand in hand. As 
everything that happens during the Círio is moved by the faith of the people of Pará , a manifestation 
that always managed to unite the most different  extremes, people, beliefs and  ages.

The book of the CÍrio accompanies the purpose and the process of the CÍrio:  last year our book 
was 100% digital. This year we will also unite tradition and renovation:  our traditional physical 
edition which is in your hands and our digital edition to show our tradition to the world.

 Maintaining the faith and culture of Pará near the people every year – as challenging as it 
may be seam –  is our constant goal. The Círio must be shared, may it be by participating, by 
the side of those we love, in the streets, or virtually, spreading love in these digital times. We 
end this special editorial with the same sentence as last year: “  The truth is that in 2020 we all 
learned that love, faith, and many other things can overcome distances.  So if we can’t go to the 
Círio, it will come to us“.

Beth Mendonça e Mauro Bonna
Jornalistas e editores
Journalists and editors

Todas as 12 edições anteriores estão disponíveis na internet em 
https://livrodocirio.com.br

All of the 12 prior editions are available on the Internet at 
https://livrodocirio.com.br
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Outubro é o mês em que Belém mais se enche 
de vida. São milhões de pessoas que oram, pe-
dem, agradecem e reverenciam Nossa Senhora 
de Nazaré numa corrente positiva que contagia 
a todos. Independentemente da religiosidade 
do momento, o Círio marca porque também é 
cultura, é reencontro das famílias, é fraterni-
dade e doação. Para mim, e para Prefeitura de 
Belém, é um imenso orgulho apoiar o Livro do 
Círio, que todos os anos traz a essência desse 
momento tão significativo para o nosso povo. 
Que Nossa Senhora de Nazaré permaneça 
abençoando a todos hoje e sempre. Feliz Círio.

October is a month in which Belém fills up with 
life. Millions of people pray, beg, acknowledge and 
worship Our Lady of Nazaré in a positive flow that 
embraces everyone. Regardless of the religious 
moment, the Círio strikes us because it is also 
culture, family reunion, fraternity and giving. For 
me, and for the Town Hall of Belém, it is an immense 
honor to support the Book of the Círio, which every 
year brings the essence of this moment that is so 
meaningful to our people. May Our Lady of Nazaré 
keep blessing all of us today and always. Happy Círio.

Edmilson Rodrigues
Prefeito Municipal de Belém

Mayor of Belém 

O Governo do Pará sente-se orgulhoso e 
honrado em, mais uma vez, apoiar a publica-
ção do Livro do Círio. Esta que é uma edição 
ainda mais especial porque reúne e documenta 
em textos e fotografias o Círio mais emblemá-
tico da nossa contemporaneidade. Um Círio em 
que não tivemos as procissões nas ruas, mas 
que se tornou ainda mais forte e gigante por-
que conseguiu entrar na casa dos paraenses 
não somente pelas transmissões, mas pela fé 
e devoção do nosso povo à Nossa Senhora de 
Nazaré, que superou as distâncias físicas e nos 
aproximou ainda mais numa corrente de ora-
ção por cada paraense que se foi, por aqueles 
que lutavam e por aqueles que ainda lutam. 
Meus desejos de Feliz Círio a todos.

The Government of Pará is proud and honored 
in, once more, supporting this publication of the 
Book of the Círio. This which is an even more special 
edition as it unites and documents through texts 
and photographs the most emblematic Círio of our 
contemporary history. A Círio  with no processions on 
the streets, but which became stronger and greater 
as it managed to enter the homes of the people of 
Pará not only through the broadcasting , but through 
the faith and devotion of our people in Our Lady of 
Nazaré, which overcame the physical distances and 
brought us even more together in a chain of prayer 
towards: each one that left us; those who were 
fighting; and those who still are struggling. I wish a 
happy 

Helder Barbalho
Governador do Estado do Pará

Governor of the State of Pará 



Albano Martins Júnior
Coordenador do Círio
Coordinator of the Círio

Quando assumi a Diretoria da Festa de Nazaré, ainda num período pré-pandemia, sabia 
que coordenar a maior e mais forte manifestação católica do mundo seria um desafio imen-
so. Mas nem eu, ou qualquer outra pessoa da diretoria, poderia ter ideia do tamanho da 
responsabilidade que estava por vir. Às vésperas do Círio 2021, nutrimos um sentimento de 
dever cumprido já pelo que realizamos no ano passado. O Círio 2020 ficará pra sempre na 
história como um momento marcante da fé e devoção do povo paraense. Fizemos tudo de 
maneira a respeitar os protocolos sanitários vigentes sem deixar que o nosso povo pudesse 
viver e exercer, de alguma forma, a sua religiosidade e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. 
Fico muito feliz com a existência de uma publicação como O Livro do Círio, com a capacidade 
e sensibilidade de registrar o que foi esse momento para cada um de nós. Que o nosso Círio 
2021 seja ainda mais preenchido de esperanças em dias melhores. Feliz Círio a todos.

O Círio de Nazaré de 2020 esteve em sintonia com os sentimentos da humanidade, profun-
damente abalada pelas consequências da pandemia da COVID-19. Por isso, seguindo as devi-
das medidas sanitárias, o Círio aconteceu de outra forma, fortemente marcado pelo Silêncio, 
Sobriedade e Solidariedade. Nesse contexto pandêmico, o Círio 2020 foi uma linda oportuni-
dade para a ação de graças a Deus pelo dom da vida e da saúde. A devoção à Nossa Senhora 
de Nazaré, expressa no Círio 2020, também foi ocasião para a celebração da fraternidade, da 
comunhão em família e preces pela saúde da humanidade. Nossa Senhora de Nazaré, que é a 
mesma Nossa Senhora das Dores, continue intercedendo pela saúde da humanidade e para 
que a ciência esteja sempre a serviço da Vida!

When I assumed the post in the Board of the Festivity of Nazaré, still during a pre-pandemic 
period, I knew that coordinating the biggest and strongest catholic manifestation of the world 
would be a great challenge. But nor did I, or anyone else of the Board, have any idea of the size of 
the responsibility that was on our way. At the eve of the Círio 2021, we nurtured the sentiment of 
an already accomplished job due to what we achieved last year. The Círio 2020 will remain forever 
in history as a moment of profound faith and devotion of the people of Pará. We did everything in 
accordance with the current sanitary protocols, but still without  prohibiting our people of living 
or expressing, in some way, their religiousness and their devotion towards Our Lady of Nazaré. I am 
extremely happy with the existence of an edition of the Book of the Círio, as it has the capacity and 
sensibility of registering the importance of this moment for each one of us. May our Círio of 2021 be 
even more fulfilled with the hope for better days. Happy Círio to everyone. 

The Círio of Nazaré 2020 was aligned with the spirit of humanity, which was deeply shaken by the 
consequences of the COVID-19 pandemic. Thus following the appropriate sanitary measures, the Círio 
happened in a different manner,  heavily marked by Silence, Sobriety and Solidarity. In this pandemic 
context, the Círio 2020 was a beautiful opportunity for thanksgiving to God for the gifts of life and 
health. The devotion towards Our Lady of Nazaré, expressed in the Círio 2020, was also a time for 
celebrating fraternity,  communion in family and praying for the health of mankind. Our Lady of 
Nazaré – which is the same Our Lady of Sorrows – continue interceding for the wellbeing of humanity 
and for science to be continuously in service of Life!

Padre Francisco Maria Cavalcante
Reitor da Basílica Santuário

Em 2020, o povo paraense deu uma prova irrefutável sobre a grandiosidade do Círio de Na-
zaré. Muito apesar das tradições, das ruas cheias de gente, do almoço em família, do sacrifício 
dos promesseiros, cada manifestação individual mostrou que o Círio acontece de dentro para 
fora. A força da fé da cada paraense transbordou o limite das ruas que fazem o trajeto do Círio 
de Nazaré. O Círio está dentro de nós e somos nós que damos significado a ele. Agora, em 2021, 
observamos atentos e esperançosos a evolução da vacinação na nossa cidade, em nosso estado 
e em todo o país, esperando que, muito em breve, possamos novamente encher as ruas de Be-
lém com toda a nosso amor e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Em 2020 vivemos um ano atípico, que nos demandou ainda mais fé em Nossa Senhora de 
Nazaré para que pudéssemos sentir e encher nossos corações e nossos lares com o amor mi-
sericordioso da Mãe de Jesus. E o povo paraense, mais uma vez, mostrou a sua força espiritual, 
fazendo com que esse Círio diferente fosse ainda mais significativo e marcante para todos nós. 
Agora, em 2021, ainda conscientes de toda a nossa condição, a Arquidiocese de Belém conti-
nua atenta e responsável em todos os seus passos, para que aos poucos tenhamos a oportuni-
dade de reviver todo amor e religiosidade tão genuínos durante o Círio de Nazaré.

In 2020, the people of Pará gave an undeniable proof of the greatness of the Círio de Nazaré. Despite 
the traditions, the streets crowded with people, the family lunch, the sacrifice of the pilgrims, each 
individual manifestation showed that the Círio happens from inside to the outside. The strength of the 
faith of each one overflowed the limit of the streets which are a part of the route of the Círio de Nazaré. 
The Círio is within us and it is us who gives it meaning. Now, in 2021, we observe attentive and hopeful 
the evolution of the vaccination in our city, our state and all around the country, hoping that, very soon, 
we may once more pack the streets of Belém with all our love and devotion towards Our Lady of Nazaré.

In 2020 we lived an unusual year, which demanded even more faith in Our Lady of Nazaré for us to 
sense and fill up our hearts and our homes with the merciful love of the Mother of Jesus. And the people 
of Pará, once more, showed their spiritual strength, making this Círio – as different as it might have 
been – even more significant and memorable for all of us. Now, in 2021, still conscious of everything 
which envolves our condition, the Archdiocese of Belém continues aware and responsible in all of its 
steps, so that we may slowly have the opportunity to relive all the love and religiousness so genuine 
during the Círio de Nazaré.

Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará
Metropolitan Archbishop of Belém do Pará 

Dom Antônio de Assis Ribeiro – SDB
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém
Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Belém 
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VÓS SOIS O LÍRIO MIMOSO
YE ARE THE DELICATE LILY 

Vós sois o lírio mimoso
Do mais suave perfume
Que ao lado do santo esposo,
A castidade resume.

Coro:
Ó Virgem Mãe amorosa,
Fonte de amor e de fé
Dai-nos a bênção bondosa,
Senhora de Nazaré.

De vossos olhos o pranto
É como gota de orvalho,
Que dá beleza e encanto,
A flor pendente do galho.

Se em vossos lábios divinos
Um doce riso desponta,
Nos esplendores dos hinos
Nossa alma ao céu se remonta.

Vós sois a flor da inocência,
Que nossa vida embalsama,
Com suavíssima essência,
Que sobre nós se derrama.

Quando na vida sofremos
A mais atroz amargura,
De vossas mãos recebemos
A confortável doçura.

Vós sois a ridente aurora,
De divinais esplendores,
Que a luz da fé avigora
Nas almas dos pecadores.

Sede bendita, Senhora,
Farol da eterna bonança,
Nos altos céus onde mora
A luz de nossa esperança.

Elá da Celeste altura
Do vosso trono de luz,
Dai-nos a paz e ventura,
Po vosso amado Jesus.

Ye are the delicate Lily
Of the softest perfume
Which besides thy saint husband
the  chastity resumes.

Chorus:
Oh loving Virgin Mother 
Source of Love and Faith! 
Give us thy kind blessing 
Lady of Nazaré

From your eyes the weeping 
Is as the dew drops 
Which gives charm and beauty 
To the bough pending flowers 

If on your divine lips 
A sweet smile should appear,
In the splendor of the hymns 
Our souls to heaven gets nearer.

Ye are the flower of innocence 
That our life embalms 
With a softly essence 
Which pours over us 

When we suffer in life
The most merciless bitterness 
From your hands we receive
The comfortable sweetness.

Ye are the smiling dawn
Of divine splendors
Which light of faith fortifies
On the souls of sinners.

Blessed be, Lady
Beacon of eternal lull
In the highest sky resides
The light of our hope

And from the celestial heights 
From your divine throne  
Give us the peace and bliss
Through our beloved Son.

A canção “Vós sois o Lírio Mimoso” foi 
apresentada ao povo por um coral, em 
24 de outubro de 1909, no lançamento 
da pedra fundamental da Basílica de 
Nazaré. Composto pelo músico paraense 
Ernesto Antônio Dias e escrito por Euclides 
Corrêa de Faria, maranhense radicado 
no Pará, a canção era uma homenagem 
à Senhora da Providência, patrona dos 
padres barnabitas. Anos depois, o padre 
Afonso Di Giorgio, vigário de Nazaré 
incluiu nas estrofes “Senhora de Nazaré”, 
como era cantado pelo povo durante 
as romarias do Círio, e assim tornou-se 
uma espécie de hino. Em 2021, a canção 
completa 112 anos e já ganhou versões de 
vários cantores do Brasil.

The song “Vós sois o Lírio Mimoso” (“Ye 
are the delicate Lily”) was presented to the 
population by a choir, on the 24th of October 
1909, at the inauguration of the foundation 
stone of the Basilica of Nazaré. Composed by 
the local musician Ernesto Antonio Dias and 
with lyrics written by Euclides Corrêa de Faria, 
born in the state of Maranhão, but  rooted on 
Pará, the song was a tribute to Our Lady of 
Divine Providence patroness of the Barnabite 
priests. Years later, Father Afonso Di Giorgio, 
Vicar of Nazaré included the verse “Senhora 
de Nazaré” (“Lady of Nazaré”), the same way 
as the people sung during the processions of 
the Círio, and from that point on it became the 
hymn of the Festivity. In 2021, the song will 
complete 112 years. It has been recorded by 
many national singers and each one gave their 
on interpretation.
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HOW TO EXPLAIN 
THE CÍRIO?

COMO 
EXPLICAR 
O CÍRIO?

Descrever o Círio de Nazaré em poucas palavras é sempre tarefa difícil. Não é só uma procissão, 
uma festa religiosa, ou duas semanas de homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Definir o Círio 
em uma palavra então, é impossível.

Alguns usariam a palavra “tradição”. Porque há 228 anos, o segundo domingo de outubro amanhece 
igual e, ao mesmo tempo, diferente em Belém do Pará. Belém acorda cedo, antes mesmo do 
primeiro raio de sol. Aliás, Belém nem dorme, pois, mal acaba a Trasladação e lá estão os primeiros 
promesseiros chegando para garantir o seu lugar na corda do Círio. É por essa tradição bicentenária, 
trazida pelos portugueses, que o paraense espera o ano inteiro, de outubro a outubro. É quando as 
famílias se encontram, as ruas se enchem, quem mora longe chega pra se confraternizar em volta de 
uma mesa com maniçoba, pato no tucupi… Sim, o almoço do círio é uma tradição tão forte quanto 
uma ceia de Natal. 

Describing the Círio de Nazaré in just a few words is always an arduous task. It’s not just a procession, a 
religious festivity, or two weeks of tributes in honor of Our Lady of Nazaré. So defining it in just one word 
becomes impossible. 

Some people use the word “tradition”. Because for 228 years, the second Sunday of October in Belém do Pará 
always starts the same way and yet different at the same time. Belém wakes up early even before the first rays 
of light. In fact Belém, doesn’t even sleep for the Trasladação is hardly finished when the first pilgrims arrive to 
save their spot at the rope of the Círio. And it is for this bicentennial tradition, brought by the Portuguese, that 
the people of Belém wait for from October to October. It is when the families meet, the streets get packed, those 
who live far away arrive to fraternize around a table with maniçoba, duck in tucupi… Yes, the lunch of the Círio 
is a tradition as strong as the Christmas dinner.
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E vem gente de todo canto, todo mundo quer chegar mais perto da Berlinda. Inclusive, “perto” é uma palavra 
que definiria bem o Círio de Nazaré. As imagens falam por si. São mais de 2 milhões de pessoas tão perto umas 
das outras que desafiam qualquer cálculo matemático. O Círio aproxima diferentes pessoas, diferentes na fé e 
religiões, diferentes gerações, aproxima religiosidade e cultura. Aproxima a gente de sentimentos como solidariedade, 
compaixão, caridade, amor.

Outra palavra que cabe ao Círio é “Patrimônio”. Patrimônio da igreja católica, do povo paraense e, desde 2014, 
Patrimônio Cultura Imaterial da Humanidade, pois ultrapassa o caráter da religiosidade e afeta a cidade e o estado 
em outros âmbitos. Movimenta a economia impulsionando o comércio e o turismo, agita a cena cultural da cidade 
oportunizando a realização de festivais de música, exposições de artes plásticas e intervenções artísticas das mais 
diversas naturezas.

Entendendo, pois, o Círio de Nazaré como uma tradição e um patrimônio do povo paraense, como imaginar então 
um segundo domingo de outubro sem a procissão nas ruas? Sem a berlinda cheia de flores carregando a imagem 
peregrina com o seu manto onde cabem todas as preces e orações de cada romeiro?

O Círio de 2020 foi, então, a grande prova de que para além da tradição e do patrimônio, a fé e a devoção 
do povo paraense são outros dois pilares que sustentam uma manifestação tão rica e tocante como o Círio de 
Nazaré. Não tivemos procissão nas ruas, e até houve quem se sentisse encorajado a fazer a sua procissão individual 
ou em pequenos grupos. Mas o maior Círio de todos os tempos aconteceu, realmente, dentro das casas e dos 
corações de cada paraense que carregavam consigo sentimentos múltiplos na vivência daquele momento. Orações 
por aqueles que nos deixaram precocemente, pelo reestabelecimento da saúde de quem ainda lutava com a Covid-19 
e agradecimentos por aqueles que venceram a doença.

Diante da grandiosidade e profundidade do que é o Círio de Nazaré, nos faltam palavras para descrevê-lo de maneira 
tão sucinta. Fé, cultura, tradição, comunhão, grandiosidade e mágica. Talvez seja essa a palavra certa: mágica.

And people come from all around, everyone wants to get closer to the Berlinda. Actually, “closer” is a word that would very 
well describe the Círio de Nazaré. The images speak for themselves. More than 2 million people so close to each other that any 
mathematical calculation is defyed . The Círio brings together different people, from different faiths and religions, different generations, 
it approximates religion and culture. It brings us closer to the feelings of solidarity, compassion, charity and love.

Another word which fits the Círio is “heritage”. Heritage of the Catholic Church, of the people do Pará and, since 2014, also Intangible 
Cultural Heritage, as it surpasses its religious nature and has other effects on the city and the state. It drives the economy propelling 
the commerce and tourism, it stirs the cultural scenery of the city facilitating music festivals, visual arts exhibitions and many other 
artistic interventions.

Understanding the Círio de Nazaré as a tradition and as a heritage of the people of Pará, makes it impossible to imagine a second 
Sunday of October without the processions. Without the Berlinda full of flowers carrying the pilgrim image with the cloak which shelters 
all the pleads and prayers of the pilgrims.

The Círio of 2020, was the great proof that besides the tradition and the heritage, the faith and devotion of the people of Pará are 
the two other pillars which support such a rich and moving manifestation as the Círio de Nazaré. There were no processions on the 
streets, still there were some people that felt inspired to do the procession route individually or in small groups. But the biggest Círio 
of all times really happened inside the homes and hearts of each person that carried multiple feelings while experiencing that moment. 
Prayers for those who left us so early, for the health recovery of those that were still fighting against Covid-19 and thankfulness from 
those who overcame de desease.

In face of the greatness and depth of what is the Círio de Nazaré, we are left speechless when it comes to describing it in such a 
concise manner. Faith, culture, communion, grandiosity and magic. Maybe that’s the right word: magic.
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A BIT OF 
HISTORY 

UM 
POUCO DE 
HISTÓRIA
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IMAGES OF THE 
FIRST CÍRIOS.

OS PRIMEIROS
CÍRIOS EM 
IMAGENS

228 anos. Poucas coisas são fortes o bastante para resistir à travessia de um oceano 
em pleno século XVII e principalmente ao tempo, acumulando dois séculos. Assim é a 
devoção à Nossa Senhora de Nazaré, herança que o paraense recebeu de Portugal.

 Segundo a história, em 1182, mesmo antes do europeu começar a sonhar em desbravar 
as terras do além-mar, um nobre fidalgo português, Dom Fuas Roupinho, foi salvo de 
um grave acidente à beira de um abismo durante uma caçada. Dizem que  teria feito 
um pedido à Nossa Senhora, para que salvasse a sua vida. Como sobreviveu, Roupinho 
mandou erguer uma capela para a imagem, esculpida em madeira. Ela passou a receber 
homenagens da população em uma gruta próximo ao local do acidente.

228 years. Few things in the world are strong enough to endure two centuries after an ocean 
crossing during the 17th century. So is the devotion towards Our Lady of Nazaré, the heritage 
which the state os Pará received from Portugal.

According to history, in 1182, even before the Europeans dreamed about exploring the lands 
overseas, a Portuguese nobleman named Dom Fuas Roupinho was saved from a terrible accident 
on a cliff edge during a hunt. The legend says that he begged to Our Lady to save his life. As 
he survived, Roupinhas ordered the construction of a  chapel for the wooden image. And so, the 
image started to receive tributes from the population in a cave near the site of the accident. 
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Tão fortemente ligada aos nautas portugueses que cruzavam os oceanos e, sendo 
Vigia uma cidade igualmente ligada à pesca e ao domínio das águas, distante 
cerca de 100 km de Belém, não seria imprudente inferir que em algum momento, 
na história, marinheiros portugueses que por ali passaram tenham plantado em 
Vigia, o culto à Senhora de Nazaré. Foi em Vigia que foram realizadas as primeiras 
procissões em homenagem à Nossa Senhora, por isso o Círio de Vigia é o mais 
antigo do estado, quase 100 anos mais antigo que o de Belém: completa em 2021, 
324 anos de história!

Em Belém, a devoção à Virgem de Nazaré chegaria apenas no século XVIII, com o 
achado do caboclo Plácido, às margens do Igarapé Murucutu. A partir daí, a história 
seria perpetuada, passada de gerações em gerações, através de uma procissão 
católica, que se tornaria a maior do mundo.

So strongly connected to the Portuguese sailors which crossed the oceans and being the 
patroness of a waterfront city also connected to the fishing labor, 100km from Belém it 
would not be imprudent to say that in some place during history, Portuguese sailors which 
passed by the place would have spread the devotion towards Our Lady of Nazaré. Vigia 
was the city in which the first processions in honor of Our Lady took place, and that is why 
the Círio of Vigia is the oldest of the state, nearly 100 years older then the one of Belém: 
completing in 2021, 324 years of history!

In Belém, the devotion towards the Virgin of Nazaré would arrive only during the 18th 
century, with the story of Plácido on the margins of the igarapé Murucutu. And since 
then history would be perpetuated, passed down through generations, by the catholic 
procession, which would become the biggest one of the world.
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THE FIRST 
PROCESSIONS 

AS 
PRIMEIRAS 
PROCISSÕES

Celebrado anualmente desde 1793, o Círio nem sempre foi no segundo domingo de outubro e 
realizado pela manhã.

O primeiro Círio foi realizado na tarde do dia 8 de dezembro de 1793, saindo do palácio do governo. 
Este roteiro se manteve até 1881. 

Em 1854 o Círio passou a ser realizado pela manhã, para evitar as chuvas que são mais comuns no 
período da tarde. A partir de 1882, o bispo Dom Macedo Costa, de comum acordo com o Presidente 
da Província, Dr. Justino Ferreira Carneiro, resolveu que o ponto de partida seria a Catedral de Belém.

Já o segundo domingo de outubro, só foi definido como o dia oficial em 1901.

Celebrated annually since 1793, the Círio didn’t always take place during the mornings of the second 
Sunday of October.

The first Círio took place on the afternoon of the 8th of December, 1793, starting at the Governor’s 
palace. This route would stay until 1881.

In 1854 the Círio started to take place during the mornings to avoid the showers which tend to be more 
common during the afternoons. In 1882, the bishop Dom Macedo Costa by a mutual agreement with 
the President of the Province, Dr. Justino Ferreira Carneiro, decided that the starting point would be the 
Cathedral of Belém.

And the second Sunday of October, would only be decided as the official date in 1901.
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A LENDA DA PADROEIRA: O ACHADO DE PLÁCIDO

Conta-se que por volta de 1700, quando a atual Avenida Nazaré se chamava Estrada do Maranhão, 
um morador da região, Plácido José de Souza, havia saído para caçar. Ao parar para descansar às 
margens do igarapé Murucutu encontrou uma pequena imagem de madeira: Nossa Senhora de 
Nazaré. Plácido levou seu achado para casa, mas no dia seguinte ela havia desaparecido. O caboclo 
foi até o igarapé e a encontrou lá. Espantado e sem entender como ela havia voltado para lá, a 
carregou de volta para sua casa. A imagem desapareceu novamente e reapareceu no igarapé, por 
outras repetidas vezes.

Ao tomar conhecimento do fato, o governador Dom Francisco de Souza sugeriu, então, que a 
imagem fosse levada ao Palácio do Governo e lá ficasse sob os cuidados da guarda militar. Não 
adiantou. Ela deixou o palácio e reapareceu no Murucutu.

Atribuiu-se ao fato inexplicável um milagre, e, lá, foi construída a primeira capela para guardar a 
santinha. Hoje é o local onde se encontra a majestosa Basílica Santuário.

THE LEGEND OF THE PATRONESS: THE FINDING OF PLÁCIDO 

It is said that around 1700, when the current Nazaré Avenue was still called Estrada do Maranhão (Road to 
Maranhão), a local man called Plácido José de Souza had gone out hunting. As he stopped by the margins of the 
igarapé Murucutu he found a small wooden image: Our Lady of Nazaré. Plácido took his finding home with him 
but in the next day it had vanished. He went to the same spot by the igarapé and found the image laying there. 
Astounded and without knowing what had happened, he took the image back to his house. The image vanished 
once more reappearing by the igarapé, and this kept on repeating for many times.

 As soon as the Governor Dom Francisco de Souza heard about the incident he suggested for the image to be 
taken to the Governor’s Palace to stay under the care of the military guard. But that made no difference as it 
vanished from the palace to reappear once more by the Murucutu.

The fact was said to be a miracle, so, there, where the image insisted in reappearing the first chapel was 
constructed. Today, in the same place sits the majestic Sanctuary Basilica.
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THE IMAGE

Pra quem não sabe, a imagem que participa das procissões é uma réplica. Existem duas 
imagens de Nossa Senhora de Nazaré. 

A “autêntica” ou “imagem do achado”, esculpida em madeira com 28 cm de altura, traz 
em seu colo o menino Jesus, segurando um globo. É a imagem original encontrada por 
Plácido há mais de 300 anos. Ela fica no altar-mor da Basílica Santuário, protegida por 
uma redoma de cristal entre obras de arte que representam anjos, nuvens e esplendores. 
Às vésperas do Círio, a imagem desce do Glória e fica mais perto dos fiéis durante toda 
a festividade.

For those who don’t know the image which can be seen in the procession is a copy. There are two 
images of Our Lady of Nazaré.

The “authentic” or “the found image”, sculpted in wood with 28cm of height, carrying baby Jesus 
which is holding a globe. Is the original image found by Plácido 300 years ago. It stays in the main 
altar of the Sanctuary Basilica, protected by a crystal dome among art pieces which represent angels, 
clouds and the glory.

A IMAGEM
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A segunda é a imagem “peregrina” que, por motivos de segurança, passou a substituir 
a imagem original nas procissões do Círio a partir de 1969. É ela, a “peregrina”, que 
cumpre toda a agenda de procissões e eventos oficiais do Círio. Esculpida pelo italiano 
Giacomo Mussner, não é, necessariamente, uma réplica da original. Nesta versão, a 
Virgem de Nazaré ganhou traços da mulher amazônica e o menino Jesus também se 
assemelha ao caboclo e ao índio da região.

Durante a quadra Nazarena, quando não está cumprindo o trajeto de alguma das 
procissões, a imagem peregrina fica em exposição em um altar no centro da Praça 
Santuário, podendo receber visitas da população em determinados horários do dia.

The second image is the “pilgrim” which for safety measures, 
started to replace the original image on the processions of the Círio 
since 1969. It is the pilgrim image which fulfills the hole agenda of 
processions and official events of the Círio. Sculpted by the Italian 
Giacomo Mussner, it is not an exact replica of the original. On this 
version, the Virgin of Nazaré has gained features of the women 
from the Amazon region and baby Jesus also resembles the local 
man and the indigenous people.

During the Nazarene fortnight, when it is not fulfilling a route in 
some procession the pilgrim image stays exposed on an altar  in the 
middle of the Sanctuary Square, being able to receive visitors during 
specific times during the day.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

No Círio de número 200, em 1992, foi a 
Imagem Original que saiu na procissão? Essa 
foi a única vez que ela saiu do altar-mor para 
fazer o traslado.

In the 200th  Círio, which took place in 1992, it was 
the original image which paraded in the procession? 
This was the only time it left the main altar to do 
the route.
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THE 12 PILGRIMAGES

Ao longo dos séculos várias romarias foram sendo introduzidas pela população como 
forma de prestar homenagem: grupos de motociclistas, grupos de ciclistas, corredores, 
etc. Aos poucos, a própria Diretoria da Festa oficializou esses traslados mais procurados 
que, a cada ano, ganhavam mais adeptos, e os introduziu no calendário oficial. 

Doze romarias fazem parte do calendário oficial da Festa. Só no sábado que antecede 
o Círio, acontecem 4 procissões. Congregando pessoas de todas as idades, aproximando 
distâncias, levando esperança e renovando a fé do povo paraense, cada romaria tem seu 
papel de importância.

Throughout the centuries many pilgrimages have been introduced by the population as a way of 
paying their tribute: motorcyclists, cyclists, runners, etc. Slowly, the Board of the Festivity made 
official these popular transfers which each year gained more enthusiasts, introducing them in the 
official calendar.

Twelve pilgrimages are in the official calendar of the Festivity. Just on the Saturday prior to the Círio 
4 pilgrimages take place. Congregating people of all ages, shortening distances, spreading hope and 
renewing the faith of the people of Pará, each pilgrimage has its role of importance.

AS 12 ROMARIAS
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O povo é quem inicia, de fato, em um circuito extraoficial, as primeiras manifestações da 
festa: as “novenas”, organizadas pela própria população, que marcam o início da caminhada 
de Nossa Senhora de Nazaré pelas casas e empresas. Elas são iniciadas ainda no mês de 
agosto. Também a missa do mandato é o que marca o início das chamadas peregrinações 
nazarenas. Normalmente, a missa ocorre em uma grande cerimônia noturna na Basílica 
Santuário. As peregrinações ocorrem de casa em casa, e, cada noite, um grupo de pessoas 
se reúne na casa de algum amigo para rezar o terço e refazer reflexões sobre a leitura 
bíblica do dia. É um momento de união e oração entre as famílias católicas.

The people are those which initiate an unofficial route, the first manifestations of the Festivity: the 
novenas organized by the population, which indicate the beginning of the journey of Our Lady of 
Nazaré through the houses and businesses. They start during the month of August. The mandate mass 
also indicates the beginning of the so called Nazarene peregrinations. Usually the mass takes place in 
a grand nocturnal ceremony at the Sanctuary Basilica. The peregrinations go from house to house and 
at each night a group of people unite in a friend’s house to pray the rosary and to make reflections 
upon the biblical reading of the day. It is a moment of unity and prayer among the catholic families.
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TRANSFER 
TO ANANINDEUA 

TRASLADO 
PARA 
ANANINDEUA

A primeira das romarias acontece na sexta-feira que antecede o Círio, quando a imagem é 
conduzida em carro aberto até a Igreja Matriz de Ananindeua, município vizinho a Belém. A imagem 
é conduzida pelas ruas de Belém em carro aberto, acompanhada por motoristas, motociclistas, 
ciclistas, em um trajeto de aproximadamente 49 km percorridos em oito horas.

Quem faz? O traslado é coordenado pela Diretoria da Festa de Nazaré, mas a Polícia Rodoviária 
Federal e a Polícia Militar são as principais responsáveis pelo evento, além do apoio das Prefeituras 
de Ananindeua, Marituba, e outros órgãos.

The first pilgrimage takes place during the Friday before the Círio, 
when the image is conducted in a open car to the Main Church 
of Ananindeua, neighbor city to Belém. The image is conducted 
through the streets of Belém accompanied by drivers, motorcyclists, 
cyclists, in a 49 km route which is covered in eight hours.

Who does it? The transfer is coordinated by the Board of the 
Festivity of Nazaré , but the Federal Road Police and the Military 
Police are the ones responsible for the event, besides the support of 
the City Council of Ananindeua, Marituba and other entities.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Nos dois primeiros anos, a imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré era levada em um cibório, 
uma armação em metal, constituída de um 
teto arqueado (abóbada), sustentado por quatro 
colunas retorcidas. Hoje, a imagem peregrina 
realiza esta procissão em uma réplica da Berlinda 
oficial, que é levada em cima de um carro da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). A mudança foi 
feita para proteger a imagem, que no cibório 
ficava exposta ao vento, sol e chuva.

During the two first years, the image of Our Lady 
of Nazaré was taken in a ciborium –  a metal 
construction with a domed roof supported by four 
twisted columns. Today, the pilgrim image does 
the processions in a replica of the official Berlinda, 
which is taken on top of a Federal Road Police Car. 
The change was made to protect the image which 
in the ciborium was exposed to wind, sun and rain.
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ROAD 
PILGRIMAGE

ROMARIA 
RODOVIÁRIA

A imagem peregrina chega à igreja matriz de Ananindeua, onde passa a noite. Na manhã seguinte 
(sábado), bem cedinho, ela deixa a igreja, em carro aberto, e é conduzida por 24 km até o trapiche 
de Icoaraci. Os fiéis que a aguardam no trapiche, após participarem de uma missa campal, a recebem 
com muitas homenagens e palmas.

Quem faz? Foi criada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e acontece desde 1989. 
Há sete anos, essa procissão passou a ser organizada pela Diretoria da Festa com a colaboração da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Prefeitura de Ananindeua e outros órgãos públicos.

The pilgrim image arrives at the main church of Ananindeua were it spends the night. On the 
next morning (Saturday), during the early hours, it leaves the church, on an open car, and is 
conducted trough 24 km until the pier of Icoaraci. The devotees await by the pier after participating 
of an outdoor mass, they receive the image with many tributes and cheers.

Who does it? It was created by the Union of Transportation and Traffic Companies and it takes 
place since 1989. For the last seven years it has been organized by the Board of the Festivity in 
collaboration with the Federal Road Police, the City Council of Ananindeua among other entities.
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FLUVIAL
PILGRIMAGE

ROMARIA 
FLUVIAL

 O círio das águas acontece no sábado que antecede ao Círio, pela manhã. A imagem sai do 
trapiche de Icoaraci, navegando pela Baía do Guajará por cerca de 2 horas, percorrendo 18 km em 
um navio da Marinha Brasileira. Centenas de embarcações particulares e fretadas por empresas a 
acompanham. Há gente que acompanha a procissão até de jet ski ou até mesmo de canoa. As 
homenagens pelo caminho são belas. Ao chegar a Escadinha do Cais do Porto, em Belém, na Estação 
das Docas, a imagem é recebida com foguetório e música.

Quem faz? Foi criada em 8 de outubro de 1986, pelo historiador Carlos Rocque, à época, presidente 
da Companhia Paraense de Turismo (Paratur). A primeira Romaria Fluvial foi acompanhada por cerca 
de 30 barcos, hoje são mais de mil embarcações. A romaria é coordenada pela Diretoria da Festa 
de Nazaré, com apoio da Marinha responsável pela organização e segurança do evento, e também 
conta com o apoio de outros órgãos.

The Círio of the waters happens on the Saturday morning before the 
Círio. The image leaves the pier of Icoaraci, and navigates thought the 
Guajará Bay for about 2 hours, covering an 18 km route on a ship of 
the Brazilian Navy. Hundreds of private and rented ships accompany the 
image. There are those which follow the pilgrimage on jet skis or even 
in canoes. The tributes along the way are beautiful. Upon the arrival in 
Belém at the Escadinha do Cais do Porto, at Estação das Docas, the image 
is received with firecrackers and music.

Who does it? It was created on the 8th of October, 1986, by the 
historian Carlos Rocque, which was at the time president of the Turism 
Company of Pará (Paratur). The first Fluvial Pilgrimage was accompanied 
by 30 boats, today there are over a thousand vessels. The pilgrimage is 
coordinated by the Board of the Festivity of Nazaré, with the support of 
the Navy which is responsible for the organization and safety of the event, 
it also counts with the support of other entities.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Uma réplica da Berlinda foi confeccionada 
e usada no Círio Fluvial até 2002. No ano 
seguinte, ela foi substituída por uma cúpula de 
vidro que facilita a visibilidade da imagem e é 
usada até hoje.

A replica of the Berlinda was made and used on the 
Fluvial Pilgrimage until 2002. On the consecutive 
year it was substituted by a glass dome which 
helped the visualization of the image and which is 
still in use.
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MOTORROMARIA

MOTORROMARIA

Ao chegar na Escadinha do Cais do Porto, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é 
recebida com honras de chefe de Estado e novamente colocada em um andor em carro aberto 
onde segue em procissão até o Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. Esta procissão é 
acompanhada por milhares de motoqueiros que escoltam a imagem no trajeto de pouco mais de 
2,5 km.

Quem faz? Organizada pela Diretoria da Festa, a motorromaria surgiu no Círio de 1990, através 
de uma iniciativa da Federação Paraense de Motociclismo, que decidiu também prestar a sua 
homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

As the pilgrim image of Our Lady of Nazaré arrives at the Escadinha do Cais do Porto, it is received 
with solemn state honors and is replaced in a paso on an open car which continues in procession 
until the Colégio Gentil Bittencourt, situated in the neighborhood of Nazaré. This procession is 
accompanied by thousands of motorcyclists which escort the image on a route of little over 2.5 km.

Who does it? Organized by the Board of the Festivity, the Motorromaria appeared on the Círio 
of 1990, through an initiative of the Motorcyclist Federation of Pará, which also decide to pay their 
tribute in honor of Our Lady of Nazaré.
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TRASLADAÇÃO

TRASLADAÇÃO

 A segunda maior procissão do Círio em número de romeiros acontece no final da tarde de sábado. 
A imagem peregrina deixa a capela do colégio Gentil Bittencourt, após uma missa realizada às 
17h, e segue em sua berlinda em um cortejo noturno, com um percurso de cerca de 3,7 km até a 
Catedral Metropolitana de Belém, onde a imagem passa a noite e onde milhares de promesseiros já 
a esperam para a saída do Círio na manhã seguinte.

Quem faz? A primeira Trasladação foi o próprio Governador Francisco de Souza Coutinho, junto com 
o Capelão do Palácio, padre José Roiz de Moura, que realizou: levaram a imagem de Nossa Senhora de 
Nazaré, da Matriz até o Palácio, mas não se tem registros da data precisa. Em 1887, o traslado saía do 
Colégio Amparo — atual Colégio Gentil, em outro endereço. Foi em 1906 com a inauguração do atual 
prédio do Colégio, em 26 de junho, que a Trasladação passou a sair do atual local.

The second biggest procession of the city in terms of number of participants, starts during the 
Saturday, at noon. The pilgrim image leaves the Chapel of the Colégio Gentil Bittencourt after a mass 
that starts at 5 p.m. and follows in its Berlinda in a nocturnal procession of approximately 3.7 km until 
the Metropolitan Cathedral of Sé where the it spends the night and where thousands of devotees already 
wait for the beginning of the Círio in the next morning.

Who does it? The first Trasladação was realized by the Governor Francisco de Souza Coutinho along 
with the Chaplain of the Palace, Father José Roiz de Moura which took the image of Our Lady of 
Nazaré from the main church to the palace but there is no data about the date. In 1887, the transfer 
started at the Colégio Amparo; current Colégio Gentil which now is at a knew address. In 1906, with 
the inauguration of the current building of the school, on the 26th of June, the Trasladação begun to 
start at the current location.
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THE CÍRIO 
DE NAZARÉ

O CÍRIO 
DE NAZARÉ

É na manhã do segundo domingo de outubro que o momento mais esperado da festa acontece. 
Após uma missa realizada pelo Arcebispo de Belém, a imagem sai da Catedral para a Praça Santuário, 
num percurso de cerca de 3,6 km. São cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas acompanhando a 
imagem na Berlinda e a cada ano o número cresce. Ao chegar na Praça Santuário, a procissão se 
encerra com uma missa e muitas homenagens. Mas a festa do Círio ainda não chegou ao fim.

Quem faz? O Círio foi instituído em 1793 em Belém. Até 1882, saía do Palácio do Governo, mas 
o bispo Dom Macedo Costa, em acordo com o Presidente da Província, Justino Ferreira Carneiro, 
instituiu que a partida do Círio seria da Igreja da Sé, em Belém. A romaria é realizada pela Arquidiocese 
de Belém e pela Diretoria da Festa.

 It is during the morning of the second Sunday of October that the most awaited moment of 
the festivities takes place. After a mass celebrated by the Archbishop of Belém, the image leaves 
the Cathedral in direction of the Sanctuary Square on a route of approximately 3.6 km. Around 2 
million people accompany the image in the Berlinda on the streets, and each year the number of 
the crowd grows. Upon the arrival at the Sanctuary Square the procession ends with a mass and 
many tributes. But the festivity of the Círio are a long way from ending.

Who does it? The Círio was instituted in Belém in 1793. Until 1882 it started at the Governor’s 
Palace but the Bishop Dom Macedo Costa in accordance with the President of the Province, Justino 
Ferreira Carneiro,  established that the Círio would begin at the Sé Cathedral, in Belém. The 
procession is undertaken by the Archdiocese of Belém and by the Board of the Festivity.
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CICLORROMARIA

CICLORROMARIA

No sábado seguinte ao Círio, pela manhã, é realizada a ciclorromaria. Idealizada por um grupo de 
ciclistas, desde 2004 entrou para o calendário oficial, reunindo muitos jovens. Com saída da Praça 
Santuário, no bairro de Nazaré, o trajeto muda todos os anos, mas sempre percorre cerca de 9 km.

Quem faz? A Diretoria da Festa conta com o apoio da Federação dos Ciclistas do Pará e da 
Associação dos Ciclistas de Icoaraci.

 On the following Saturday morning of the Círio the ciclorromaria happens. Idealized by a group of 
cyclists it is a part of  the official calendar since 2004 and unites many youngsters. With its beginning 
at the Sanctuary Square, in the neighbourhood of Nazaré, the trajectory changes every year but it is 
always around 9 km.

Who does it? The Board of the Festivity counts with the support of the Cyclists Federation of Pará 
and the Cyclist Association of Icoaraci.
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YOUTH 
PILGRIMAGE

ROMARIA DA 
JUVENTUDE

No mesmo sábado, ao entardecer, é a vez da juventude cristã prestar a sua homenagem à Nossa 
Senhora de Nazaré em uma procissão bem alegre e cheia de vigor, animada por um trio elétrico. É 
a Romaria da Juventude. A tradição foi iniciada em 2001, e o ponto de partida é sempre uma igreja 
ou comunidade católica de Belém, diferente a cada ano, por isso a Romaria da Juventude não tem 
um percurso ou tempo de duração definido. 

Quem faz? A Diretoria da Festa conta com o apoio das paróquias e comunidades católicas de jovens.

On the same Saturday, at noon, it is time for the Christian youth 
to pay their tribute to Our Lady of Nazaré in a procession full of 
joy, energy and animated by a sound car; it is the Youth Pilgrimage. 
The tradition started in 2001 and the beginning point is always a 
church or a Catholic community of Belém, as it changes the Youth 
Pilgrimage has no stablished route or duration time.

Who does it? The Board of the Festivity counts with the support 
of Parishes and Catholic communities for youngsters.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Em 2016, aconteceu o trajeto mais longo da 
romaria? A Praça Santuário é sempre o ponto 
de chegada da procissão que reúne milhares 
de jovens católicos, a maioria, engajados em 
movimentos e pastorais de juventude das igrejas 
da região metropolitana de Belém.

In 2016 the longest trajectory of this pilgrimage 
took place? The Sanctuary Square is always the 
arrival point of this procession which unites 
thousands of young Catholics, the majority of whom 
are engaged in Youth movements or Ministries in 
the metropolitan region of Belém.
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CHILDREN 
PILGRIMAGE 

ROMARIA 
DAS 
CRIANÇAS

No domingo posterior ao Círio ocorre uma das mais aguardadas procissões da quadra nazarena, a 
Romaria das Crianças, também conhecida como Círio das Crianças. Milhares de pequenos devotos 
que aprendem desde cedo a participar da tradição nazarena. Muitos vestidos como anjinhos, 
acompanham o andor com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas em um trajeto de 
pouco mais de 3,5 km que dura cerca de duas horas. 

Quem faz? A diretoria da festa conta com o apoio das paróquias e comunidades católicas. A 
Romaria acontece desde 1990 e além do crescimento do número de crianças que participam da 
procissão a cada ano, nota-se também grande participação de idosos que veem na procissão infantil 
uma oportunidade de chegar mais perto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com 
mais tranquilidade.

On the Sunday, after the Círio, occurs one of the most awaited for. processions of the Nazarene 
fortnights, the Children Pilgrimage also known as the Children Círio. Thousands of little devotees which 
learn since a very young age to participate of the Nazarene tradition. Many dressed as angels accompany 
the passo with the image of Our Lady of Nazaré in the street, on a route of little over  3.5 km which 
takes 2 hours to be concluded.

Who does it? The Board of the Festivity counts with the support of the Parishes and Catholic 
communities. The pilgrimage happens since 1990 and besides the growth in the number of children 
which participate of the procession, each year it is also noticeable a big participation of elderly people 
which see the Children Pilgrimage as an opportunity to get closer to the pilgrim image of Our Lady of 
Nazaré with more ease. 
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RUNNERS 
PILGRIMAGE

ROMARIA 
DOS 
CORREDORES

É a mais recente das romarias oficiais do Círio de Nazaré. Foi introduzida no calendário da festa em 
2014 e ocorre no segundo sábado posterior à procissão do Círio. Com um trajeto de aproximadamente 
8 km, a romaria dos corredores é realizada com uma corrida em baixa velocidade sem caráter 
competitivo, cronometragem ou premiação. A Praça Santuário é o ponto de partida e de chegada 
da procissão.

Quem faz? Foi idealizada pelo Diácono Emanuel Duarte (CBMPA), que ganhou o apoio e aprovação 
da Diretoria da Festa. Realizada pela Capelania Militar de Santo Expedito, Diretoria da Festa, e outros 
parceiros.

 It is the most recent of the official pilgrimages of the Círio de Nazaré. It was introduced in the calendar 
of the festivities in 2014 and occurs on the second Saturday after the procession of the Círio. With a 
trajectory of approximately 8 km the Runners Pilgrimage is conducted at a low is speed run with no 
competitive character, timing or award. The Sanctuary Square is the beginning and ending point of this 
procession.

Who does it? It was idealized by the Deacon Emanuel Duarte (CBMPA). Which gained the support 
and approval of the Board of the Festivity. Held by the Military Chaplaincy St. Expedito, the Board of the 
Festivity, and other partners.
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PROCESSION OF 
THE BOARD

PROCISSÃO 
DA FESTA

É a penúltima e terceira mais antiga das procissões pertencentes às festividades do Círio de Nazaré. 
No segundo domingo após a grande procissão, a Diretoria da Festa de Nazaré e as comunidades que 
fazem parte da Basílica Santuário reúnem-se em uma missa campal na Praça Santuário e ao final da 
missa conduzem a imagem peregrina até uma das comunidades pertencente à Basílica Santuário. O 
traslado percorre as ruas do Bairro de Nazaré, num trajeto de 2,8 km, e todos os anos uma comunidade 
é contemplada, sendo uma espécie de confraternização destas comunidades em agradecimento a 
realização de mais um ano de festividades em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Quem faz? É organizada pelas próprias comunidades ligadas à Basílica.

It is the second to last and the third oldest procession belonging to the festivities of the Círio de 
Nazaré. On the second Sunday after the grand procession the Board of the Festivity of Nazaré and the 
communities which are a part of the Santuary Basilica unite in an outdoor mass at the Sanctuary Square 
and at the end of the mass they conduct the pilgrim image to one of the communities which belong 
to the Sanctuary Basilica,  the transfer which goes through the streets of the Nazaré neighborhood in 
a trajectory of 2.8 km and in which every year a new community is contemplated, it is a get-together 
of these communities in gratitude of the accomplishment of another year of festivities in honour of Our 
Lady of Nazaré.

Who does it? It is organized by the communities linked to the Basilica.
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RECÍRIO

RECÍRIO

Na segunda-feira seguinte, 15 dias depois da grande procissão do Círio de Nazaré, é a hora do povo 
paraense se despedir e prestar suas últimas homenagens à imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Nazaré. O Recírio, a última das 12 procissões oficiais do Círio de Nazaré, é acompanhado por centenas 
de milhares de pessoas e possui o menor percurso de todas as romarias. São apenas 250 metros entre 
a Basílica Santuário e o Colégio Gentil Bittencourt, para onde a imagem é levada e onde residirá até o 
ano seguinte. Neste momento encerra-se mais um Círio de Nazaré e é também neste momento que 
se inicia a expectativa pelo próximo Círio.

Quem faz? Completando 161 anos de realização em 2021 e organizado pela Diretoria da Festa, o 
Recírio é um dos mais antigos traslados da quadra nazarena. A primeira procissão do Recírio remonta 
à metade do século XIX, mais precisamente o ano de 1859.

On the next Monday,15 days after the grand procession of the Círio de Nazaré it is time for the people 
of Pará to say their goodbyes and pay their last tribute to the pilgrim image of Our Lady of Nazaré. The 
Recírio, the last of the 12 official processions of the Círio de Nazaré, is accompanied by thousands of 
people and has the shortest route of all the of the processions. There are only 250 meters between the 
Sanctuary Basilica and the Colégio Gentil Bittencourt, to where the image is taken and where it will stay 
until the next year. At this moment another Círio de Nazaré comes to its end, and it is also at this same 
moment that the expectations for the next Círio begin.

Who does it? Completing 162 years in 2021 and organized by the Board of the Festivity the Recírio is 
one of the oldest transfers of the Nazarene fortnight. 



THE TRASLADAÇÃO 
AND THE CÍRIO

A TRASLADAÇÃO 
E O CÍRIO
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ALL ABOUT THE 
TRASLADAÇÃO 
AND THE CÍRIO 

TUDO SOBRE A 
TRASLADAÇÃO 
E O CÍRIO

 A segunda maior procissão do Círio em número de romeiros acontece no final da 
tarde de sábado. A imagem peregrina deixa a capela do colégio Gentil Bittencourt, após 
uma missa realizada às 17h, e segue em sua berlinda em um cortejo noturno cheio de 
luz e cor, até a Igreja da Sé.

Muitos consideram a Trasladação como um ensaio do Círio, o número de fiéis que 
acompanham esta romaria só cresce. Nos últimos anos, a corda atrelada à berlinda tem 
tantos fiéis quanto na grande procissão de domingo.

The second largest procession after the Círio in number of participants, happens during the 
Saturday evening. The pilgrim image leaves the chapel of the Colégio Bittencourt after a mass that 
starts at 5 p.m. and follows through the streets in a nighttime procession full of light and color; 
until its arrival at the Sé Church.

Many consider the Trasladação a rehearsal of the Círio, the number of faithfuls which accompany 
the procession keeps on growing. During the last few years, the rope attached to the Berlinda had 
many faithfuls as the one on the grand Sunday procession.
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Na trasladação a cidade se ilumina. Por acontecer à noite, a procissão conta com um 
toque especial que a torna ainda mais bela, regida pelas luzes artificiais, pelas milhares de 
velas dos devotos que a acompanham, pelos show de fogos de artifício e pelas homenagens 
que se superam a cada ano. Mas diferente do Círio, onde vários carros de promessas e 
pelotões acompanham a procissão, na Trasladação o destaque é apenas a berlinda, preparada 
especialmente pro momento, e a corda que a envolve, levada por seus fiéis.

Velas, a berlinda iluminada, as luzes das janelas dos prédios e os shows de fogo 
iluminam a passagem da padroeira, seguida por mais de um milhão de pessoas. 
Cânticos, chuvas de pétalas, de papel, shows de artistas paraenses e nacionais pelo 
meio do caminho, encantam a todos.

O final do percurso, de cerca de 3,7 km, é na Catedral da Metropolitana de Belém, no 
bairro da Cidade Velha, onde a imagem passa a noite e onde milhares de promesseiros 
já a esperam para a saída do Círio na manhã seguinte. Em uma análise dos últimos anos, 
a Diretoria da Festa de Nazaré e o Dieese-PA comprovaram que houve um considerável 
crescimento na Trasladação nos últimos anos. Em 2000, estimou-se que o número de 
participantes foi algo em torno de 350 mil, em 2018, cerca de 1,4 milhão de pessoas 
prestigiaram a festa.

During the Trasladação the city lights up. As it takes place at night, the procession gains a 
special touch becoming even more beautiful; commanded by: the artificial lights, the thousands 
of candles carried by the devotees, the fireworks and the tributes which are exceeded every year. 
But different from the Círio, where many promise carts and platoons accompany the procession, 
in the Trasladação the focus is just the berlinda, adorned specially for the moment, and the rope 
surrounding it which is taken by the devotees.

Candles, the lit berlinda, the lights from the windows os the buildings and the firework show 
light the way of the patroness followed by more than a million people. Chants, “showers” of flower 
petals and paper, shows of local and nacional artists along the way, amazes everyone.  

The arrival point of the 3.7 km course is the Metropolitan Cathedral (Sé) in the neighborhood of 
Cidade Velha, where the image spends the night and where thousands of devotees await for the 
beginning of the Círio in the next morning. In an analysis of the last few years the Directory of the 
Festivity of Nazaré and the Dieese-PA (Inter-union Department of Statistics and Socio-economic 
Studies of Pará) have verified a considerable growth in the Trasladação during the last few years. In 
2000, the estimate number of participants was around 350 thousand, in 2018, around 1.4 million 
people were present in the procession.



Antigamente, a Trasladação era chamada de 
Ante Círio. Em 1887, o traslado saía do Colégio 
Amparo, mas em fevereiro, do mesmo ano, 
através do decreto de no 414 do Governador 
Dr. Augusto Montenegro, o Colégio Amparo 
mudou sua denominação para Instituto Gentil, 
ainda no antigo endereço. Em 1889, houve a 
mudança de nome. Somente em 1906 com a 
inauguração do atual prédio, em 26 de junho, é 
que a Trasladação passou a sair do atual local.

In the beginning the Trasladação was called 
Antecírio (Beforecírio). In 1887 it started at the 
Colégio Amparo, but on February of the same year 
through the decree no. 414 of the Governor Augusto 
Montenegro, the Colégio Amparo changed its name 
to Instituto Gentil, still at its old address. In 1889, the 
name changed became official. And only in 1906, 
with the inauguration of the current building, on the 
26th of July, the Trasladação began to start at the 
current location.
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Em 2019, a trasladação reuniu mais de 1,4 
milhão de pessoas. Em 2020, esta procissão 
noturna foi suspensa. A celebração das 17h 
na capela do Colégio Gentil aconteceu a 
portas fechadas, transmitida pelos veículos 
de comunicação oficiais do Círio de Nazaré. 
A programação virtual contou com a exibição 
de dois documentários, live musical e uma 
live inédita onde o público, pela primeira vez, 
pôde acompanhar a decoração da berlinda.

In 2019, the Trasladação united over 1.4 million 
people. In 2020, this nighttime procession was 
cancelled. The celebration at 5 p.m. in the 
chapel of the Colégio Gentil happened behind 
closed doors, and was broadcasted by the official 
communication vehicles of the Círio de Nazaré. 
The virtual event exhibited two documentaries, 
a live musical performance and, for the first time 
the public was able to accompany the decoration 
of the Berlinda.
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THE CÍRIO 
DE NAZARÉ 

O CÍRIO DE 
NAZARÉ

Há mais de dois séculos o paraense sai às ruas e faz uma das maiores e mais belas procissões 
católicas do Brasil e do mundo. O segundo domingo de outubro é uma data única para esse povo e 
para quem tem o privilégio de participar desta festa.

Para muita gente a trasladação ainda nem acabou, centenas de fiéis dormem na igreja da Sé para 
garantir seu lugar na procissão. Promesseiros já guardam sentados pelas ruas em fila o seu lugar na 
corda desde as 2 da manhã! De sábado para domingo, os arredores do trajeto do Círio não “dormem”. 
Belém amanhece com o mar de gente se formando aos poucos nas ruas e o badalar dos sinos da Igreja 
da Sé anunciando o início da procissão.

Após uma missa realizada pelo Arcebispo de Belém, a imagem parte para sua mais importante 
caminhada. O destino, de 3,6 quilômetros, é a Praça Santuário, o local onde de fato toda essa história 
teve início, quando Plácido encontrou a imagem que viria ser o maior símbolo de fé de todo um povo. 
O Círio, inicialmente tinha como ponto de partida o Palácio do Governo. Foi a partir de 1882, que a 
romaria passou a sair da Catedral Metropolitana de Belém. 

For over two centuries the people of Pará have taken the streets to participate of one of the biggest 
and most beautiful catholic processions of Brazil and of the world. The second Sunday of October is an 
unique date for these people and for those who get the privilege to participate.

For many people the Trasladação hasn’t even finished, hundreds of faithfuls sleep at the Sé church 
to ensure their spot in the procession. Devotees seated in rows on the streets await since 2 a.m. to 
guarantee their place at the rope! From Saturday to Sunday the surroundings of the trajectory of the Círio 
do not “sleep”. Belém dawns with an ocean of people gathering slowly in the streets and the ringing of 
the bells of the Sé church announces the beginning of the procession.

After a mass celebrated by the Archbishop of Belém, the image sets off to its most important journey. 
It’s destination lays 3.6 km ahead, it’s the Sanctuary Square, the actual place where this hole story started, 
where Plácido found the image which would become the biggest symbol of faith of this population. The 
Círio initially had its starting point at the Governor’s Palace. 1882 was the year in which it started to 
begin at the Metropolitan Cathedral of Belém.
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A maior das procissões, o coração de toda essa festa, é formado por diversos símbolos, por 
inúmeras homenagens. As pessoas saem de suas casas com os pés descalços. Entregam-se 
à maior manifestação de fé do povo paraense e na maior procissão católica do mundo. São 
pagadores de promessas, voluntários, devotos ou representantes de outras religiões que se 
unem à comunidade cristã católica para vivenciar e sentir a força do Círio de Nazaré.

Por todo o caminho, fogos, flores, cânticos, lágrimas, agradecimentos, súplicas, penitência 
e alegria fazem da principal procissão do Círio, uma das mais fortes e envolventes 
manifestações de fé do planeta, um fenômeno que ganhou status de patrimônio imaterial 
e cultural da humanidade.

Sem dúvida, o símbolo mais forte e impressionante desta procissão é a Corda do Círio, 
atrelada à Berlinda que conduz Nossa Senhora, é disputada pelos promesseiros que 
demonstram toda sua fé através de um esforço sobre-humano.

A cada ano, o Círio atrai um número maior de romeiros, reunindo, além dos fiéis de 
Belém e do interior do estado, devotos de várias regiões do país e até mesmo visitantes 
estrangeiros, todos querendo ver e sentir de perto esta indescritível manifestação.

The biggest procession, the heart of the hole festivity, is constituted by many symbols, and uncountable 
tributes. People leave their houses barefooted. They surrender  to the biggest manifestation of faith of 
Pará and to the biggest catholic procession of the world. They are devotees, volunteers, pilgrims and 
people from other religions which unite to the Christian catholic community to experience the power of 
the Círio de Nazaré.

All along the way, fireworks, flowers, chants, tears, thankfulness, pleas, promises and happiness make 
the main procession of the Círio, one of the most vibrant and captivating manifestions of faith in the 
planet, a phenomenon which gained status of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Without a doubt the strongest and most impressive symbol of this procession is the rope of the Círio 
attached to the Berlinda which conducts Our Lady, it is disputed by the faithfuls which demonstrate all 
of their faith through a super human sacrifice.

Each year, the Círio attracts a bigger number of devotees, uniting, besides the faithfuls of Belém and of 
the other cities of the state, devotees from other regions of the country and even visitors from overseas, 
all of them wanting to see and feel this undescribable manifestation.

Em 1918, o Círio de Nazaré aconteceu no último 
domingo de outubro em razão da Pandemia 
da Gripe Espanhola, sendo a primeira alteração 
na data da romaria desde 1901. No ano de 
2020, pela segunda vez na história da romaria 
desde 1793, não aconteceu a procissão do 
Círio devido à Pandemia de COVID-19 com 
o objetivo de evitar aglomerações, sendo 
substituído por uma programação virtual, com 
lives, documentários, e com o sobrevoo da 
imagem peregrina pelos hospitais e ruas de 
Belém. Em 1835, o Círio de Nazaré também 
já foi cancelado devido aos caos instalado nas 
ruas por conta da revolta da Cabanagem.  

In 1918, the Círio de Nazaré Took place on the last 
Sunday of October due to the pandemic of the 
Spanish flu, The first alteration in the date of the 
pilgrimage since 1901. In 2020, for the second time 
in the history of the pilgrimage, since 1793, the 
procession of the Círio did not happen due to the 
pandemic of the COVID-19 with the intent of avoiding 
the  gathering of the crowd, Being substituted by a 
virtual agenda, with lives, documentaries, and an 
overflight of the pilgrim image above the hospitals 
and streets of Belém. In 1835, the Círio de Nazaré 
was also suspended due to the chaos installed on 
the streets because of the Cabanagem uprising.
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SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT...

... Inicialmente, o Círio ocorria entre os meses de setembro e novembro? E não 
tinha data específica. Foi em 1901, que o bispo Dom Francisco de Rego Maia 
oficializou o segundo domingo de outubro como data oficial da grande romaria. 
... Em 1891, o círio saiu da Igreja de Santo Alexandre? Sim, esse foi o único ano 
em que isso aconteceu. 
.... Foi em 1991 que o Círio de Nazaré atingiu pela primeira vez o número de 1 
milhão de pessoas! Em 2005, ele atingiu a marca dos 2 milhões. 
.... As edições de 2000 e 2004 são consideradas as mais longas da história 
da romaria. Em 2000, o Círio teve mais de 8 horas de percurso, devido a um 
problema em uma das rodas da berlinda. Em 2004, um problema no atrelamento 
da corda fez com que o círio se atrasasse, fazendo a romaria levar cerca de 9 
horas para ser concluída.
... Já o Círio mais rápido da história foi em 2002: um incêndio na Casas Chamma, 
fez com que a berlinda não seguisse o trajeto tradicional, sendo desviada pela 
Avenida João Alfredo e Travessa Frutuoso Guimarães. Como ela não foi atrelada, 
a edição desse ano, terminou às 11h15, levando 3h45 o trajeto.

…Initially the Círio occured between the months of September and November? It had 
no specific date. In 1901 the Bishop Dom Francisco de Rego Maia formalized the second 
Sunday October as the official date of the grand procession.
… in 1891, the Círio started at the Saint Alexander church? Yes, this was the only year 
in which that happened.
…It was in 1991 that the Círio de Nazaré reached for the first time the number of 1 million 
people! In 2005, it reached the mark of 2 million people.
… The editions of 2000 and 2004 are considered to be the longest ones in the history of 
the pilgrimage. In 2000, the Círio had over 8 hours of journey due to problems with the 
tyres of the Berlinda. In 2004, a problem with the attachment of the rope contributed 
to the delay of the Círio, so that year the procession took nine hours to be concluded.
…The fastest Círio In history was in 2002: a fire in the Casa Chamma (local business), 
made the berlinda take a detour through João Alfredo Avenue and Travessa Frutuoso 
Guimarães. As it was not attached, this edition ended at 11:15 a.m. taking only three 
hours and 45 minutes to be concluded.
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PILGRIMS
AND DEVOTEES

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Turismo, pelo menos 80 mil pessoas 
chegam a Belém todos os anos na época do Círio de Nazaré, vindas de outros estados, 
municípios paraenses e até de outros países. 

Há quem chegue a Belém até andando. Ou melhor, peregrinando. Todos os anos, 
tradicionalmente, grupos de romeiros saem de cidades vizinhas rumo a Belém em uma 
caminhada que pode durar dias. Alguns grupos deixam sua cidade com até uma semana 
de antecedência, e iniciam uma peregrinação pelo acostamento das rodovias que trazem 
à capital do estado. Por todo o caminho eles recebem apoio de motoristas e transeuntes, 
que os incentivam com pequenos gestos, de comerciantes e moradores, que oferecem 
comida, água e descanso ao longo do caminho. Muitos deles são recebidos e acolhidos na 
Casa de Plácido, criada pela arquidiocese para ser ponto de apoio destes romeiros.

According to the data of the State’s Tourism Department, at least 80 thousand  people arrive at 
Belém  every year during the season of the Círio from other states, from cities within the state and 
even from other countries.

There are even the pilgrims which arrive in Belém by foot. Traditionally every year a group of 
pilgrims come from neighbour cities to Belém, on a walk that may last days. Some groups leave their 
cities a week before the event and initiate a pilgrimage by the roadsides of the highways which bring 
them to the capital of the state; all along the way they receive the support off drivers and people who 
pass by which cheer them with small gestures, the commerce and the locals offer them food, water 
and a place to rest along the way. Many of them are received and sheltered at the Casa de Plácido, 
created by the archdiocese to be the support hub for these pilgrims.

PROMESSEIROS 
E ROMEIROS
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A peregrinação não é a única demonstração de fé para Nossa Senhora de Nazaré. No 
Círio e na Trasladação, vemos milhares de promesseiros agradecendo as graças atendidas 
na corda do Círio, um dos mais fortes ícones da procissão, um símbolo de grande 
sacrifício. Os promesseiros se expressam das mais variadas formas: acompanhando toda 
a procissão de joelhos; carregando objetos na cabeça, como casas de miriti, partes do 
corpo humano feitos de cera (simbolizando a cura de alguma doença); levando filhos 
pequenos vestido de anjinhos... 

Cada um sempre encontra uma forma de agradecer à Nossa Senhora por uma graça 
alcançada. Sem contar com os carros dos milagres e das promessas, importante símbolos 
de devoção e tradicionais no Círio.

The pilgrimage is not the only demonstration of faith towards Our Lady of Nazaré. During the Círio 
and the Trasladação we see thousands of faithfuls thanking the graces received at the rope of the 
Círio, one of the most powerful icons in the procession, a symbol of grand sacrifice. The pilgrims 
express themselves in many ways: accompaning the procession on their knees; carrying objects on 
their heads, as houses made of miriti or parts of the human body made of wax (which symbolize the 
cure of a disease); taking their kids dressed as little angels..

Each one finds a way to thank Our Lady for the grace received. There are also the miracles and 
promises carts, important and traditional symbols of devotion of the Círio.
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THE MIRACLE 
CARTS

OS CARROS DOS 
MILAGRES

Treze carros levam consigo objetos e velas que os promesseiros descarregam durante 
a procissão. São eles: Carro de Plácido, a Barca dos Escoteiros, Barca Nova, Cesto de 
Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro D. Fuas Roupinho, 
Carro da Santíssima Trindade e quatro Carros de Anjos.

Thirteen carts carry within objects and candles brought by the faithfuls during the procession. 
They are: the Plácido cart, the Scouts Boat, the New Boat, the Promisses Basket, the Boat with 
Candles, the Portuguese Boat, the Boat with Oars , the Dom Fuas Roupinho cart, the Holy Trinity 
cart and the four Angels carts.
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A participação das crianças é uma tradição no 
Carro dos Anjos e o costume de vesti-las assim 
durante a procissão é antigo. A filha de Ângelo 
Custódio, costumava abrir a procissão montada 
em um cavalo, vestida de arcanjo com a 
Bandeira do Brasil, graças a uma promessa 
do pai. Depois, o Círio ganhou o Carro em 
sua homenagem, chamado Anjo Custódio. Os 
demais carros vieram depois, levando crianças 
fantasiadas de anjos, representando a “pureza 
dos serafins”. Até hoje, os pais fazem a 
inscrição na Basílica meses antes do Círio para 
que seus filhos acompanhem a procissão nos 
carros.

O Carro D. Fuas Roupinho retrata o momento 
em que Dom Fuas, no dia 14 de julho de 1182, 
ao perseguir uma caça, foi salvo da morte à 
beira de um precipício, ao pedir a proteção de 
Nossa Senhora de Nazaré. Este carro passou a 
fazer parte da procissão em 1803, a mando do 
governador da Província, Marcos Antonio de 
Brito, em atendimento a um pedido de dona 
Maria I, rainha de Portugal. Naquela época, 
o carro era pequeno e mostrava apenas um 
quadro de Dom Fuas sendo salvo pela Virgem. 
Com o tempo, ganhou uma versão em três 
dimensões, incluindo a alusão ao salvamento 
de 12 marujos, que escaparam de um naufrágio 
na costa da Guiana Francesa, ao invocarem 
Nossa Senhora.The presence of the children in the angels cart is 

traditional and the habit of dressing them as angels 
is old. The daughter of Ângelo Custódio used to open 
the procession mounted on a horse, dressed as an 
Archangel and carrying the flag of Brazil, due to a 
promise made by her father. Afterwards, the Círio 
gained a cart in her honour, called Anjo Custódio. The 
other carts came after, taking the children dressed as 
angels, representing the “Purity of the serafins”.Till 
today, the parents subscribe at the Basilica months 
before the Círio for their children to accompany the 
procession in the carts.

The D. Fuas Roupinho cart depicts the moment in 
which Dom Fuas, on the 14th of July 1182, during a 
hunt chase, was saved from near death on the edge of 
a precipice the moment he asked for the protection of 
Our Lady of Nazaré. This cart started to be a part off 
the procession in 1803, by an order of the Province’s 
Governor, Marcos Antônio de Brito, which attended a 
request from Dona Maria I, queen of Portugal. At the 
time the cart was small and it showed only a picture 
of Dom Fuas being saved by the Virgin. As time went 
by it gained a version in three dimensions, which 
included a reference of the rescue of the 12 sailors 
which scaped a ship wreck on the coast of French 
Guiana, by pleading to Our Lady.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

O Círio de Nazaré teve ainda o Carro dos 
Fogos?  No formato de um castelo, a partir 
de 1826,  por determinação do governador 
da Província, Félix Pereira Burgos, o carro 
ostentava as bandeiras de todos os países 
católicos. Ele seguia na frente da procissão, 
e a queima de fogos anunciava a chegada da 
berlinda. Na década de 1980 do século XX, 
devido aos inúmeros edifícios que surgiram 
ao longo do trajeto, a Diretoria da Festa 
decidiu retirar esse carro da procissão.

The Círio de Nazaré had also a fireworks cart? 
Shaped as a castle, since 1826, by the demand of 
the Governor of the Province,Félix Pereira Burgos, 
The cart carried flags from all of the Catholic 
countries. It went in front of the procession and 
its fireworks announced the arrival of the Berlinda. 
During the 80s of the 20th century, due to the 
number of edification’s which were constructed 
along the trajectory, the Board of the Festivity 
decided to retire this cart.
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THE ROPE

Com mais de 400 m de comprimento e feita retorcida em fibra de sisal, a corda é 
disputada por pessoas de várias idades, em busca de um pequeno espaço, para segurar e 
carregá-la em sacrifício até o final da procissão (ou até onde o corpo aguentar). 

Foi em 1855, em um dos primeiros Círios, quando a procissão ainda acontecia pela 
tarde, que a corda foi introduzida pela primeira vez. Ela foi usada para desatolar a Berlinda 
quando, após uma intensa chuva, a Baía do Guajará transbordou. Um comerciante surgiu 
com uma corda para que os fiéis pudessem tirar a Berlinda do atoleiro. A partir daí, os 
organizadores passaram a levar uma corda por precaução. Trinta anos depois, em 1885, a 
corda foi oficializada como peça importante do Círio de Nazaré.

Há anos, a corda é um dos símbolos mais fortes e controversos do Círio, um verdadeiro 
objeto de redenção, de superação, e simboliza o sofrimento de Cristo nas mãos e pés dos 
devotos, que disputam até por seus pequenos pedaços ao final da procissão.

With over 400 metres of length and made from twisted sisal fiber, the rope is disputed by people 
of many ages in search of a small space to touch it and carry it as a sacrifice until the end of the 
procession (or at least till the body will allow).

It was in 1855, during one of the first Círios, when the procession still occured during the afternoon, 
that the rope was introduced for the first time. It was used to unstuck the Berlinda when, after a 
thunderstorm, the Guajará Bay overflowed. A trader appeared with a rope so that the faithfuls could 
pull the Berlinda from the mud. Since then, the organisers started to take a rope as a precaution. 
Thirty years after, in 1885, the rope was formalised as an important item of the Círio de Nazaré.

For years, the rope has been the most powerful and controversial symbol off the Círio, a true object 
of redemption, of overcoming, which symbolizes the suffering of Christ on the hands and feet of the 
devotees who dispute even its small pieces at the end of the procession.

A CORDA
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Durante a década de 90 a corda foi atrelada 
e desatrelada da Berlinda várias vezes, 
sempre causando discussões. Foi em 2004, 
com a introdução das chamadas “estações” 
da corda e com um novo formato linear, 
que ela passou a oferecer mais segurança 
e menos problemas. Em 2009, um novo 
projeto foi apresentado, com as estações em 
formato oval, para permitir maior tração e 
acelerar a caminhada com total segurança 
aos romeiros.

During the 90s the rope was attached and 
uncoupled from the Berlinda many times, always 
causing debates. In 2004, with the introduction 
of the so called “stations” of the rope and its new 
linear format began to offer more safety an less 
problems. In 2009, a new project was presented 
with the stations in an oval shape as to allow a 
bigger traction and to accelerate the journey with 
full safety for the devotees.
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SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Em 1924, a corda foi retirada da procissão? O 
então Arcebispo de Belém, João Irineu Joffily, 
decretou que a Berlinda e os carros dos milagres 
seriam transformados em andores e levados nos 
ombros dos homens, dispensando a Corda. A 
decisão ganhou as páginas de jornais de todo o 
Brasil, foi assunto até no parlamento local e na 
Câmara dos deputados e não foi bem recebida 
pela população. Mesmo assim, a mudança 
permaneceu por quatro anos. Só após Dom 
Irineu deixar a arquidiocese, em 1931, o então 
interventor do Pará, tenente Magalhães Barata 
garantiu o retorno da Berlinda e da corda, 
decisão comemorada com foguetório pelo povo!

In 1924 the rope was removed from the procession? 
The Archbishop of Belém at the time, João Irineu 
Jofilly, decreed that the Berlinda and the miracles 
cart would be transformed into pasos and would be 
carried on the shoulders of men, that way dismissing 
the rope. The decision was printed on all of the 
newspapers around Brazil, It was even a subject in 
the local parliament and in the lower house and it 
was also not well received by the population. Even 
so, this change remained for four years. And only 
after Dom Irineu  left the Archdiocese, in 1931, the 
Intervenor of Pará at the time, Lieutenant Magalhães 
Barata, secured the return of the Berlinda and the 
rope, decision which was celebrated by the people 
with fireworks!
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THE BERLINDA 

Presente no Círio desde 1855, a redoma que guarda a imagem da padroeira até antes 
desse ano, era uma espécie de carruagem, estilo biga romana puxada por cavalos, que 
levava a imagem de Nossa Senhora, sempre no colo do bispo. Foi em 1855, inclusive, que 
os animais foram substituídos por uma corda emprestada às pressas e puxada pelos fiéis 
para desatolar a Berlinda após uma forte chuva.

Ao longo dos anos a Berlinda se tornou tradicional, já foi de madeira, e a partir de 1963 
foi substituída por uma de ferro e cristal. Com o tempo ganhou oratório, maquineta, 
laterais de cristal, ornamentação de flores, rodinhas e hoje em dia conta até com GPS 
para informar aos internautas onde está a Berlinda. É sempre uma expectativa aguardar a 
Berlinda da Trasladação passar para descobrir como ela está enfeitada e no dia seguinte, no 
Círio, a mesma expectativa se repete. A decoração da berlinda sempre é muito comentada 
na imprensa e também entre os devotos. 

Featured in the Círio since 1855, the dome which secured the image of the patroness before this 
year, was a type of carriage – like the Roman carriages pulled by horses –  which took the image of Our 
Lady, always on the lap of the Bishop. And it was also in 1855 that the animals were substituted by the 
rope borrowed in a hurry and pulled by the faithfuls to get the Berlinda unstuck after a thunderstorm.

Throughout the years the Berlinda has become traditional, it was once made of wood, but from 1963,  
it was substituted by one made of iron and crystal. With time it gained an oratory, widgets, a crystal 
display, flower ornamentations, wheels and currently it also has a GPS to inform the population of its 
location. It is always exciting to wait for the Berlinda of the Trasladação to arrive to get to see how it is 
adorned,and then in the next day, on the Círio, the same expectation repeats itself. The decoration of 
the Berlinda is always a focal point of comments of the media and of the devotees.

A BERLINDA
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Mesmo sem as procissões físicas em 2020, a 
Diretoria da Festa de Nazaré manteve este 
ritual: ela foi decorada normalmente, como se 
fosse sair às ruas, e esse ritual foi transmitido 
ao vivo pela TV e internet. Até então, tudo 
era feito a portas fechadas e em segredo. A 
decoração só era revelada na hora da procissão.

Even without the physical processions in 2020, the 
Directory of the Festivities of Nazaré maintained 
its ritual, it was decorated as always, as if it would 
take the streets, and this ritual was broadcasted 
live on TV and on the Internet. Till then everything 
was done behind closed doors and in secrecy. The 
decoration was only revealed on the time of the 
procession.
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A ornamentação é um trabalho meticuloso que leva 
cerca de 10 horas para ser concluído. Durante alguns 
anos, flores artificiais a enfeitavam, depois, eram flores 
de Belém, como “sorrisos de Maria”, até ganhar flores 
do sul e, após 1964, ganhar o colorido que vemos hoje. 
Em 2012, a novidade foi a utilização de flores vivas 
para ornamentá-la. Em cada procissão, ela recebe uma 
ornamentação diferente.  

The ornamentation is a meticulous work which takes up to 
10 hours to be concluded. During a few years artificial flowers 
were used, afterwards they were flowers from Belém as the 
“sorrisos de Maria” (Mary’s smile), until it gained flowers 
which came from the South and after 1964 it gained the 
colours which we see today. In 2012, the innovation was the 
utilization of fresh flowers in the ornamentation. On each 
procession it receives a different decoration.



SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

A Berlinda que carrega a imagem da padroeira 
hoje foi confeccionada em 1964? Criada pelo 
escultor João Pinto, em estilo barroco, é de 
cedro-vermelho, com um cetim drapeado no 
teto e pela parte de dentro, pingentes de cristal, 
com anjos alados nos quatro cantos e um 
dispositivo próprio para a fixação da imagem. 
Atualmente possui pneus de borracha e timão 
na frente, para que a Guarda da Santa possa 
“dirigi-la”. Esta é a quinta Berlinda da história.

The Belinda which carries the patroness image was 
made in 1964? Created by the sculptor João Pinto, 
in a baroque style and in red cedar, with draped 
satin on its ceiling and in its inside, crystal pendants, 
with winged angels on the four corners and its own 
mechanism for the fixation of the image. Currently 
it has rubber tires and a helm on the front, so that 
the Guards of the Saint may drive it. This is the 5th 
Berlinda in history.
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A Berlinda do Círio é o carro principal da grande romaria. Só ela já bastaria, pois, o 
povo sabe, o povo vê que é nela que está a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Tudo começou no ano de 1793. O carro do Governador, não era uma Berlinda fran-
cesa (Berlinée) mas, uma Sege. Parecida com as bigas romanas, mas com um toldo 
para proteger os dois passageiros do sol e da chuva. Possuía duas grandes rodas e 
duas pequenas e era puxada por cavalos ou burros. Nunca por bois. E como foi ele, 
Francisco de Souza Coutinho, o Governador da Província, quem organizou o primeiro 
Círio no Pará, participou sentado ao lado do Capelão de Palácio que trazia a imagem no 
colo pois, a Diocese estava vacante. Ou seja; estávamos sem Bispo. 

No Vitral da Basílica de Nazaré, infelizmente informaram errado o artista e ele fez 
bobagem. Só reparei depois de publicar no meu livro “Círio-Painel de vida” a falha; 
aparece um Bispo levantando o báculo!

Esqueceram a Imagem de Nossa Senhora a principal atração do Círio.  A SEGE está 
correta, mas puxada por bois o que não era possível. 

A primeira Berlinda - Uma Berlinda (de passageiros) substituiu a Sege no ano de 
1855. A Coroa comprara 16 Berlindas para seus Dirigentes e o Pará ganhou uma. 
Quanto a imagem continuava sendo levada no colo do Capelão ou do Bispo. Não sabe-
mos o seu fim, pois era carro transporte do Governo. No ano da estreia atolou. 

Chuva torrencial das 14 horas. O Círio saía às 16, fez com que a Berlinda atolasse no 
Igarapé do Piri, atual Ver o Peso. Carro bem mais pesado que a Sege com rodados finos 
em madeira contribuíram para isso. Necessitou de uma corda que foi atada na madeira 
que segura os cavalos para sair do atoleiro. Conseguiram mas ela continuou puxada 
por cavalos, até a Ermida. 

Não teve povo puxando. E o atoleiro foi importante, pois fez mudarem o CÍRIO para 
a parte da manhã. A Berlinda de Passageiros do Governo continuou sendo usada no 
Círio durante vinte e cinco anos. 

No ano de 1880, Dom Macedo Costa, que oficializou o CÍRIO PATRIMÔNIO DA IGRE-
JA CATÓLICA atendendo conselhos de Roma, pois na Europa não usavam mais as ima-
gens nos colos das autoridades eclesiásticas e sim em um andor, decidiu mandar fazer 
a Primeira Berlinda pertencente à Igreja de Belém. A imagem deveria ir sozinha.Pen-
sado logo executado. Um belo oratório, ou maquineta com as laterais em cristal para 
melhor ser vista a imagem, no mesmo formato da parte de cima da Berlinda- -trans-
porte que era usada.

Esse é o motivo de continuar sendo chamada de Berlinda, carro de origem Francesa. A 
grande vantagem: Desceu o Bispo para o chão e assim os ricaços se viram na obrigação 
de dispensarem seus carros e irem no chão com o povo. (quebrou a exibição de vaidades 
mil!). Ela continuou sendo puxada por cavalos ajaezados (ou seja; ornamentados) 

Cinco anos depois dessa mudança da Berlinda, Dom Macedo substituiu os cavalos 
pela corda: Foi em 1885, puxada pelo povo.  Haviam usado uma corda para desatolar 
a Berlinda trinta anos antes. Mas, nunca a corda havia sido usada. Em 1926, o então 
Arcebispo Dom Irineu Joffily, não gostando do que viu; o comportamento dos promes-
seiros da corda, tomou uma decisão: Retirou o oratório do alto do carro e colocou-o 
numa espécie de andor para ser levado nos ombros dos fiéis, estando assim dispensa-
da a corda. (existem fotos) 

The BERLINDA OF THE CÍRIO is the main cart of the grand procession. It would be enough, 
because the people know, the people see that it carries the image of Our Lady of Nazaré.

Everything started in the year of 1793.The cart of the Governor, wasn’t a French Berlinda (Berlinée), 
it was a carriage. Similar to the Roman carriages, but with a cover to protect the two passengers from 
the sun and rain. It had two big and two small wheels and was pulled by horses or donkeys. Never by 
oxen. And as it was him, Francisco de Souza Coutinho, the Governor of the Province, who organized the 
first Círio in Pará. He participated seated beside the Chaplain of the Palace which brought with him the 
image, for the Diocese was vacant. In other words; we had no Bishop.

On the Stained Glass of the Basilica of Nazaré, the artist was informed incorrectly and 
unfortunately made a mistake. I only noticed after publishing in my book “Círio-Painel de vida” the 
error; it displays a Bishop lifting a staff! They forgot the image of Our Lady, the main attraction of 
the Círio. The CARRIAGE is correct, but it was impossible to be pulled by oxen.

The first Berlinda - A Berlinda (of passengers) replaced the carriage in the year of 1855. The 
Crown had bought 16 Berlindas for its Leaders and Pará got one. As for the image it kept on being 
carried by the Chaplain or the Bishop. We don’t know were it ended up, as it was the transportation 
of the Governor. On its first year it got stuck. A 2 p.m. torrential rain. The Círio which started at 4 p.m. 
left in procession, the Berlinda got stuck at the Igarapé do Piri, current Ver o Peso. As the Berlinda 
was a lot more heavy than the carriage and had thin wheels which contributed for the fiasco. It 
needed a rope which was attached to the wood that held the horses to get unstuck. The act was 
successful but it continued to be pulled by horses until the small chapel. 

There were no people pulling. But the event was important, as it made the Círio to be changed to 
the morning period. The Passengers Berlinda of the Government continued to be used in the Círio for 
nearly twenty five years.

 In 1880, Dom Macedo Costa, who FORMALIZED the CÍRIO HERITAGE OF THE CATHOLIC CHURCH 
in response to the advices of Rome, for in Europe the images were no longer carried by ecclesiastical 
authorities, they were put in a Paso, he decided to built the first Berlinda owned by the Church of 
Belém. THE IMAGE SHOULD GO ALONE.

Thought Planned and soon executed. A beautiful oratory, or machinery with its laterals made of 
crystal as to see the image better, in the same format of the upper part of the transport-Berlinda 
which was used.THAT IS THE MOTIVE WHY IT IS STILL CALLED BERLINDA. Cart of French origin.

A great advantage: As the Bishop came down to the ground, the rich people saw themselves 
obligated to do the same, leaving their carts behind. (the show of vanities was ended!) It continued 
to be pulled by adorned horses.

 Five years later since the swap of the Berlinda, Dom Macedo replaced the horses by the rope. 
In 1885, it was pulled by the people. Do you remember? They had used a rope to get the Berlinda 
unstuck thirty years before. But, never had the rope been USED. In 1926, the then Archbishop Dom 
Irineu Joffily, did not like what he saw; the behavior of the pilgrims at the rope, and made a decision: 
he took of the oratory on the top of the cart, and layed laid it on a type of Paso to be carried on the 
shoulders of the faithfuls, that way excluding the rope. (there are fotos). 

BERLINDA DO CÍRIO
BERLINDA OF THE CÍRIO.

Mízar Klautau Bonna
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• Mízar Klautau Bonna é escritora, 
jornalista e poeta. Tem oito livros 
publicados sobre o Círio de Nazaré 
e muitas outras obras acerca do as-
sunto. É devota de Nossa Senhora, 
desenhou 11 mantos para a Virgem 
de Nazaré, além de ter trabalhos 
destacados nos anais da Câmara 
Municipal de Belém e da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Pará.

• Is a writer, a journalist and a poet. Has eight 
published books about the Círio de Nazaré and 
various other works about the theme. Is a devotee 
of Our Lady, designed 11 cloaks to the Virgin of 
Nazaré, besides having distinguished jobs on the 
annals of the Municipal Chamber of Belém and on 
the Legislative Assembly of the State of Pará.

The Paso with no cart, was a part of the Círio for four consecutive years, until Magalhães Barata 
took advantage of the annoyance of some people, and in a political maneuver was able to bring back 
to the Círio the cart with machinery  (the oratory) and the rope. This in 1931, 50 men chosen by 
Barata and another 50 chosen by the Church.(Writers chance change the number of men… it is not 
important) In equal clothes, all white and pants. We can see it on a stained glass window at Nazaré. 

 The Berlinda for years received artificial flowers afterwards they were natural ones.
Only many years after using the “sorrisos de Maria” of Pará, it started to received flowers from 

the south, and after that in 1964, it started to gain colors, for the tradition was to use only white.
 One of the eldest Berlindas, the second of the Círio, but the first of the Catholic Church, was sold 

to the Círio of Bragança, and it remains in their Círio until today.
Its substitute lasted until 1962. Because the crowd of the Círio of Belém made the cart to 

unbalance. It still had thin wooden wheels. It was too light to hold the strength of the rope. And 
the paving stones complicated the stability specially on the curbs. It was the third Berlinda of the 
Círio and it was sold to São Miguel do Guamá. Then the Board launched in 1963 a bright and open 
Berlinda, made of metal and crystal, presuming it would please the population, as it was wider, and 
the image could be seen better. 

But, the population protested, (actually it was more the media…) and it only participated of 
one Círio, afterwards it became an element in the Presbytery of the Basilica in 1969. Rejected as a 
Berlinda, very well accepted as an element. (I am living proof).

Then in 1964 the 5th Berlinda was inaugurated, it remains until today. Sculpted by João Pinto, 
the red cedar oratory, a copy of the old one with its angels in each corner and on its top, right in 
the middle, a crown. ( The cart, cart’s lower part gained more width to avoid the shaking and the 
danger of the unbalancing during the curbs). Currently it has rubber wheels, and its oratory is 
covered with golden leaves and lays over the cart painted in gold.

It receives decorations inside and outside. It has a steering wheel which is actually a bar , right 
on its front, with many transversal bars where Bishops, Priests, Directors of the Festivity of Nazaré 
and guards of Our Lady hold to steer it, for the strength of the rope, without the control would make 
it turn over even with it been wider and the way being paved. It passes by beautiful and cheered on, 
because the Queen of the Amazon is in it.

May the people of Pará be careful with the trends, is what I most ask for, because all it takes is 
one careless mistake and it can be replaced by a “trio elétrico” going through the streets of Belém 
instead of the golden Berlinda of Our Lady of Nazaré. Do you doubt it? Be sure! 

BERLINDA OF THE CÍRIO is AN ORATORY with a cart. It is only used at the TRASLADAÇÃO and 
the CÍRIO. It is important that it stays that way… and not exaggerate on the flowers which cover it…
It is very beautiful and just like the Image that even SMALL RECEIVES AN IMMENSE DEVOTION… 
must continue the size it is.

Dome or “Dessel” (Ciborium) is a part of the old Church of Nazaré. For Art and architecture its 
name is Ciborium. In Rome we see the Ciborium created by Miguel Ângelo. This piece would stay 
during the fortnight of the Festivity, beside the Presbytery, was the image of the Colégio Gentil which 
would be at the Trasladação, Círio, procession and Recírio from 1962 to 1968: We, the  Confraternity 
of Nazaré, took care of it. Afterwards in 1969, the Lady of the Berlinda arrived, (the pilgrim), and 
the image of the school was dismissed. The one from the palace started to be taken down from its 
element in the Presbytery, which was the old metal Berlinda (rejected) until the invention of the 
current column, cold, made of bronze which did not please the public of Our Lady. (tall and dark) 
The hole time at the presbytery does not highlight the small Saint during the 15 days of Nazarene 
Festivity. What a pity! The Dome or Ciborium participated of the Children Pilgrimage, until Dom 
Alberto Taveira prohibited. (I didn’t understand the reason)

In 2017 it was substituted by a plain box with no art or charm the population didn’t like it. But 
what could we do? The boss is the one who gives the orders…

Saiu a maquineta (ou oratório) feito andor, sem ter carro, quatro anos seguidos, até 
que Magalhães Barata aproveitou o descontentamento de alguns, e, numa manobra 
política conseguiu trazer para o Círio o carro com a maquineta e a corda de volta. Isso 
no ano de 1931, 50 homens escolhidos pelo Barata e 50 pela Igreja. (Escritores mu-
dam a quantidade de homens... não é importante) De roupas iguais, calças de pescador 
e brancas. Vemos num vitral em Nazaré. 

A Berlinda por anos recebia flores artificiais depois passamos a usar flores naturais. 
Só tempos depois de muito usar os “sorrisos de Maria” do Pará, passou a ganhar flores 
do sul, e depois de 1964, ganhou colorido, pois o costume era usar só branco.

Uma das Berlindas mais antigas, a segunda no Círio, mas a primeira da Igreja, foi ven-
dida para o Círio de Bragança, e continua no Círio de lá. A sua substituta durou até 1962. 
Isso porque a multidão do Círio de Belém fazia o carro desequilibrar. Ele continuava 
com rodas finas de madeira. Era leve para aguentar a força da corda. E as ruas de para-
lelepípedos complicavam especialmente nas curvas. Foi a terceira Berlinda do Círio e foi 
vendida para São Miguel do Guamá.  Então a Diretoria lançou nesse ano de 63 uma bem 
clara e aberta, toda de metal e cristal, achando que agradaria mais o povo, pois era bem 
mais larga a sua maquineta, e a imagem aparecia melhor. O povo protestou - foi mais a 
mídia -  e ela só saiu em um Círio, depois virou Nicho no Presbitério da Basílica em 1969. 
Rejeitada como Berlinda, muito bem aceita como Nicho – sou testemunha.

Então em 1964 estreou a Quinta Berlinda que continua até hoje. Esculpida por João 
Pinto, o oratório em cedro vermelho, cópia da antiga com os seus anjos alados nos 
quatro cantos e a coroa no alto, bem no centro. O carro, na parte de baixo ganhou mais 
largura para evitar muitas sacudidas, e não correr o perigo de desequilibrar nas cur-
vas. Atualmente ela já possui pneus de borracha, e seu oratório é trabalhado com fo-
lhas de ouro sobre o carro pintado de dourado. Recebe decoração dentro e fora. Possui 
um timão que é uma vara na frente com várias transversais onde Bispos, padres, Di-
retores da Festa de Nazaré e guardas de Nossa Senhora seguram para dirigi-la, pois a 
força da corda, se não tiver controle pode fazê-la tombar apesar de bem mais larga e já 
ter o caminho asfaltado. Ela passa linda e aplaudida, pois a Rainha da Amazônia ali vai.

Que o povo do Pará, tenha cuidado com modismos, é o que eu mais peço, pois um 
descuido e lá surge um “trio elétrico” passando pelas avenidas de nossa Belém em vez 
da Berlinda dourada de Nossa Senhora de Nazaré. 

Du-vi-dam?  Pois sim! 

O QUE É / WHAT IS IT?

BERLINDA DO CÍRIO é O ORATÓRIO com o carro. Ela só é usada na Trasladação e no 
Círio. É importante que assim continue... e não exagerar em flores cobrindo-a...  Ela é 
muito bonita e como a Imagem que pequena recebe tamanha devoção... deve continu-
ar no tamanho que é.

CÚPULA OU DESSEL (cibório)  é uma peça da antiga Igreja de Nazaré. Para a Arte e 
Arquitetura recebe o nome de Cibório. Em Roma vemos o Cibório criado por Miguel 
Ângelo. Essa peça ficava durante a Quinzena da Festa, ao lado do Presbitério, com a 
imagem do colégio Gentil que saia na Trasladação, Círio, procissão e Recírio desde 
1926 até 1968: Nós, da Confraria de Nazaré, cuidávamos dele. Depois, em 1969, che-
gou a Senhora da Berlinda, (a Peregrina), e a imagem do colégio foi dispensada. A do 
Plácido passou a descer para o nicho no Presbitério, que era a antiga Berlinda de metal 
(rejeitada) até inventarem essa coluna atual, fria, de bronze que não agradou o povo 
de Nossa Senhora. (alta e escura). O tempo todo no Presbitério não faz o destaque ne-
cessário para a Santinha nos 15 dias de Festividade Nazarena. Que pena! A Cúpula ou 
Cibório participava da Romaria infantil, até D. Alberto Taveira proibi-la. (não entendi 
ainda o motivo). No ano de 2017 foi substituída por uma caixa sem graça e sem arte e 
o povo não gostou. Mas, o que fazer?  Chefe é chefe....
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THE CLOAK

A tradição de vestir a imagem com um manto vem de muitos anos. Diz a lenda que 
quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada por Plácido, ela já vestia 
um manto. Mas ao longo dos anos, a imagem ganhou mantos decorados, bordados e 
luxuosos, cuidadosamente preparados para cada Círio. A riqueza e minúcia de detalhes é 
impressionante.

A confecção dos primeiros mantos foi feita pela irmã Alexandra, da Congregação 
das Filhas de Sant’Ana, do Colégio Gentil Bittencourt. Ela confeccionava o manto e o 
promesseiro doava o material. Após sua morte, em 1973, sua ex-aluna e ajudante, Esther 
Paes França, assumiu a missão, uma jovem que dedicou sua habilidade manual e seu 
talento como forma de homenagear Nossa Senhora. Esther confeccionou 19 mantos até 
1992, quando adoeceu, e outros católicos e estilistas renomados passaram a desenhá-lo e 
confeccioná-lo anualmente.

The tradition of dressing the image with a cloak comes from many years ago. Legend says that 
when the image of Our Lady of Nazaré was found by Plácido she wore a cloak. Throughout the years 
the image has gained adorned, embroidered and luxurious cloaks, carefully made for each Círio. The 
richness and thoroughness of the detailing is impressive.

The confection of the first cloaks was done by Sister Alexander from the Congregation of the Daughters 
of Saint Anne, of the Colégio Gentil Bittencourt. She would make the cloak and the devotees would 
donate the material. After her death, in 1973, her former student and helper, Esther Paes França, took 
over the mission, a young woman who dedicated her manual dexterity and talent as a way of honoring 
Our Lady. Esther made 19 clothes until 1992, when she fell ill than other Catholics and renowned stylists 
started to draw and make the cloak annually.

O MANTO
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Os mantos seguiram sendo criados de forma rica e exuberante. Mízar Bonna, escritora 
e exímia conhecedora do Círio, também foi responsável por muitos desenhos dos 
mantos. Em 2016 e 2017, coube a Aline Folha, um talento jovem, a criação e desenho 
do manto.

O manto de 2020 foi confeccionado por Káthia Novelino e Sandoval Ferreira. Todos 
os anos, a peça é apresentada à população em uma celebração especial na Basílica 
Santuário sempre na noite da quinta-feira que antecede o Círio. No ano de 2020, o rito 
foi diferente: só conhecemos o manto na noite da sexta-feira e a celebração foi a portas 
fechadas e transmitida pelos canais de comunicação do Círio de Nazaré.

The cloaks kept on being made in a rich and exuberant way. Mízar Bonna, writer and holder of an 
exquisite knowledge of the Círio, was also responsible for many designs of the cloaks. In 2016 and 
2017, Aline Folha, was the young talent in charge of the creation and drawing of the cloak.

The cloak of 2020 was designed by Káthia Novellino and Sandoval Ferreira. Every year the piece 
is presented to the population in a special celebration at the Sanctuary Basilica, always on the 
Thursday night before the Círio. In the year of 2020, the ritual was different; we only got to see the 
cloak on the Friday night and the celebration was done behind closed doors and transmitted by the 
communication channels of the Círio de Nazaré.

2005 - Vera Morelli e Anna Pena

2008 - Mízar e Enid

2006 - Paula Novelino e Anna Pena

2009 - Mízar e Mariazinha

2007 - Mízar e Enid

2010 - Mízar e Jorge

Ester

1995 - Mízar, Paulo e Vanessa

Ester 1997 - Mízar, Paulo e Vanessa

1998 (Trasladação) - Gesony1993 e 1994 - Maizé



2011 - Jorge

2014 - Stela Rocha

2012 - Amilcar

2015 - Stela Rocha

2013 - Amilcar

2016 - Aline e Marilza Ramos

2017 - Aline e Marilza Ramos 2018 - Celeste Heitmann e Kátia Novelino 2019 - Celeste Heitmann e Kátia Novelino

1998 (Círio) - Paulo e Vanessa

2001 (Trasladação) - Jorge

2002 (Círio) - Mízar e Jorge

1999 - Dilú

2001 (Círio) - Mízar e Jorge

2003 - Mízar e Enid

2000 - Mariazinha

2002 (Trasladação) - Mízar e Jorge

2004 - Mízar e Leleh Grelo



BEHIND THE 
FESTIVITY

POR TRÁS 
DA FESTA
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THE BOARD

A DIRETORIA

Em 1910, nascia a Diretoria da Festa, oficialmente reconhecida. A união do trabalho leigo com a 
missão evangelizadora da Igreja somam 111 anos de atuação. 

A história remonta ao início do século XX, quando os padres barnabitas começaram, efetivamente, 
a assumir a coordenação do Círio de Nazaré. Uma tarefa antes realizada pela Irmandade de Nossa 
Senhora de Nazaré, uma das confrarias que estiveram à frente do evento religioso durante décadas.

O Círio crescia em tamanho e projeção, requerendo melhor planejamento e maior participação da 
Igreja. Dessa forma, pessoas ilustres da sociedade paraense na época, já estabelecidas financeiramente 
e desempenhando funções que lhes conferiam influência em vários setores, como juízes e outras 
autoridades, formaram a Diretoria reconhecida pela Paróquia em 1910. Ao retornar a Belém em 1918 
e assumir a Paróquia, o padre Afonso Di Giorgio foi o responsável pela consolidação do trabalho da 
Diretoria, que se tornou o braço direito da Igreja na organização da festividade.

In 1910, the Board of the Festivity was officially recognized. The conjunction of play labor and the 
evangelizing mission of the church have been going on for 111 years.

Its history dates back to the beginning of the 20th century, when the Barnabit Priests began to effectively 
take control of the coordination of the Círio de Nazaré. A task until then performed by the sisterhood of Our 
Lady of Nazaré, one of the confraternities which were ahead of the religious event for decades.

The Círio grew in size and projection, demanding better planning and a stronger participation of the 
Church.  Therefore, distinguished people from Pará’s society at the time, already financially stablished 
and performing functions which gave them influence over many groups, as judges and other authorities, 
formed the Board accredited by the Parish in 1910.  Upon returning to Belém in 1918 and taking over 
the Parish, Father Afonso Di Giorgio was the responsible for the consolidation off the work of the Board, 
which became the right arm of the Church in the organization of the festivity.
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Estão entre as funções da diretoria a 
captação de recursos, realização de eventos, 
organização das programações, divulgação, 
manutenção do patrimônio além de outras 
dezenas de atribuições relacionadas a festa, 
o que lhe exige uma atuação presente e 
constante não só durante os meses próximos 
ao Círio, mas durante todo o ano. Mas o 
compromisso maior de todas as pessoas que 
integram a Diretoria da Festa de Nazaré é a 
evangelização. Por isso, todos os escolhidos 
são pessoas com notável trajetória de serviços 
pastorais em suas paróquias, geralmente 
casais engajados.
A Diretoria da Festa de Nazaré é renovada a 
cada dois anos e o trabalho do grupo é sempre 
acompanhado de perto pela congregação 
dos Padres Barnabitas e pela Arquidiocese 
de Belém. Além de todo o trabalho físico, 
para levar um novo Círio de Nazaré às ruas 
de Belém todos os anos, a diretoria também 
tem uma preparação espiritual frequente, 
o que resulta em um trabalho primoroso e 
espiritualmente compensador.

Among the tasks of the Board are the:  fundraising, 
events, organization of the agenda, promotion, 
heritage maintenance, among other dozens of 
duties related to the festivity which require a 
present and continues operation, and not only 
during the months which precede the Círio, but 
during the whole year through. But the biggest 
commitment to all of the members of the Board 
of the Festivity of Nazaré is the evangelization. 
And that is why, all of the chosen possess an 
outstanding track on pastoral work at their 
parishes and are typically engaged couples.
The Board of the Festivity of Nazaré is renewed 
every two years and the work is always closely 
monitored by the Congregation of the Barnabit 
Priests and by the Archdiocese of Belém. Besides 
all the physical work which involves taking a new 
Círio de Nazaré to the streets of Belém each year, 
the Board has also a frequent spiritual preparation 
which results in an exquisite and spiritually 
rewarding work.

Por volta de 1931 a 1941, quando Dom Antônio de Almeida Lustosa era o Arcebispo, 
ele determinou que só fossem aceitos diretores católicos e casados na Igreja, de boa 
reputação na sociedade e sem nenhuma ligação a seitas e outras religiões. A partir de 
1935, os diretores ficaram proibidos de se envolver em assuntos políticos e partidários, 
podendo apenas participar de discussões acerca de assuntos de interesse da Igreja. Os 
diretores acompanhavam o Círio de ternos brancos, costume mantido até a década de 
70, quando, na gestão do diretor Sahid Xerfan, os ternos foram substituídos por calças e 
camisas de mangas curtas, feitas em tecido mais leve, mas mantendo a cor branca. Assim, 
eles ganharam comodidade para poder se movimentar durante a procissão.

Nos dias atuais, a Diretoria da Festa de Nazaré é formada por um presidente e um 
coordenador, além das oito diretorias executivas, composta por 33 casais, que trabalham 
com vertentes específicas como arraial, decoração, evangelização, eventos, marketing, 
patrimônio, etc.

Between 1931 and 1941, when Dom Antônio de Almeida Lustosa was Archbishop 
he established that to become a member of the Board one had to be a Catholic and 
to be married in the church, had to have a good reputation among society and could 
not have any connexions with any cults or other religions. From 1935 onward the 
Board members were prohibited to get involved in any type of politics, and could 
only participate of discussions that were of the church’s interest.  The Board members 
accompanied the CÍrio dressed in white suits, tradition maintained until the 70s when 
during the administration of the director Sahid Xerfan the suits wear substituted buy 
pants and short sleeved shirts, made from a lighter fabric, but still in the color white. 
Thus they gained a more comfortable feeling during the procession.

Currently, the Board of the Festivity of Nazaré is formed by a president and a 
coordinator, besides 8 executive directories, formed by 33 couples, which work 
with specific aspects as the: Arraial, decoration, evangelization, events, marketing 
and heritage, etc.



SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Só em 1979, uma mulher passou a integrar a 
Diretoria? Na década de 1970, o padre Luciano 
Brambilla, pároco de Nazaré, promoveu uma 
mudança histórica na estrutura da Diretoria, 
até então ocupada apenas por homens. Em 
1979, a irmã Maria Bechir Elias assumiu a 
tesouraria, se tornando a primeira mulher a 
integrar efetivamente a Diretoria da Festa 
de Nazaré. Há alguns anos, as esposas dos 
diretores passaram a desempenhar um papel 
fundamental na preparação do Círio, ajudando 
os maridos na execução das tarefas de cada 
diretoria executiva.

In 1979, women started to be able to integrate 
the Board? During the 70s, the Father Luciano 
Brambilla, Vicar of Nazaré, promoted a historical 
change in the structure of the Board, which until 
then was only occupied by men. In 1979, the Sister 
Maria Bechir Elias took over the treasury, becoming 
the first woman to effectively integrate the Board 
of the Festivity of Nazaré. It has been a few years 
since the wives of the Board members started to 
play a fundamental role in the preparation of the 
Círio by helping their husbands in the execution of 
the chores related to each executive directory.
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THE GUARD 
OF NAZARÉ 

A GUARDA 
DE NAZARÉ

Há 47 anos, homens – e mais recentemente mulheres – dedicam-se voluntariamente à proteção 
da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A Guarda da Santa foi criada em 1974 inicialmente com 
o objetivo de proteger a Berlinda durante as procissões que compõem o Círio de Nazaré, pelo padre 
italiano Giovani Incampo, que se mudou para Belém em 1972 para atuar como pároco da Basílica 
(função que desempenhou até 1978). 

Foi a primeira guarda católica sobre a qual se tem notícias na época em todo o Brasil e até hoje 
serve como parâmetro para a implantação de outras. O grupo católico, formado apenas por homens, 
começou com apenas 28 guardas. No início, a função era de apoio. A intenção era tirar das forças 
armadas, como o exército, um papel que caberia a devotos. Para ser guarda, o principal não é a força 
física, mas sim a força espiritual.

For 47 years, men -  and more recently women -  dedicate themselves 
voluntarily to the protection of the image of Our Lady of Nazaré. The Guard of 
the Saint was created in 1974 by the Italian Father Giovani Incampo – which 
came to Belém in 1972 to be the Vicar of the Basilica (function which he 
fulfilled until 1978) – with the initial goal of protecting the Berlinda during the 
processions of the Círio de Nazaré, 

It was the first first Catholic guard in Brazil and until today it serves as a 
parameter for the implementation of new ones. The Catholic group, formed 
only by men, started with only 28 guards. In the beginning its function was 
of support. The intention was to take from the military forces, as the army, 
the role which should be fulfilled by a devotee. To become a guard the main 
requirement is not physical but spiritual strength.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

Hoje as mulheres representam quase 20% 
do quadro efetivo da guarda? Até bem 
recentemente, apenas homens compunham 
a Guarda de Nazaré, mas há alguns anos as 
mulheres passaram finalmente a serem aceitas.

Today woman represent almost 20% of the Guard’s 
workforce? Until recently, only men were allowed 
in the Guard of Nazaré, but a few years ago women 
were finally accepted.
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SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

A Guarda é Patrimônio Cultural e Imaterial? 
Em 14 de julho de 2019, foi publicada a Lei 
que declara a Guarda de Nazaré integrante do 
Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do 
Pará, nos termos do art. 286, da Constituição 
do Estado do Pará.

The Guard is a Intangible Cultural Heritage? In 
July 14th,  2019, there was a law published which 
declared the Guard of the Saint to be a component 
of the Intangible and Cultural Heritage of the State 
of Pará , in accordance with the article 286, of the 
constitution of the State of Pará.

Nesses quase 50 anos, a guarda da Santa cresceu em tamanho e em responsabilidade. 
São mais de 2000 pessoas atuando na guarda nas 12 romarias oficiais do Círio e durante 
o ano inteiro, nas missas e eventos da Basílica. Todos eles mantêm uma agenda intensa 
de compromissos com a guarda durante o ano. Além da atuação efetiva tanto na Basílica 
Santuário quanto nas comunidades atendidas pelas Obras Sociais, eles também passam 
por momentos de espiritualidade e evangelização.

 A segurança dos fiéis também faz parte do trabalho da Guarda, durante as procissões, 
assim como proteger outros patrimônios como a Basílica Santuário e a Praça Santuário. 

Existe uma verdadeira tradição em algumas famílias que já somam três gerações 
dedicadas ao grupo: avô, pai e filho. Para integrar a Guarda é preciso ter pelo menos 18 
anos de idade, ser católico e ser indicado por alguém que já faz parte dela. 

During these nearly 50 years the Guard of the Saint has grown 
on size and responsibility. They are over 2000 people performing in 
the guard during the 12 official pilgrimages of the Círio and during 
the whole year around, at masses and  events at the Basilica. All of 
which maintain an intensive agenda of obligations with the Guard 
during the entire year. Besides the effective work at the Sanctuary 
Basilica and in the communities attended by the social works, they 
also go through moments of spirituality and evangelization.

The safety of the faithfuls is also a part of the work of the 
Guard during the processions, as is the protection of other historic 
heritages as the Sanctuary Basilica and the Sanctuary Square.

It has become a tradition in some families which have already 
three generations dedicated to the group:  grandfather, father 
and son. To join the Guard one must: have at least 18 years 
of age; be a Catholic; and be nominated by someone who is 
already part of the group.
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THE POSTER

O CARTAZ

Ele tem 66 cm de altura, 47 cm de largura e pende nas portas, janelas, 
paredes, vitrines e em todo lugar na cidade anunciando que o Círio está 
chegando. É também uma peça de evangelização e considerado um dos 
grandes ícones da festa. 

Nesses 195 anos, passou pelo desenho à mão até chegar ao design gráfico em 
computador, resistiu a todas as revoluções tecnológicas. O primeiro cartaz que 
se tem registro é do ano de 1882, o que torna o cartaz 2021 o 139º da história.

Desde 1991 é encargo dos profissionais da agência de propaganda Mendes 
Publicidade, a criação, confecção e a doação do cartaz.

It measures 66 cm of height, 47 cm of width and is exposed on doors, windows, walls, 
display windows and all around the city announcing the arrival of the Círio. It is also an item of 
evangelization and considered to be one of the biggest icons of the festivity.

During these 195 years it went from a freehand drawing to a computerized graphic design, and  
continues to resist bravely all the technological revolutions. The first poster of which we have 
knowledge of dates back to the year of 1882, making of the 2021 poster the 139th in history.

Since 1991, the creation, confection, and donation of the poster has been provided by the 
professionals of the advertising agency Mendes Publicidade.
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SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

O cartaz já ganhou prêmios no Festival de 
Gramado? E foi duas vezes ao Criactivity, 
que acontece na Inglaterra!

Houve um único ano em que o formato do 
cartaz foi modificado? 
Em 2001 ele foi feito na horizontal.

O TEMA
Desde 1997, o tema faz parte de um 
processo de preparação espiritual para 
o Círio. Todos os anos uma temática é 
escolhida pelo Arcebispo Metropolitano 
de Belém para permear as festividades. É 
anunciado geralmente ainda em dezembro 
(durante a primeira reunião da Diretoria 
da Festa após o Círio) e imprime, a cada 
ano, a marca do trabalho de evangelização 
realizado pela Igreja Católica no Pará.

The poster has already won awards at the Festival 
de Gramado? And it went twice to the Criactivity, 
which happens in England!

There was only one year in which the format of 
the poster was modified?
In 2001 it was printed horizontally.

THE THEME
Since 1997, the theme is a part of the spiritual 
preparation process of the Círio.  Every year a 
theme is chosen by the Metropolitan Archbishop 
of Belém to permeate the festivities. It is 
commonly announced during the month of 
December (  at the first reunion of the Board of 
the Festivity after the Círio) and it imprints, each 
year, the stamp of the work of evangelization 
done by the Catholic Church in Pará.

A criação começa quase um ano antes e ele precisa estar impresso com 
antecedência para ser distribuído em Belém, pelo interior do Pará e em outros 
estados brasileiros. A cada ano, um fotógrafo é escolhido para fazer a foto 
do cartaz. A imagem também é reproduzida em outras peças, principalmente 
em camisas, após liberação pelos diretores da festividade mediante a custo 
simbólico de centavos ou mediante a assinatura de um documento. Segundo o 
publicitário, Oswaldo Mendes, essa é uma medida mais disciplinadora, a fim de 
evitar o uso indiscriminado da imagem oficial da Festa. Todos os anos, o cartaz 
é apresentado no mês de maio, em uma missa campal na Praça Santuário. 
Em 2020, a missa deu lugar a uma celebração sem público dentro da Basílica 
Santuário, transmitida pela TV Nazaré.

The creation begins almost any year before and it has to 
be printed in advance to be distributed in Belém, in the other 
cities of Pará, and in the other states of Brazil. Each year, a 
photographer is chosen to do the photo of the poster. The 
image is also printed on other items, specially shirts T-shirts, 
after deliberation by the directors of the festivity one can 
acquire a license of usage by a symbolic price of a few cents or 
through a documented signature. According to the advertising 
executive, Oswaldo Mendes, this is a disciplinary measure, to 
avoid indiscriminate usage of the official image of the festivity. 
Every year the poster is presented during the month of May, 
at an outdoor mass at the Sanctuary Square. In 2020, the 
celebration was done with no present public and inside the 
Sanctuary Basilica, but it was transmitted by the Nazaré TV.
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CASA DE PLÁCIDO, SOCIAL 
WORKS AND VOLUNTEERS 

A CASA 
DE PLÁCIDO, 
OBRAS 
SOCIAIS E O 
VOLUNTARIADO

Completando 12 anos de fundação em 2021, a Casa de Plácido é um espaço especialmente construído 
para acolher romeiros que chegam a Belém para o Círio de Nazaré, muitas vezes sem nem ter onde 
ficar. Sua construção se deu a partir da doação de centenas de fiéis.

 Localizada no térreo do Centro Social de Nazaré, com 1000 m², a Casa de Plácido é equipada com 
banheiros, refeitório, sala de repouso, ambulatórios e outros espaços. Nos dias que antecedem o 
Círio, dezenas de voluntários se revezam no atendimento de romeiros que chegam em qualquer hora 
do dia ou da noite. Esses romeiros são recebidos com toda atenção, recebendo massagem nos pés, 
alimentação, água e atendimento ambulatorial para checar suas condições de saúde.

Completing 12 years of activities in 2021, the Casa de Plácido is a space built 
specially to shelter the pilgrims which arrive in Belém for the Círio de Nazaré, 
and which many times don’t have where to stay. It’s construction was possible 
due to the donation of hundreds of faithfuls.

Situated on the ground floor of the Social Centre of Nazaré, with 1000m2, 
the Casa de Plácido is equipped with bathrooms, cafeteria, resting rooms, and 
outpatient facility among other spaces. During the days which precede the Círio 
dozens of volunteers take turns attending the pilgrims which arrive at anytime 
of the day or of the night. These pilgrims are welcomed with all the necessary 
attention, receiving feet massages, food, water and outpatient care to check 
their health condition.

OBRAS SOCIAIS
O Círio de Nazaré transborda o sentimento 
de solidariedade e prestação de serviços à 
comunidade o ano inteiro. Com as doações 
feitas durante todo ano e principalmente 
durante o Círio de Nazaré, as Obras Sociais 
da Paróquia de Nazaré mantém dezenas de 
trabalhos que atingem de forma significativa 
milhares de pessoas das mais diversas faixas 
etárias: manutenção de creches para crianças 
de dois a seis anos, atendimento e orientação 
sobre saúde bucal, programas de inserção 
de adolescentes no mercado de trabalho, 
atendimento social, cursos que geram 
oportunidade de emprego e renda (como de 
manicure, culinária, cabeleireiro, etc), além de 
outros serviços.
Em 2020 foi criado o evento Círio Solidário, 
com a arrecadação de cestas básicas que foram 
doadas às instituições de caridade. Durante 
o ano, foram feitas duas edições do evento, 
que resultaram na arrecadação de milhares 
de cestas básicas destinadas às dezenas de 
instituições.

SOCIAL WORKS 
The Círio de Nazaré overflows with the sentiment 
of solidarity and the provision of services to the 
community during the whole year. With donations 
received the whole year through and specially during 
the Círio de Nazaré the social works of the Parish 
of Nazaré maintain dozens of works which affect in 
a significant way thousands of people from varied 
age groups:  maintenance of daycares for children 
from two to six years old,  oral health service and 
orientation, integration plans for teenagers in the 
job market, social care, courses which generate jobs 
and income opportunities ( manicure, hairdresser, 
cooking, etc), besides other services.
In 2020 the event Círio Solidário was created, 
collecting market baskets which were donated to 
charity institutions. During the year two editions of 
this event were promoted, resulting in the collection 
off thousands of market baskets which were given 
to dozens of institutions.
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O voluntariado também merece ser destacado, 
pois, milhares de pessoas oferecem a sua 
força de trabalho para ajudar outras durante 
a procissão. Desde voluntários que doam 
desde copos de água aos promesseiros, que 
acompanham um pagador de promessas de 
joelhos, jovens evangélicos que acolhem, 
alimentam e cuidam de romeiros em sua igreja 
até o trabalho da Cruz Vermelha. Esta última, 
desde 1981 mobiliza cerca de 5 mil pessoas que 
se dedicam ao pronto atendimento de romeiros 
nas diversas procissões durante a quadra 
nazarena. Só no domingo do Círio são mais de 
3.400 pessoas. 

The volunteers   also deserve to be highlighted, for 
thousands of them offer their work to help others 
during the processions. There are volunteers which 
donate water cups to the pilgrims, who accompany 
a pilgrim which does the procession on their knees,  
youngsters from other religions which take care of 
the pilgrims in their churches, and the ones that 
work for the Red Cross. Which, since 1981, unites 
5000 people dedicated to the emergency care of the 
pilgrims during all the processions of the Nazarene 
fortnight. On the Sunday of the Círio they are over 
3400 volunteers.
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TEMPLES 
OF FAITH

TEMPLOS 
DE FÉ
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SÉ CATHEDRAL 

IGREJA DA SÉ

A Catedral Metropolitana de Belém, ou Igreja da Sé – como é mais conhecida 
–, tem grande importância na história e na celebração do Círio de Nazaré. A 
imagem peregrina é levada para lá durante a trasladação, na noite de sábado, 
véspera da grande procissão. Ali também a imagem pernoita e, depois da 
missa realizada dentro da igreja, sai na companhia de mais de 2 milhões de 
pessoas no domingo de manhã.

A história da Igreja da Sé começa ainda no século XVII, com a construção 
de uma pequena igreja em homenagem à Nossa Senhora das Graças, no 
local onde a igreja situa-se hoje. Era uma igrejinha precária que deu lugar 
ao atual prédio assim que a Diocese do Maranhão foi desmembrada e criada 
a Diocese do Pará. 

The Metropolitan Cathedral of Belém, also known as Sé Church, is of great importance in the 
history and celebration of the Círio de Nazaré. At the Trasladação, which happens during the 
Saturday eve of the grand procession, the pilgrim image is taken to the church were it spends 
the night and which – after the mass celebrated on the Sunday morning – leaves the place 
accompanied by 2 million people.

The history of the Sé Cathedral starts during the 17th century with the construction of a small 
church in honor of Our Lady of Graces – in the same place where the Cathedral sits today – a 
modest church which gave place to the current building as soon as the the Diocese of Maranhão 
was dismembered and the Diocese of Pará was created.
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A Igreja da Sé, como a conhecemos, começou a ser construída em 1748 e 
passou por várias interrupções até que foi assumida pelo arquiteto italiano 
Antônio Landi, em 1755. Ele foi responsável pela fachada da igreja, a qual 
destaca duas torres inspiradas na região da Bolonha, Itália, e mais dois 
frontões rodeados por pináculos piramidais em estilo neoclássico. A obra foi 
concluída em 1782.

Cem anos depois, o então bispo Dom Antônio de Macedo Costa resolveu 
transformar a decoração do interior da Sé. Parte do altar (que continha uma 
pintura de Nossa Senhora das Graças, assinada pelo pintor português Pedro 
Alexandrino de Carvalho) foi retirada e o hoje o altar original é conhecido apenas 
por pinturas. No lugar dele entrou o atual altar, criado em Roma.

Em 1906, a Igreja da Sé foi elevada à sede de Arquidiocese e hoje abrange 
os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Bujaru, Marituba e Santa 
Bárbara do Pará.

The Sé Cathedral, as we know it, started to be constructed in 1748 and went through various 
disruptions until the Italian architect Antonio Landi took on the project, in 1755. He was 
responsible for the façade of the church which highlights two towers –  inspired by the region of 
Bologna, Italy – and two pediments surrounded by pyramid shaped pinnacles in a neoclassical 
style. The construction was concluded in 1782.

 A hundred years later, the Bishop Dom Antônio de Macedo Costa decided to transform the 
inside decoration. Part of the altar – which had paintings of Our Lady of Graces, signed by the 
Portuguese painter Pedro Alexandrino de Carvalho and which we know only through paintings – 
was completely removed and replaced by the current altar, which was created in Rome. 

 In 1906, the Sé church was elevated to headquarters of the Archdiocese and today it embraces 
the cities of Belém, Ananindeua, Benevides, Bujaru, Marituba and Santa Bárbara do Pará.
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THE SANCTUARY 
BASILICA

A BASÍLICA 
SANTUÁRIO

Construída pela Congregação dos Padres Barnabitas, a Basílica, templo em estilo 
neoclássico, tem forte inspiração na igreja de São Paulo Extramuros, localizada 
em Roma. Foi erguida mais de 150 anos depois da Catedral Metropolitana, mas 
não perde em nada quando o assunto é impressionar.

Milhares de fiéis contribuíram direta e indiretamente para a construção da 
Basílica Santuário de Nazaré. O reconhecimento a todos aqueles que acreditaram 
e sonharam junto com os barnabitas está presente no grande monumento 
arquitetônico. Cada altar, cada vitral, cada mosaico, cada estátua, cada arco da 
Basílica, leva nomes de doadores, recordação perene. 

No frontão da Basílica, por exemplo, está a mostra da intensa devoção mariana 
do padre Afonso Di Giorgio, que escreveu em belas letras romanas Deiparae 
Virgini a Nazareth, que significa “esta Igreja é dedicada àquela que pariu Deus, 
a Virgem de Nazaré”.

Constructed by the Congregation of the Barnabit Priests, the Basilica is a neoclassical temple 
strongly inspired by the church of Saint Paul Outside the Walls, situated in Rome. Built more than 
150 years after the Metropolitan Cathedral, but still as impressive.

Thousands of faithfuls contributed directly and indirectly to the construction of the Sanctuary 
Basilica of Nazaré.  The acknowledgements to all of those which believed and dreamed along 
with the Barnabit are present in the great architectonic monument. Each altar,  each stained glass 
window, each mosaic, each statue, each arch of the Basilica, displays the names of the donors 
as a lasting reminder.

The pediment, for example, shows the intense Marian devotion of the Father Afonso Di Giorgio, 
which wrote in beautiful Roman letters Deiparae Virgini a Nazareth, which means “ This church 
is dedicated to the one that gave birth to God, the Virgin of Nazaré”.   
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Mais que um prédio religioso, a Basílica também é um local que reúne uma 
extensa coleção de obras de arte e encanta em cada detalhe. São vitrais, mosaicos, 
lampadários, estátuas e objetos de decoração que fazem do local parada obrigatória 
para turistas e romeiros em qualquer época do ano. Por isso, em 2006, a igreja foi 
elevada à categoria de Santuário Mariano, pois recebe peregrinos e devotos vindos 
de todas as partes do mundo.

Durante toda a quadra nazarena – salvo no ano de 2020, por conta da pandemia 
– a Basílica Santuário realiza todos os dias pelo menos duas celebrações abertas 
ao público: o terço da alvorada, às 7h, e a missa às 18h. 

More than just a religious building, the Basilica is also a place which unites an extensive 
collection of artworks that enchants us in each detail. They are stained glasses, mosaics, lamps, 
statues and decoration objects which make the place a mandatory stop for tourists and pilgrims 
during anytime of the year. And that is the reason why, in 2006, the church was elevated to 
Marian Sanctuary as it receives pilgrims and devotees which come from all around the world.

During the hole Nazarene fortnight -  besides the year of 2020 because of the pandemic -  at 
least two open public celebrations were performed everyday at the Sanctuary Basilica: the dawn 
rosary at 7 a.m. and the mass at 6 p.m.



190 191



192 193

A Cabana de Plácido
Plácido’s Hut

A Ermida de Antônio Agostinho
The Hermitage of Antônio Agostinho

A Igreja de Taipa
The  Stucco Church

O Retorno da Corda
The return of the rope

Fotos: Ivan Cardoso

Os Vitrais do Círio - Basílica Santuário
Stained Glass Windows of the Círio - Sanctuary Basílica

Monge Abade Romano
Roman Abbot Monk 

Dom Fuás Roupinho
Dom Fuas Roupinho

Plácido Encontra a Imagem
Plácido Finds the Image

O Primeiro Círio
First Círio de Nazaré

Milagre do Barco
Miracle of the Boat

Matriz em Alvenaria, 1884
Original in Masonry 1884
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BESIDES THE CHURCHES

ALÉM DAS IGREJAS

Não há como falar de moradas de fé sem citar o Colégio Gentil e a Praça Santuário.
O Colégio Gentil, localizado a alguns metros da Basílica Santuário é a 

instituição educacional mais antiga do Brasil em funcionamento ininterrupto. 
Foi inaugurado em 1804 como um asilo de meninas indígenas, mas tornou-se 
uma escola normal apenas 70 anos depois. O belo prédio atual foi erguido 
entre 1893 e 1899 e o colégio é importante para o Círio de Nazaré porque é 
de lá que saí a procissão da trasladação, no sábado à noite, véspera do Círio, 
e também é pra lá que a imagem peregrina é conduzida no Recírio, a última 
procissão da quadra nazarena. 

Em frente à Basílica Santuário temos a Praça Santuário, popularmente 
conhecida como  CAN (Conjunto Arquitetônico de Nazaré). A Praça reúne um 
conjunto de obras de arquitetura que remetem à religiosidade do povo paraense 
e à fé em Nossa Senhora de Nazaré além de um projeto paisagístico com 
palmeiras imperiais, mangueiras e samaumeiras. É no entorno da Praça 
Santuário que é montado o Arraial de Nazaré.

As we’re talking about the shelters of faith we cannot leave out the Colégio Gentil and the 
Sanctuary Square.

The Colégio Gentil which is situated just a few meters from the Sanctuary Basilica is the oldest 
education institution in Brazil on continuous operation. It was inaugurated in 1804 as a shelter 
for indigenous girls, becoming a school only 70 years later. The beautiful  current building was 
constructed between 1893 and 1899. The school is important to the Círio de Nazaré because it 
is the starting point for the Trasladação procession, which takes place during the Saturday night 
eve of the Círio, and it is also to where the pilgrim image is conducted too during the Recírio, the 
last procession of the Nazarene fortnight.

In front of the Sanctuary Basilica sits the Sanctuary Square, popularly known as CAN 
(Architectural Complex of Nazaré). The Square unites many architectural pieces that reference 
the religiousness of the people of Pará and the faith in Our Lady of Nazaré besides the landscaping 
project with imperial palm trees, mango trees and samaumeiras. The Arraial de Nazaré is built 
on the its surroundings.
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 No centro da Praça Santuário, há um altar de vidro onde a imagem peregrina 
fica em exposição durante toda a quadra nazarena, recebendo a visita de 
milhares de pessoas todos os dias. No ano de 2020, foram mantidas as 
visitações diárias de 12h às 21h, no entanto a diretoria da festa providenciou 
toda uma estrutura com defensas metálicas e apoio da guarda da santa para 
que as pessoas mantIvessem o distanciamento social na fila e executassem 
todos os protocolos sanitários preventivos, como o uso de máscaras e aspersão 
de álcool em gel nas mãos.

Right in the middle of the Sanctuary Square there is a glass altar where the pilgrim image is exposed 
during the whole Nazarene fortnight, receiving the visitation of thousands of people every day. In 2020 
daily visitations were maintained from 12 p.m. to 9 p.m., however the Board of the Festivity provided 
a metallic defense structure and the support for the Guard of the Saint for people to maintain social 
distancing in the queue and also execute all the sanitary protocols, as the usage of masks and gel 
alcohol on their hands.



THE CULTURAL 
SIDE OF THE 
CÍRIO

O LADO 
CULTURAL 
DO CÍRIO
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ARRASTÃO 
DO CÍRIO

ARRASTÃO 
DO CÍRIO

O Arraial do Pavulagem é um grupo musical que existe desde 1987, com o intuito de promover 
a música tradicional da região Amazônica, criado pelos músicos Ronaldo Silva, Júnior Soares e Rui 
Baldez. Um coletivo que se debruça há 34 anos sobre o imaginário amazônico. Desde o ano 2000, o 
Instituto realiza o já tradicional Arrastão do Círio, um cortejo folclórico que sai pelas ruas logo após o 
final da Romaria Fluvial, no sábado pela manhã. 

É quando o ato religioso automaticamente se transforma em uma manifestação cultural e artística. 
Assim que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega à Escadinha do Cais do Porto, 
ouve-se o batuque dos marabaixos e alfaias, acompanhados da melodia de trompetes e trombones. 
Levando outros milhares de pessoas pelas ruas do centro histórico de Belém ao som de carimbó, 
marujada e mazurca, inspirado na devoção do povo paraense, ele também celebra os brinquedos de 
miriti. No centro de toda a festa, um enorme adereço em formato de embarcação, (a Rainha das 
Águas) e vários barquinhos de miriti simulam uma extensão da romaria fluvial. Brincantes trajando 
roupas floridas e chapéus de palha com fitas coloridas lotam as ruas do cortejo.

O Arrastão é uma das manifestações culturais mais bonitas e animadas do Círio.

The Arraial do Pavulagem is a musical group created in 1987 with the intention 
of promoting the traditional music of the Amazon region, created by the musicians 
Ronaldo Silva, Júnior Soares and Rui Baldez. The 34 year collective has focus on the 
Amazonian imagery. Since 2000 the Institute carries through – the already traditional 
– Arrastão do Círio, a folk parade which takes the streets right after the end of the 
Fluvial Pilgrimage, on the Saturday morning.

And that is when the religious act is automatically transformed into a cultural and 
artistic manifestation. As soon as the pilgrim image of Our Lady of Nazaré arrives at 
the Escadinha do Cais do Porto, begins the drumming of the marabaixos and alfaias, 
accompanied by the melody of the trumpets and trombones. Taking other thousands 
of people through the streets of the historic center of Belém to the rhythms of the 
carimbó, marujada and mazurca, inspired by the devotion of the people of Pará, it also 
celebrates the miriti toys. On the center of all the festivity, a giant prop shaped as a 
boat (the Queen of the Waters), and various small miriti boats simulate and extensive 
fluvial pilgrimage. People wearing flower stamped clothes and straw hats with colorful 
ribbons fill the streets.

The Arrastão is one of the most beautiful, joyful and traditional cultural manifestations 
of the Círio.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

O Arraial do Pavulagem é Patrimônio Cultural 
Imaterial de Belém? Ele foi consagrado em 27 
de junho de 2017 por unanimidade na Câmara 
Municipal da cidade.

The Arraial do Pavulagem is an Intangible Cultural 
Heritage of Belém? It was listed on the 27th of 
June, 2017 by consensus at the Municipal Chamber 
of Belém.
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AUTO 
DO CÍRIO

AUTO 
DO CÍRIO

Um grande espetáculo a céu aberto toma as ruas da Cidade Velha, na noite da sexta-feira que 
antecede o Círio. Mais de 400 artistas como atores, músicos, bailarinos e artistas circenses encenam, 
dançam e cantam, prestando sua homenagem à Virgem de Nazaré por meio da arte. O Auto do 
Círio, criado em 1993 pelo Núcleo de Arte da Universidade Federal do Pará é uma das manifestações 
culturais mais aguardadas neste período e atrai milhares de pessoas.

Com início na Praça do Carmo, o Auto tem seu momento de apoteose na Praça D. Pedro II, após 
apresentações nos vários palcos montados ao longo do percurso. Em 2020, o espetáculo se adaptou ao 
momento e foi apresentado pelo YouTube, se tornando ainda maior, com a homenagem de artistas de 
Brasília, São Paulo, Portugal, Canadá, além de atingir um público imensurável. A ideia da transmissão 
online deve permanecer nos próximos anos para fomentar ainda mais a arte em forma de homenagens 
à Nossa Senhora de Nazaré para os quatro cantos do mundo.

A grand outdoor show which takes the streets at the neighborhood of Cidade Velha, during 
the Friday night before the Círio . More than 400 artists as actors, musicians, dancers and circus 
artists act, dance, and sing paying their tribute to the Virgin of Nazaré through their art. The Auto 
do Círio was created in 1993 by the Arts Center of the Federal University of Pará, it is one of the 
cultural manifestations most awaited for during this period and it attracts thousands of people.

Starting at Praça do Carmo, the Auto has its apotheosis moment at the Praça D. Pedro II, after 
performances on the various stages constructed along the way. In 2020, the presentation had to 
adapt itself to the moment and was displayed on YouTube, becoming even bigger, with tributes 
of artists from Brasilia, São Paulo, Portugal, and Canada; besides reaching an uncountable public. 
The idea of the online presentation will probably endure for the next few years to stimulate even 
more art tributes in honor of Our Lady of Nazaré throughout the planet.
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THE LIVELY 
CULTURE OF 
THE ARRAIAL

A CULTURA 
VIVA DO 
ARRAIAL

O arraial de Nazaré é tão antigo quanto o Círio e sempre foi sinônimo de diversão e entretenimento 
para as famílias, e uma oportunidade de aquecer o comércio durante a Festividade. As crianças, 
em especial, sempre foram fascinadas pelos brinquedos, desde os mais singelos, como os 
carrosséis – os populares “cavalinhos” –, até as máquinas giratórias que desafiam a coragem de 
adolescentes e adultos.

Montado todos os anos no entorno da Basílica, reúne visitantes que lotam a área em frente ao 
Centro Social de Nazaré, além de vendedores de comidas típicas, de brinquedos de miriti, de maçãs 
do amor, das tradicionais bolas grandes e coloridas e de vários outros produtos referentes ao Círio.

Desde 1994, o Centro Ita de Diversões (empresa sediada em Goiânia, capital de Goiás) é 
responsável pela montagem do parque de diversões. Após a liberação pelo Corpo de Bombeiros, são 
aproximadamente 25 brinquedos instalados todo ano e funcionam até novembro.

The Arraial de Nazaré is as old as the Círio, has always meant fun and 
entertainment for the families, and also an opportunity to heat up the commerce 
during the festivity.The children are always fascinated by the rides, from the more 
simple ones as the merry-go-round – the famous “hoarsies” – to the spinning 
machines which defy the courage of teenagers and adults.

Built every year on the surroundings of the Basilica, it unites visitors which crowd 
the area in from of the Social Center of Nazaré, besides the people which sell typical 
food, miriti toys, maçã do amor (apple coated with sweet syrup), the traditional 
giant and colorful balls and many other products related to the Círio.

Since 1994, the Centro Ita de Diversões (a business from Goiânia, capital city of 
Goiás) is responsible for the assembling of the amusement park. After the clearance 
from the Fire Department approximately 25 rides are installed every year remaining 
until November.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

O antes chamado “Largo de Nazaré” chegou 
a sediar cinco teatros? O arraial das primeiras 
décadas do século XX, atraía artistas 
conhecidos em todo o Brasil e companhias de 
teatro de outros países e era lá que aconteciam 
apresentações.

The before called “Largo de Nazaré” once held five 
theaters? The Arraial of the first decades of the 20th 
century, attracted famous artists from all around 
Brazil and theater companies from other countries 
which would develop the shows.
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THE CÍRIO 
MUSEUM AND 
THE MEMÓRIA 
DE NAZARÉ

MUSEU DO 
CÍRIO E 
MEMÓRIA 
DE NAZARÉ

Não é de se espantar que um patrimônio histórico e cultural como o Círio tivesse espaços para 
reunir mais de dois séculos de todo tipo de histórias e lembranças. Como o Museu do Círio, foi criado 
em outubro de 1986 – junto com a Romaria Fluvial – pelo Governo do Estado do Pará e reinaugurado 
em dezembro de 2002, quando passou a realizar suas atividades no Complexo Feliz Lusitânia.

O lugar reúne um discreto e importante acervo, desde a lenda da padroeira, até os casos de 
milagres e graças alcançadas; de registros documentais, cartazes antigos e fotos de promesseiros a 
objetos ofertados como agradecimento. São aproximadamente 2 mil peças em dez coleções reunindo 
objetos de arte sacra do século XIX, brinquedos de miriti, entre outros itens.

It is not a surprise that a historical and cultural heritage as the Círio would have places to displayed 
the two centuries of its history and memories. As the Círio Museum, which was created on October, 
1986 – along with the Fluvial Pilgrimage – by the Government of the State of Pará and reopened on 
December, 2002; when it started to perform its activities in the Feliz Lusitânia Complex.

The museum also shelters all of the cloaks used by the pilgrim image since 1980. And every year the 
collection gains new pieces acquired during the procession.
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O museu também guarda todos os mantos usados pela imagem peregrina desde 1980. 
E todos os anos o acervo ganha novas peças, adquiridas na procissão do ano corrente. 

Já o espaço Memória de Nazaré, que funciona na rua no entorno da Basílica Santuário 
de Nazaré, foi um espaço criado em 2012 pela Diretoria da Festa. Reúne apenas os 
elementos sagrados da festividade, com a exposição de mantos, cordas, ex-votos, 
cartazes, com o objetivo de atrair turistas religiosos para além do período do Círio e 
promover um circuito interligado entre a Basílica, o Memorial, a loja de souvenirs e a 
Praça Santuário.

The Memória de Nazaré, which is situated on the Padre Champagnat street, on the surroundings of 
the Sanctuary Basilica of Nazaré, was a space created in 2012 by the Board of the Festivity. It unites 
only the religious elements of the festivity, with the exposition of cloaks, ropes, promises carried by 
the faithfuls, and posters, with the goal of attracting religious tourists besides the period of the Círio 
and promoting an interconnected route between the Basilica, the Memorial, the souvenir shop and the 
Sanctuary Square.



222 223



224 225

ART DURING 
THE CÍRIO

ARTE 
NO CÍRIO

O Círio de Nazaré é tema constante e inspiração para artistas seja no meio da música, do cinema, das artes plásticas e da literatura.
No Cinema, o Círio de Nazaré já foi tema para curtas-metragens como ‘’Quero ser anjo’’, de Flávia Nassar; longas como 

“Carnaval Devoto”, de Regiana Queiroz; e também de documentários como ‘‘Nos movimentos da Fé’’, de Fernando Segtowick e 
Thiago Pelaes, e ‘‘As Filhas da Chiquita’’, de Priscilla Brasil.

Nossa Senhora também é inspiração nas artes plásticas. Vários artistas dedicam-se a representa-la em quadros com um olhar bem 
particular. Jorge Eiró, Geraldo Teixeira e Odair Mindello são alguns dos nomes que tem no Círio uma grande fonte de inspiração. 
Além disso, dezenas de outros artistas, como fotógrafos e escultores aproveitam a época do Círio para apresentar seus trabalhos e 
homenagear a Virgem de Nazaré por meio de exposições, esculturas ou intervenções. Belém respira a arte no mês de outubro.

As canções marianas são as mais conhecidas homenagens à Santa. Vós sois o Lírio Mimoso, que originalmente é um poema do 
maranhense Euclides Faria, escrito em 1909, foi musicado e se tornou praticamente o hino oficial do Círio de Nazaré.

The Círio de Nazaré is a constant inspiration and theme for artists, may it be music; cinema;  visual arts; or literature.
In the Cinema, the Círio de Nazaré has already been theme for short films as “Quero ser anjo”, of Flávia Nassar; feature films as 

“Carnaval Devoto”, of Regiana Queiroz ; and also documentaries as “Nos movimentos da fé”, of Fernando Segtowick and “As filhas 
da Chiquita” of Priscilla Brasil.

Our Lady is also an inspiration for the visual arts, many artists dedicate themselves to representing Our Lady on paintings in a 
peculiar way. Jorge Eiró, Geraldo Teixeira, and Odair Mindello are some of the names which have the Círio as a great inspiration 
source. Besides them, dozens of other artists as photographers and sculptors embrace the period of the Círio to present their work 
and honor the Virgin of Nazaré through their exhibitions, sculptures or interventions. Belém breaths art during the month of October.

The Marian songs are the most popular tributes in honor of the Saint. “Vós sois o Lírio Mimoso” (Ye are the Delicate Lily) which 
originally was a poem by Euclides Faria from Maranhão, written in 1909, was put to music and became basically the official hymn 
of the Círio de Nazaré.

Odair Mindello



226 227

Outras dezenas de artistas também já escreveram ou interpretam canções especialmente dedicadas à Nossa 
Senhora de Nazaré. Entre eles estão Fafá de Belém, Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Maria, Lucinnha Bastos, 
Liah Soares, entre outros. As canções marianas são tão significativas e marcantes que podem ser ouvidas durante 
toda a quadra nazarena. 

Durante as duas principais procissões, a Trasladação e o Círio, são inúmeras as homenagens com apresentações 
musicais nas fachadas de prédios públicos, bancos, colégios e hotéis, com destaque para os Corais. O maior deles fica 
posicionado em um dos trechos da Av. Presidente Vargas e conta com centenas de vozes de pessoas das mais diversas 
faixas etárias. No ano de 2020, sem as procissões, estas apresentações acontecerão pela TV.

A Varanda de Nazaré, é um tradicional espaço montado pela cantora Fafá de Belém para receber jornalistas, 
autoridades e personalidades. Durante todo o final de semana do Círio, Fafá recebe dezenas de convidados em Belém 
e oferece a eles toda a experiência cultural, gastronômica e religiosa que o Círio de Nazaré proporciona aos paraenses 
e visitantes. Os convidados participam de uma extensa programação com sarau musical, e também acompanham 
as principais procissões do Círio de Nazaré em lugares privilegiados. Entre as romarias que eles presenciam estão a 
Romaria Fluvial, a Trasladação e o próprio Círio de Nazaré.

Other dozens of artists have already written or interpreted songs specially dedicated to Our Lady of Nazaré. Among them are 
Fafá de Belém, Father Fábio de Melo, Father Antônio Maria, Lucinha Bastos, and Lia Soares, among others. The Marian songs are so 
significant and memorable that they can be heard during the hole Nazarene fortnight.

During the two main processions, the Trasladação and the Círio, there are many tributes with musical presentations in front of public 
buildings, banks, schools and hotels, with highlight to the choirs, the biggest one of them is placed at the Presidente Vargas Avenue and 
has hundreds of voices from different age groups. Without the processions these presentations will be transmitted via TV.

The Varanda de Nazaré, for example, which is a traditional space which has been done for 10 years by the singer Fafá de Belém 
to receive journalists, authorities and personalities happened in a different way. During the hole weekend of the Círio, Fafá received 
dozens of guests in Belém and offered them a cultural, gastronomic and religious experience which the Círio de Nazaré provides 
to locals and visitors. The guests participate of an extensive agenda with musical soirée, and also accompany the main processions 
of the Círio de Nazaré with privileged views. Among the processions of which they participate are: the Fluvial Pilgrimage, the 
Trasladação, and the own Círio de Nazaré. 

Geraldo Teixeira Jorge Eiró
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Geraldo Teixeira

Odair Mindello
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O BRINQUEDOS DE MIRITI
Uma das fortes tradições do Círio são os brinquedos de miriti, que colorem e tomam conta da cidade nesta época do ano. 
A arte por trás deles é passada de geração em geração. Famílias inteiras do interior do estado dedicam-se a produzir os 
mais diversos objetos em miriti durante o ano inteiro, para então vender esta produção em Belém na época do Círio de 
Nazaré. Entre os brinquedos mais conhecidos estão os pássaros, o casal de namorados dançando agarradinho, os soca-
socas, barcos, carrinhos e casas. O Miriti é uma bucha retirada do caule da palmeira do buriti. A árvore, que pode atingir 
até 50 metros de altura, é abundante nas áreas de várzeas em ilhas e municípios vizinhos de Belém. O material é leve 
e pode ser facilmente esculpido e o miriti também é conhecido como o isopor da Amazônia.

FEIRA DO CÍRIO 
A Feira de Artesanato do Círio, realizada todos os anos pelo Sebrae no Pará, recebeu por muito tempo o nome Feira do 
Miriti. Apesar do miriti ainda representar a maioria inquestionável dos itens expostos na feira, com o passar dos anos 
ela expandiu e passou a reunir o trabalho de artesãos que utilizam materiais diversos, como cerâmica, madeira, balata, 
semente… São cerca de 200 artesãos de várias regiões do estado.
Em 2020, o Sebrae descentralizou as ações da Feira, que saiu da Praça Waldemar Henrique e passou para o novo espaço 
de lazer da cidade, o Porto Futuro, com número de estandes reduzidos, além de quiosques instalados no Aeroporto, 
Estação das Docas e na antiga Estação Ferroviária de Icoaraci. 

THE MIRITI TOYS 
One of the strong traditions of the Círio are the miriti toys, which fill the city with color during this time of the year. This type of art 
is passed down through generations. Whole families form other municipalities dedicate themselves to the production of a variety of 
miriti objects during the whole year, to then sell the production during the period of the Círio de Nazaré in Belém. Among the most 
popular toys are the birds, the sweetheart couple dancing cheek-to-cheek, the soca-socas, boats, cars and houses. The Miriti is a 
sponge taken from the trunk of the buriti. The tree, which can get up to 50 meters of height, is abundant in flooded areas of the 
islands and near by cities of Belém. The material is weightless and can be easily sculpted, the miriti is also known as the styrofoam 
of the Amazon.

FEIRA DO CÍRIO
The Crafts-fair of the Círio, held every year by the Sebrae Pará, was called during many years of Feira do Miriti (Miriti Fair). Even 
though the miriti represents the clear majority of the items of the fair, as time went by the fair expanded and started to unite 
the works of other craftsmen which use diverse materials as: ceramics, wood, balata, seeds… They are over 200 craftsmen from 
various regions of Pará.
In 2020, the Sebrae decentralized the activities of the Fair, which left the Praça Waldemar Henrique and went to the new leisure spot 
of the city, the Porto Futuro, with a reduced number of stalls, besides kiosks installed in the airport, Estação das Docas and at the 
old Train Station of Icoaraci.
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JEWELS OF THE CÍRIO

In the hands of the jewel designers, the Círio de Nazaré becomes pendants, earrings and 
necklaces adorned with stones and other materials of the region. Pieces which hold not 
only a high economic value, but are of extreme emotional value for the buyers. Every year 
the exhibit Joias de Nazaré, happens at the Espaço São José Liberto. Created for the first 
time in 2003, by the State’s Culture Department (Secult) and by the São José Liberto, it 
is part of the official agenda of the festivity and it presents to the population, year after 
year, exclusive collections created by the craftsmen of the Polo Joalheiro project.

JOIAS DO CÍRIO

Nas mãos de designers de joias e artesãos, o Círio de Nazaré torna-se pingentes, brincos 
e colares adornados com pedrarias e outros materiais da região. Peças que não possuem 
apenas um alto valor econômico, mas de extremo valor afetivo para quem as adquire. 
Todo ano a exposição Joias de Nazaré, acontece no Espaço São José Liberto. Montada 
pela primeira vez em 2003, pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e pelo São 
José Liberto, faz parte do calendário oficial da festa e brinda a população ano após ano 
com coleções exclusivas, criadas pelos artesãos do projeto Polo Joalheiro.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT

A exposição surgiu como uma forma de comemorar o primeiro ano do Museu 
Polo Joalheiro, em 2003? Como o espaço foi inaugurado no mês de outubro, 
o tema escolhido para homenagear a Santa e a tradição paraense foi o Círio.

the exhibit was created as a form of celebrating the first year of the Pólo 
Joalheiro Museum, in 2003? As the space was inaugurated during the month 
of October, the chosen theme to celebrate the Saint and tradition of the 
people of Pará was the Círio.



Cesar Paes Barreto
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PARTE 02
PART 02



2020:
THE YEAR 
THE WORLD 
STOPPED

CÍRIO 2020: 
O ANO EM 
QUE O MUNDO 
PAROU 
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According to the Board of the Festivity of Nazaré a new Círio begins the day after the previous one ends. Therefore, we can 
imagine that the Círio of 2020 started to be planned on the month of October 2019, right after the Recírio. And at that point no one 
could imagine that the Círio of 2020 would be so meaningful for everyone.

When the first cases of the new coronavirus started to appear in Brazil – still in the month of February 2020 – it was a moment 
of great concern, but after a few weeks and unfortunately the first lives taken by the desease, the moment of concern became a 
serious warning.

Health authorities from all around the world recommended social distancing, that no agglomerations should be promoted and 
that, if possible, people should not leave their homes; a scenario which was the total opposite of what the Círio de Nazaré is at its 
core. As the months went by with the increasing number of contaminations, the Board of the Festivity soon realized the possibility 
of everyone living an unprecedente moment on our recent history: a second Sunday of October without the Círio de Nazaré taking 
the streets. Various meetings uniting health and security authorities from the state of Pará and from the city of Belém tried to layout 
possible scenarios so that the biggest catholic manifestation of the world could be carried through, but the situation was each day 
more alarming.

After the first half of the year, despite all of the pressure in which the population of Brazil were living in the more critical moment 
of the pandemic in the country, the people of Pará reserved a place in their hearts for another distress: Will there be a Círio? 

A Diretoria da Festa de Nazaré costuma dizer que um novo Círio começa no dia seguinte ao encerramento da festa 
do ano vigente. Sendo assim, podemos imaginar, então, que o Círio 2020 começou a ser planejado ainda em outubro 
de 2019, logo após o Recírio. E naquela época, portanto, ninguém jamais poderia imaginar que o Círio 2020 seria tão 
marcante para todos. 

Quando os primeiros casos do novo coronavírus começaram a aparecer no Brasil, ainda no final de fevereiro de 2020, 
o momento era de muita atenção, mas passadas algumas semanas e, infelizmente concretizando-se as primeiras vidas 
ceifadas pela doença, o ponto de atenção se transformou em um sério alerta. 

As autoridades de saúde no mundo inteiro recomendavam o distanciamento social, que não fossem promovidas 
aglomerações e que, sendo possível, as pessoas nem ao menos saíssem de casa, um cenário que se apresentava 
como exato oposto do que é o Círio de Nazaré em sua essência. Na medida em que os meses avançavam junto com 
o crescente número de casos, a Diretoria da Festa de Nazaré logo percebeu a possibilidade de vivermos algo inédito 
na contemporaneidade: um segundo domingo de outubro sem o Círio de Nazaré nas ruas. Várias reuniões envolvendo 
autoridades de saúde e segurança do estado e do município tentaram desenhar um cenário possível para que a maior 
manifestação religiosa católica do mundo pudesse acontecer, mas o cenário era cada vez mais preocupante.

Passando-se da metade do ano, apesar de toda apreensão que a população brasileira vivia em meio ao momento mais 
crítico da pandemia no Brasil, o paraense guardava espaço no coração para mais uma angústia: será que vai ter Círio?
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A DIFFERENT 
CÍRIO

UM CÍRIO 
DIFERENTE 

Mesmo com uma programação que segue ritos tradicionais há décadas, é fácil achar quem diga 
que todo Círio é um Círio diferente. Mas em 2020 essa máxima se transformou numa realidade bem 
mais palpável. Em agosto de 2020, ainda em um momento muito crítico com um número crescente 
de casos de coronavírus no Brasil e no Pará, sem perspectivas de uma vacina ou um medicamento 
eficaz contra a doença, não havia mais espaço para se pensar na possibilidade de levar o Círio de 
Nazaré às ruas de Belém. 

No dia 8 de agosto, após a celebração de uma missa na Basílica Santuário de Nazaré, a Arquidiocese 
de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré fizeram a divulgação da programação oficial do Círio de 
Nazaré 2020 e confirmaram aquilo que já apertava o coração dos fiéis. A bicentenária procissão do 
domingo não aconteceria da forma que conhecemos e nenhuma das outras romarias também seria 
realizada. No lugar, um Círio introspectivo, com celebrações a portas fechadas e com transmissões 
de missas, vigílias, orações do terço e programação especial via internet, TV e rádio.

Even with an agenda which has been following traditional rituals for decades, it is easy to find 
people that say that every Círio is a different Círio. But in 2020, this affirmation transformed itself 
in a concrete reality. In August 2020, still during a critical moment with the increasing number of 
contaminations by the coronavirus in Brazil and in Pará, without the prospect of a vaccine or an 
efficient medication against the desease, there was no more space to think about the possibility of 
taking the Círio de Nazaré to the streets of Belém.

On the 8th of August, after the celebration of a mass in the Sanctuary Basilica of Nazaré, the 
Archdiocese of Belém and the Board of the Festivity of Nazaré released the official agenda of the 
Círio de Nazaré 2020, which confirmed what the faithfuls dreaded. The bicentennial procession of the 
Sunday would not be done in the way that everyone was used to, and none of the other pilgrimages 
would take place. In its place, an introspective Círio, with celebrations behind closed doors and with 
the transmission of masses, vigils, rosary prayers and special programming via internet, tv and radio.
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THE PREPARATION

A PREPARAÇÃO 

Antes mesmo de anunciar como seria o Círio 2020, a Diretoria da Festa de Nazaré já testava alguns 
formatos de celebrações virtuais ou com público reduzido como forma de verificar a viabilidade da 
realização de alguns eventos diante da flexibilidade, ou da rigidez dos protocolos sanitários vigentes 
em cada época. 

No mês de maio, época em que tradicionalmente é apresentado o Cartaz do Círio com uma missa 
campal na Praça Santuário, a Diretoria optou por fazer uma celebração sem a participação do público 
de maneira presencial. A apresentação do Cartaz foi feita por meio de uma transmissão via internet 
e televisão, na qual o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, celebrou uma missa 
e, ao final, apresentou o Cartaz aos fiéis.

Even before announcing how the Círio 2020 would be, the Board of the Festivity of Nazaré was 
already testing virtual celebrations and reduced crowd formats, as a way of verifying the possibility of 
undertaking events before the flexibility or the austerity as sanitary protocols occurred. 

In the month of May, time in which the poster of the Círio is traditionally introduced at an outdoor 
mass at the Sanctuary Square, the Board chose to have a celebration without the physical presence of 
the public. The presentation of the poster was done through a transmission via internet and television, 
in which the Metropolitan Archbishop of Belém, Dom Alberto Taveira, celebrated a mass and at the 
end presented the poster to the faithfuls.
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Dias depois da divulgação da programação do Círio, ocorreu na Basílica Santuário a Missa 
do Mandato, que inicia as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré pelos 
lares em toda a Região Metropolitana de Belém. Comumente é realizada apenas uma 
celebração para abençoar as imagens que visitarão as casas. No entanto, por conta da 
pandemia, em 2020 este momento foi dividido em quatro celebrações ao longo de um dia, 
com o objetivo de evitar grande concentração de pessoas num só horário.

Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus durante as peregrinações, a 
Diretoria da Festa de Nazaré lançou também uma cartilha informativa com recomendações 
que todos deveriam seguir durante os encontros. Além do indispensável uso de máscara 
e álcool em gel, a cartilha recomendava ainda que os encontros fossem feitos em lugares 
amplos, onde fosse possível manter certo distanciamento entre as pessoas e se alguém 
apresentasse qualquer sintoma gripal, que ficasse em isolamento e não participasse do 
momento de oração.

Days after the announcement of the agenda of the Círio, the Missa do Mandato (Mandate Mass) – 
which is the starting point of the pilgrimages of Our Lady of Nazaré in the homes of the Metropolitan 
Region of Belém – took place at the Sanctuary Basilica. Usually it is only a celebration to bless the 
images which will visit the homes. However, due to the pandemic in 2020 this moment was divided in 
four celebrations during the day, aiming to avoid  a crowd of people at just one time. 

To minimize the risks of transmission of the coronavirus during the pilgrimages, the Board of the 
Festivity of Nazaré also launched an informative booklet with recommendations that everyone should 
follow during the meetings. Besides the indispensable usage of masks and gel alcohol, the booklet 
recommended that the meetings should take place in large spaces, were  the distancing between people 
would be possible and if someone should present flu symptoms, the person should be isolated and not 
participate of the moment of prayer.
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THE SECOND SUNDAY 
OF OCTOBER

O SEGUNDO 
DOMINGO DE 
OUTUBRO 

Chegado o dia 11, o segundo domingo do mês de outubro de 2020, a população tinha uma certeza: 
a berlinda e a imagem peregrina não estariam nas ruas. Como medida preventiva, a Arquidiocese de 
Belém e a Diretoria da Festa optaram por isolar o acesso e circulação de pessoas e veículos nas ruas no 
entorno da Catedral Metropolitana de Belém e da Basílica Santuário. Ainda assim, foi grande o número 
de pessoas que se amontoaram próximo às defensas que isolavam esses dois locais na esperança de 
ver a imagem peregrina mesmo que de longe. Em alguns momentos isso até foi possível.

A missa que inicia o Círio de Nazaré, celebrada na Catedral Metropolitana, foi mantida, mas apenas 
transmitida pela televisão e internet, sem a presença do público. Ao final da celebração, Dom Alberto 
Taveira saiu da Igreja da Sé para saudar, de longe, os fiéis que se amontoavam na descida da Rua 
Padre Champagnat.

With the arrival of the 11th of October, the second Sunday of the month in 2020, the population had 
just one certainty: the Berlinda and the pilgrim image would not be in the streets. As a precautionary 
measure, the Archdiocese of Belém and the Board of the Festivity opted for the isolation of the access 
and circulation of people and vehicles on the streets around the Metropolitan Cathedral of Belém 
and the Sanctuary Basilica. Even so, a great number of people gathered near the protections which 
isolated the places in the hopes of seeing the pilgrim image even if from afar. 

The mass which starts the Círio de Nazaré, celebrated in the Metropolitan Cathedral, was maintained, 
but was only broadcasted through television and the internet, without the presence of the public. At 
the end of the celebration, Dom Alberto Taveira left the Sé church to greet from afar the faithfuls 
which crowded the Padre Champagnat street.
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Ao final da missa, a imagem peregrina foi escoltada de carro até o Portal da Amazônia, onde embarcou em um 
helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública e seguiu em sobrevoo pelos principais hospitais da capital que 
estavam tratando pessoas acometidas pela Covid-19. Entre as instituições estavam Santa Casa de Misericórdia, Pronto 
Socorro da 14 de Março, Hospital Ophir Loyola, Otávio Lobo, Hospital João de Barros Barreto, Porto Dias, Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência, Hospital de Campanha do Hangar e o Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci. 
Cada momento era transmitido ao vivo pelas redes sociais e também pela TV Nazaré.

Ainda como parte da programação desse Círio diferente, por volta de 11h, a imagem peregrina passou a sobrevoar as 
ruas pelas quais passam o trajeto do Círio de Nazaré, indo da Catedral Metropolitana até a Basílica Santuário. O pouso 
do helicóptero se deu estacionamento ao lado da Praça Santuário, local onde estava posicionada a Berlinda para onde 
a imagem foi conduzida. A partir daí, a Berlinda levou a imagem até à Praça Santuário onde todos os anos acontece a 
benção final com o encerramento da procissão do Círio.

Em terra, no trajeto do Círio, milhares de pessoas escolheram fazer a sua procissão particular ou em pequenos grupos. 
Cada um carregando uma réplica da pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Os pagadores de promessas não 
deixaram de oferecer o seu sacrifício e as cenas tão comuns de pessoas andando pelo trajeto de joelhos, ou carregando 
objetos que simbolizam o agradecimento pelo alcance de uma graça pôde ser vista diversas vezes em todo o caminho.

SABIA QUE | DID YOU KNOW THAT?

Apesar de todo estranhamento e comoção com 
a não realização da procissão do Círio de Nazaré 
em 2020, esta não foi a primeira vez que não 
houve Círio. Historiadores divergem, mas um 
dossiê elaborado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) atesta 
que em 1835, por ocasião do momento tenso 
instaurado em Belém por conta da revolta da 
Cabanagem, o Círio de Nazaré não foi realizado, 
tendo sido essa a primeira vez que a procissão 
não teria saído às ruas desde 1793.
Em 1918, há mais de 100 anos, o mundo viveu 
outra pandemia muito parecida com a que 
estamos vivendo hoje. Em um ano, entre 1918 
e 1919, a Gripe Espanhola matou cerca de 50 
milhões de pessoas no mundo inteiro. Mesmo 
nesse ano, o Círio de Nazaré foi realizado no 
dia 13 de outubro de 1918, de acordo com o que 
atesta um artigo publicado no jornal Estado do 
Pará, em circulação na época.

Despite all the strangeness and commotion with 
the cancellation of the Círio de Nazaré in 2020, this 
was not the first time that the Círio did not happen. 
Historians diverge, but a dossier elaborated by the 
National Institute of Historic and Artistic Heritage 
(IPHAN) confirms that in 1835, because of the tense 
moment installed by the Cabanagem uprising, the 
Círio de Nazaré did not occur, being that the first 
time it was not going to take the streets since 1793.
In 1918, more than 100 years ago, the world went 
through another pandemic as the one we are living 
today. In one year, between 1918 and 1919, the 
Spanish Flu killed approximately 50 million people 
worldwide. Even during that year the Círio de Nazaré 
happened on the 13th of October 1918, according to 
the article published on the newspaper Estado do 
Pará, which circulated at the time.

At the end of the mass the pilgrim image was escorted by car to the Portal da Amazônia, were it 
boarded a helicopter from the Flying Public Security Command and went on an overflight over the 
main hospitals of the city which were treating people infected by Covid-19. Among the institutions 
were the Santa Casa de Misericórdia, Pronto Socorro da 14 de Março, Hospital Ophir Loyola, 
Otávio Lobo, Hospital João de Barros Barreto, Porto Dias, Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência, Hospital de Campanha do Hangar and the Hospital Abelardo Santos, in Icoaraci.

Still as a part of the agenda of this different Círio, around 11 a.m., the pilgrim image started 
to overfly the streets which are a part of the route of the Círio de Nazaré, from the Metropolitan 
Cathedral to the Sanctuary Square. The helicopter landed in a parking lot situated beside the 
Sanctuary Square, place where the Berlinda was positioned and to where the image was conducted. 
From there the Berlinda took the image to the Sanctuary Square where the final blessing takes 
place at the end of the procession of the Círio.

On the ground, in the route of the Círio, thousands of people chose to make their particular 
procession in small groups. Each one carried a small replica of Our Lady of Nazaré. The pilgrims 
which came to pay a promise still offered their sacrifice and the common scene of people walking 
the route on their knees, or carrying objects which symbolize the grace they achieved could be 
seen many times during the hole trajectory.
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TRANSMISSÃO 
Já é tradição. Todo segundo domingo de outubro, as principais emissoras de TV de Belém mudam a 
sua programação de domingo de manhã e passam a transmitir ao vivo a procissão do Círio de Nazaré, 
com repórteres nas ruas, âncoras em estúdio, VTs especiais, depoimentos de artistas e devotos de 
fora do estado e sempre muita emoção.
Em 2020, mesmo sem a procissão nas ruas, as emissoras mantiveram a tradição e no lugar de uma 
transmissão ao vivo, apresentaram programas especiais relembrando momentos históricos, além de 
links ao vivo nas ruas mostrando a movimentação de fieis e VTs especiais em homenagem à Nossa 
Senhora.
Na TV Nazaré, emissora oficial da Festa do Círio, a programação também incluía orações, cânticos e 
testemunhos de fé e devoção.

BROADCASTING 
It is already a tradition. Every second Sunday of October, the main TV channels of Belém change their Sunday 
morning programming to telecast live the procession of the Círio de Nazaré, with reporters on the streets, 
anchors in the studio, special videos, the testimonials of artists and devotees from outer state and always a 
lot of emotion.
In 2020, even without the procession on the streets, the TV channels kept the tradition and instead of live 
transmissions, they broadcasted special programs remembering historic moments, besides live links of the 
streets showing the passing of faithfuls and special clips in honor of Our Lady.
At the TV Nazaré, the official channel of the Festivity of the Círio, the programming also included prayers, 
chants and testimonials of faith and devotion
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OTHER 
EVENTS 

OUTROS 
EVENTOS 

Muito além das procissões e romarias, o Círio de Nazaré compreende uma série de celebrações 
litúrgicas e outros eventos que fazem da quadra nazarena muito mais que um período religioso, mas 
uma explosão de expressões de fé, cultura e arte.

Como não poderia deixar de ser, muitos desses eventos sofreram transformações significativas 
para que continuassem a fazer parte desse momento tão importante para a acultura e religiosidade 
do povo paraense.

O Auto do Círio, quem em 25 edições levou milhares de pessoas às ruas da Cidade Velha na noite 
da sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, desta vez foi realizado de forma virtual, com uma 
transmissão de aproximadamente 3 horas de duração. Neste tempo foram apresentados dezenas 
de vídeos homenagens de pessoas de todas as partes do Brasil e também do exterior que fizeram 
questão de se manifestar artisticamente em honra à Nossa Senhora de Nazaré. A transmissão 
também contou com vídeos encenações que retratavam etapas do cortejo.

Beyond the processions and pilgrimages, the Círio de Nazaré contains a series of liturgical celebrations 
and other events which make the Nazarene fortnight much more than just a religious period, but an 
explosion of faith, culture and art.

Naturally, many of these events went through significant transformations to still be a part of this 
moment which is so important for the culture and religiousness of the people of Pará.

The Auto do Círio, that in 25 editions took thousands of people to the streets of the neighborhood 
of Cidade Velha on the Friday night before the Círio de Nazaré, this time had a virtual format, with 
a transmission of approximately 3 hours. Dozens of video tributes in Honor of Our Lady of Nazaré 
were shown,  they came from all over the country and also from overseas. The transmission also had 
various performance videos which depicted many parts of the procession.
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Já na manhã de véspera do Círio, o Instituto Arraial do Pavulagem, que, todos os anos, 
promove o Arrastão do Círio logo após o encerramento da Procissão Fluvial, também optou 
pela realização de uma live em rede social no mesmo horário em que seria realizado o cortejo 
de música e dança pelas ruas de Belém. O show virtual foi transmitido diretamente do palco 
de um teatro e contou com a participação de vários convidados especiais, como os artesãos 
Valdeli e Gugu, o escritor paraense João de Jesus Paes Loureiro e as artistas musicais Marianne 
Lima e Waldiney Machado.

O Varanda de Nazaré, projeto da cantora Fafá de Belém que há 10 anos traz até Belém 
para conhecer o Círio de Nazaré artistas, políticos, personalidades, jornalistas, formadores de 
opinião e influenciadores também ganhou uma edição especial em 2020. Sem as procissões 
nas ruas, o projeto se transformou em uma série de lives e shows musicais em homenagem à 
Virgem de Nazaré e à cultura paraense. No total, foram mais de 15 horas de conteúdos nos dias 
em que seriam realizadas as principais romarias, e as transmissões contaram com participações 
virtuais ilustres como Dira Paes, Zeca Camargo, Cissa Guimarães, Pe. Fábio de Melo, Leandro 
Karnal, Dona Onete, Glória Perez, entre outros.

During the next morning on the Círio’s eve, the Instituto Arraial do Pavulagem, which every year 
promotes the Arrastão do Círio right after the end of the Fluvial Pilgrimage, also chose to broadcast live 
on social media at the same time in which the musical and dancing parade would take the streets of 
Belém. The virtual show was transmitted directly from the stage of a theatre and had the participation 
of many special guests, as the craftsmen Valdeci and Gugu, the writer from Pará João de Jesus Paes 
Loureiro and the musical artists Marianne Lima and Waldiney Machado.

The Varanda de Nazaré, a project of the singer Fafá de Belém that for 10 years brings to Belém artists, 
politicians, personalities, journalists, opinion leaders  and influencers to experience de Círio de Nazaré, 
also had a special edition in 2020. Without the street processions, the project was transformed into 
a series of lives and musical shows in honor of the Virgin of Nazaré and the culture of Pará. On total, 
there were 15 hours of content during the days in which the main processions should take place, and 
the transmissions had special virtual participations as Dira Paes, Zeca Camargo, Cissa Guimarães, Father 
Fábio de Melo, Leandro Karnal, Dona Onete, Glória Perez, among others.
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A Feira de Artesanato do Círio, realizada todos os anos pelo Sebrae no Pará, e 
tradicionalmente montada na Praça Waldemar Henrique, no ano de 2020 foi descentralizada 
e ocorreu simultaneamente em 5 locais diferentes: Parque Urbano Porto Futuro, Estação 
das Docas, Shopping Bosque Grão-Pará, Aeroporto Internacional de Belém e na Estação 
Cultural (antiga Estação Ferroviária), em Icoaraci, além de uma opção com venda online 
para recebimento dos produtos por meio de entrega delivery ou take-away. Neste formato, 
a Feira gerou negócios na ordem de mais de R$ 239 mil.

O tradicional Arraial de Nazaré também teve que se adaptar ao novo cenário exigido 
e o maior impacto se deu logo pela não instalação do parque de diversões que todos os 
anos é montado no estacionamento da Praça Santuário e que durante todo o tempo em 
que permanecia no local atraía milhares de pessoas de todas as idades todos os dias. As 
conhecidas barraquinhas de guloseimas e souvenires que se espalhavam nos arredores da 
Praça Santuário também tiveram drástica redução no ano de 2020, e somente poucas 
barracas, autorizadas pela Diretoria da Festa e pelos órgãos fiscalizadores competentes 
puderam funcionar em sistema drive thru. O evento Círio Musical, que levava bandas 
católicas à concha acústica da Praça Santuário em todas as noites da quadra nazarena, em 
2020 foi realizado em formato de lives transmitidas pela internet.

The Círio’s Crafts Fair, undertaken every year by the Sebrae-PA, and traditionally installed at the Praça 
Waldemar Henrique, in 2020 was distributed simultaneously in 5 different places: Parque Urbano Porto 
Futuro, Estação das Docas, Shopping Bosque Grão-Pará, International Airport of Belém and at Estação 
Cultural (the old Train Station), in Icoaraci, besides an offer of online sales with the options of delivery or 
take-away. In this format the fair generated business in the amount of R$239,000.00.

The traditional Arraial de Nazaré also had to adapt itself to the new scenery and its biggest impact was 
the prohibition of the amusement park that every year is built on the parking lot of the Sanctuary Square, 
and which during the time it is running, attracts every day thousands of people from all age groups. 
The famous food and souvenirs stalls which are spread around the Sanctuary Square also had a drastic 
reduction in 2020, and only a few were authorized by the Board of the Festivity and by the competent 
body of inspection, to work on a drive-thru system. The Círio Musical event, which takes Catholic bands 
to the acoustic shell at the Sanctuary Square every night during the Nazarene fortnight, in 2020 was 
done in the format of lives and was transmitted by the internet.
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Apesar do caráter melancólico de não se ter a berlinda com a 
imagem peregrina nas ruas, muitas homenagens se mantiveram 
da mesma maneira que são feitas todos os anos, como a 
instalação da decoração da cidade alusiva ao Círio de Nazaré, 
que compreende os arcos da Avenida Nazaré no perímetro da 
Basílica Santuário, além da grande imagem formada por leds 
instalada em uma das extremidades da Av. Visconde de Souza 
Franco, a Doca. Em 2020, uma outra versão desta imagem 
também foi instalada na Praça Santuário.

Exposições e manifestações artísticas também marcaram 
as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré neste ano de 
2020, como a tradicional reprodução da Romaria Fluvial feita 
com barquinhos de miriti nos espelhos d’água do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará e uma projeção em video mapping 
na fachada da Catedral Metropolitana de Belém e na Basílica 
Santuário. A Exposição Joias de Nazaré, realizada todos os 
anos no Polo Joalheiro, aconteceu normalmente em 2020, 
dentro dos protocolos sanitários vigentes que sempre exigiram 
o uso de máscaras, aferição de temperatura e higienização 
permanente das mãos com álcool em gel.

Despite the sadness of not having a Berlinda with the pilgrim image 
on the streets, many tributes were still maintained the same way 
as every year, as the decoration of the city for the Círio de Nazaré, 
which consists of the arches on the Nazaré Avenue in the perimeter of 
the Sanctuary Basilica, besides the grand image formed by led lights 
installed on the extremity of the Visconde de Souza Franco Avenue, 
known as Doca. In 2020, another version of this image was installed 
at the Sanctuary Square.

Exhibitions and artistic manifestations also were a part of the tributes 
in honor of Our Lady of Nazaré in 2020, as the traditional reproduction 
of the Fluvial Pilgrimage made of miriti boats on the pond of the State 
of Pará’s Court of Auditors building and a video mapping projection 
on the façade of the Metropolitan Cathedral of Belém. The exhibition 
Joias de Nazaré, which happens every year at the Polo Joalheiro, was 
done as normal in 2020, with all of the sanitary protocols which always 
demand the usage of masks, temperature checking, and permanent 
cleansing of the hands with gel alcohol.
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THE POWER 
OF THE SYMBOLS 

A FORÇA DOS 
SÍMBOLOS 

Os símbolos que permeiam o Círio de Nazaré são tão fortes que permanecem marcando as pessoas 
mesmo em um ano em que não são apresentados da maneira em que estamos acostumados a vê-los. 

A Corda do Círio, que todos os anos é um objeto de devoção extrema e um dos mais fortes ícones 
da festa de Nazaré não pode ir às ruas em 2020. Mas ela, que é produzida em Santa Catarina e é uma 
doação da fabricante, chegou a Belém normalmente cerca de um mês antes da data em que iria ser 
atrelada à berlinda no Círio de Nazaré. Mesmo com o cancelamento das procissões, a corda foi dividia 
em duas partes, sendo uma delas destinada a uma exposição na Estação das Docas, e a outra parte 
seguiu em peregrinação pelas 95 paróquias da Região Metropolitana de Belém.

The symbols which are a part of the Círio de Nazaré are so powerful that they stay imprinted on the 
people even during an year in which they are not presented in the way we are used to seeing them.

The rope of the Círio, which every year is an object of extreme devotion and one of the strongest 
icons of the Festivity of Nazaré, was not able to take the streets. But the rope, which is produced 
in the state of Santa Catarina and is a donation of the manufacturer, arrived at Belém, as always a 
month before the date in which it would be attached to the Berlinda of the Círio de Nazaré. Even with 
the cancellation of the processions, the rope was divided in two parts, in which one part stayed in 
exhibition at Estação das Docas, and the other part followed in a pilgrimage through the 95 parishes 
of the metropolitan region of Belém.
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Os carros de promessas, que todos os anos “navegam” pelo mar de gente nas procissões 
do Círio de Nazaré recebendo oferendas, promessas e agradecimentos dos fiéis, desta vez 
ficaram ‘ancorados’ em dois pontos da cidade: na Praça Santuário e na Estação das Docas. 
Os fiéis puderam se dirigir a estes dois lugares para depositar suas promessas nos carros 
ou apenas chegar perto deste símbolo tão característico da festa.

A Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, que conduz a imagem peregrina nas procissões 
da Trasladação e do Círio, virou uma atração à parte. Mesmo sem sair às ruas abrigando 
a imagem, ganhou decoração especial como em todos os anos e todo o processo de 
decoração pôde ser acompanhado ao vivo por meio de transmissão nas redes sociais. 
Após o domingo sem procissão, a Berlinda ficou estacionada na Praça Santuário aberta à 
visitação do público.

Celebrações solenes que marcam momentos importantes na programação do Círio de 
Nazaré como a apresentação do Manto de Nossa Senhora e a descida da imagem original 
do “Glória”, altar-mor da Basílica Santuário, foram realizadas todas em portas fechadas, 
com a presença apenas do clero, da diretoria da festa e parte da imprensa. Ao fiéis, coube 
a resiliência de acompanhar estes momentos tão importantes por meio de transmissões 
em redes sociais ou pela TV Nazaré.

The promise carts, which every year ‘sail’ through the ocean of people in the processions of the Círio 
de Nazaré receiving offerings, promises and objects of thankfulness from the faithfuls, this time stayed 
‘anchored’ at two spots of the city: the Sanctuary Square and the Estação das Docas. The faithfuls could 
go to those places to deposit their objects into the carts or just just to see closely these symbols which 
are so characteristic of the festivity.

The Berlinda of Our Lady of Nazaré, which takes the pilgrim image in the processions of the Trasladação 
and the Círio, became an attraction itself. Even without taking the image to the streets, it gained the 
special decoration as every year, and the entire process could be accompanied live by a transmission 
on social medias. After the Sunday without the procession, the Berlinda stayed parked at the Sanctuary 
Square open for public visitation.

Solemn celebrations which mark important moments in the program of the Círio de Nazaré as the 
presentation of the cloak of Our Lady and when the original image is taken down from the “Glory” – main 
altar of the Sanctuary Basilica – were done behind closed doors, with the presence of only the clergy, 
the Board of the Festivity and part of the press. To the faithfuls was left the resilience of accompanying 
these important moments through the transmission on social medias and the TV Nazaré.



270 271



272 273

2008 - 2009 2011 - 2012 2012 - 2013

2013 - 2014

B
elém

2014
2015

Nº 7

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão-Pará
City of Belém

Diretório da Cidade

07 

2014 - 2015 2015 - 2016 2017 - 2018

2018 - 2019 2019 - 2020

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão Pará
City of Belém

Diretório da Cidade

09 

2016 - 2017

2009 - 2010 2010 - 20112009 2010 2011

O Livro do Círio Quem Faz o Círio Marias do Círio Retratos do Círio

Círio, Fé, Cultura e Arte Cores do Círio

The Book of Círio Who Does the Círio

2013 2015 2016
2014

Círio Outra Vez Círio Patrimônio Cultural 
da HumanidadeCírio Again 

Círio Cultural Heritage of Humanity

Marias of Círio Portraits of Círio

Faith, Culture and Arte Colors of the Círio

2012

Our Publications

Nossas Publicações

Círio de Nazaré: 
a Força Jovem da Fé Livro do Círio 

10ª Edicão
O Livro do Círio O Livro do Círio

2017
2018 2019 2020

Círio de Nazaré: 
the youg Force of Faith

Book of Círio The book of Círio The book of Círio

2017

a Força Jovem 
da Fé

Círio de 
Nazaré:

Círio de Nazaré: a Força Jovem da Fé

Círio de Nazaré: 
the Young Force 
of Faith

Círio de Nazaré: the Young Force of Faith

B
elém

2020
2021

Nº 13

Pará - Brasil
Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão Pará
City of Belém

Diretório da Cidade

13

2020 - 2021



274 275

2010

2011 2011 2012 2014

Guia das Regiões do Estado do Pará

Diretório das Cidades

Northeast of Pará

Castanhal, Paragominas
e o Nordeste do Pará

2014 / 2015

20102010

Current Editions
Nossas Publicações

* As editoras também já publicaram biografias de empresários e personalidade paraenses.
* The publishers have also published biographies of entrepreneurs and personalities from Pará.

2013
1ª Edição

2013
2ª Edição

2016

A Cidade em 400 Fatos

A Cidade em
 400 Fatos

BELÉM 400 YEARS - The City in 400 Facts

BELÉM
 400 YEAR

S - The City in 400 Facts

400 ANOS
Belem

400 AN
O

S
B
e
l
e
m



276 277



278 279




