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É com grande orgulho que chegamos à sexta publicação sobre o Círio 

e, desta vez, com um gostinho especial. O motivo é nobre: o título de 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco. 

Então, o que já era patrimônio dos paraenses, há 222 anos, e patrimônio 

Cultural Brasileiro, eleito pelo Iphan, há 10 anos, hoje se tornou um te-

souro importante para o mundo inteiro.

A ideia deste livro é tentar materializar o que é imaterial. Nestas pá-

ginas, o leitor vai entender por quê o Círio se tornou tão importante para 

a humanidade a ponto de carregar o título que poucas manifestações cul-

turais carregam no Brasil. O Círio é mesmo um tema que não se esgota 

nunca, dada a sua magnitude, ao valor de seus símbolos, à sua importân-

cia histórica, a sua riqueza cultural e até econômica. O Círio consegue 

ser uma tradição secular e se modernizar ao longo dos anos, passando 

por gerações, sem perder a sua essência. Este ano, por exemplo, além 

do título concedido pela Unesco, a festa conta com outra novidade: uma 

nova procissão. A romaria dos corredores entra para o calendário oficial, 

mostrando que o Círio com toda a sua grandeza, sempre se renova.

“Círio – Patrimônio Cultural da Humanidade” é uma viagem por cada 

detalhe que faz com que a festa dos paraenses seja uma herança sem 

precedentes para o planeta.

Patrimônio Cultural da Humanidade

The sixth publication on Círio come with great pride and this time also brings 
a special taste. The cause is noble: the title of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity by Unesco. So, what was already heritage of Pará for 222 years, and 
Brazilian Cultural Heritage for 10 years by Iphan, has now become an important 
treasure for the whole world. 

The idea of this book is to try to materialize what is immaterial. In these pages, 
the reader will understand why Círio has become so important to mankind so it 
carries a title that few cultural events carry in Brazil. Círio is even a topic that never 

runs out, given its magnitude, the value of its symbols, its historical importance, its 
cultural richness and even economic. Círio can be a secular tradition and modernize 
itself over the years, going through generations without losing its essence. This year, 
for example, besides the title awarded by UNESCO, the party has another novelty: a 
new procession. The procession enters the corridors to the official calendar, showing 
that Círio with all its grandeur, is in constant renewing. 

“Círio - Cultural Heritage” is a journey through every detail that makes the feast 
of Pará a legacy unprecedented for the planet. 

Patrimônio Cultural da Humanidade
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Assim como a Festa do Círio, este livro foi feito por muitas mãos: editores, jornalistas, pesquisadores, historiadores, publicitários, diretores de arte, produtores, 

equipe de revisão, tradução e fotógrafos. A todo esse time de profissionais talentosos e competentes, o nosso muito obrigado. Todos são imprescindíveis para o su-

cesso da publicação.

Não poderíamos deixar de agradecer também, como em todos os anos, pelo apoio da Arquidiocese de Belém, da Congregação dos Padres Barnabitas e o apoio 

inconteste da diretoria da Festa, especialmente ao Padre Ramos, Reitor da Basílica e presidente da diretoria, ao Diretor coordenador Jorge Xerfan Neto, e ao nosso 

grande parceiro, Flávio Américo, diretor responsável pelos recursos socioeconômicos e filantrópicos.

Nosso obrigado à escritora, Mízar Klautau Bonna por seu notório saber que enriquece a cada ano nossos conhecimentos sobre o Círio. Aprendemos muito com ela.

Aos artistas plásticos Geraldo Teixeira e Jorge Eiró, que em suas obras transformam o Círio em arte. É uma honra tê-los conosco. Ao fotógrafo JM Conduru, nosso 

mais sincero agradecimento por nos ceder gentilmente suas belas imagens.

Nosso muito obrigado, enfim, aos nossos patrocinadores que a cada ano, juntam suas marcas ao nosso grandioso projeto, acreditando e apostando na missão de 

registrar e divulgar esse nosso patrimônio, bem como a todos que colaboraram direta e indiretamente com esta publicação.

Just as Círio’s Party, this book was done by many hands: editors, journalists, researchers, historians, publicists, art directors, producers, staff review, translators and photographers. Our thanks 
goes to the whole team of talented and competent professionals. All are essential to the success of the publication. 

We could not forget to thank, as in every year, the support of Belém Archdiocese, the Congregation of Barnabites Fathers and the unquestioned support of the Board of the Party, especially 
Padre Ramos, Rector of the Basilica, Chairman and Jorge Xerfan Neto, and to our great partner Flávio Américo, director responsible for the socio-economic and philanthropic resources. 

Our thanks to the writer Mizar Klautau Bonna for her knowledge that enriches ours. We learned a lot from her. 
Artists Geraldo Teixeira and Jorge Eiró, who transform Círio in arts in their works. It is an honor to have you with us. Photographer JM Conduru our most sincere thanks for kindly providing us 

beautiful images. 
Many thanks, finally, to our sponsors who each year join their brands to our grand project, believing and investing on a mission to record and promote our heritage as well as to everyone who 

directly and indirectly contributed to this publication.
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“É com grande alegria que a Arquidiocese de Belém comemora mais uma publicação oficial sobre o Círio de Nazaré. Círio – Patrimônio Cultural Imaterial da Humani-
dade” não deixa dúvidas sobre os motivos que levaram a maior festa do povo e da Igreja paraense a receber este título tão importante. O livro mostra cada detalhe desta 

festa; imagens que tornam impossível não se emocionar. É com orgulho que, há seis anos, a Arquidiocese apoia a coleção de publicações especiais sobre o Círio: porque um 

patrimônio imaterial merece ser eternizado nestas páginas.”

“Archdiocese of Belém  celebrates with great joy another official publication of the Círio de Nazaré... Círio - Intangible Cultural Heritage of Humanity”, leaves no doubt about the reasons 
for the greatest party Pará’s people and church to receive such an important title. The book shows every detail of this party; images that make it impossible not to be moved by. It has been six 

years the Archdiocese proudly supports the collection of special publications on Círio: because an intangible heritage deserves to be immortalized in these pages.”

Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Metropolitano de Belém 
e Presidente da Diretoria da Festa
Archbishop of Belém and Chairman of 

the Board of the Party 

Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Belém
Auxiliary Bishop of Belém 

Archdiocese 

Dom Teodoro Mendes
Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Belém 
Auxiliary Bishop of Belém 

Archdiocese 

Dom Irineu Roma Dom Vicente Zico
Arcebispo Emérito de Belém 
 Archbishop Emeritus of Belém

“Patrimônio é um conjunto de bens que pertencem a alguém. Uma herança. E o Círio de Nazaré, o mais novo Patrimônio Cultural Imaterial, eleito pela Unesco, acaba de 

se tornar uma herança para o mundo inteiro. Cada pessoa que chega a Belém para ver o Círio de Nazaré de perto, enxerga nossa festa de uma maneira peculiar. E as Editoras Verde e Guia, ao longo dos seis anos de publicações oficiais sobre o Círio, conseguem destacar cada uma dessas nuances: o olhar do povo, o olhar das mulheres, os bastidores 
de quem faz a festa, a emoção contada através de imagens e músicas. Agora, é a vez de entender, em cada detalhe, o que torna o Círio algo tão particular para o povo paraense 

e, ao mesmo tempo, tão intangível para a humanidade.”

“A patrimony is a set of property belonging to someone. An inheritance. And Círio de Nazaré, the newest Intangible Cultural Heritage, elected by UNESCO, has just become a heritage for the 

whole world. Each person who comes to Belémto see Círio de Nazaré at close, watches our party in a peculiar way. Throughout these six years, Verdes and Guia publishing companys managed 

to highlight each of these nuances: the look of the people, the look of women who make the party behind the scenes, the emotion told through pictures and songs. Now is the time to understand, 

in every detail, which makes Círio something so particular to Pará and  its people and at the same time, so intangible to mankind.”

Jorge Xerfan Neto 
Diretor Coordenador do Círio
Círio Coordinator

Padre Ramos 
Reitor da Basílica Santuário 
Círio Coordinator 
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No coração carrego fé.

No pulso amarro esperança.

Pulsa a crença, sejam atados desejos

E que se arrebentem, aos Vossos pés, os nós

E desamarrem-se os sonhos e a promessaPara que se façam, enfim, reais aos olhos, à alma, ao coração.
O desejo da casa, da cura, do emprego, do amor, da benção, da prosperidade, da jus-

tiça, da compaixão, da piedade.

Mas, sobretudo, o desejo de que pelo menos um dia,

Branco, negro, índio, pobre ou abastado,

No apoiar de uma corda, em ensaiados passos e uníssonos sons, 

Vivam o ensejo de serem todos iguais.

Num domingo qualquer, num outubro de luzes.

Luly Mendonça

In the heart I carry faith.

On the pulse I tie hope.

Belief pulses, wishes be tied

And be torn, to Your feet, the knots

And untie the dreams and the promise

For them finally become real to the eyes, to the soul, to the heart.

The wish for the house, for the cure, for the job, for love, for blessing, for prosperity,

of justice, of compassion, of mercy.

But, above all, the wish that at least one day,

White, black, Indian, poor or wealthy,

On the supporting of a rope, in rehearsed steps and unisons sounds,

Live the opportunity of being all equal.

On a given Sunday, in an October of lights

Luly Mendonça

5
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CÍRIO: PATRIMÔNIO CULTURAL 
IMATERIAL DA HUMANIDADE. 
SABE POR QUÊ?

CÍRIO: INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY. 
DO YOU KNOW WHY? 

Há dois séculos, o Círio de Nazaré é o patrimônio dos paraenses. Uma manifesta-

ção de fé das mais grandiosas do mundo. Sem dúvida, a maior manifestação católica 

da qual se tem registro no planeta. Recebe 2 milhões de pessoas de todo o mundo. 

Acumula 12 procissões em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Engloba uma 

diversidade de riquezas culturais, de costumes, tradições e manifestações de reli-

giosidade e profanas sem precedentes. O curioso é saber que acontece em Belém do 

Pará, norte do Brasil, uma metrópole até bem pouco tempo “esquecida” no mapa.

Em 1994, o Círio de Nazaré foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Cultura 

Brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Mas no fim de 2013, o Círio finalmente ganhou o reconhecimento que merecia: o de Pa-

trimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Ou seja: um patrimônio imaterial 

e intangível do planeta. Além do Círio, só outros três elementos brasileiros fazem 

parte da lista.

For two centuries Círio de Nazaré is the heritage of Pará. Among the greatest manifestation 

of faith in the world. Undoubtedly, the largest Catholic manifestation registered on the planet. 

Receives 2 million people worldwide. Accumulates 12 processions in honor of Our Lady of 

Nazaré. Encompasses a diversity of cultural riches, customs, traditions and expressions of 

religiosity and secular unprecedented. It is curious to know it happens in Belém, a city in 

northern Brazil until recently “forgotten” on the map. 

In 1994, Círio de Nazaré was recognized as Intangible Heritage of Brazilian Culture at the 

Institute of National Historical and Artistic Heritage (Iphan). But at the end of 2013, Círio 

finally won the recognition it deserved: Intangible Cultural Heritage of Humanity by the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). This means an 
immaterial and intangible heritage of the planet. Besides Círio, only three other Brazilian 

evenst are on the list. 

15
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Mas o que compreende afinal um Patrimônio Imaterial da Humanidade? São ex-

pressões, tradições ou traços intangíveis que um determinado grupo ou comunida-

de recebe de seus ancestrais e passa a seus descendentes. É como uma memória que 

nunca se apaga, um costume que atravessa gerações e gerações, gerando identidade 

a um povo. Um Patrimônio Imaterial é uma herança cultural da humanidade. São 

os saberes, os modos de fazer algo, formas de expressão, as celebrações, o folclore 

popular, as danças, festas, costumes, músicas... Seja o que for, deve ter um valor uni-

versal excepcional, que transcenda as fronteiras nacionais e que seja inestimável 

para as gerações atuais e futuras da humanidade.

No Dossiê Círio de Nazaré, elaborado pelo Iphan, eram detalhados a procissão 

principal, a Trasladação, as imagens original e peregrina, a berlinda, a Corda, o Re-

círio, o arraial, o almoço do círio, as alegorias e os brinquedos de miriti como ele-

mentos essenciais da festa, além das outras procissões e iniciativas religiosas, os 

cortejos e eventos culturais que tradicionalmente integram a agenda cultural da ci-

dade nesse período, etc. Todos diferentes formas de expressão de fé, que podem ser 

identificados como elementos tradicionais ao lado de inovações que surgiram nos últimos anos, reflexo da criatividade humana expressada na renovação e atualização 
dessas práticas e rituais. 

O fato de, desde 2004, o Círio de Nazaré ser reconhecido como Patrimônio 

Cultural Brasileiro e ter sido objeto de inventário durante a elaboração de um 

dossiê, foram fundamentais para a indicação do Círio como Patrimônio Imaterial 

da Humanidade junto à Unesco. Ao receber o título, as tradições do Círio passam 

a ser asseguradas e salvaguardadas pela Unesco, a fim de que não se extingua 

com o passar dos anos.

Este livro vai ajudá-lo a entender, ainda que seja impossível traduzir apenas 

em palavras e imagens, afinal, por que o Círio é tudo isso: uma herança de valor 

incalculável não apenas para o povo paraense, mas para o mundo. Coisas que 

você só poderá entender por completo, quando pisar em Belém do Pará, no se-

gundo domingo de outubro.

But what ultimately comprises an Intangible Heritage of Humanity? Expressions, traditions 

and intangible traits that a particular group or community receives from their ancestors 

and passes on to their descendants. Like a memory that never fades, a custom that crosses 

generations and generations, generating identity to a people. An Intangible Heritage is a 

cultural heritage of humanity. Knowledge, ways of doing something, forms of expression, 

celebrations, popular folklore, dances, parties, costumes, music... whatever it is, must have 

outstanding universal value that transcends national borders and that is invaluable for 

current and future generations of humankind. 

Iphan wrote a report on Círio de Nazaré in which were detailed the main procession, the 

Trasladação, the original and the pilgrim images, the Berlinda, the Rope, the Recírio, the Party, 

the Sunday’s Lunch, the floats and miriti toys as essential elements of the party. In addition to 
other initiatives and religious processions, pilgrimages and cultural events that traditionally 

comprise the traditional agenda of the city for that period. All different forms of expression of 

faith, which can be identified as traditional elements alongside innovations that have emerged 

in recent years, reflecting the human creativity expressed in the renovation and upgrade of 
these practices and the rituals. 

The fact that Círio de Nazaré being recognized as Brazilian Cultural Heritage since 

2004 and have been the subject of an inventory during the preparation of the dossier, were 

fundamental to the indication of Círio as the Intangible Heritage of Humanity by the UNESCO. 

Upon receiving the title, the traditions of the Círio shall be secured and safeguarded by 

UNESCO, perduring over the years. 

This book will help you understand, even if it is just impossible to translate into words and 

pictures, why is all this Círio after all: a heritage of inestimable value not only for the people 

of Pará, but to the world. Things that can only be fully understand when live witnessed in in 

Belém do Pará, on the second Sunday in October. 

13 8 13 10
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Os 10 critérios para fazer parte da lista de Patrimônio Imaterial da Humanidade.

(i) Representar uma obra-prima do gênio criador humano.

(ii) Testemunhar uma troca de influências considerável durante um dado período, 
ou numa área cultural determinada, sobre o desenvolvimento da arquitetura, ou da tecnologia das artes monumentais, da planificação das cidades ou da criação de pai-
sagens.

(iii) Fornecer um testemunho único ou excepcional sobre uma tradição cultural ou 

uma civilização viva ou desaparecida.

(iv) Oferecer um exemplo excepcional de um tipo de construção ou de conjunto ar-quitetônico, tecnológico ou de paisagem, ilustrando um ou vários períodos signifi-
cativos da história humana.

(v) Constituir um exemplo excepcional de fixação humana ou de ocupação do terri-
tório tradicionais representativos de uma cultura (ou de várias culturas), sobretudo 

quando o mesmo se torna vulnerável sob o efeito de mutações irreversíveis.

(vi) Estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou à tradições vivas, à ideias, à crenças, ou à obras artísticas e literárias com um significado universal 
excepcional.

(vii) Serem exemplos excepcionais representativos dos grandes estágios da história 

da terra, incluindo o testemunho da vida, de processos geológicos em curso no de-senvolvimento das formas terrestres, ou de elementos geomórficos ou fisiográficos de grande significado.
(viii) Serem exemplos excepcionais representativos de processos ecológicos e bioló-

gicos em curso na evolução e no desenvolvimento de ecossistemas e de comunida-

des de plantas e de animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos.

(ix) Representarem fenômenos naturais ou áreas de uma beleza natural e de uma 

importância estética excepcional.

(x) Conter os habitats naturais mais representativos e mais importantes para a con-

servação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles onde sobrevivem es-

pécies ameaçadas que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência ou da conservação.

The 10 criteria to join the list of Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

(i)  Represent a masterpiece of human creative genius. 

(ii) Witness an exchange of considerable influences during a given period, or within a cultural 
area of the development of architecture, or the monumental arts, the planning of cities or 

creating landscapes technology. 

(iii) Provide a unique or exceptional testimony to a cultural tradition or a living or vanished 

civilization. 

(iv) Be an outstanding example of a type of building or architectural, technological ensemble 

or landscape, illustrating one or more major periods of human history. 

(v) Be an outstanding example of human settlement or occupation of the traditional territory 

representative of a culture (or various cultures), especially when the same becomes vulnerable 

under the effect of irreversible mutations. 

(vi) Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, the beliefs, or 

with artistic and literary works of outstanding universal significance. 

(vii) Be outstanding examples representing major stages of earth’s history, including the 

testimony of life, ongoing geological processes in the development of landforms, geomorphic or 

physiographic elements or of great significance. 

(viii) Be outstanding examples representing ecological and biological processes at work in the 

evolution and development of ecosystems and communities of plants and terrestrial animals, 

aquatic, coastal and marine. 

(ix) Represent natural phenomena or areas of natural beauty and an exceptional aesthetic 

importance. 

(x) Contain the most representative and most significant natural habitats for in situ 
conservation of biological diversity, including those where threatened species that have 

outstanding universal value from the point of view of science or conservation

15
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PORQUE É A MAIOR MANIFESTAÇÃO 
CATÓLICA DO MUNDO
WHY IT IS THE GREATEST CATHOLIC EXPRESSION OF THE WORLD 

Que outra procissão católica você conhece que arrasta 2 milhões de fiéis, vindos de todas as partes do mundo?
O Círio de Nazaré é a maior manifestação católica e uma das maiores manifestações 

populares e religiosas do planeta. Atravessa dois séculos de história, atraindo cada 

vez mais turistas, romeiros, peregrinos, cristãos ou simplesmente curiosos que vêm a 

Belém caminhar por cerca de 3,600 quilômetros de procissão, em meio ao calor e ao 

sufoco da multidão, para ver uma pequena imagem passar em sua Berlinda. É Nossa 

Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, a responsável por tanta comoção.Protegida em uma Berlinda, decorada delicadamente com flores, e envolta em um 
manto confeccionado especialmente para a procissão, ela arrasta pessoas de diver-

sos credos, cores, idades e classes sociais.

São 11 as procissões que a padroeira percorre e que fazem parte do circuito de 

homenagens à ela. Aliás, 12. Este ano, mais uma romaria entra para o calendário oficial da festa. Uma festa que começa muito antes do segundo domingo de outubro, 
data em que acontece o Círio, a mais importante das procissões e onde se pode com-

provar a olhos nus o tamanho da fé dos paraenses.

Pés descalços, velas, casas, objetos e outras esculturas de cera na cabeça para cum-

prir uma promessa. Alguns seguem a procissão de joelhos, outros seguem exaustos 

puxando a corda que protege a Berlinda, símbolo-mor dos promesseiros.

Is there any other known Catholic procession that draws 2 million faithful from all over 

the world? 

Círio de Nazaré is the largest Catholic event and one of the largest popular and religious 

manifestations of the planet. Crosses two centuries of history, attracting more tourists, 

pilgrims, Christians or simply curious who come to Belém to walk for about 3.600 kilometer-

long procession, amid the heat and suffocation from the crowd, to see a small image pass inside 

its Berlinda. Our Lady of Nazaré, patron saint of Pará, is responsible for so much commotion. 

Protected in a Berlinda, delicately decorated with flowers and surrounded by a mantle made 
especially for the procession, the image drags people from different creeds, colors, ages and 

social classes. 

Eleven processions completed by the patron compose part of the tributes. Incidentally, this 

year will be twelve, since another procession joins the official calendar of the party. The party 
that starts long before the second Círio’s second Sunday in October, when it happens the Círio, 

the most important of processions and where naked eyes can be proven size of Pará’s faith. 

Barefoot, candles, houses, objects and other wax sculptures over the head to keep a promise. 

Some follow the procession on their knees; others follow exhausted pulling the rope that 

protects Berlinda, main symbol of pilgrimages. 

5



34 35

Pelo caminho, além das demonstrações de devoção, muitas homenagens: chuvas 

de papel picado, shows pirotécnicos, apresentações musicais ou o ato mais sublime 

de compaixão: a solidariedade. Voluntários distribuem água, prestam serviços para 

a cruz vermelha e ajudam quem não aguenta as quase 7 horas de procissão.

Historiadores, cientistas sociais, economistas, escritores e jornalistas se debru-

çam sobre o tema Círio, tentando explicar um mistério que, talvez, só a força da fé 

possa elucidar. Nossa Senhora de Nazaré está na vida dos paraenses durante todo o 

ano, desde que nasceram. Em cada altar montado em casa, nos nomes batizados em 

homenagem a ela, nos cartazes pendurados nas portas e janelas, pendendo no peito 

em forma de joia. A “Nazinha”, como é carinhosamente chamada por alguns, é quem 

intercede por eles.

Para os paraenses, Círio é sinônimo de alegria, festa, roupa nova, casa limpa e ar-

rumada, mesa farta pro almoço tradicional de domingo, família reunida, cidade com 

uma atmosfera de congraçamento. A população se multiplica e, mesmo sendo uma 

metrópole, Belém, uma cidade pequena, arruma espaço para cada pessoa que chega, 

porque Círio também é sinônimo de hospitalidade, uma das características do povo 

paraense. As casas se abrem para receber familiares distantes, amigos próximos, 

e também amigos dos amigos. É um momento de congregação, para estar com a 

família, com os amigos, por isso que é chamado de “Natal dos Paraneses”. A cidade 

recebe os romeiros, que migram do interior, muitas vezes a pé, e são acolhidas na 

Casa de Plácido. Recebe gente do mundo inteiro! Segundo o Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2013, foram 78 mil 

visitantes de fora do Estado, dos quais 4 mil eram de outros países. Segundo o Dies-

se também, em 2013, Belém levou às ruas 2 milhões e 100 mil devotos no domingo 

do Círio. Um número recorde. A quantidade de jovens na corda ultrapassou os 90% 

com relação aos outros anos.

O Círio é uma grande manifestação não apenas religiosa, mas também cultural. 

Diversos eventos paralelos de cultura, gastronomia e artesanato acontecem durante 

a quadra nazarena. E tudo culmina no segundo domingo de outubro, diante da mul-

tidão que segue a imagem peregrina, cantando, aplaudindo, rezando, caminhando 

da Cathedral da Sé à Basílica Santuário.

Mas é apenas vendo e vivendo de perto o Círio, que talvez seja possível entender 

o que é a força da fé e da devoção. O Círio é uma catarse. Um fenômeno sem prece-

dentes de comparação.

Along the way, in addition to demonstrations of devotion, there are other many tributes: 

showers of confetti, pyrotechnics, musical performances or the most sublime act of compassion: 

solidarity. Volunteers distributing water provide services for the Red Cross and help those who 

cannot handle the almost seven hour-long procession. 

Historians, social scientists, economists, writers and journalists pore over the theme candle, 

trying to explain a mystery that perhaps only the power of faith can elucidate. Our Lady of 

Nazaré means life to Pará throughout the time. Mounted on each altar at home, many are 

named after her; the posters hanging on doors and windows or medals hanging over the 

chest in the form of jewelry.  “Nazinha” as it is affectionately called by some, is the one who 

intercedes for them. 

For Pará, Círio is synonymous with joy, celebration, new clothes, neat and tidy house, table 

set for traditional Sunday lunch, family gathering, a city with an atmosphere of harmony. The 

population multiplies and, even though a metropolis, Belém still a small town, but manages 

space to welcome each person who comes because Círio. A synonymous with hospitality, one 

of the characteristics of the people of Pará. Doors are open to welcome distant relatives, close 

friends and also friends of friends. It is a moment of congregation, to be with family, with 

friends, no wonders it is called “Christmas of the Paraenses”. The city receives the pilgrims, 

who come from the countryside, often on foot, and received in the House of Plácido. Poople 

come from all over the world! According to the Inter-Union Department of Statistics and 

Socioeconomic Studies (Dieese) in 2013 were 78 thousand visitors from outside the state, of 

which 4 thousand came from other countries. According to Diesse, also in 2013, 2.1 million 

devotees took to the streets of Belém on Círio’s Sunday. A record number. The number of young 

people pulling the rope surpassed in 90% compared to other years. 

Círio is not only a major religion event but also cultural. Several parallel events of culture, 

gastronomy and handicrafts happen during Nazarene court. It all culminates on the second 

Sunday of October, before the crowd that follows the pilgrim image, singing, cheering, praying, 

and walking from Cathedral to the Basilica Shrine. 

But just by living it near, Círio may be possible to be understand and what is the strength of 

faith and devotion. Círio is a catharsis. A phenomenon unprecedented in comparison.

15 15
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PORQUE TEM UMA HISTÓRIA QUE 
ATRAVESSOU SÉCULOS
WHY IT HAS A HISTORY THAT HAS LASTED CENTURIES

Séculos e um oceano inteiro. A devoção à Virgem de Nazaré começou ainda no 

século XVII, em Portugal, e está ligada a um cenário de riscos marítimos, naufrágios 

e águas profundas sendo a mais forte referência ligada ao texto de Frei Bernardo de 

brito, que relata o milagre de D. Fuas Roupinho. Segundo a inscrição, Roupinho teria 

sido salvo das águas, na queda de um penhasco, e também salvo da tentação do de-

mônio. A partir disso, deu-se a devoção portuguesa à Virgem de Nazaré que, tempos 

depois, chegaria à Vigia de Nazaré, no Pará.

Tão fortemente ligada aos nautas portugueses que cruzavam os oceanos e, sendo Vi-

gia uma cidade igualmente ligada à pesca e ao domínio das águas, não seria impruden-

te inferir que, em algum momento na história, marinheiros portugueses tenham plan-

tado o culto à Senhora de Nazaré, em Vigia. Em Belém, porém, 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.

Centuries and a whole ocean. Devotion to the Virgin of Nazaré began even in the seventeenth 

century, in Portugal, and it is linked to a scenario of maritime risks, wrecks and deep water. 

The strongest reference relates to the text of Friar Bernardo de Brito, who recounts the miracle 

of Dom Fuas Roupinho. According to the inscription, Roupinho would have been saved from 

the waters, in the fall of a cliff, and also saved from the temptation of the devil. Thus, the 

Portuguese started up devotion to the Virgin of Nazaré that some time later would reach Vigia 

de Nazaré, in Pará. 

So strongly linked to Portuguese sailors who crossed the oceans and, being a watcher for a 

city also linked to fishing and the waters, it would not be unwise to infer that, at some point in 
history, Portuguese sailors have planted the cult of the Lady of Nazaré at that town. In Belém, 

however, devotion to the Virgin of Nazaré would come only in the eighteenth century, with 

the finding of the local Plácido, on the banks of Igarapé Murucutu. From there, the story is 
perpetuated, passed from generation to generation through a Catholic procession that would 

become the world’s largest one. 
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O primeiro Círio em Belém aconteceu em 1793 e foi promovido pelo próprio go-

vernador e capitão general do Grão-Pará, D. Francisco de Sousa Coutinho, inspirado 

já nas procissões em homenagem à Virgem de Nazaré, que ocorriam em Portugal. 

A procissão ocorreu, porém, no mês de setembro, e saiu do palácio do governo em 

direção a sua ermida, onde hoje está a Basílica Santuário. Junto com o Círio, surgi-

ram também outras manifestações que ultrapassavam o sentido religioso da festa. A 

criação da Festa de Nazaré também contemplava um segundo espaço além da devo-

ção à Santa, algo parecido com uma feira: o arraial de Nazaré. O Círio rapidamente 

foi elevado ao posto de grande acontecimento e, até hoje, o arraial de de Nazaré 

apresenta-se como um ponto de referência da cultura paraense durante a quadra 

nazarena. Nele, podemos encontrar particularidades da nossa culinária, nas bar-

racas de comidas típicas; da nossa música, nas apresentações de artistas da terra 

e ligados à igreja católica; além do nosso artesanato. Tradições que, mesmo com a 

modernidade, se mantém vivas até hoje.

The first Círio happened in Belém in 1793 and was promoted by then governor and general 
captain of Grão Pará, Dom Francisco de Sousa Coutinho, already inspired by the processions 

in honor of the Virgin of Nazaré taking place in Portugal. However, the procession took place 

in September, and left the government palace towards its hermitage, where now stands the 

Basilica Shrine. Along with Círio, also emerged other manifestations that went beyond the 

religious meaning of the festival. The creation of the Feast of Nazaré also completed a second 

space beyond the saint’s devotion, something like a trade: the camp of Nazaré. Círio was 

quickly elevated to the rank of major event and, even today, the Party of Nazaré appears as a 

point of reference of Para culture during Nazarene court. There can be found peculiarities of 

our cuisine, typical food stalls; our music, live performances of local artists connected to the 

Catholic Church; beyond our craft. Traditions that remains active today in spite modernity. 
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Percurso do primeiro Círio (1793) / Route of first Círio (1793)

Fonte: livro “Barnabitas no Brasil, 100 anos”

Percurso atual do Círio / Current route of Círio 
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PORQUE REFLETE EM UMA 
PEQUENA IMAGEM... 
UMA GRANDE FÉ! 
WHY A SMALL IMAGE REFLECTS... A GREAT FAITH! 

Um dos grandes mistérios da festa da fé: como uma imagem tão pequena conse-gue mover tamanha multidão?
O Círio de Nazaré guarda muitos mistérios, e o principal deles está ligado a origem 

da própria imagem, ainda por volta de 1700, quando a atual Avenida Nazaré ainda 

se chamava Estrada do Maranhão. Conta a lenda que um morador da região, Plácido 

José de Souza, havia saído para caçar e, no meio do caminho, às margens do igarapé 

Murucutu, encontrou uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora de Naza-

ré. Plácido levou seu achado para casa, mas no dia seguinte ela havia desaparecido. 

Ele decidiu voltar então ao local onde a encontrou e, para sua surpresa, encontrou-a 

lá, naquele mesmo local onde ele a havia encontrado antes. Plácido insistiu e levou-

-a pra casa,mas a imagem voltou a desaparecer e reaparecer 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 igarapé. Todos passaram a acreditar que aquilo era uma espécie de milagre: a 

imagem expressava sua vontade de fazer morada naquele local. E foi lá, então, que 

foi construída a primeira capela para guardar a santinha, onde hoje, encontra-se a 

majestosa Basílica Santuário.

One of the great mysteries of the feast of faith: how such a small image can move a 

multitude? 

CÍrio de Nazaré holds many mysteries, and the main one is on the origin of the image itself, 

even still around 1700, when then Avenida Nazaré was still called Maranhão Road. Legend has 

it that local resident Plácido José de Souza had gone hunting and along the way, on the banks 

of the creek Murucutu and found a small wooden statue of Our Lady of Nazaré. Placido took 

his find home, but the next day the image was gone. He then decided to return to the site where 
you found it and, to his surprise, he found it there, in that same place where he had met before. 

Plácido insisted and took her home again, but the image returned to disappear and reappear 

in the stream, repeatedly. Taking cognizance of the fact, governor Don Francisco de Souza then 

suggested that the image was taken to the Government Palace and stayed there under the care 

of the military guard. No avail. It left the palace and reappeared in the stream. All have come 

to believe that it was a kind of miracle: the image expressed the desire to make its home there. 

And it was there, then, that the first chapel was built to guard the little saint, where today is 
the majestic Basilica Shrine. 

15
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Hoje, existem duas imagens de Nossa Senhora de Nazaré oficiais: a original e a 
imagem peregrina, uma espécie de réplica. A original, chamada “autêntica” ou “ima-

gem do achado”, é a que segundo a lenda, foi encontrada pelo caboclo Plácido, es-

culpida em madeira com 28 cm de altura, trazendo em seu colo o menino Jesus, segurando um globo. Esta imagem fica no altar-mor da Basílica Santuário, protegida 
por uma redoma de cristal entre obras de arte que representam anjos, nuvens e es-plendores. Às vésperas do Círio, a imagem desce do Glória e fica mais perto dos fiéis 
durante toda a festividade.

A outra , chamada de “peregrina”, é uma versão feita por uma questão de segu-

rança, e passou a substituir a imagem original nas procissões do Círio, a partir de 1969. É ela quem cumpre toda a agenda de procissões e eventos oficiais do Círio de 
Nazaré. A imagem peregrina foi encomendada ao escultor italiano Giacomo Muss-

ner, e 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.

At the present, there are two official images of Our Lady of Nazaré: the original and the 
pilgrim image, a kind of replica. The original, called “authentic” or “founded image” is the 

one that according to legend, was found by Plácido Caboclo, carved in wood with 28 cm 

high, bringing in her lap infant Jesus holding a globe. This image is in the main altar of the 

Basilica Sanctuary, protected by a dome of crystal between works of art that represent angels, 

clouds and splendor. On Círio’s eve, the image of Glory descends and gets closer to the faithful 

throughout the festival. 

The other, called “pilgrim” is a version made for the sake of safety, and has replaced the 

original image in processions of the Círio from 1969. This one fulfills all processions and 
official events of Círio de Nazaré. The pilgrim image was commissioned to Italian sculptor 
Giacomo Mussner, and is not - necessarily - a replica of the original. In this version, the Virgin 

of Nazaré won traces the Amazon woman, and the baby Jesus resembles the mestizo and the 

local Indian inhabitants. 

3 9 15
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PORQUE POSSUI UM NÚMERO 
RECORDE DE ROMARIAS 
WHY IT RECORDS NUMBER OF PROCESSIONS 

Quando se fala em Círio de Nazaré não se fala somente da procissão que acontece 

no segundo domingo de outubro, mas de toda a quadra nazarena. Para se ter uma 

ideia, somam 12 o número de romarias que levam a imagem peregrina durante o pe-

ríodo da festa. Homenagens feitas por motoqueiros, ciclistas, náuticos e até, crian-

ças. São mais de 126 km no total, e o número muda a cada ano, já que uma delas, a 

“Procissão da Festa”, sempre sai de locais diferentes. Sem contar que, este ano, uma 

nova romaria entrou para o rol das procissões: a romaria dos corredores.

When we talk about Círio de Nazaré not only we speak of the procession on the second Sunday 

of October, but about the entire Nazarene court. To have a better picture, 12 festivals take the 

pilgrim image during the party. Tributes are made by bikers, cyclists, sailors and even children. 

More than 126 kilometers in total, and the number keeps on increasing every year, as one of 

them, the “Procession of the Party” always leaves from different locations. Not to mention that, 

this year, a new pilgrimage joined the roster of the processions: Runners’ Procession.

11
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Traslado para Ananindeua

A primeira das procissões acontece na sexta-feira que antecede o Círio: um per-

curso de 48,5 km que leva a imagem peregrina para os municípios de Ananindeua 

e Marituba, vizinhos de Belém. A saída é da Basílica Santuário, na Avenida Nazaré, 

centro da cidade, sempre ao meio-dia; passa por Marituba e termina na Igreja de 

Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Uma procissão que dura cerca de 8 ho-

ras e que passou a fazer parte da programação do Círio, em 1992.A imagem fica em um palanque armado em frente à Igreja Matriz e passa a noite 
em vigília, para sair na manhã seguinte, em uma nova romaria.

Romaria Rodoviária

Criada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas (Sindicarpa), em 

1989, vem sendo organizada pela Diretoria da Festa desde 2000. É no sábado pela 

manhã, véspera do Círio, após uma missa realizada às 5h, que a Romaria Rodovi-

ária leva a imagem peregrina de Ananindeua ao distrito de Icoaraci. A imagem é 

transportada em uma Berlinda no alto de um carro, sempre protegida pela Guar-

da da Santa, acompanhada pelos carros da Diretoria do Círio, da Polícia Rodoviária 

Federal, da Cruz Vermelha e centenas de outros veículos. Passa pela BR 316 e pela 

rodovia Augusto Montenegro até Icoaraci, num percurso de 24 km.

Às 8h da manhã, horário em que normalmente a procissão chega ao distrito, é 

celebrada uma missa. Às 9h, a imagem é colocada em uma embarcação para seguir viagem na próxima romaria: a fluvial.

Transfer to Ananindeua 

The first of the processions takes place on Friday prior to Círio: a route of 48.5 km that takes 
the pilgrim image to neighboring towns of Ananindeua and Marituba. The pilgrimage leaves 

Basílica Shrine on downtown Nazaré Avenue always at noon; goes by Marituba and ends at 

the Church of Our Lady of Graces in Ananindeua. A procession that lasts about 8 hours and it 

became part of Círio’s program in 1992. 

The image stands in an armed podium in front of the main church and spends the night in 

vigil, to leave the next morning in a new pilgrimage. 

Road Procession

Created by the Trade Union of Cargo Transportation (Sindicarpa) in 1989, is being 

organized by the Party Board since the year 2000. After a Mass held at 5pm on Saturday 
morning, Círio’s eve, the Road Procession leads the pilgrimage image from Ananindeua to the 

district of Icoaraci. Transported in a Fringe on top of a car, the image is always protected by 

the Holy Guard, accompanied by cars of the Board of the Party, of the Federal Highway Police, 

of the Red Cross and hundreds of other vehicles. Passes through BR 316 and highway Augusto 

Montenegro until Icoaraci, a 24 km distance. 

At 8am, time for the procession usually reach the district, a Mass is celebrated. At 9am, the 

image goes on a boat trip to follow in the next pilgrimage: River Procession.

15 3
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Romaria Fluvial

Logo após a missa no Trapiche de Icoaraci, por volta das 9h, a imagem peregri-

na segue pelo rio Guamá, num percurso de 10 milhas náuticas (cerca de 18 km), 

até a Praça Pedro Teixeira. A primeira romaria Fluvial, em 1986, contava com 30 

barcos, criada pelo presidente da Paratur, na época, Carlos Rocque. Hoje, mais de 

mil embarcações, entre barcos, lanchas, balsas e veleiros acompanham o “Círio das Águas”, decorados com flores e com direito a muitas homenagens e fogos, durante o 
percurso. A chegada, por volta das 11h, acontece na escadinha do cais do porto, ao 

lado do Estação das Docas, onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é recebida com honras de Chefe de Estado, pela Polícia Militar, e por centenas de fiéis que a 
aguardam nas ruas.

River Procession

Soon after the Mass at Trapiche in Icoaraci, around 9am, the pilgrim image sails around 10 

nautical miles on Guama river (about 18 km) to Plaza Pedro Teixeira. The first River Procession 
happened in 1986, carried 30 boats and was created by then president of Para Tourism Company 

Carlos Rocque. Today, more than a thousand vessels, including boats, barges, ferries and sailboats 

follow the “Círio of the Waters”, adorned with flowers and entitled to many honors and fires 
shows along the route. Arrival happens around 11am, on the stairways next to the Dock Station, 

where the image of Our Lady of Nazaré is received with honors by the Head of State, by the 

Military Police, and hundreds of faithful who await on the streets. 

5 15
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Moto Romaria

A Romaria Fluvial chega à escadinha e no mesmo momento é conduzida por mo-

tociclistas que a aguardam para o início da Moto Romaria. É nesse momento que re-

ligião e cultura se integram: de um lado, o grupo folclórico do Arraial do Pavulagem 

faz sua homenagem à padroeira e segue num arrastão de música e cor pela Boule-

vard Castilhos França, enquanto os motoqueiros conduzem a Imagem em procissão 

até o Colégio Gentil Bittencourt. Centenas de motociclistas, ciclistas e outros veícu-

los a escoltam por 2,6 km. A procissão foi criada em 1990, pela Federação Paraense de Motociclismo e, a cada ano, reúne mais fieis.
Quando a Moto Romaria chega com a imagem ao colégio Gentil, ao meio-dia, 

acontece uma das cerimônias mais esperadas do Círio: a imagem original de Nossa 

Senhora de Nazaré, a mesma encontrada por Plácido, em 1700, segundo a lenda, que fica recolhida no Glória durante o ano todo, desce sobre o altar-mor da Basí-
lica Santuário. Milhares de peregrinos aguardam para ver de perto a pequena e 

sagrada imagem de 28 centímetros, em meio a cânticos e orações. Um ritual que acontece desde 1969 e emociona os fiéis desde 1992, pois até esta data, era feito 
a portas fechadas. Agora, é o momento de aguardar a saída da próxima procissão, 

às 18h: a Trasladação.

Motorcycle Procession 

River Pilgrimage reaches the stairways and is promptly driven by riders who are waiting for 

the start of Moto Pilgrimage. This is where religion and culture are integrated: from one side, 

the folk group Arraial do Pavulagem makes its homage to the patron saint and follows a trail 

of music and color along Boulevard Castillhos França, while bikers lead to image in procession 

until Gentil Bittencourt school. Hundreds of motorcyclists, cyclists and other vehicles escort 

along the 2.6 kilometer-long procession. The pilgrimage was created in 1990 by Para 

Motorcycling Federation and every year brings together more and more believers. 

When Moto Procession arrives with the image to Gentil Bittencourt at noon, hosts one of 

the most anticipated ceremonies of Círio: the original image of Our Lady of Nazaré, the same 

found by Plácido in 1700 according to legend, reclosed in Glory throughout the year, descends 

upon the altar of the Basilica Sanctuary. Thousands of pilgrims waiting to see at closely the 

small and sacred image of 28 cm, amid chants and prayers. A ritual that takes place since 1969 

and wows faithfuls since 1992, because to this date was done behind closed doors. Now is the 

time to wait for the output of the next procession, at six in the evening: the Trasladação. 

15 6
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Trasladação

Chamada antigamente de “Antecírio”, a Trasladação é a romaria mais importante 

e numerosa, depois do Círio de Nazaré. A cada ano o número de pessoas que acom-

panha a procissão aumenta e o espaço na corda atrelada à Berlinda tem sido tão 

disputado quanto no Círio. Sim, a romaria é a única, ao lado da principal, em que 

existe a presença da corda.

Realizada no sábado à noite, após a missa das 5h, no colégio Gentil Bittencourt, a 

procissão passa pelas mesmas ruas e trajeto do Círio, só que em sentido inverso. Os fiéis se dirigem em procissão do Colégio até a Igreja da Sé, em cerca de 3,6 km de 
caminhada, durante cerca de cinco horas.

A Berlinda, que leva a imagem, é sempre decorada especialmente para a ocasião. 

Assim, como no Círio, uma corda é puxada por promesseiros durante todo o per-

curso, protegendo a Berlinda. A Trasladação acontece a noite, o que tornam as ho-

menagens e o momento ainda mais bonito: a cidade se ilumina... os camarotes, os 

prédios e casas, por onde passa a Virgem de Nazaré, se enfeitam e prestam as mais 

belas homenagens, como corais, chuvas de papel picado, cascatas de luzes e fogos. A 

Procissão é também iluminada por velas levadas pelos devotos. Um dos momentos 

mais emocionantes da procissão é o show de fogos dos estivadores e arrumadores, 

um espetáculo de cores e luzes no ar que dura cerca de 15 minutos e emociona os fieis. As ruas paralelas ficam intrafegáveis, lotadas de pessoas que aguardam nas 
esquinas para ver a passagem da Santa.

Não se sabe exatamente a data da primeira Trasladação, mas ela foi realizada pelo 

governador Francisco de Souza Coutinho, junto com o Capelão do Palácio, Padre José 

Roiz de Moura, da Matriz até o Palácio. Em 1887, a saída já era do colégio Gentil, na 

época, Colégio Amparo, mas em seu antigo endereço. A partir de 1906, já com novo 

nome (Gentil) e em novo endereço, a Trasladação passou a sair do local de onde sai 

até hoje. Mas só em 1988, a Trasladação passou a fazer o trajeto inverso do Círio. Até 

esta data, ela seguia pela Avenida Governador José Malcher até a Cathedral da Sé.

Trasladação 

Formerly called the “Antecírio”, Trasladação is the most important and numerous 

pilgrimage after Círio de Nazaré itself. Each year the number of people accompanying the 

procession increases and the space in the rope tied to Berlinda is as coveted as Círio. Yes, 

Trasladação is the only procession along with the main one to holds a rope. 

Held on Saturday evening after the 5pm Mass at Gentil Bittencourt, the procession goes 

through the same streets and path of Círio, only in reverse. Followers head in procession from the school until Sé Cathedral, about a 3.6 km walk for about five hours. 
Berlinda takes the image always decorated for the occasion. Just as in Círio, a rope is 

pulled by believers all the way, protecting Berlinda. The Trasladação happens at night, 

which brings even more beauty to the moment and its tributes: the city lights up…cabins, 

buildings and houses, through which passes the Virgin of Nazaré, adorn themselves and 

provide the most beautiful tributes, such as coral, rain of shredded paper, cascades of lights and fireworks. The procession is also illuminated by candles carried by devotees. One of the most exciting moments is the fireworks show of stevedores and ushers, a spectacle of 
lights and colors in the air that lasts about 15 minutes and amuses all. The side streets are 

impassable, crowded with people waiting on street corners to see the passage of Santa. No one knows the exact date of the first Trasladação, but it was held by Governor 
Francisco de Souza Coutinho, along with the Chaplain of the Palace, Father José Roiz 

de Moura, from Matrix to the Palace. In 1887, the starting point was already at Gentil 

Bettencourt, then Amparo School, but in its old address. From 1906, now with new and 

kind name and address, Trasladação began to leave the site where it leaves today. But only 

in 1988, Trasladação became the reverse path of Círio. To that date, it followed on Governor 

José Malcher Avenue to the Cathedral of Sé. 
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Círio

Finalmente é chegado o momento mais esperado da festa: o segundo domingo de 

outubro começa cedo para os que acompanham a procissão. Às 3h, os promesseiros 

da corda já se dirigem à concentração, na Cathedral da Sé, onde a imagem passou 

a noite após a Trasladação. Às 7h, após a celebração da missa das 5h30, em frente 

à Cathedral, a padroeira segue de volta pelo caminho que atravessou na véspera, arrastando uma multidão de cerca de dois milhões de fiéis até a Praça Santuário. Promesseiros disputam espaço na corda, devotos e fieis seguem segurando velas, 
objetos na cabeça para pagar promessas, cantando e rezando. Carros quase alegóri-

cos confeccionados especialmente para carregar os objetos de ceras seguem junto a 

procissão: os carros dos milagres e das promessas. Outros carros também seguem 

na procissão: Carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, Carro dos Anjos, 

Barca com Velas, Barca Portuguesa, Carro dos Anjos, Barca com Remos, Carro Dom 

Fuas e Carro da Santíssima Trindade. O trabalho de voluntários deve ser destacado: 

pessoas distribuem água para os promesseiros da corda, outras ajudam no traba-

lho da cruz vermelha, etc. Durante o trajeto, muitas manifestações e homenagens 

acontecem ao passar a Virgem: show de cantores, chuvas de rosas, papel picado, 

foguetórios. A procissão termina com uma grande missa na Praça Santuário, onde a Imagem fica exposta em um altar, para que os fiéis a visitem pelos próximos 15 dias.
A cada ano, o Círio atrai mais turistas e romeiros, do mundo inteiro. São cerca de 

cinco horas de procissão. Em 2004, aconteceu o maior Círio da história: 9 horas e 15 

de caminhada. No mesmo ano, o Círio recebeu o título de Patrimônio Cultural de Na-

tureza Imaterial, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O primeiro Círio da história aconteceu dia 8 de setembro de 1793, no dia seguin-

te em que a imagem da Santa havia sido transferida de sua ermida na estrada do 

Utinga para o Palácio do Governo. O ato aconteceu com pompa: 1.932 soldados da 

milícia no cortejo e gente de toda a redondeza. Até 1854, era realizado à tarde, e até 

1881, a procissão saia da Capela do Palácio do Governo. A partir de 1882, ele passou 

a sair da Cathedral da Sé. Já o segundo domingo de outubro, foi instituído como data oficial a partir de 1901.

Círio

Finally comes the most awaited moment of the party: the second Sunday of October 

starts early for accompanying the procession. At 3 in the morning, followers from the rope 

already heading to concentration in the Sé Cathedral, where the image spends the night 

after Trasladação. At 7am, after the celebration of 5:30 am Mass in front of the Cathedral, 

the patron traces back the path that went through yesterday, trailing a crowd of about two 

million faithful to the Sanctuary Square. Pilgrimages jostle for space on the rope, devotees 

and worshipers holding candles follow, objects over heads to pay promises, singing and 

praying. Cars specially adorned and prepare for carrying wax objects follow along the 

procession: the cars of miracles and promises. Other cars also follow in the procession: 

Car of Plácido, Scouts Tent, Barca Nova, Car of Angels, Boat with Candles, Portuguese Boat, 

Boat with Oars, Car Dom Fuas and Car of the Holy Trinity. The work of volunteers should 

be highlighted: people distributing water for promises payers’ rope, others help in the Red 

Cross, etc. Along the way, many demonstrations and tributes happen while the Virgin passes by: singers performances, showers of roses, shredded paper, fireworks. The procession ends 
with a large mass at the Sanctuary Square, where the image is exposed on an altar to be 

visited by the faithful for the next 15 days. 

Each year, Círio attracts more tourists and pilgrims from around the world during the about five hour-long procession. In 2004, there was the longest Círio in history: 9 hours and 
15 minute. In the same year, Círio received the title of Intangible Cultural Heritage by the 

Institute of National Historical and Artistic Heritage (Iphan). The first Círio in history happened on September 8, 1793, the day on which the image 
of Santa had been transferred from its hermitage in the road Utinga to the Government 

Palace. The ceremony took place with pomp: 1,932 militia soldiers in procession and people 

from all over the neighborhood. Until 1854, it was held in the afternoon, and until 1881, 

the procession left the Chapel of the Government Palace. From 1882 it began to leave Sé Cathedral. Since 1901, the second Sunday of October was established as the official date.
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Ciclo Romaria

No sábado posterior ao Círio, acontece a romaria dos ciclistas, criada há apenas 

10 anos, mas já tradicional. Acontece em parceria com a Associação Brasileira de 

Esportes de Aventura. É às 8h que a procissão sai da Praça Santuário, em Nazaré, 

levando cerca de cinco mil ciclistas por trajetos que mudam a cada ano. O que não 

muda é a distância: são 9km percorridos.

Romaria da Juventude

É no mesmo sábado em que acontece a Ciclo Romaria, que é realizada a Romaria 

da Juventude, geralmente à tarde. É a vez dos jovens homenagearem a padroeira 

do Pará em uma procissão animada: um trio elétrico puxa várias comunidades de 

jovens. Organizada pela Basílica Santuário de Nazaré e Catequeses das Paróquias, 

desde 2011, a romaria tem como intuito integrar todas as paróquias em torno da 

realização da festa e aproximar os jovens da devoção. Ela sai da Comunidade São 

Brás e vai até o altar da Praça Santuário.

Romaria das Crianças

No domingo seguinte, o primeiro após o Círio de Nazaré, é a vez das crianças irem 

às ruas prestar suas homenagens à Nossa Senhora. A romaria sai da Praça Santuá-

rio às 8h da manhã, percorre várias ruas do bairro de Nazaré, e volta para a Praça 

Santuário. Foi criada em 1990 e contou com cerca de 1500 participantes, mas a cada 

ano o número de crianças cresce, acompanhadas dos pais ou dos avós, que, não con-

seguem mais acompanhar o Círio ou a Trasladação. Nesta procissão, além da Berlin-

da com a Imagem, também existem o Carro dos Milagres e o dos Anjos.

Romaria dos Corredores

É a grande novidade do ano de 2014. Aprovada pela diretoria da Festa e pela Ar-quidiocese como a mais nova romaria oficial do Círio, a romaria dos corredores re-

úne uma comitiva de atletas de rua de Belém. A data escolhida foi o sábado que 

antecede a Procissão da Festa (dois sábados após o Círio) e o percurso será de 8km, 

com início e término na Praça Santuário. Sem caráter competitivo e de pouca ve-

locidade, o intuito é acompanhar a Imagem peregrina de perto. É mais uma forma 

de homenagear Nossa Senhora de Nazaré, visto que os adeptos da corrida de rua 

crescem cada vez mais.

Bicycle Procession 

On Saturday after Círio it is the Bikers Procession, created only 10 years ago, but already 

traditional. It happens in partnership with the Brazilian Association of Adventure Sports. The 

procession leaves at 8am the Sanctuary Square in Nazaré, taking about five thousand cyclists 
through paths by which change every year. What does not change is the distance: 9km are 

covered. 

Youth Procession 

Happens on the same Saturday of Bicycle Pilgrimage, usually in the afternoon. It is time to 

pay homage to the patron saint of young people of Pará in a lively procession: an electric trio 

pulls various youth communities. Lead the Basilica of Nazaré and Catechesis of Parishes since 

2011, the pilgrimage has the intention to integrate all parishes around the day of celebration 

and bring young people closer to piety. It leaves the Community São Brás and goes to the altar 

in Sanctuary Square. 

Children Procession 

The following Sunday after Cirio de Nazaré is the time for children go on the streets to pay 

their respects to Our Lady. The procession leaves Sanctuary Square at 8 am, walks through 

many of the streets of Nazaré neighborhood and back to the Sanctuary. It was established in 

1990 and featured approximately 1,500 participants, but each year the number of children 
increases, accompanied by their parents or grandparents, who can no longer keep the up with 

Círio or Trasladação. In this procession, in addition to Berlinda carrying the image, there are 

also the car of Miracles and Angels. 

Runners Procession

It is the big news of  year 2014. Approved by the Board of the Feast and the Archdiocese as 

the newest official Círio pilgrimage, gathers runners and athletes in the street of Belém during 
the Saturday before the Procession the Party (two Saturdays after Cirio). Runs through an 8km 

route beginning and ending at Sanctuary Square. Without competitive nature and low speed, 

the intention is to follow the pilgrim image closely. It’s a way to honor Our Lady of Nazaré as 

fans of street racing grow ever more. 
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Procissão da Festa

É a penúltima romaria e a terceira mais antiga, depois do Círio e da Trasladação. 

A cada ano, o percurso de cerca de 2,8 km muda. Acontece no segundo domingo, 

após o Círio, com saída às 8h da Praça Santuário, após uma missa. A procissão é 

acompanhada pela Diretoria da Festa de Nazaré e as comunidades que fazem parte 

da Basílica Santuário e organizada pelas próprias comunidades ligadas à Basílica. A cada ano, uma das comunidades é prestigiada pela procissão. O percurso é definido 
pelo pároco da Basílica e de acordo com a localidade da comunidade contemplada.

A data da primeira procissão da Festa é incerta, mas sabe-se que em 1881 já exis-

tia. Até 1953 era realizada à tarde, e em 1954 passou para a manhã, graças às chuvas.

Recírio

O Recírio encerra oficialmente a Festividade Nazarena. É quando os paraenses se 
despedem da Padroeira. Acontece 15 dias após O Círio, sempre em uma segunda-

-feira. Primeiro é realizada uma missa campal na Praça Santuário, às 6h. Após a mis-

sa, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré volta ao Glória, sobre o altar-mor da Basílica Santuário. Um momento bonito, quando milhares de fiéis se despedem 
acenando lenços brancos, enquanto o arcebispo de Belém caminha até o nicho, para 

retirar a pequena imagem e erguê-la para os abençoar. Ela volta para sua redoma 

de cristal, para aguardar até o próximo Círio. É nesse momento que acontece a Inci-

neração das Súplicas: pedidos deixados aos pés da imagem original. A queima dos 

pedidos representa o seu envio aos céus.

Às 7h, a imagem peregrina é conduzida, por um percurso de 250 metros, em di-reção à Capela do Colégio Gentil Bittencourt, saudada e aclamada pelos fiéis que 
acompanham a caminhada ou a assistem pelas janelas de suas casas. Entre muitas orações, canções e fogos de artifício, os fiéis prestam suas últimas homenagens à Santinha. fogos de artifício e pela espera da Festa no próximo ano.

Procession of the Party

It is the penultimate pilgrimage and the third oldest after Círio and Trasladação. Each year, 

the about 2.8 km path varies. Happens on the second Sunday after Círio, leaving at 8am from 

the Sanctuary Square after a mass. The procession is accompanied by the Executive Board of 

the Feast of Nazaré. The communities that are part of the Basilica Shrine and are organized 

by Basílica communities themselves. Each year, one of the communities is prestigious by the 

procession. The route is defined by the pastor of the Basilica and according to the location of 
the contemplated community. 

The date of the first Procession of the Feast is uncertain, but we know that already existed 
in 1881. Until 1953, was held in the afternoon, and from 1954 moved to morning thanks to 
the rains. 

Recírio

Recírio officially closes the Nazarene Feast. That is when paraenses say goodbye the Patron. 
Happens 15 days after Círio, always on a Monday. First is held an open air mass at Sanctuary 
Square at 6pm. After Mass, the original image of Our Lady of Nazaré returns to Glory, on the 

main altar of the Basilica Sanctuary. A beautiful moment, when thousands of faithful bid 

farewell waving white handkerchiefs, while the Archbishop of Belém walks to the niche, to 

remove the image and lift it to bless. She returns to its dome crystal, to wait for next Círio. 

That is the moment of the Incineration of Supplication: requests left at the foot of the original 

image. The burning of wishes means they were sent to heaven. 

At 7am, the pilgrim image is driven though 250 meters, towards Gentil Bittencourt School 
Chapel, hailed and acclaimed by the faithful who follow the walk or watch through the 

windows of their homes. Among many prayers, songs and fireworks, the faithful pay their last 
respects to Santinha. Fireworks wait for the next year. 
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PORQUE COMEÇA E TERMINA NAS 
MAIS BELAS IGREJAS DO BRASIL

WHY IT BEGINS AND ENDS IN THE MOST BEAUTIFUL CHURCHES 
OF BRAZIL 

Tratar o Círio de Nazaré como um patrimônio cultural é absolutamente possível e necessário, pois não é difícil perceber a maneira com que ele se incorpora à história, 
tradição e cultura do povo paraense. A procissão liga diretamente duas das mais 

belas igrejas da cidade e do Brasil: as seculares Catedral da Sé e Basílica Santuário, 

respectivamente, partida e chegada do Círio de Nazaré.

No segundo domingo de outubro, a berlinda com a imagem peregrina de Nossa 

Senhora de Nazaré amanhece na catedral Metropolitana de Belém, a Catedral da Sé. 

O templo começou a ser construído no século XVIII de maneira bem lenta. Quase 

sete anos após o início de sua construção, a obra foi assumida pelo arquiteto italia-

no Antônio Landi. Ele imprimiu suas características principalmente na fachada da 

igreja, que apresenta duas torres inspiradas na região da Bolonha, na Itália, além de 

dois frontões em estilo neoclássico.

Treat Círio de Nazaré as a cultural heritage is absolutely possible and necessary, it is not 

hard to see the way it incorporates the history, tradition and culture of Pará people. The 

procession directly links two of the most beautiful churches in Belém and Brazil: secular Sé 

Cathedral and Basilica Shrine, respectively, starting and finishing point of Círio de Nazaré. 
On the second Sunday of October, the pilgrim image of Our Lady of Nazaré dawns in the 

Metropolitan Cathedral of Belém, the Sé Cathedral. The temple began to be slowly built in the 

eighteenth century. Nearly seven years after the start of its construction, the work assumed 

by Italian architect Antonio Landi. He printed its characteristics mainly on the facade of the 

church, which features two towers inspired by the Bologna region of Italy, and two gables in 

neoclassical style. 
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A Catedral da Sé recebe a imagem na noite anterior ao Círio, na Trasladação. A 

imagem pernoita na igreja e, na manhã de domingo, após uma missa solene, parte 

em direção à Basílica Santuário.

Bem mais jovem que a Catedral, a Basílica foi construída no início do século XX 

pelos padres barnabitas. Possui estilo neoclássico e seu projeto arquitetônico foi inspirado na Igreja de São Paulo Extramuros, que fica em Roma. Quem entra na igre-

ja é presenteado com um rico conjunto de obras de arte. Vitrais, mosaicos, estátuas, 

lampadários... Tudo salta ao olhos e encanta em cada detalhe. É o ponto de chegada da procissão do Círio e também onde fica guardada a imagem original de Nossa Se-

nhora de Nazaré, na parte mais alta do altar principal, no chamado Glória, feito por 

nada menos que 13 toneladas de mármore.

Em 2006, a Basílica foi elevada à categoria de Santuário Mariano, pois é um ponto de pe-

regrinação dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, vindos de todas as partes do mundo.

Sé Cathedral receives the image on the night before Círio, called Trasladação. The image 

in the church overnight and on Sunday morning, after a solemn mass, leaves toward the 

Basilica Shrine. 

Much younger than the Cathedral, Basilica was built in the early twentieth century by 

Barnabites priests. It has a neoclassical style and its architectural design was inspired by the 

Church of St. Paul, in Rome. Whoever enters the church is presented with a rich collection 

of works of art. Stained glass, mosaics, statues, chandeliers... Everything bounces eyes and 

delights in every detail. It is the arriving point of Círio procession and the place housing the 

original image of Our Lady of Nazaré, on the highest part of the main altar called the Glory – 

an altar made by no less than 13 tons of marble. 

In 2006, the Basilica was elevated to the Marian Shrine, a point of pilgrimage for devotees of 

Our Lady of Nazaré coming from all parts of the world.

2 2 10

5 2

13

2



70 71

10 12



72 73

Os Vitrais do Círio - Basílica Santuário
The Windows of Círio - Basílica Santuário

Monge Abade Romano
Monk Abage Romano

A Cabana de Plácido
Plácido’s Hut

A Ermida de Antonio Agostinho
The Hermitage of Antonio Agostinho

A Igreja de Taipa
The  Mud Church

O Círio com a Berlinda
Círio and the Berlinda

Dom Fuás Ropinho
Dom Fuas Ropinho

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

Fotos: Ivan Cardoso
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PORQUE CARREGA A SIMBOLOGIA 
DA FÉ EM SEUS ÍCONES 
WHY IT BEARS SYMBOLS OF FAITH ON ITS ICONS 

Além da Imagem, a original e a peregrina, diversos símbolos fazem parte do Círio, todos com um significado único, o que torna o Círio ainda mais especial. São ícones que 
atravessaram séculos, décadas, e se tornaram tradicionais dentro da celebração.

Beyond the Image, the original and the pilgrim, various symbols are part of Círio. All have a single meaning, which makes Círio even more special. The icons crossed centuries, decades, and have 

become traditional in the celebration. 
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O Manto: vestindo fé

Segundo conta a lenda, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encon-

trada por Plácido, vestia um manto. A tradição foi mantida e, ao longo dos anos, 

ela ganhou vários mantos decorados, bordados e cuidadosamente preparados. Em 

1953, a imagem original recebeu um manto bordado a ouro e pedras preciosas, du-

rante o 6º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém, ocasião em que re-cebeu a Coroa Pontifícia.
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. Esther confeccionou 19 mantos até 1992, 

quando adoeceu e outros católicos e estilistas renomados passaram a desenhá-lo 

e confeccioná-lo anualmente. Em 1993 e 1994, eles foram confeccionados pela mo-

dista Maizé Siqueira.

Os mantos seguiram sendo criados de forma rica e exuberante. Segundo Mízar Bon-

na, escritora que também foi responsável por muitos desenhos dos mantos do Círio, 

“numa explicação mais profunda, os três lados que formam o triângulo lembram a 

Santíssima Trindade, que envolve Maria no seu amor: Pai, Filho e Espírito Santo.”

Outros estilistas que confeccionaram o manto:
- 1999: Dilú Fiúza de Melo

- 2000: Mariazinha Hudentemark

- 2001 e 2002: Jorge Bittencourt

- 2003: Enid Almeida

- 2004: Leleh Grello

- 2005: Vera Morelli

- 2006: Paula Novelino de Castro

- 2007 e 2008: Enid Almeida

- 2009: Mariazinha Hudentemark.

Desenhos de Mízar Bonna:

1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009.

The Robe: wearing faith 

According to the legend, when the image of Our Lady of Nazaré was found by Plácido it 

wore a cloak. The tradition was maintained and, over the years, it has won several mantles 

decorated, embroidered and carefully prepared. In 1953, the original image received a robe 
embroidered with gold and precious stones during the 6th National Eucharistic Congress, held 

in Belém, while receiving the Papal Crown. 

The making of the first garments were made by sister Alexandra, from the Congregation 
of St. Anne’s Daughters from Gentil Bittencourt school. She made the mantle and believers 

donate the material. After her death in 1973, former student and assistant Esther Paes França 

assumed the mission. Esther designed 19 robes until 1992, when she felt ill. Other Catholics and 

renowned designers began to draw it and prepares it annually. In 1993 and 1994, they were 

made by designer Maizé Siqueira. 

The robes continued to be richly and exuberantly created. According Mizar Bonna, a writer 

who was also responsible for many Círio’s mantles, “a deeper explanation, the three sides that 

form a triangle reminiscent of the Holy Trinity, which involves Mary in her love: Father, Son 

and Holy Spirit.” 

Other designers who sewed the robe: 

- 1999: Dilú Fiuza de Melo 

- 2000: Mariazinha Hudentemark 

- 2001 and 2002: Jorge Bittencourt 

- 2003: Enid Almeida 

- 2004: Leleh Grello 

- 2005: Vera Morelli 
- 2006: Paula Castro Novelino 

- 2007 and 2008: Enid Almeida 

- 2009: Mariazinha Hudentemark. 

Mizar Bonna creations: 
1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009. 
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A Berlinda: morada de flores

A redoma que guarda a imagem da padroeira é tratada com um cuidado todo es-

pecial e está presente no Círio desde 1855. Até este ano, era um espécie de carrua-

gem, estilo biga romana puxada por cavalos, que levava a imagem, sempre no colo 

do capelão ou bispo. Foi Para vencer um atoleiro, os animais foram substituídos também por uma corda emprestada às pressas e puxada pelos fiéis para desatolar a 
Berlinda. Foi quando a corda acabou sendo incorporada ao Círio também.

Em 1880, Dom Macedo Costa determinou que a imagem iria “só”. A Berlinda, en-

tão, ganhou oratório, maquineta, laterais de cristal, etc. Todos os anos, ela é cuida-dosamente enfeitada com flores. Durante alguns anos, flores artificiais a enfeitavam, depois, flores de Belém, como “sorrisos de Maria”, até ganhar flores do sul e, após 
1964, ganhar o colorido.

A Berlinda que carrega a imagem da padroeira hoje foi confeccionada em 1964 pelo 

escultor João Pinto, em estilo barroco e cedro vermelho, com um cetim drapeado no 

teto, pela parte de dentro, pingentes de cristal, anjos alados nos quatro cantos e um dis-positivo próprio para a fixação da imagem. Atualmente, já possui até pneus de borracha 
e timão na frente, com várias transversais para que a Guarda da Santa possa “dirigi-la” e 

não deixá-la tombar com a força da corda. Esta é a quinta Berlinda da história.

Berlinda: the house of flowers 

The dome that keeps the image of the patron is treated with a special care and is present 

in Círio since 1855. It is a sort of carriage, Roman-style chariot pulled by horses, carrying the 
image, always in the lap of the Chaplain or bishop. To win over a quagmire, the animals were 

replaced by a hastily borrowed rope and pulled by the faithful to bring Berlinda out of it. Then 

was when the string was eventually incorporated into Círio as well. 

In 1880, Dom Macedo Costa determined that the image would ride alone. Berlinda then won 

an oratory, dobby, lateral crystal, etc. Every year, it is carefully decorated with flowers. For 
some years, artificial flowers adorned it, then the flowers of Belém were used as “Maria smiles”, 
so it came the time for flowers from the south and, after 1964, got its colorful look. 

The Berlinda that carries the image of the patron saint today was made in 1964 by sculptor 

João Pinto, in Baroque and red cedar, with a draped satin ceiling, from the inside, crystal 

pendants, winged angels at the four corners and a device for fixing the image. Currently, it has 
rubber tires and wheels in front, with several transverse to that of the Holy Guard can “drive” it 

and not let it tip over with the force of the rope. This is the fifth Berlinda in history. 
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A Corda: sacrifício e devoção

Vista pelos fiéis como um verdadeiro objeto de redenção, a Corda já é escrita com letra 
maiúscula. Representa a superação do corpo, a força do espírito e simboliza o sofrimen-to de Cristo nas mãos e pés dos devotos, que disputam até por seus pedaços no final da 
procissão, para guardá-los como relíquia. São homens e mulheres de todas as idades, raças e até mesmo credos unidos numa incrível demonstração de fé e sacrifício.

Como contamos no item anterior, a corda surgiu em 1855 para desatolar a Berlinda 

após o transbordamento da Baía do Guajará, dada a uma chuva intensa (nessa época, o 

Círio acontecia à tarde). Com a berlinda parada, um comerciante ou pescador da orla surgiu com uma corda para que os fiéis pudessem tirá-la daquele atoleiro. Assim ela 
pode chegar ao seu destino. A partir daí, os organizadores passaram a levar uma corda por precaução. Mas apenas trinta anos depois, em 1885, a corda foi oficializada como 
peça importante do Círio de Nazaré.Em 1924, o então arcebispo de Belém, João Irineu Jofilly, decretou que a berlinda que 
levava a imagem da Santa e os carros que recebiam os objetos em cera dos promessei-

ros, iam ser transformados em andores e levados nos ombros dos homens, dispensando 

a Corda. Logo vieram protestos de promesseiros e até da mídia. A procissão aconteceu 

em 1926 dentro das novas normais e ganhou as páginas de jornais de fora do Estado e 

foi assunto no parlamento local e na Câmara dos deputados, mesmo assim, a mudança 

permaneceu por quatro anos. Após dom Irineu deixar a arquidiocese, em 1931 o então 

interventor do Pará, tenente Magalhães Barata garantiu o retorno da Berlinda e da cor-

da, decisão que foi comemorada com foguetório pelo povo!Mas a corda sempre foi polêmica, pelo fato da área de dentro da corda ficar superlo-tada e dificultar o andamento da procissão, com a Berlinda sempre parando. A multidão 
crescendo cada vez mais. 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, a corda passou a oferecer 

mais segurança e menos problemas. A partir de 2005, o horário da missa na Catedral 

foi antecipado e o número de homenagens reduzido, o que permitiu que a procissão 

se desse em 5 horas, contra as 7 ou mais que levava. A corda voltou aos 350 metros de 

comprimento, com uma estação a cada 50 metros. O engenheiro Nagib Charone Filho, 

da Universidade Federal do Pará (UFPA), fez o cálculo estrutural das estações, para que 

não se deformassem durante o trajeto e acabassem ferindo os romeiros.

As peças, em formato de losango, passaram a ser confeccionadas em alumínio usado 

em aeronaves, mais leve e resistente. O novo projeto foi apresentado no Círio de 2009 e 

desenvolvido por Charone, com as estações em formato oval, para permitir maior tração 

e acelerar a caminhada com total segurança aos romeiros.

The Rope: sacrifice and devotion 

Seen by believers as a true object of redemption, the Rope is already written with a capital 

letter. Represents the overcoming of the body, strength of spirit and symbolizes Christ’s 

suffering on the hands and feet of the devotees, vying for their pieces until the end of the 

procession, to keep them as a memento. They are men and women of all ages, races and creeds 

united even on an incredible demonstration of faith and sacrifice. 
As in previously years, the Rope came in 1855 to unties Berlinda after an overflow in Guajará 

Bay, given the intense rain (this time Círio happened in the afternoon). With the spotlight still, 

a merchant or fisherman’s waterfront came up with a rope so that the faithful could get her 
out of that quagmire. Thus, it could reach its destination. From there, the organizers went on 

to lead rope as a precaution. But only thirty years later, in 1885, the rope was made official as 
an important piece of Círio de Nazaré. 

In 1924, then Archbishop of Belém João Irineu Jofilly decreed that the Berlinda carrying the 
image of Santa and the cars that received the objects in wax of believers would be transformed 

into litters and carried on the shoulders of men, eliminating the Rope. Soon came the pilgrims’ 

and even the media’s protests. The procession took place in 1926 under the new rules and 

made the pages of newspapers from out of state until it was subject in the local parliament and 

at the Chamber of Deputies. Even so, the change remained for four years. After dom Irineu left 

the archdiocese in 1931, then intervenor of Pará Lieutenant Magalhães Barata secured the 

return of Berlinda and the Rope, a decision that was celebrated with fireworks by the people! 
But the rope has always been controversial due to the overcrowded inside space and hinder 

the progress of the procession, always stopping Berlinda. The crowd growing increasingly. 

During the 90s, the rope was tied and uncoupled to Berlinda several times, always causing 

arguments. It was in 2004, with the introduction of the “stations”, a new linear format, that 

the rope began to offer more security and less hassle. From 2005, the time of the Mass at the 
Cathedral was anticipated and the number of tributes reduced, which allowed the procession 

to leave in five hours, against the seven before. The string returned to 350 meters in length, 
with a station in every 50 meters. Federal University of Pará, UFPA, engineer Nagib Charone 
Filho did the structural design of stations, so as not to deform during the trip and prevent 

injuring the pilgrims. 

The pieces in diamond-shaped, have been made of aluminum used in aircraft, lighter and 

stronger. The new project was presented at Círio 2009 and developed by Charone, with stations 

in oval format, allowing greater traction and speed walk safely to pilgrims. 
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Em fibra de sisal e torcida em três pernas, durante anos, a corda foi feita por uma empresa do Estado da Paraíba. Desde 2006, as cordas usadas na Trasladação e no Círio são confec-

cionadas, no Estado da Bahia. Hoje ela tem 400 metros de comprimento.

In sisal fiber and twisted into three legs, the Rope was over the years made by a company in the state of Paraíba. Since 2006, the ropes used in Trasladação and Círio are made in Bahia. Today it has 400 

meters long. 

10
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Carros que carregam promessas

Treze carros acompanham a romaria do Círio, além da Berlinda, símbolos importan-

tes da devoção, que levam consigo os objetos de promessa e velas que os promesseiros 

carregam que carregam durante a procissão. São eles: Carro de Plácido, a Barca dos Es-

coteiros, Barca Nova, Carro dos Anjos, Cesto de Promessas, Carro de Anjos, Barca com 

Velas, Carro de Anjos, Barca Portuguesa, Carro de Anjos, Barca com Remos, Carro D. 

Fuas Roupinho e Carro da Santíssima Trindade.

O carro dos Milagres é em homenagem a Dom Fuas Roupinho, nobre português, que, 

segundo a história, prestes a despencar de um precipício, foi salvo da morte por Nossa 

Senhora de Nazaré. O carro passou a fazer parte da procissão em 1803.

Era costume também vestirem crianças de anjos para o Círio e o anjo do Brasil, era dos mais famosos. Representado pela filha do vice-presidente Ângelo Custódio, montada em 
um cavalo, vestida de arcanjo com a Bandeira do Brasil, abria o préstito. Quando a pro-

messa acabou, o Círio ganhou o Carro em sua homenagem, chamado Anjo Custódio. De-

pois, vieram outros carros de anjos, que levam crianças fantasiadas de anjos, represen-tando a “pureza dos serafins”. Os pais fazem a inscrição na Basílica meses antes do Círio.

Cars carrying promises 

Thirteen cars accompany the procession of Círio. Beyond Berlinda, important symbols of 

devotion, which carry with them the promise of objects and candles that pilgrims load during 

the procession, there are the Car of Plácido, the Scouts Tent, the New Boat, the Car of Angels, 

Basket of Promises, Boat with Oars, Boat with Candles, Portuguese Boat, Car of dom Fuas 

Roupinho car and the Holy Trinity. 

The car of Miracles is a tribute to Don Fuas Roupinho, a Portuguese nobleman, who, 

according to history, was saved from death by Our Lady of Nazaré when he was about to fall 

off a cliff. The car became part of the procession in 1803. 

It was also customary to dress children for Círio as angels and the angel of Brazil was the 

most famous. Represented by the daughter of the vice president Angelo Custodio, mounted on 

a horse, dressed in Archangel with the flag of Brazil, opened the procession. When the pledge 
was over, the Círio got to keep the car, called Guardian Angel. Then came other cars of angels 

that lead costumed kids, representing the “purity of seraphim”. Parents make the inscription in 

the Basilica months before Círio. 
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O tradicional Cartaz

Ele pende em milhares de portas, janelas e paredes de casas e estabelecimentos 

comerciais. Uma peça de evangelização e também o lembrete de que já é tempo de Círio. Nesses 188 anos, passou pelo desenho à mão até chegar ao design gráfico em computador, resistiu a todas as revoluções tecnológicas e, hoje, é um desafio aos profissionais de criação da agência de propaganda Mendes Publicidade, responsável 
por sua confecção desde 1991.

A criação começa quase um ano antes e precisa estar impresso com bastante antece-

dência para ser distribuído pelo interior do Estado, na capital e em outros estados bra-

sileiros. São mais de 800 mil exemplares. O cartaz é, inclusive, peça premiada: já ganhou 

prêmios no Festival de Gramado e duas vezes o Criactivity, que acontece na Inglaterra.O seu formato, sempre com 66 cm de altura e 47 cm de largura, só foi modificado 
uma vez, feito horizontal, mas acabou voltando ao formato tradicional. Um símbolo 

de fé impressa e pendurada nas portas de cada paraense.

Traditional Poster 

It leans on thousands of doors, windows and walls of houses and shops. A piece of 

evangelization also a symbol that it is time to Círio. In these 188 years, passed by hand 

drawing until the reach of graphic design on computer, resisted all technological revolutions 

and today is a challenge to creative professionals from advertising company Mendes, 

responsible for its making since 1991. 

The creation begins almost a year before and needs to be printed well in advance to be 

distributed across the state, in the capital and in other states. There are more than 800 000 

copies. The poster is even winning piece: has won awards at the Gramado Festival and twice 

the Criactivity, in England. 

Its format, always 66-cm high and 47-cm wide, was modified only once, horizontally done, 
but ended up returning to the traditional way. A printed symbol of faith hung on the doors of 

entire Pará. 
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Hino secular

Um dos hinos mais entoados e que representa o Círio como nenhum outro, “Vós 

sois o Lírio Mimoso”, completa 105 anos em 2014. Apresentado ao povo em canto 

de coral, em 24 de outubro de 1909, no lançamento da pedra fundamental da Basí-

lica de Nazaré. Composto pelo músico paraense Ernesto Antonio Dias e escrito por 

Euclides Corrêa de Faria, maranhense radicado no Pará, nasceu em homenagem à 

Senhora da Providência, patrona dos padres barnabitas.

Anos depois, padre Afonso Di Giorgio, vigário de Nazaré, fez uma pequena inclu-

são nas estrofes: o nome de Nossa Senhora de Nazaré, que já era cantado no Círio 

com grande alegria pelo povo. Assim, “Vós Sois o Lírio Mimoso”, tornou-se o hino oficial da devoção do povo do Pará para com a Virgem de Nazaré.

Vós sois o Lírio Mimoso

Vós sois o lírio mimoso

Do mais suave perfume

Que ao lado do santo esposo

A castidade resume.

Ó Virgem Mãe amorosa.

Fonte de amor e de fé!

Dai-nos a benção bondosa

Senhora de Nazaré!

De vossos olhos o pranto

É como a gota de orvalho

Que dá beleza e encantoÀ flor pendente do galho.
Se em vossos lábios divinos

Um doce riso desponta,

Nos esplendores dos hinos

Noss’alma ao céu se remonta.

Vós sois a flor da inocência
Que nossa vida embalsama

Com suavíssima essência

Que sobre nós se derrama.

Ye are the delicate lily 

Of the softest scent 

Which side of the holy spouse 

Chastity says 

Oh loving Virgin Mother. 

Source of love and faith! 

Give us the gracious benediction 

Lady of Nazareth! 

Your eyes weeping 

Like the dewdrop 

Thus gives beauty and charm 

At pendant flower branch 

If on your devine lips 

A sweet laughter blunts, 

Amidst the splendors of the hymns 

Our soul remounts back to heaven 

Ye are the flower of innocence 
That our life embalms 

With softly essence 

That pours over us 

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.

Quando em suspiros e ais

A vida sentimos mortaNessas angústias finais
O vosso amor nos conforta.

Sede, bendita Senhora,

Farol de eterna bonança

Nos altos céus onde mora

A luz da nossa esperança.

E lá da celeste altura

No vosso trono de luz

Dai-nos a paz e ventura

De vosso amado Jesus.

The more we suffer in life 

The merciless bitterness 

From your hands we received

The comfortable sweetness

Ye are the smiling dawn 

Of heavenly splendor 

That the light of faith invigorates 

In the souls of sinners 

When in sighs and pains 

Life we shall feel dead 

In those final anguishes 
Your love comforts us

Be, blessed Lady, 

Lighthouse of eternal lull 

In highest heaven where ye live 

The light of our hope

And from celestial heights 

In your throne of light 

Give us peace and luck 

Of thee beloved Jesus 
Secular hymn 

One of the most sung anthems and representing Círio like no other, “Vós sois o Lírio Mimoso” 

is 105 years in 2014. Presented to the people in choir singing on October 24, 1909, during the 
foundation stone of the Basilica of Nazaré. Composed by Pará-born musician Antonio Dias and 

wrote by by Euclides Corrêa de Faria, a Maranhão-born living in Pará, was born in homage to 

the Lady of Providence, patron of priests Barnabites.

Years later, Father Afonso Di Giorgio, Vicar of Nazaré, made a small inclusion in stanzas: 

the name of Our Lady of Nazaré, which was already sung in Círio with great joy by the people. 

Thus, “Vós sois o Lírio Mimoso” became the official devotion anthem of the people of Pará to 

the Virgin of Nazaré. 

17
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PORQUE TEM PROMESSEIROS E 
ROMEIROS: EXEMPLOS 
DE DEVOÇÃO 
IT HAS PILGRIMS AS THE EXAMPLES OF DEVOTION

Milhares de romeiros partem dos mais diversos lugares e das mais variadas formas 

para acompanhar o Círio de Nazaré. São peregrinos que chegam a Belém de barco, de 

avião, de carro, de bicicleta, de ônibus e – acredite – até a pé. Há quem viaje centenas 

de quilômetros andando até Belém, o que já faz parte da tradição e da promessa de 

alguns. A maioria desses romeiros saem de cidades afastadas da Região Metropolita-

na de Belém, como Capanema e Castanhal, por exemplo. Caminham durante dias, até 

chegar a Belém, às vésperas da procissão. No caminho, contam com o apoio e a solida-

riedade da população, que oferece comida, água e pernoite. Com o passar dos anos, a 

organização da Festa decidiu criar uma acolhida digna para esses romeiros: a Casa de 

Plácido, criada para ser uma espécie de ponto de recepção dos peregrinos. Lá eles re-

cebem massagem nos pés, alimentação, são reidratados e recebem cuidados médicos, para verificar suas condições físicas após longos dias de caminhada.

Thousands of pilgrims depart from many different places and in many different ways to 

follow Círio de Nazaré. Pilgrims are arriving in Belém by boat, plane, car, bike, bus and - 

believe it - even on foot. Some travel hundreds of miles walking to Belém, which is already 

part of the tradition and the promise of some. Most of these pilgrims leave outlying cities 

in the metropolitan region of Belém, as Capanema and Castanhal, for example. Walk for 

days to reach Belém on the eve of the procession. On the way, they have the support and 

solidarity of the population, which provides food, water and overnight stay. Over the years, 

the organization of the Party decided to create a dignified welcome for these pilgrims: Casa 
de Plácido, created to be a reception space for pilgrims. There they receive foot massage, food, 

rehydrated and are receiving medical care, to check their physical condition after long days of 

walking. 

15
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O que impulsiona milhares de romeiros é uma devoção inabalável. Durante a procis-

são, existem outros promesseiros que chamam atenção: acompanhando a procissão 

com os pés descalços ou até de joelhos, carregando pesadas cruzes e outros objetos 

na cabeça. É comum ver alguém carregando um tijolo porque conseguiu construir sua 

casa; um barco para agradecer o transporte para subsidiar o sustento da família; uma 

parte do corpo feita de cera para agradecer uma doença curada, ou livros e carteiras 

escolares em gratidão à aprovação em concurso público ou vestibular. Cada um car-

rega em seu próprio ombro o peso da sua imensa gratidão. Durante a procissão, essas 

promessas podem ser depositadas nos carros dos promesseiros, arcas que navegam pelo mar de gente levando uma infinidade de desejos e agradecimentos. Posterior-

mente, estas promessas são queimadas, em um simbolismo de elevação destes pedi-

dos à Virgem de Nazaré.

Muitos destes objetos também podem ser vistos em exposição no Museu do Círio, 

ao lado da Igreja de Santo Alexandre, no Bairro da Cidade Velha. Desde 1986, reúne 

mais de 1.200 peças entre coleções, objetos sacros, mantos, pedaços da corda e brin-

quedos de miriti.

E não há como falar de promesseiros sem falar naqueles que acompanham a procis-

são na Corda. Vencem o calor, o aperto, as dores no corpo e nos pés, para puxá-la até o final da procissão. Muitos não aguentam, mas, para eles, o que vale é o sacrifício em 
prol do amor pela santinha.

What drives thousands of pilgrims is an unshakable devotion. During the procession, there 

are others who call attention: accompanying the procession with bare feet or even on their 

knees, carrying heavy crosses and other objects on the head. It is common to see someone 

carrying a brick because a house could be built; a boat to transport thanks to subsidize the 

family income; a body part made of wax to thank a cured disease, or books and school desks in 

gratitude to approval by public university entrance exam. Each carries on their own shoulder 

the weight of the immense gratitude. During the procession, these promises can be deposited in 

the cars of promesseiros, chests that sail through the sea of people taking a multitude of wishes 

and thanks. Subsequently, these promises are burned in a symbolism lift these requests to the 

Virgin of Nazareth. 

Many of these objects can also be seen on display at the Círio Museum, next to the Church 

of the Holy Alexandre, in the neighborhood of Cidade Velha. Since 1986, brings together over 

1,200 pieces from collections, sacred objects, robes, pieces of rope and toys miriti. 

And there’s no talking about promesseiros not to mentioning those accompanying the 

procession on the rope. Win the heat, grip, body aches and feet to pull her by the end of the 

procession. Many cannot handle, but for them, which is worth the sacrifice for the love of little 
saint. 
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PORQUE TEM AS MAIS BELAS 
HOMENAGENS À PADROEIRA 

WHY IT HAS THE MOST BEAUTIFUL TRIBUTE TO THE PATRON SAINT 

O Círio é também um espetáculo de encher os olhos. Faz parte da tradição as ho-

menagens que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré recebe ao longo das procis-

sões. Começa pelas casas, prédios, sacadas e empresas ao longo das avenidas por onde passa: elas são enfeitadas com esmero. A decoração com balões, faixas, flores 
é como um rito solene para esperar a passagem da Santinha. É comum os vizinhos  

e amigos se reunirem na casa de quem mora na Avenida Nazaré ou na Presidente 

Vargas para ver a passagem da procissão. Muitos reúnem balões e milhares de pa-

péis picados ou pétalas de rosa, para jogar no momento em que a Berlinda passa. 

As chuvas de papel picado e balões são tradiconais. A mais famosa é a do Banco do 

Brasil, que sempre prepara também uma homenagem musical

Para os ouvidos, artistas da terra e outros de renome nacional fazem questão de 

cantar em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré durante a passagem da berlinda 

pelas ruas de Belém. Entre. O Banpará e o Banco da Amazõnia sempre surpeendem, 

por exemplo, com apresentações de corais ou cantores famosos. O Colégio Marista 

Nossa Senhora de Nazaré, Colégio Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado, 

nenhum deixa de homenagear a virgem de Nazaré na passagem da berlinda. Entre 

as vozes mais famosas que já passaram pelo trajeto do Círio, podemos citar Fafá de 

Belém, Leila Pinheiro, Padre Fábio de Melo, Gaby Amarantos, Padre Zezinho, Agnal-

do Timóteo entre outros. Mais recentemente, a Varanda de Nazaré, comandada por 

Fafá de Belém, tem trazido famosos e formadores de opinião para conhecerem a fes-

ta dos paraenses. Ja passaram por este espaço artistas como Eriberto Leão, Rosa Ma-

ria Murtinho, Nívea Maria, a modelo Caroline Ribeiro e a jornalista Marília Gabriela.

Círio is also an expectacle to the eyes. It is part of the tradition that honors the image of 

Our Lady of Nazaré receives along the processions. Begins by houses, buildings, balconies and 

businesses along the avenues through which it passes: adorned with care. The decoration 

with balloons, banners, flowers is like a solemn waiting for the passage of Santinha rite. It is 
common for neighbors and friends gather at the home of those who live on Avenida Presidente 

Vargas in Nazaré or to see the procession passes by. Many balloons together and thousands of 

chopped paper or rose petals, to play at the time that passes Fringe. Rains shredded paper and 

balloons are tradition. The most famous is the Banco do Brasil, which always also presents a 

musical tribute.

To please the ears, local and national artists are eager to sing in honor of Our Lady of Nazaré 

during the passage of the spotlight the streets of Belém. Between Banpará and Banco da 

Amazônia there is always room for surprise, with performances by famous singers or choirs. 

The schools  Marista Nossa Senhora de Nazaré and Santa Catarina, the Court of the State, all 

pay tributes to the virgin of Nazaré. Among the most famous voices that have been to Círio are 

Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Father Fábio de Melo, Gaby Amarantos, Father Zezinho, Agnaldo 

Timóteo, among others. More recently, the Balcony of Nazaré, lead by Fafá de Belém, has brought 

famous and opinion makers to the feast of Pará. Artists like Eriberto Leão, Rosa Maria Murtinho, 

Nívea Maria, model Caroline Ribeiro and journalist Marilia Gabriela are to name a few. 

15
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A mais marcante das homenagens é um espetáculo à parte. A queima de fogos de artifício chama atenção pelo barulho, pelas cores, pelo caos momentâneo que insta-

la, seguido de aplausos e exaltações, especialmente durante a Trasladação, quando 

o céu da noite é colorido pela queima de fogos dos estivadores. As homenagens com show de fogos de artifício acontecem em vários momentos durante as comemora-

ções pelo Círio de Nazaré também. A mais tradicional delas, a que acontece no encer-

ramento da quadra nazarena, no bairro de Nazaré, no entorno da Praça Santuário, 

infelizmente foi suspensa por órgãos de defesa do meio ambiente pois constatou-se 

que os fogos estressavam e matavam os periquitos moradores das árvores da região.

The most striking of the tributes is a sideshow.  Fireworks draws attention for its noise, 

colors, momentary chaos that installs, followed by applause and exaltations, especially during 

Trasladação, when the night sky is colored by the fireworks of the stevedores. The tributes 
with fireworks happen at various times during the celebrations of Círio de Nazaré. The most 
traditional of them used take place at the end of the Nazarene court, in the Nazaré district 

surrounding Praça Santuário. But was canceled due to environmental issues because it was 

found that noise stressed and killed parakeets that live on surrounding trees.
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PORQUE MEXE COM A 
SOLIDARIEDADE DO POVO
WHY IT IS ABOUT PEOPLES SOLIDARITY 

Um sentimento que aflora durante o Círio de Nazaré é a união do povo. Durante 
esse período, como em nenhum outro, as distinções de raça, cor e classe social 

parecem desaparecer. Muitos são os exemplos disso. Os moradores ao longo do 

caminho, do interior do estado até Belém, que oferecem comida, casa e atá abrigo 

aos romeiros peregrinos; os voluntários que reúnem água para oferecer aos que 

estão na corda, por exemplo. Pessoas que, em gratidão por uma graça alcançada 

ou apenas por solidariedade, distribuem água mineral para aliviar o calor, matar 

a sede e hidratar os romeiros. Muitos levam seus próprios carros cheios de água.

Aliás, durante a procissão, é comum encontrar pessoas trabalhando voluntaria-

mente para garantir o bem estar de todos, como os jovens da Cruz Vermelha, trei-nados especialmente para agir de maneira rápida e eficiente durante a procissão, caso alguém passe mal. Eles estão sempre alertas, emprestando sua força física e 
conhecimento em primeiros socorros para atender romeiros. E fazem isso, sim-

plesmente, de coração.

A feeling that arises during CÍrio de Nazaré is the union of  people. During this period, as 

in no other, the distinctions of race, color and social class seem to disappear. Many are the 

examples. Residents along the way, from the state to Belém, offering food, home and shelter to 

pilgrims; volunteers who gather to offer water to those in the string, for example. People who, 

in gratitude for a grace or achieved only by solidarity, distribute bottled water to relieve the 

heat, quench your thirst and hydrate the pilgrims. Many bring their own cars filled with water. 
Incidentally, during the procession, it is common to find people working voluntarily to 

ensure the welfare of all, as the youth of the Red Cross, specially trained to act quickly and 

efficiently during the procession, if someone barely pass. They are always alert, lending his 
physical strength and knowledge in first aid to meet pilgrims. And they do so simple-hearted. 

2
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E o que dizer daqueles que trabalham na proteção da imagem? A Guarda da 
Santa é mais um exemplo da solidariedade de mais de 1.400 homens, que dedi-

cam seu tempo à proteção daquilo que sintetiza a fé do povo paraense. Além da 

proteção da berlinda durante a procissão, quando chegam ao número de mais de 

2 mil homens, durante o ano, a Guarda da Santa tem uma extensa programação de 

treinamento e trabalhos comunitários nas obras sociais da paróquia de Nazaré. 

Para fazer parte de guarda, é preciso ter 18 anos ou mais, ser católico e ser “apa-

drinhado” por um dos guardas.

A solidariedade é, sem dúvida, uma das maiores expressões do Círio. Mesmo nas promessas mais difíceis de serem cumpridas, nas mais sofridas e sacrificantes, o 
promesseiro sempre vai encontrar um desconhecido disposto a ajudar. Um dos 

“milagres” da fé.

And what of those who work  protecting the image? (Guarda da Santa) is another example 

of solidarity of over 1,400 men who devote their time to protect what epitomizes the faith of 

Pará people. In addition to protection of the spotlight during the procession, when they reach 

the number of over 2000 men during the year, the Santa Guard has an extensive program of 

training and community work in social works of the parish of Nazareth. To join guard, one 

must be 18 years or older, be a Catholic and be “sponsored” by one of the guards. 

Solidarity is undoubtedly one of the greatest expressions of the Candle. Even in the most 

difficult promises to be fulfilled in the most suffering and sacrificing the pilgrim will always 
find a stranger willing to help. One of the “miracles” of faith. 

1 2 15
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PORQUE COMEÇA MUITO ANTES 
DO SEGUNDO DOMINGO 
DE OUTUBRO 

WHY IT STARTS MUCH BEFORE THE SECOND SUNDAY OF OCTOBER 

Pouca gente sabe, mas o Círio começa a ser organizado um ano antes. A Diretoria 

da Festa praticamente não tem descanso.

Alguns dias após a procissão acabar, já começam os preparativos para o próximo 

ano. O primeiro passo é uma reunião de avaliação e a eleição de uma nova diretoria 

para organizar a festa do ano seguinte. Já mês de fevereiro, a nova diretoria decide a 

temática e apresenta o plano de trabalho para a festividade. O Círio sempre procura 

abordar temas atuais sob a luz do que ensina o cristianismo. A partir daí, o trabalho 

não para mais. Todos na diretoria se empenham voluntariamente para que o novo 

Círio seja ainda melhor que o anterior.

13

Few people know, but Círio begins to be organized a year earlier. The Board of the Party has 

virtually no rest. 

A few days after the procession is over, have begun preparations for next year. The first step 
is an evaluation meeting and the election of a new board to organize the party the following 

year. Since February, the new board decides the theme and presents the plan of work for the 

festival. Círio always seeks to address current issues in the light of what Christianity teaches. 

From there, the work not more. All on board are committed voluntarily to the new Cereus is 

even better than the last. 
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É no mês de maio que a imprensa começa a ouvir falar do Círio, pois é quando é a realizada a missa de apresentção do cartaz oficial da festa, que durante os primeiros 
meses do ano foi pensado, criado até se tornar uma obra de arte. A partir daí, o Círio 

começa a tomar forma diante de todos.  No segundo semestre, as programações se intensificam. No mês de agosto, acontece 
a Missa do Mandato, ou missa do envio, que dá início às peregrinações da imagem de 

casa em casa, uma espécie de preparação e formação espiritual para o Círio de Nazaré. 

Quando estas peregrinações começam, já dá pra dizer que o Círio está acontecendo.

As esposas dos diretores do Círio também trabalham intensamente durante o ano. 

Além disso, milhares de mãos anônimas ou conhecidas fazem trabalhos essenciais. 

Do preparo do manto que cobrirá a Santa à confecção dos mais de quatrocentos 

metros de corda, símbolo mor da manifestação. A pintura e decoração da berlinda, 

a reforma dos carros das promessas. Uns criam os objetos de cera, velas, brinque-

dos de miriti, outros preparam as homenagens para saudar a Virgem ao longo da 

procissão. Da organização da peregrinação da imagem e das procissões até o cultivo 

da maniva e do preparo do tucupi eu vai, à mesa no tradicional almoço de domingo, 

tudo é importante. Um trabalho silencioso, em equipe.Mas a abertura oficial se dá no início de outubro, com uma intensa e prazerosa programação que deixa os fiéis em grande expectativa por cada momento: a apre-

sentação do manto, a chegada da corda, o traslado do carros dos anjos e dos mila-

gres, a emoção de cada uma das romarias, as homenagens e manifestações direcio-

nadas à Nossa Senhora de Nazaré. E quando se vê, já é Círio outra vez.

In May the press begins to hear about Círio, when it happens the mass to present the party’s 

official poster. A result of months of work designed and created to become a piece of art. From 
there on, Círio begins to take shape in before all. 

In the second half, schedules intensify. In August, happens Mass of office, or sending mass, 
initiating pilgrimages image from house to house, a kind of spiritual preparation and training 

for the Círio de Nazaré. When these pilgrimages begin, since you could say that the Cereus is 

happening. 

The wives Círio’s directors also work intensively during the year. In addition, thousands of 

anonymous or known hands do essential jobs. The preparation of the mantle that covers the 

making of the Santa over four hundred feet of rope, chief symbol of expression. The painting 

and decorating of Berlinda, the renovation and maintenance of the cars of promises. Some 

objects create wax, candles, miriti toys, others prepare the tributes to greet the Virgin along 

the procession. From the organization of the pilgrimage processions to the cultivation of 

manioc and preparation tucupi that will be at the table in the traditional Sunday Lunch, 

everything is important. A quiet team work. 

But the official opening takes place in early October, with an intense and exciting 
programming that leaves the faithful in great expectation for every moment: the presentation 

of the mantle, the arrival of the rope, the shuttle cars of angels and miracles, emotion of each 

of the festivals, tributes and demonstrations directed to Our Lady of Nazaré. And when you see, 

is already Círio again. 

13 13 6



115 116

PORQUE POSSUI UM LADO 
CULTURAL GENUINAMENTE 
IMATERIAL 
WHY THE GENUINE INTANGIBLE CULTURAL SIDE 

Talvez esse seja o maior motivo pelo qual o Círio de Nazaré foi elevado a Patrimô-

nio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2013.

Mais de dois séculos de romarias e festas, levaram os paraenses a criar várias ma-

neiras de mostrar sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, inclusive fora das igre-

jas e das procissões religiosas. Durante a quadra nazarena, a festa para a Padroeira ganha as ruas em forma de manifestações que já entraram para o calendário oficial 
cultural do Estado em forma de dança, autos teatrais, shows, exposições… Uma efer-

vescência cultural que já havia levado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) a reconhecer, em 2004, o Círio de Nazaré como patrimônio imate-

rial da cultura brasileira. A junção de elementos de várias culturas e o fato de reunir 

expressões que independem de diferenças sociais, e até mesmo de crença religiosa, 

foram analisados tanto pelo Iphan, quando pela Unesco, durante o processo.Um patrimônio imaterial da cultura significa estar entre as manifestações culturais 
consideradas expressões do patrimônio intangível, transmitidas e perpetuadas nas co-

munidades através de seus ancestrais para os descendentes. No caso do Círio, isso inclui 

elementos como a culinária típica, os brinquedos de miriti, o arraial, o Auto do Círio, a 

Festa da Chiquita, o Arrastão e toda a comoção religiosa e popular em torno da festa.

Perhaps that is the biggest reason why Círio de Nazaré was elevated to the Intangible 

Cultural Heritage of Humanity by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) in 2013. 

Over two centuries of pilgrimages and festivals led locals to create multiple ways to show 

your devotion to Our Lady of Nazaré, even outside of churches and religious processions. 

During the Nazarene court, the party to hits the streets in the form of demonstrations that 

have already entered into the official cultural calendar of the State in the form of dance, 
theatrical acts, concerts, exhibitions... A cultural effervescence that had already led the 

Institute of Heritage National Historical and Artistic (Iphan) to recognize, in 2004, Círio de 

Nazaré as intangible heritage of Brazilian culture. The combination of elements of various 

cultures and the fact gathering expressions that are independent of social, and even religious 

beliefs, were analyzed by both Iphan and Unesco during the process. 

An intangible heritage of culture means being among the cultural events considered 

expressions of intangible heritage, transmitted and perpetuated in communities through their 

ancestors to descendants. In the case of the candle, it includes elements like the typical food, 

miriti toys, the camp, the Auto Taper, the Feast of Chiquita, the trawler and all religious and 

popular commotion around the party. 

10
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Auto do Círio

O Auto do Círio é uma dessas manifestações. Reúne um público de quase 10 mil pes-

soas, que vão assistir ao cortejo que toma conta das ruelas do bairro da Cidade Velha 

sempre à partir das 19h, na sexta-feira que antecede o Círio. Criado em 1993, pelo 

Núcleo de Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA), reunia apenas 15 atores. 

Hoje, reúne cerca de 500 artistas. Em 21 anos, o Auto só não saiu às ruas em 2006, 

por falta de apoio institucional. O espetáculo a céu aberto é um deslumbre aos olhos: 

atores fantasiados, paradas estratégicas em frente a monumentos históricos, palcos 

suspensos, apresentações circenses e musicais, além de pirotecnia. O Auto faz a apote-

ose no espaço entre os palácios Lauro Sodré (que abriga o Museu Histórico do Estado 

do Pará) e Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém. Um trabalho de quase 100 

técnicos e de artistas locais e nacionais, que participam sem cobrar cachê.

Círio’s Play 

Círio’s Play is one of these manifestations. Gathers an audience of nearly 10 million people 

who will watch the procession that takes account of the alleys of the Old Town neighborhood 

for always starting at 19 pm, on Friday preceding the Cereus. Created in 1993 by the Center 

for Arts at the Federal University of Pará (UFPA), gathered only 15 actors. Today brings 
together some 500 artists. In 16 years, Auto not only took to the streets in 2006 for lack of 
institutional support. The show is open to dazzle the eyes: costumed actors, strategic stops in 

front of historic monuments, suspended stage, circus and musical performances, and fireworks. 
Círio’s Play hits the apotheosis in the space between the palaces Lauro Sodré (which houses 

the Historical Museum of Pará) and Antonio Lemos, Belém City Hall. A work of nearly 100 

technicians and local and national artists who participate without charge cache. 

16

16
16 16

10 10 3



119 120

Arrastão do Círio 

Arrastão do Círio happens the next morning, shortly after the arrival of the procession river, 

the eve of the grand procession, gathers about 20 thousand people, who leave the docks ladder 

toward also the streets of Old Town, a folkloric parade of dance and music, sponsored by the 

Institute of Arraial Pavulagem. 

The musicians play Star Battalion barrels in the hymn “Ye Are the Delicate Lily” and 

Castilhos França Boulevard and other streets receive all sort of colors from ribbons that hang 

on hats worn by revelers. A giant miriti snake represents the traditional rope. On arrival at 

the square, Arraial Pavulagem band makes closing the show with a repertoire of carimbó, 

mazurka, xote marajoara and retumbão, among other rhythms. Arrastão do Círio brings joy to 

the people on every every Sunday in October, with the exception of the second, of course. 

Arrastão do Círio

Já o Arrastão do Círio, que acontece na manhã seguinte, logo após a chegada da 

procissão Fluvial, véspera da grande procissão, reúne cerca de 20 mil pessoas, que 

deixam a escadinha do cais do porto em direção também às ruas da Cidade Velha, num 

cortejo folclórico de dança e música, promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem.

Os músicos do Batalhão da Estrela tocam nas barricas o hino “Vós Sois o Lírio Mimo-

so”, e o Boulevard Castilhos França e demais ruas de acesso ao centro histórico ganham o colorido das fitas que pendem dos chapéus usados pelos brincantes. Uma cobra gigan-

te de miriti representa a corda dos promesseiros. Na chegada à praça, a banda Arraial 

do Pavulagem faz o show de encerramento, com um repertório de carimbó, mazurca, 

xote marajoara e retumbão, entre outros ritmos. Durante todos os domingos de outu-

bro, com exceção do segundo, é claro, o Arrastão faz a alegria do povo.

16 15

16 15
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Feira do Círio e Miriti

A Feira do Círio e do Miriti também dão uma mostra da cultura e do artesanato pa-

raense, uma das grandes riquezas culturais do Estado. Em 2014, a Feira completará 

17 anos, promovida pelo Sebrae no Pará, reunindo mais de 200 artesãos, integran-tes de 12 associações de profissionais dos municípios de Belém, Abaetetuba, Vigia 
e Santa Bárbara do Pará, na Praça Waldemar Henrique. São objetos de cerâmicas, fibras regionais, terços, réplicas da imagem da Santa e as fitinhas coloridas que, nos 
anos 1980, foram trazidas por comerciantes nordestinos, inspirados nas conhecidas fitinhas do Senhor do Bonfim da Bahia, agora incorporadas aos produtos vendidos 
como lembranças do Círio.

Círio and Miriti Fair 

Círio and Miriti Fair also give a taste of the culture and crafts of Pará, one of the great 

cultural wealth of the state. In 2014, the Fair will complete 17 years, promoted by Sebrae 

in Pará, gathering more than 200 artisans, members of 12 professional associations of 

municipalities of Belém, Abaetetuba, Vigia and Santa Barbara do Pará, in Waldemar Henrique 

Square. There are objects made of ceramic and regional fibers, thirds, replicas of Santa and 
colorful ribbons that, in the 1980s, were brought by northeastern traders, inspired by known 

ribbons of Senhor do Bonfim da Bahia, now incorporated into products sold as Círio souvenirs. 

516
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PORQUE MANTÉM TRADIÇÕES 
POR GERAÇÕES, MESMO COM 
NOVIDADES 
WHY ARE TRADITIONS KEPT FOR GENERATIONS IN 
SPITE OF NOVELTIES

O Círio de Nazaré é um conjunto de ritos e tradições de mais de 220 anos, que 

perpetuaram, ao longo do tempo, além de agregar novas práticas e eventos mais 

recentes, que graças as proporções gigantescas que o Círio de Nazaré, já se tornaram 

também parte da tradição, como os eventos culturais.

Surgido ainda nos primeiros Círios, o arraial de Nazaré é uma dessas tradições 

que se perpetuaram atravessando séculos. Formado principalmente por vendedo-res ambulantes que se fixam ao redor da Praça Santuário e nas ruas próximas, é 
possível encontrar os mais diversos produtos entre a nossa culinária, artesanato 

e lembrancinhas do Círio. As crianças podem comprar brinquedos de miriti, bolas, fitinhas. Também há venda de camisas do Círio. O Arraial conta com um parque de 
diversões, montado especialmente para a quadra nazarena, com brinquedos tradi-cionais como o carrossel e a roda gigante, e os mais radicais que desafiam a coragem 
de quem passa por ali. Tudo tendo como cenário a praça Santuário e a Basílica de 

fundo. Os primeiros arraiais datam do século XVIII e serviam como ponto de encon-

tro de famílias e amigos. Até hoje é assim.

Círio de Nazaré is a set of rites and traditions of over 220 years that have perpetuated over 

time, at the same time it welcomed new practices and more recent events. Those novelties have 

also become massive, according to the scale Círio de Nazaré has reached. 

Yet appeared in the first Círio, the camp of Nazaré arraial is one of those traditions 
perpetuated through centuries. Formed mainly by street vendors that attach around the 

Sanctuary Square and nearby streets, there you can find all kind of stuff, ranging from street 
food to crafts and souvenirs. Children can buy miriti toys, balls, ribbons. There are also 

Círio T-shirts. The Arraial has an amusement park, assembled especially for the Nazarene 

court, with traditional attractions like Carousel and Ferris wheel, and more radical ones to 

challenges to the courage of those who pass by. Everything backdroped by the Sanctuary 

Square and the Basilica Shrine. The first events date from the eighteenth century and served as 
a meeting place for families and friends. And it stills the same today. 

6
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O segundo domingo de outubro também é dia de ter a família por perto. O almoço 

é uma tradição fundamental. Quem está longe de Belém sempre faz um esforço para 

estar na cidade nesta data, e quem não consegue, enche o coração de saudades. A chegada da berlinda à Basílica, logo ao final da manhã, representa o sinal verde para 
o tradicional almoço do Círio. À mesa, o cardápio leva tudo que o paraense mais gos-

ta: a famosa maniçoba, o pato no tucupi, o açaí, o tacacá com jambu e tantos outros 

sabores que também fazem do Círio uma festa gastronômica, pois em cada esquina 

ou feira é possível experimentar a tradicional culinária amazônica.Entre as tradições mais recentes, importamos o costume das fitinhas coloridas em 
homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que veio da Bahia. Assim como a tradição da fita do Nosso Senhor do Bonfim, aqui ganhamos a fita de Nossa Senhora de Naza-

ré e também realizamos três pedidos e “amarramos” cada um deles com um nó bem 

apertado. A crença diz que os nós serão desfeitos assim que Nossa Senhora de Na-zaré atender os desejos. O colorido das fitas enfeita não só os pulsos dos paraenses, 
mas o parque, as camisas e as grades que cercam a praça santuário, onde os devotos 

“amarram” seus desejos.

The second Sunday of October is also a family day. Lunch is a fundamental tradition. Who 

away always makes an effort to be back in town, and those who cannot, fill the heart with 
longing. The arrival of the Berlinda at Basilica at the end of the morning, is the green light for 

the traditional lunch to start. At the table, very local menu: the famous maniçoba, the duck in 

tucupi, açaí, tacacá with jambu and many other flavors that also make Círio a gastronomic 
feast, for in every corner in town there a taste of the Amazon traditional cuisine. 

Among the more recent traditions are the colored ribbons in honor of Our Lady of Nazaré. 

This tradition came from Bahia. As with the ribbons of Our Lord of Bonfim, they have to be a 
gift and we are entitled three requests. A tied knot follows each of them. The belief is that the 

knots we will be untied as soon as the wishes come true. The colored ribbons adorn not only 

the wrists, but the park, shirts and railings that surround the shrine, where devotees “bind” 

their desires.

5 5 17
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PORQUE VIVE TAMBÉM NA ARTE
WHY IT ALSO LIVES IN ART 

O Círio inspira nossos artistas e torna-se expressão da arte de homens e mulheres 

que se utilizam dos mais diversos materiais. O mais famoso deles é o miriti, também 

chamado de isopor da Amazônia. O material é retirado da palmeira do buruti e, por 

ser de fácil manuseio, transforma-se facilmente em objetos de decoração e em brin-

quedos já tradicionais, que dão colorido à festa. A cidade de Abaetetuba é a grande 

produtora desse tipo de artesanato e, na época do Círio, os artesãos de miriti chegam à 

Belém e promovem a Feira do Miriti, programa imperdível para moradores e turistas.O artesanato em madeira, fibras, sementes, cerâmica e diversos outros materiais também não fica de fora das grandes oportunidades que o Círio de Nazaré oferece 
ao setor. Nossos artesãos recebem todo o apoio para mostrar a sua arte por meio 

de exposições como a Feira de Artesanato do Círio, promovida pelo Sebrae. É uma 

oportunidade de mostrar ao turista um pouco da nossa riqueza cultural.

Círio inspires our artists and becomes an expression of the art of men and women using 

all sort of materials. The most famous is miriti, also called Amazon Styrofoam. The material 

is taken from Buruti palm, and being easy to handle as it is, turns into decorative objects 

and already traditional toys that add color to the party. The city of Abaetetuba is the major 

producer of this type of craft, and at the time of Círio, miriti artisans come to Belém and 

promote the Miriti Fair, a must go for locals and tourists. 

Crafts in wood, fibers, seeds, pottery and many other materials are also used. Our craftsmen 
receive all the support to show their art through exhibitions like Círio’s Fair, sponsored by 

Sebrae. An opportunity to show the tourist a bit of our cultural wealth. 

13
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Outra parte importante do artesanato são as velas. Elas dão nome à procissão. 

As grandes velas, chamadas Círios, também podem ser consideradas obras de 

arte. Fábricas inteiras dedicam a sua produção somente para a festa paraense. 

Junto delas, temos os objetos de cera que, em sua maioria, partes do corpo huma-no. No museu do Círio é possível ver vários destes artigos. Ao final dos festejos do 
Círio, a maioria das velas e objetos de cera são devolvidos às fábricas para serem 

derretidos e reutilizados.

Mas não só de artesanato popular vive o Círio. Os ourives também ganham des-

taque durante a data. As “joias de Nazaré”, feitas dentro da temática do Círio, são 

confeccionadas por artesãos de gemas de joias da Amazônia e ganham exposição, 

no Espaço São José Liberto, todos os anos. Algumas peças podem ser compradas, 

já outras são confeccionadas somente para a exposição, que chega a ser visitada 

por mais de 5 mil pessoas.

Another important part of the craft are the candles. They give name to the procession. The 

big ones, called Círio, may also be considered masterpieces. Entire factories producing for a 

single party. The wax objects are mostly human body parts that can be seen at Círio Museum. 

At the end of the festivities, most candles and wax objects are returned to the factory to be 

melted down and reused. 

But not only on folk crafts lives the Círio. Goldsmith also gain prominence during the date. 

The “jewels of Nazaré”, made under the theme of Círio, are made by artisans of Amazon gems, 

gain exposure in Space São José Liberto every year. Some pieces can be bought, while others 

are made for the exhibition only. Nearly 5000 people came to see them. 

513 6 13
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Fotos das joias: Marco Nascimento

Joias do Círio
Jewels of Círio
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PORQUE FAZ OBRAS SOCIAIS
WHY IT DOES SOCIAL WORK 

Além da Casa de Plácido, que dispõe de banheiros, refeitório, salas de repouso e 

ambulatório, entre outros espaços para receber e prestar os primeiros cuidados aos 

peregrinos, a Paróquia de Nazaré mantém várias obras sociais, destinadas à comu-

nidades carentes, como creches e centros sociais mantidos com doações de devotos, 

dizimistas e ofertas durante as missas, além dos patrocinadores do Círio.

A creche Sorena, por exemplo, localizada na avenida Generalíssimo Deodoro, aten-

de mais de 250 crianças, entre 2 a 6 anos. Já a creche Santo Antônio Maria Zaccaria 

(rua Boaventura da Silva, ao lado da Igreja de Santo Antônio), cuida de 110 crianças 

na mesma faixa etária. Há ainda o Centro Social Cantinho São Rafael, no município 

de Ananindeua, onde são atendidas 250 crianças e adolescentes, de 2 a 17 anos. Os 

serviços incluem encaminhamento para consultas médicas, três refeições diárias e atividades escolares. As creches recebem especialmente filhos de mães solteiras ou 
de empregadas domésticas.

A Paróquia de Nazaré também presta serviços de atendimento médico e distri-

buição de sopa para famílias carentes cadastradas e moradores de rua, na comuni-

dade Santo Antônio Maria Zaccaria; atendimento a gestantes na comunidade Nossa 

Senhora das Graças, e trabalho com moradores de rua e grupos de mães no Serviço Social do Centro de Nazaré, oferecendo até cursos de qualificação.
Através de um convênio com o Banco do Brasil, atende 60 adolescentes, de 15 

e 16 anos, na busca do primeiro emprego nas agências da instituição bancária. A paróquia é responsável pela seleção e acompanhamento dos jovens beneficiados, 
os quais precisam já ter concluído o ensino fundamental e integrar uma família com 

renda mensal abaixo de um salário mínimo.

Besides the House of Plácido, with restrooms, cafeteria, rest rooms and outpatient, among 

other spaces to receive and render first aid to pilgrims, the parish of Nazaré maintains 
several social projects intended for underserved communities such as child care and social 

centers maintained with donations from devotees, tithe and offerings from the masses, in 

addition to Círio’s sponsors. 

The nursery Sorena, for example, on Avenida Generalissimo Deodoro, serves more than 

250 children between 2-6 years. Daycare Santo Antônio Maria Zaccaria (Boaventura da Silva 
Street, next to the Church of Santo Antônio), cares for 110 children in the same age group. 

There is also Social Center São Rafael, at Ananindeua, where 250 children and adolescents 
from 2-17 years are taken. Services include referral to medical appointments, three daily meals 

and school activities. Nurseries are aimed at single mother children or house maids. 

The Parish of Nazaré also provides medical care and distributes soup to registered needy 

families and the homeless at Santo Antônio Maria Zaccaria community; care to pregnant 

women is done at the community Our Lady of Graces, and aid to homeless people and groups of 

mothers at the Social Service Center of Nazaré, where technical training courses are offered. 

Through an agreement with the Banco do Brasil, helps 60 teens, between 15 and 16 years 
old, in search of their first job in the bank branches. The parish is responsible for the selection 
and monitoring of young people that, are, for instance, required elementary schooling and to 

be part of a low-income family below the minimum wage. 
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PORQUE ATRAVESSA AS 
FRONTEIRAS DO ESTADO 
WHY IT SURPASSES STATE BOUNDARIES 

O Círio tem proporções tão intangíveis que consegue ultrapassar os limites do 

Pará: se os paraenses não podem vir ao Círio, ele vai até eles.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré atravessou o Atlântico quando saiu de Por-tugal e fincou raízes no Pará. Mas também acompanha fiéis em outros Estados e pa-

íses, com procissões que são uma espécie de réplica do Círio. Só dentro do Pará, se-

gundo levantamento da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), feito desde 1994, 

50 municípios mantêm a devoção à Virgem de Nazaré realizando Círios, como Vigia, 

Marabá, Abaetetuba, Muaná, Soure, Bragança, Castanhal – este nas localidades de 

Apeú e Macapazinho –, e Santarém.

Festas que incluem ícones como a berlinda, a Corda e comidas típicas também 

são realizadas em Brasília, desde 1960; no Rio de Janeiro, em São Paulo, Manaus 

(Amazonas), Macapá (Amapá) e São Luís (Maranhão). Até os paraenses que moram 

em Miami, nos Estados Unidos, se unem a essa corrente de fé em terras norte-ame-

ricanas promovendo um pequeno Círio.

Círio has so intangible proportions that can overcome the limits of Pará: if paraenses cannot 

come to Círio, Círio goes to them. 

Devotion to Our Lady of Nazaré crossed the Atlantic when left Portugal and settled in Pará. 

But also follows faithful in other states and countries, with processions that are a kind of 

replica of Círio. According to a survey of State Secretary of Culture (Secult) made since 1994, 

only within Pará, 50 municipalities maintain devotion to the Virgin of Nazaré performing 
Círio, such as Vigia, Marabá, Abaetetuba, Muaná, Soure, Braganca, Castanhal (both in Apeu 

and Macapazinho), and Santarém. 

Parties include icons such as the Berlinda, the Rope and ethnic foods are also held in Brasilia 

since 1960; in Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus (Amazonas), Macapa (Amapá) and São Luís 

(Maranhão). Even Paraenses living in Miami (USA), join this chain of faith in American lands 

by promoting a small Círio.

11
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OUTROS CÍRIOS NO PARÁ

Vigia – 2º domingo de Setembro

Acará – 3º domingo de novembro

Augusto Corrêa – 1º domingo de dezembro

Barcarena – 2º domingo de novembro

Bragança – 2º domingo de novembro

Breves – 2º domingo de outubro

Marituba – 3º domingo de novembro

Marudá – 2º domingo de novembro

Maracanã – 3º domingo de novembro

Magalhães Barata – 1º domingo de novembro

Paragominas – 3º domingo de novembro

Primavera – 3º domingo de novembro

São Jorge do Prata – 3º domingo de novembro

Santa Cruz do Arari – 3º domingo de novembro

São Miguel do Guamá – 3º domingo de novembro

Soure  – 2º domingo de novembro

Viseu – 3º domingo de outubro

Curralinho – 2º  domingo de outubro

Igarapé Miri – 3º domingo de outubro

Itupiranga – 2º  domingo de setembro

Parauapebas – 4º sábado de outubro

Quatipuru – 3º domingo de outubro

OTHER CÍRIOS IN PARÁ

Vigia – Second Sunday of September

Acará – Thrid Sunday of November

Augusto Corrêa – First Sunday of December

Barcarena – Second Sunday of November

Bragança – Second Sunday of November

Breves – Second Sunday of October

Marituba – Third Sunday of November

 

Marudá – Second Sunday of November

Maracanã – Third Sunday of November

Magalhães Barata – First Sunday of November

Paragominas – Third Sunday of November

Primavera – Third Sunday of November

São Jorge do Prata – Third Sunday of November

 

Santa Cruz do Arari – Third Sunday of November

São Miguel do Guamá – Third Sunday of November

Soure – Second Sunday of November

Viseu – Third Sunday of October

Curralinho – Second Sunday of October

Igarapé Miri – Third Sunday of October

Itupiranga – Second Sunday of September

Parauapebas – Fourth Saturday of October

Quatipuru – Third Sunday of October

Foto: Cristino Martins - Agência Pará

Círio de Vigia / Vigia’s Círio
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PORQUE MOVIMENTA A ECONOMIA 
DO ESTADO 
WHY IT DRIVES THE ECONOMY OF THE STATE 

O Círio de Nazaré cresce em números a cada ano, não apenas em relação a quantidade 

de pessoas. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese), em 2013 foram injetados cerca de R$ 900 milhões na economia do 

Estado. Grande parte vindos dos cerca de 80 mil turistas que desembarcaram em Belém.

Mas segundo um estudo do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), da Uni-

versidade Federal do Pará, realizado em 2010, o Círio chega a movimentar mais de 

R$ 2 bilhões. Um valor atribuído pelos pesquisadores a três fatores: a movimenta-

ção de turistas na cidade, o aumento do consumo de produtos ligados diretamente 

ao Círio e os gastos com os eventos paralelos à programação religiosa. Praticamente 

todos os setores são movimentados: serviço, comércio, indústria e agricultura.

O orçamento da Diretoria da Festa é sempre um termômetro desse aumento, ano a ano, da movimentação financeira antes, durante e depois do Círio. Em 2013, o orça-

mento do Círio 2013 foi o mais caro da historia, com um custo total de R$ 2.848.200,00, 

com crescimento de 7,62% em relação ao Círio 2012, que custou R$ 2.646.500,00.

Círio de Nazaré grows in numbers each year, not only in follwers. According to the Inter-

Union Department of Statistics and Socioeconomic Studies (Dieese), in 2013 approximately R$ 

900 million was injected into the state economy. Largely coming from about 80 000 tourists 

who disembarked in Belém. 

According to a study conducted in 2010, at the Center for Advanced Amazonian Studies 

(Naea), from the Federal University of Pará, Círio reaches a turnover of over 2 billion dollars. 

A value assigned by researchers to three factors: the tourists in the city, the increased 

consumption of products directly related to Círio and parallels spending to religious events. 

Almost all sectors are busy: service, trade, industry and agriculture. 

The budget of the Board of the Party is always a thermometer that increase, year by year, 

of financial transactions before, during and after Círio. In 2013, the budget was the most 
expensive in history, with a total cost of R$ 2,848,200.00, an increase of 7.62% compared to 

Círio 2012, which cost R$ 2,646,500.00 . 
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Todo esse volume de recursos tem reflexo imediato na geração de empregos, dire-

tos e indiretos. Nesse período, o crescimento no mercado de trabalho chega a 40%, 

e a maioria das vagas criadas está no setor informal. A festa também gera empregos 

temporários em todos os segmentos envolvidos.

Segundo o Dieese, o consumo registrado na época do Círio só é menor do que o registrado no período natalino. O movimento nos restaurantes, no final de sema-

na da grande procissão, por exemplo, chega a aumentar até 20%, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seção Pará (Abrasel-PA). Afinal, 
atender a 2 milhões de pessoas demanda um gás nos investimentos. Círio, portanto, 

é mais que religiosidade, cultura, arte; é também economia!

All this volume of resources has immediate impact on direct and indirect job creation. During 

this period, the growth in the labor market reaches 40%, and most of the jobs created are in the 

informal sector. The party also generates temporary jobs in all segments involved. 

According to Dieese, consumption recorded at the time of Círio is only lower than that recorded 

during the Christmas season. The movement in the restaurants, during the weekend of the grand 

procession, for example, reaches up to 20% increase, according to the Brazilian Association of 

Bars and Restaurants - Section Pará (Abrasel-PA). After all, serving 2 million people demands fuel 

investments. Círio is therefore more than religiosity, culture, art; is also economy!

14
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Glossário do Círio*
Círio’s Glossary* 

*Este glossário foi inspirado no livro Círio de A a Z, de Mízar Bonna. Grande parte das expressões teve como fonte de pesquisa o livro da autora, além do site oficial da Festa de Nazaré e de pesquisas feitas ao longo dos 6 anos de estudos para criar os cinco livros da Coleção do Círio, das 
editoras Verde e Guia.

*This glossary was inspired by the book Círio from A to Z, by Mizar Bonna. Much of the expressions came the research done the author of the book, besides the official website of the Party of 
Nazaré and research done over the 6 years to create the five books of Círio Collection, published by Verde e Guia. 

Obra de Jorge Eiró, artista 
plástico paraense
Masterpiece of Pará-born 
artist Jorge Eiró.
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A B
Afonso Di Giorgio: Padre Italiano embeleza-
dor da Basílica, grande organizador do Círio 
de Nazaré. Foi vigário durante dois períodos. 
De 1918 a 1934 e de 1946 a 1956.
Foi ele que substituiu a imagem encontrada 
por Plácido, pela imagem do Colégio Gentil 
Bittencourt, na Berlinda do Ciro de Nazaré. No 
ano de 1926, colocou-a no Glória do altar-mor 
da Basílica, hoje Santuário Mariano. 

Almoço do Círio: o almoço do círio é tradi-
cional. Reúne as famílias ao término da pro-
cissão do segundo domingo de outubro e tem 
no cardápio comidas típicas, como Maniçoba 
e Pato no Tucupi.

Anjos: são as crianças que acompanham o Cí-
rio, fantasiadas de anjos. Quando não acom-
panham nos colos de seus pais, vão nos “Car-
ros dos Anjos”. 

Antonio Maria Borges: Padre carioca que 
compôs “Senhora da Berlinda”, em 1987, após 
se encantar com o Círio de Nazaré.

Arquidiocese: com mais de 100 anos de ida-
de, era Diocese quando a imagem de Nossa 

Bandeiras: são usadas no carro da abertura 
da procissão desde os primeiros Círios. Atu-
almente as bandeiras do Pará abrem o grande 
Préstito, levadas por alunos de alguns colé-gios de Belém. Ao final da procissão, aguar-
dam em frente ao altar monumento, ladeando 
a passarela vermelha, até a Berlinda chegar. 

Barcos-carros: presentes no Círio desde o 
afundamento do Brigue Português São João 
Batista, nas costas do Brasil, em praias da 
Guiana, transportam jovens que recebem os 
ex-votos dos romeiros. 

Barnabitas: é o apelido pelo qual são conhe-
cidos os Clérigos Regulares de São Paulo, Con-
gregação fundada pelo médico e Sacerdote 
Antonio Maria Zaccaria. São os responsáveis 
pela Festa de Nazaré, especialmente o Círio 
desde o ano de 1905. Chegaram em Belém no 
dia 21 de Agosto de 1903. Em 1909 lançaram 
a primeira pedra da Basílica de Nazaré. Con-
tinuam nela até hoje, ano de 2013.

Basílica Santuário: construída no início do 
século XX pelos padres Barnabitas, é o ponto 
de chegada da procissão do Círio e também onde fica guardada a imagem original de Nos-
sa Senhora de Nazaré, na parte mais alta do 
altar principal. Em 2006, recebeu o título de 
Santuário Mariano, de seu 9º Arcebispo, Dom 
Orani João Tempesta.

Berlinda: é a redoma que guarda a imagem 
da padroeira durante a procissão, presente no Círio desde 1855. Cinco berlindas já fi-
zeram parte da história do Círio. A atual foi 
confeccionada em 1964, pelo escultor João 
Pinto, em estilo barroco e cedro vermelho. É enfeitada todos os anos com flores para as 
procissões. 

Senhora foi encontrada. Está atualmente no 
décimo Arcebispo e integra o Regional Nor-
te II da CNBB. Possui 56 paróquias formando 
seis Regiões Episcopais. É a terceira mais an-
tiga do Brasil.

Arraial: acontece desde o século XVIII, quan-
do o Governador da Província resolveu orga-
nizar uma feira especial, para vender produ-
tos de todo o Pará no ano de 1793. Até hoje, 
o arraial é uma tradição com o parque de di-
versões montado e venda de lembranças do 
Círio, na Praça Santuário.

Arrastão do Pavulagem: cortejo popular de 
dança e música, que acontece todos os anos, 
no sábado que antecede o Círio, pela manhã, 
após a chegada da Romaria Fluvial na Esca-
dinha do Porto e em todos os domingos de 
outubro, com exceção do domingo do Círio. 
Organizado pelo grupo folclórico de músi-
ca Arraial do Pavulagem, arrasta multidões com chapéus com fitas coloridas, alegorias 
de boi-bumbá e muita alegria.

Atrelar a corda: atar, enganchar, prender 
por meio de mosquetões a Corda do Círio à 
Berlinda de Nossa Senhora. É felicidade che-
gar com a corda atrelada à Berlinda na Praça 
Santuário. Com a mudança de “U” para linear, 
o controle melhorou.

Auto do Círio: espetáculo de dança, música 
e teatro, a céu aberto, que acontece nas ruas 
da Cidade Velha, na sexta-feira que antecede 
o Círio. Criado há 21 anos pelo Núcleo de Te-
atro da UFPA, o cortejo reúne artistas da terra 
e de fora, entre dançarinos, atores, músicos, 
etc, e faz parte do calendário profano e cultu-
ral da festa.
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C Ciclo Romaria: é a procissão dos ciclistas, 
que acontece no sábado posterior ao Círio. 
Criada há apenas 10 anos, em parceria com 
a Associação Brasileira de Esportes de Aven-tura, faz parte do calendário oficial, levando 
cerca de cinco mil ciclistas todos os anos a 
percorrer 9km.

Círio: do latim cereus, significa cera. Vela gran-
de de cera. A característica principal é: romaria 
na qual se leva de uma localidade para outra 
a imagem de um santo. Círios como romaria 
já existiam em Portugal. Vão de uma capela 
para uma Igreja na mesma cidade, ou de uma 
cidade a outra. Assim uma imagem deixando 
uma freguesia será honrada na outra durante 
um ano. Herdamos parte desse costume. Por 
isso a Trasladação leva a imagem para pernoi-
tar na Catedral, e o Círio a traz de volta para 
a Basílica, atualmente para a Praça Santuário. 
É o dia máximo do povo paraense e acontece 
no segundo domingo de outubro. Nosso Círio 
já foi levado por paraenses devotos de Nossa 
Senhora para várias capitais brasileiras como: 
Manaus, São Luis, Brasília, Rio de Janeiro, São 
Paulo, além de outros municípios do Pará e ate 
mesmo em Miami!

CAN: conjunto Arquitetônico de Nazaré, que 
reúne a Praça Santuário de Nazaré, o Centro 
Social Nazaré, a Casa do Plácido, que fora da 
época da Festa é usada como estacionamen-
to, e ainda a Livraria Lírio Mimoso. O mais 
importante do Conjunto é, sem dúvida, a Ba-
sílica Santuário.

Canções do Círio: entoadas como verdadeiro 
Hinos, são as músicas que marcam a procissão, 
durante o percurso: O Lírio Mimoso, Maria de 
Nazaré, Virgem de Nazaré, Senhora da Berlin-
da, Nossa Senhora. Cada ano surgem novas.

Carros do Círio: antigamente, muitos carros 
particulares acompanhavam o Círio: coches, 
seges, carroças de bois, tudo ornamentado. 
Em 1803, por ordem da Rainha de Portugal 
Maria I, uma alegoria passou a fazer parte do 
Círio: um carro que levava um quadro, repre-
sentando o milagre acontecido em Portugal com o fidalgo D. Fuás Roupinho. Em 1826, o 
Governador José Felix Pereira de Burcos resol-
ve colocar mais um carro: o Carro dos fogos, 
alegoria de um castelo cercado de muros, que 
levava as bandeiras dos países católicos do mundo. Ele desfilou até a década de 80, mas foi 
extinto por uma questão de segurança, devido 
a grande quantidade de prédios no trajeto do 
Círio. O carro do Anjo Custódio é lembrança do 
Vice-Presidente da Confraria que organizava o Círio, Ângelo Custódio que no inicio fazia a filha ir montada num corcel ajaezado levando 
a Bandeira do Brasil, seguindo o Carro dos fo-
gos. Em 1855, a primeira Berlinda substituiu o 
palanquim ou sege que era utilizado e entrou 
o Barco lembrando o Brigue São João Batista, 
cestas e barcos para recolher ex-votos. A Xave-
ga portuguesa veio em 1971. O carro do Pláci-
do, nos anos 2000. 

Carro dos Milagres: um dos carros impor-
tantes da procissão. Teve o quadro pintado  por figuras em três dimensões trocado. Dois 
acontecimentos considerados milagrosos 

passaram a fazer parte: o milagre com D. 
Fuás, motivo do crescimento da Devoção em 
Portugal, e o milagre com os Marujos na costa 
da Guiana que deu também, uma levantada, 
na devoção em Belém.

Carros coletores: os carros coletores de 
ex-votos surgiram com o barco dos náu-
fragos do Brigue São João Batista, que ser-
via também para a colocação de crianças 
vestidas de anjos. Mas, os “marujos” que 
levavam o barco nos ombros, iam imitan-
do ondas do mar e colocando em perigo as 
crianças, então recebeu rodas e se trans-
formou em carro coletor.

Casa de Plácido: prédio criado pelo por pa-
dre José Ramos das Mercês, na época Reitor 
da Basílica, para apoiar a acolhida criada 
pelo Vigário Pe. Silvio Jacques: receber pere-
grinos vindos de todos os lugares. A Casa de 
Plácido acolhe com comida, banheiro, água 
e atendimento médico aqueles que chegam 
para o Círio.
 
Cartaz do Círio: símbolo que atravessou sécu-
los e veio se modernizando, mas até hoje pende 
nas parede, portas e janelas de casas e estabe-
lecimentos. Os primeiros dos quais se tem notí-
cias, utilizavam ícones das imagens retratadas 
em Portugal. Desde 1991, é agência de propa-
ganda Mendes a responsável por sua criação, 
sempre com a ajuda de um fotógrafo para re-
tratar a imagem da Senhora da Berlinda.

Catedral da Sé: a “Igreja da Sé” ou “Catedral 
de Belém”, localizada na Praça Frei Caetano 
Brandão, é o ponto de chegada da Trasla-
dação, onde a imagem “pernoita” e também 
ponto de saída do Círio no dia seguinte, desde 
o ano de 1883. Começou a ser construído no 
século XVIII, pelo arquiteto Antonio Landi, e ficou pronta apenas sete anos depois.
Centro Social Nazaré: situado na Praça do 
Arraial é onde se encontram os escritórios da 
Diretoria da Festa, a casa do Plácido e a cape-
la do Bom Pastor.
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Chuva de Papel Picado: em 1966, o hábito 
de fazer homenagens com chuvas de papel 
picado teve início. A primeira “chuva” foi re-
gistrada pela extinta Revista Manchete e foi 
parar em mídia nacional. Hoje, o “corredor” 
por onde a Berlinda passa é recebi com deze-
nas de homenagens como essa.

Círio 200: em 1992, para comemorar os 
200 anos de Círio, a imagem autêntica, e não 
a peregrina, é que acompanhou a procissão 
dentro da berlinda. O manto foi bordado por 
Ester França. O Círio 200 gastou cinco horas 
para cobrir o trajeto de 4 km.

Colégio Gentil: local de onde sai a Traslada-
ção e chega o Recírio. O altar da celebração é 
armado na escadaria do colégio, e a Berlinda já fica posicionada do lado de fora do jardim.
Confraria: nos primórdios formou-se uma 
pequena comunidade chamada de Confraria 
que era responsável pela Feira e pelo Círio. 
Já no tempo do Pe. Afonso Di Giorgio como 
Vigário de Nazaré, foi fundada a Confraria 
de Nazaré. Mulheres dedicadas a evangelizar 
em nome de Nossa Senhora. Por muitos anos 
eram a Confraria de Nazaré com o Vigário de 
Nazaré os responsáveis pela parte litúrgica 
da Festa; romarias das entidades e dos Colé-

gios, novenas, andores, berlinda, etc. Tudo o 
que dizia respeito à Evangelização e à deco-
ração na Festa de Nazaré. 

Corda do Círio: um dos maiores ícones do Cí-
rio, adorado e ao mesmo tempo, polêmico. A 
tradição da corda do Círio começou por aca-
so, quando, segundo a história, quando em 
1855, a Berlinda, que era puxada por cava-
los, atolou e um comerciante emprestou uma 
corda que foi puxada por vários homens para desemperrá-la. Desde aí, se firmou como item de sacrifício para pagar promessas, já foi 
tema de discussões, extinta, reativada graças aos pedidos dos fieis e já mudou de forma-
to ao longo dos anos, na intenção sempre de 
torná-la menos penosa para os promesseiros. 
Tem cerca de 400 m atualmente.

Cruz Vermelha: uma organização de socor-ristas internacionais, que trabalha com afin-
co nos momentos importantes da Festa de 
Nazaré, especialmente no Círio. Convocam 
jovens voluntários, que são treinados para 
ajudar  durante a procissão.

Romaria ao Colégio Gentil, que chega com a 
imagem chamada de Peregrina. 

Desterro: é o nome completo da Virgem de 
Nazaré: Nossa Senhora de Nazaré do Dester-
ro, pois lembra o tempo em que ela foi dester-
rada da cidade de Belém, onde Jesus nasceu.

Diretoria da Festa: a Diretoria da Festa de 
Nazaré é formada de cidadãos católicos de 
várias Paróquias de Belém. São várias as pro-fissões. Foi criada pelos Padres Barnabitas 
em 1910 e é responsável pela organização de 
toda  a Festa durante o ano.

D

E

Decoração: imaginamos que Plácido e Ana 
ao arrumarem a pequena mesa para agasa-lhar a imagem, colocaram flores ou folhagens 
da mata, uma toalha e talvez duas velas. Daí 
para diante a decoração começou a fazer par-
te da devoção, nas casas, nos estabelecimen-
tos, ruas e na berlinda.

Descida do Glória: em 1969, chegou da Itá-
lia, a nova imagem de Nossa Senhora de Na-
zaré, encomendada pelo Vigário Padre Miguel 
Giambelli, para  dispensar a imagem do Colé-
gio Gentil, que saía na Berlinda desde 1926. 
Durante a Quinzena Festiva, Padre Miguel de-
cidiu descer a imagem autêntica do Glória de 
Mármore para mais perto do povo, no Pres-
bitério da Basílica. Tornou-se uma tradição e 
acontece no sábado, após a chegada da Moto 

Ermida: capela quase sempre na perife-
ria. Igrejinha. Refere-se às primeiras Igrejas 
construídas pelos devotos, para agasalhar a 
imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na Ci-
dade Nova que surgia longe do Centro.

Estatutos: acredita-se que as primeiras Con-
gregações ou Comissões organizadoras da 
Festa de Nazaré já possuíam algo como um 
estatuto nos primeiros tempos, quando se 
consideravam uma Confraria. Mas, o Estatuto 
da Diretoria da Festa de Nazaré, que vigora 
até hoje, teve início em 1909, já criado pelos 
Barnabitas.

Estandartes: havia muitos estandartes nos 
Primórdios do Círio, pois cada confraria ou 
organização religiosa comparecia com o seu, 
à frente de um grupo de seus participantes. 
Hoje, o número diminuiu, mas ainda vemos 
estandartes de várias devoções marcando 
presença dentro do Círio.

Esther Paes França: foi uma aluna de Irmã 
Alessandra que se tornou professora de artes 
do Colégio Gentil Bittencourt. Ela já ajudava 
a Irmã na confecção do manto de Nossa Se-
nhora e acabou herdando o serviço, atuando 
assim por muitos anos. Só parou em 1969. 
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Criou o desenho e confeccionou sozinha cer-
ca de 19 mantos.

Ex-votos: são chamados também de promes-
sas e até de “milagres”. Trata-se dos objetos e 
peças de cera ou isopor que o povo carrega e 
joga nos carros/barcos durante o trajeto.

H

F

Homenagens: tirando as salvas de fogos, as 
sirenes que apitam e os sinos que tocam, to-
das as homenagens praticamente começaram 
pela década de 60, como as chuvas de papel, 
de pétalas, etc.

Homenagens dos Estivadores: uma das 
principais e mais antigas, é o show de fogos de artifício mais famosos do trajeto do Círio, 
promovida pelo Sindicato dos Estivadores, 
desde 1936

Feira do Círio e do Miriti: promovida pelo 
Sebrae-PA, acontece há 17 anos reunindo 
cerca de 200 artesãos, integrantes de associa-
ções dos municípios de Belém, Abaetetuba, 
Vigia e Santa Bárbara. É uma mostra do arte-
sanato e da cultura paraense, já tradicional, 
que acontece na Praça Waldemar Henrique.

Flores do Círio: parte da decoração oficial, ao passar as flores foram ficando sofisticadas no Círio de Nazaré. Até o final dos anos 60 
eram recebidos “Sorrisos de Maria” que um 
proprietário de vacaria plantava para ofertar a Mãe de Jesus. Hoje, as flores vem da cidade 
de Holambra, interior paulista, considerada a cidade das flores, e algumas flores silvestres, 
do interior do.

Francisco: Padre Silva, deu inicio à Vigília 
que em 2005 ganhou livro de autoria de Pau-
la Andréa Caluff Rodrigues. Foi também no 
seu tempo que foi criado o Projeto do Patroci-nador Oficial do Círio. Atualmente é superior 
dos Barnabitas em Roma.

Fundação Nazaré: carrega o nome de Naza-
ré, mas é uma Fundação da Arquidiocese de 
Belém que congrega: rádio Nazaré, Jornal Voz 
de Nazaré e TV Nazaré.

G I
Giovanni Incampo: foi vigário de Nazaré no 
período de 1972 a 1978, criador da “Guarda 
da Nossa Senhora” para resolver o problema 
de guiar a berlinda. Deu inicio as peregrina-
ções com as imagens e iniciou a Procissão da 
Penitência às cinco da manhã. Foi também 
Provincial dos Barnabitas no Norte e Nordes-
te do Brasil.

Glória do altar: é uma das partes mais belas 
do altar-mor da Basílica. Com raios, como se 
formassem um grande ostensório dourado, 
guarda, no centro, um pedestal com a ima-
gem de Nossa Senhora de Nazaré, a original, 
encontrada pelo Plácido. 

Guardas da Nossa Senhora: criada no ano 
de 1974, pelo Padre Giovanni Incampo, na 
época Presidente da Diretoria da Festa; e 
pelo Dr. Nelson Ribeiro, então coordenador. A 
Guarda da Santa, como também é conhecida, 
é responsável pela segurança da berlinda e 
atua incansavelmente durante as procissões.

Imagem autêntica: é a imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré encontrada por Plácido 
José de Souza, em 1700, no igarapé Muru-
cutu, em Belém. Achada por trás da Basílica, 
entre raízes de um pé de taperebá e pedras 
lodosas, como se fosse um nicho natural, é a 
que o povo até hoje chama de “autêntica”. Era 
ela que acompanhava as procissões do Círio 
até 1969, quando foi ela substituída por uma 
imagem peregrina.

Imagem Peregrina: foi uma versão feita 
para cumprir a agenda de procissões no lugar 
da imagem original, para preservá-la. Passou 
a substituir a imagem original nas procissões 
do Círio, a partir de 1969. A imagem pere-
grina foi encomendada ao escultor italiano 
Giacomo Mussner e ganhou traços da mulher 
amazônica, assim como o menino Jesus que 
ganhou traços de caboclo e índio da região.
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J
João Pinto: escultor paraense dos bons que, 
atendendo o chamado de Pe. Miguel Giam-
belli na época, Vigário de Nazaré, esculpiu em 
cedro o Oratório ou Maquineta que colocado 
no carro, completa a berlinda que vemos em 
nossos círios, desde 1964.

Joias de Nazaré: montada pela primeira vez 
em 2003, pela Secretaria de Estado de Cultu-
ra (Secult) e Espaço São José Liberto, a expo-
sição joias de Nazaré passou a reunir artesãos 
e ourives todos os anos, que tem no Círio e na 
padroeira a inspiração para criar suas joias. 
A exposição Chega a receber cerca de 5 mil 
visitantes, e lá também é possível adquirir al-
gumas joias.

José Ramos das Mercês: Padre Barnabita, 
paraense de Salinas, atualmente Presidente 
da Diretoria da Festa e Reitor do Santuário 
Mariano Basílica de Nazaré. Já foi Vigário por 
dois períodos. Foi quem construiu a Casa do 
Plácido com o apoio do povo.

José Roiz de Moura: sacerdote, capelão de 
Palácio que carregou a imagem no colo du-
rante o primeiro Círio, tendo ao lado dele 

o Governador ou Presidente da Província 
Francisco de Souza Coutinho, que levava um 
círio (vela grande de cera). Os dois iam sen-tados no carro oficial da Autoridade, que era 
uma “sege” ou “palanquim” e era puxado por 
dois cavalos “ajaezados”, o que quer dizer 
ornamentados.

Nacional, em Belém, no ano de 1953, vestia 
um manto que lembrava o da imagem de Na-
zaré em Portugal, feito pela estilista Vivi Mar-
tins que era esposa de um Diretor da Festa. 
O formato triangular do manto lembra a San-
tíssima Trindade, onde Maria está envolvida por ser: filha de Deus, Pai; mãe de Deus, Fi-
lho; e esposa do Espírito Santo. Mas, Ela não 
faz parte da Trindade Santa. O mantos fazem 
parte da tradição, a cada ano, é confeccionado 
um novo manto para que a imagem saia boni-
ta em suas peregrinações.

Maquinetas: são oratórios envidraçados para 
agasalhar imagens de santos. A nossa berlinda 
possui uma bela maquineta. Já haviam lança-
do na Europa a ideia de levar a imagem do 
santo nas procissões sozinho, sem mais nin-
guém no carro, então D. Macedo Costa logo 
aceitou a ideia e tratou de utilizá-la no Círio 
de Belém. 

“Milagres”: é como o povo chama popularmen-
te as peças de ex-votos, feitos em cera e outros 
materiais, que carregam no Círio e são jogados 
nos carros/barcos durante a procissão.

Mini Círio: foi uma tentativa criada pelo pa-
dre Miguel Giambelli, de fazer uma pequena 
procissão todo mês. A ideia não vingou.Missa do Mandato: é a missa que marca ofi-
cialmente a abertura da quadra nazarena e programação oficial do Círio. Celebrada na 
Basílica Santuário, a partir desta data, come-
çam as peregrinações da imagem. Durante a 
missa, muitos levam suas réplicas de imagens 
para serem benzidas. A missa representa a 
preparação espiritual dos devotos.

Mízar Bonna: Mízar Klautau Bonna, escritora, criou e desenhou 11 mantos oficiais para o Círio. 
Também publicou 6 livros sobre a devoção do 
povo paraense por Nossa Senhora de Nazaré.

Monumentos: na Praça Santuário de Nazaré, 
existem alguns monumentos em homenagem 
ao Círio: o altar monumento, no centro; o mo-
numento para o  Padre Afonso Di Giorgio; e o 

L

M

Lei da Padroeira: com o número 4.371 de 15 de Novembro de 1971, tornou oficialmen-
te Nossa Senhora de Nazaré Padroeira do 
Pará e Rainha da Amazônia com direitos às 
honras de Estado. Foi o Governador Fernan-
do Guilhon quem sancionou a Lei. Na chega-
da da Romaria Fluvial, um tapete vermelho é 
estendido para a berlinda, e a imagem é re-
cebida com toda a pompa. É repetido assim o 
sinal de Autoridade.

Luciano Brambilla: vigário de Nazaré de 
1979 a 1988, foi responsável pela criação de 
uma pequena fábrica de imagens de Nossa 
Senhora de Nazaré, que também produzia 
imagens de outros santos. Tudo passou a ser 
vendido na loja de lembranças da Basílica, 
desde então. Foi no seu tempo que Belém ga-
nhou a bela Praça Santuário e a Romaria Flu-
vial, no sábado véspera do Círio de Nazaré.

Maniçoba: a maniçoba veio da África. Lá a 
maniva é só refogada e misturada a camarões. 
Aqui ela tem fama de ser venenosa se não for 
bem cozida. Por isso, seu preparo dura sete 
dias. A chamada “feijoada do paraense”, é re-
cheada com carnes e faz parte da cultura gas-
tronômica do Estado e do período do Círio.

Manto: segundo a Lenda, a imagem de nos-
sa Senhora já foi encontrada com um manto, 
uma espécie de capa. Quando ela foi levada 
ao altar na Praça do VI Congresso Eucarístico 
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monumento estilo manto sofisticado de Nos-
sa Senhora de Nazaré, lembrando o Círio 200.

Moto Romaria: é a quarta romaria oficial da 
programação do Círio. Criada em 1990 pela 
Federação Paraense de Motociclismo, reúne, 
a cada ano, centenas de motociclistas que 
percorrem cerca de 2,5 km escoltando a ber-
linda com a imagem, desde a escadinha do 
Cais do Porto, quando chega a Romaria Flu-
vial até o colégio Gentil.

Museu do Círio: um espaço muito sonhado 
pelo Vigário Padre Luciano Brambilla, que o montou na área que fica embaixo do altar-mor 
do templo. Na época, era simples, mas com o 
passar dos anos foi transformado pelo Gover-
no em um Museu propriamente dito, em um 
prédio, ao lado da Igreja de Santo Alexandre.

Peregrinos: os devotos que atravessam qui-
lômetros, muitas vezes a pé, para participar 
do Círio.

Praça Santuário de Nazaré: no quadrilátero 
capinado pelos primeiros devotos da Mãe de 
Jesus, foi construída a Basílica, hoje, Santuá-
rio Mariano. O largo era conhecido pelo povo 
como Largo de Nazaré e batizado depois com 
o nome de Praça Justo Chermont. Hoje, é a 
Praça Santuário de Nazaré, a única no mundo 
cujo piso de Mármore forma a Cruz, e no cen-
tro tem um altar monumento para grandes 
realizações litúrgica.

Procissão da Festa: é a penúltima romaria 
e a terceira mais antiga, depois do Círio e da 
Trasladação. A cada ano, o percurso de cerca 
de 2,8 km muda. Acontece no segundo do-
mingo, após o Círio, com saída às 8h da Praça 
Santuário, após uma missa.

N
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Nazaré (bairro): graças ao encontro da ima-
gem, foi sendo formado um dos bairros mais 
importantes da cidade. Em 1700, Belém era 
uma cidade pequena, praticamente formada 
pelos bairros Cidade Velha e Campina. A Er-
mida de Nossa Senhora era em meio à mata, 
na qual já existiam alguns sítios, entre eles o 
do casal Plácido e Ana. Quando o bairro co-
meçou se formar era conhecido como “Cida-
de Nova”. Sítios eram indenizados para pre-
parar estradas e ruas. Com o tempo, ganhou 
a Basílica, o Santuário, avenidas largas até se 
tornar o centro de fé de Belém, e um dos bair-
ros mais nobres da capital.

Nossa Senhora: é como o povo chama para 
a Mãe de Jesus. Com respeito e amor, assim 
como “Mãe do Céu”, “Nossa Mãe”. Nossa Se-
nhora é também uma canção do Roberto Car-
los, sempre cantada com muita fé pelo povo 
no Círio de Nazaré.

Orlando Souza: o mais famoso controlador 
da corda, trabalho do qual participou por 
muitos anos. Evangélico que muito amava 
Nossa Senhora. Usava um apito numa época 
em que ainda era possível fazer esse controle.

Patrimônio Cultural: é o conjunto de todos 
os bens, materiais ou imateriais, que, pelo 
seu valor próprio, são importantes para pre-
servar a identidade cultural de um povo. Pa-
trimônio é um legado que nos pertence. É a 
nossa herança do passado e o que construí-
mos hoje. A Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 
reconhece e nomeia lugares e manifestações 
consideradas de relevância mundial. Assim, 
preserva a cultura, história ou a natureza de 
diversos países. O Círio foi eleito Patrimônio 
Cultural Imaterial em 2013.

Pedestal: é onde a imagem fica na Catedral, 
quando chega a Trasladação, e no dia do Círio 
durante a missa. Há outro na Praça Santuário, 
que recebe a imagem da Senhora da Berlin-da quando o Círio termina e lá fica durante a Quinzena. Atualmente, há um novo que fica 
no Presbitério da Basílica, durante os 15 dias 
com a Imagem retirada do gloria, e que o povo 
chama de autêntica.

Peregrinações: além das peregrinações da 
imagem nas ruas, durante as 12 procissões, 
acontecem as peregrinações na casa dos de-
votos. Uma espécie de encontro de prepara-
ção espiritual, que acontece desde 1972, que 
leva a imagem às casas, prédios, vilas; reunin-
do vizinhos e amigos em orações e cânticos. 
Ao todo são 15 encontros que abrem a conta-
gem regressiva para a Festa.

Quadra Nazarena: o período de programa-ção oficial do Círio. Antes era quinzenal. Hoje 
começa em setembro, e inclui os aconteci-
mentos da Festa de Nazaré, Festividade naza-
rena, tempo de oração, de evangelização...

13

13



159 160

cavalos que puxavam a Berlinda. Já foi remo-
delada para que facilite o transporte por mãos 
humanas.

Trasladação: é o Traslado tradicional e impor-
tante que leva a Imagem na Berlinda da Basílica 
para a Catedral, na noite anterior ao círio. Faz o 
trajeto do Círio ao contrário e o único carro é o 
da Berlinda. Leva também a corda, que tem sido 
tão disputada quanto a do Círio. Tem as home-
nagens mais bonitas, que iluminam a noite. 

Translado pra Ananindeua: a primeira das 
procissões. Acontece na sexta-feira que ante-
cede o Círio: um percurso de 48,5 km que leva 
a imagem peregrina para os municípios de 
Ananindeua e Marituba, vizinhos de Belém.

Tucupi: uma beberagem amarela tirada da 
mandioca que, cozida, dá um sabor delicioso 
a qualquer coisa que a acompanhe, como pato, 
camarão, peixe, etc.. É uma das especiarias de 
origem indígena das mais deliciosas e faz parte 
do cardápio paraense, especialmente no Círio.

S

U

V
T

Segundo domingo de outubro: a data oficial 
da procissão do Círio, desde  1901, graças ao 
Bispo Dom Francisco do Rêgo Maia. 

Som: parte importante da procissão. Um sis-
tema de som é montado nas avenidas para o 
Círio e Trasladação, com cornetas colocadas 
no trajeto, e criar uma unidade entre a gran-
de multidão. O som serve de guia e ajuda to-
dos a cantar e oras juntos.

Súplicas: nome que dão aos bilhetes incine-
rados no último dia da Festa. Muitos são jo-gados na Berlinda, entre as flores. União: a união do povo da corda é que pode 

fazer a diferença: Todos por Ela e Ela por todos 
para chegarem ao destino. A união dos devo-
tos rezando em peregrinações que são feitas 
por toda a cidade. A união dos pensamentos 
fervorosos.

Vigília do Círio: começou em 2001. Foram 
24 horas de orações diante do santíssimo sa-
cramento na sala Dom Vicente Zico, no Cen-
tro Social Nazaré. No ano de 2010, iniciava às 
13:30hs de quinta-feira, anterior ao Círio, e 
terminava quando a imagem saia para o tras-
lado até Ananindeua.

Tema: em 1992, Dom Vicente Zico, que estava 
a frente da Arquidiocese de Belém na época, 
criou um tema para a Festa. A partir daí eles 
passaram a nortear a programação todos os 
anos. É anunciado sempre em dezembro e tem 
a ver com Maria.

Timão: é uma haste com braços laterais que fica na frente da Berlinda, própria para atar os 
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Redação do Círio: concurso que a diretoria 
da Festa lança para estudantes, e premia o 
vencedor e o professor dele, sempre sobre al-
gum momento da Festa de Nazaré.

Romaria Rodoviária: criada pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas (Sin-
dicarpa), em 1989, e organizada pela Direto-
ria da Festa desde 2000. É a segunda romaria, 
que acontece no sábado pela manhã, véspera 
do Círio, e leva a imagem peregrina de Ana-
nindeua ao distrito de Icoaraci.

Romaria Fluvial: a Romaria Fluvial, chamada 
pelo jornalista Mário Sobral de Círio das águas, 
reúne embarcações enfeitadas que levam a ima-
gem de do Trapiche de Icoaraci para a Escadinha 
na Presidente Vargas, após a Rodo Romaria. 

Romaria da Juventude: procissão da comuni-
dade jovem católica, animada até por um trio 
elétrico. Organizada pela Basílica Santuário 
de Nazaré e Catequeses das Paróquias, des-
de 2011, a romaria tem como intuito integrar 
todas as paróquias em torno da realização da 
festa e aproximar os jovens da devoção.

Romaria das Crianças: romaria que reúne 
crianças com seus pais e acontece no domin-

go seguinte do Círio. Sai da Praça Santuário 
às 8 horas da manhã, percorre várias ruas do 
bairro de Nazaré, e volta para a Praça Santuá-
rio. Foi criada em 1990. Nesta procissão, além 
da Berlinda com a Imagem, também existem 
o Carro dos Milagres e o dos Anjos.

Recírio: procissão que encerra oficialmente 
a Festividade Nazarena e acontece 15 dias 
após É quando a imagem original de Nossa 
Senhora de Nazaré volta ao Glória, sobre o 
altar-mor da Basílica Santuário e milhares de fiéis se despedem acenando lenços brancos.
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Virgem: Virgem de Nazaré é o título da Nossa 
Senhora de Nazaré.

Vós Sois o Lírio Mimoso: um dos hinos mais 
entoados e que representa o Círio como ne-
nhum outro, “Vós sois o Lírio Mimoso”, com-
pleta 105 anos em 2014. Apresentado ao povo 
em canto de coral, em 24 de outubro de 1909, 
no lançamento da pedra fundamental da Ba-
sílica de Nazaré. Composto pelo músico para-
ense Ernesto Antônio Dias e escrito por Eu-
clides Corrêa de Faria, maranhense radicado 
no Pará, nasceu em homenagem à Senhora da 
Providência, patrona dos padres barnabitas.
Anos depois, padre Afonso Di Giorgio, vigário 
de Nazaré, fez uma pequena inclusão nas es-
trofes: o nome da Nossa Senhora de Nazaré, 
que já era cantado no Círio com grande alegria 
pelo povo. Assim, “Vós Sois o Lírio Mimoso”, tornou-se o hino oficial da devoção do povo do 
Pará para com a Virgem de Nazaré.

X

Z

Xale: foi com uma espécie de xale que a ima-
gem foi encontrada, segundo a lenda. Uma es-
pécie de manto. Por isso, o manto tornou-se 
tão tradicional e passou a ser confeccionado 
com materiais nobres e muito cuidado.

Zezinho: Padre paulista que compôs “Maria 
de Nazaré”, e a lançou aqui em Belém, no giná-
sio do Clube do Remo, durante o Círio de 1975.
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A
fonso Di Giorgio: : italian Father who embellished 

the Basílica, great organizer of the Círio de Nazaré. 

de Vicar twice from 1918 to 1934 and from 1946 

to 1956. 

Replaced the image found by Plácido  by the one from Gentil 

Bittencourt School in the Berlinda of Círio de Nazaré. In 

1926, placed it in the Glory of the main altar of the Basilica, 

today Marian Shrine. 

Almoço do Círio (Círio’s Lunch): the tradition meal. 

Gathers families at the end of the procession on the second 

Sunday of October and has typical foods on the menu, such 

as Maniçoba and Duck in Tucupi. 

Angels: children accompanying Círio, dressed as angels. 

They ride on the “Cars of Angels” when are not carried by 

their parents. 

Antonio Maria Borges: Rio de Janeiro-born father who 

composed “Senhora da Berlinda” in 1987, after being char-

med by the Círio de Nazaré. 

Archdiocese: over 100 years old, was diocese when the 

image of Our Lady was found. It is currently the tenth Ar-

chbishop and integrates the North II Regional CNBB. It has 

56 parishes comprising six Episcopal Regions. It is the third 

oldest in Brazil. 

Círio: from Latin cereus, means wax. Large wax candle. 

The main characteristic is: pilgrimage that takes the image 

of a saint. There Círios in Portugal. Go from a chapel to a 

church in the same city or in a different one. So a image 

leaving a parish will be honored in another one for an 

entire year. Parrt of this custom was inherited. That´s why 

Trasladação leads to overnight in the Cathedral, and Círio 

brings it back to the Basilica, currently Sanctuary Square. 

It’s the ultimate for locals and takes place on the second 

Sunday of October. Our Círio has already been taken by de-

votees of Our Lady to several Brazilian cities like Manaus, 

São Luis, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, and other 

municipalities in Pará and even in Miami! 

B
andeira (Flag):  used in the opening cars since the first editions. Currently the flag of Pará opens the 
great procession, led by two local students. At the 

end of the procession, wait in front of the altar monument, flanking the red catwalk until Berlinda arrives.
Barcos (boat-cars):  present in Círio since the sinking of 

Portuguese brig São João Batista, on the shores of Brazil, 

at beaches in Guyana, carry young people who receive the 

votes of former pilgrims. 

Barnabites:  name by which are known Clerics Regular of 

St. Paul, the Congregation founded by the doctor and priest 

Antonio Maria Zaccaria. Responsible for the Feast of Nazaré, 

especially Círio since the year 1905. Arrived in Belém on August 21, 1903. In 1909 launched the first stone of the 
Basilica of Nazaré. Continue it until today, year 2013. 

C
AN (Conjunto Arquitetônico de Nazaré): brings 

together the Sanctuary Square of Nazaré, Nazaré 

Social Center, Casa de Plácido (House of Plácido), 

used as parking lot at other times of year, and book shop 

Lírio Mimoso. The most important set is undoubtedly the 

Basílica Shrine. 

Canções do Círio (Songs of Círio):  EHymns sung as true, 

are the songs that mark the procession along the way: The 

Mimoso Lily, Mary of Nazaré, the Virgin of Nazaré, Lady of 

Berlinda. There are new ones each year. 

Cars of Círio: : in the past, many private cars followed 

Círio: coaches, carriages, ox carriages, all ornated. In 1803, 

by order of Queen Maria I of Portugal, an allegory became 

part of the Círio: a car carrying a frame, representing the 

miracle that happened in Portugal with Don Fuas Roupi-

nho. In 1826, Governor Feliz Pereira Burcos decides to add 

another car: the Car of Fires, allegory of a castle surrounded by walls, carrying the flags of the Catholic countries of the 
world. It marched up to the 80s, but was extinguished by a 

security issue, because a large amount of buildings in the 

path of Círio. The car of Guardian Angel is reminder of Vice-

-President of the Confraternity that organized Círio, Angelo 

Custodio. His daughter used to go mounted on a capariso-ned steed carrying the flag of Brazil. In 1855, the first Ber-

linda replaced the palanquin or chaise and entered the boat 

reminding the Brig St. John the Baptist, baskets and boats to 

collect ex-votes. The car of Plácido, in the 2000s. 

Car of Miracles: one of the most important cars in the proces-sion. Had it picture painted with three dimension figures. Two 
events important events: the miracle with D. Fuas, reason for the 

increase of devotion in Portugal, and the miracle with Sailors on 

the coast of Guyana that has also raised devotion in Belém. 

Cars of Collectors:  came from the shipwrecked brig St. 

John the Baptist, which also served for the placement of 

children dressed as angels. Because of the “sailors” who 

carried the boat on their shoulders were imitating ocean 

waves and endangering children it got wheeled and turned 

into Cars of Collectors.

Casa de Placido (House of Plácido): building created by 

the priest José Ramos das \mercês, Rector of the Basilica at 

the time, to support the reception created by Vicar father 

Silvio Jacques: receive pilgrims from everywhere. House of 

Plácido offers food, bathroom, water and medical care to 

those arriving Círio. 

 

Cartaz do Círio (Círio’s Poster): symbol steeped in cen-

turies and has been modernizing, but today hangs on wall, doors and windows of houses and establishments. The first 
known used icons from images portrayed in Portugal. Since 

1991, Mendes Advertising Agency is responsible for its in-

ception, always with the help of a photographer to portray 

the image of the Lady of Berlinda. 

Cathedral of Sé: the “Church Cathedral” or “Cathedral 

of Belém”, located on Praça Frei Caetano Brandão, is the 

arrival point for Trasladação, where the image “overnights” 

and also it the starting point of Círio on the following day, 

since the year of 1883. Started to be built in the eighteenth 

century by the architect Antonio Landi, and was completed 

only seven years later. 

Centro Social de Nazaré (Nazaré Social Center): located in the Camp Square, gathers the offices of the Board of the 
Party, Casa de Placido and the chapel of the Good Shepherd. 

Ciclo Romaria (Bike Procession): it is the procession of 

cyclists, which happens on Saturday after Círio. Created only 

10 years ago in partnership with the Brazilian Association of Adventure Sports, is part of the official calendar and every year takes about five thousand cyclists on a 9-km ride. 

Arraial (Camp): : It happens since the eighteenth century, 

when Governor of the Province decided to organize a spe-

cial fair to sell products all over the Pará in 1793. The camp 

is a tradition with its amusement park and sale of Círio’s 

souvenirs in the Sanctuary Square. 

Arrastão do Pavulagem: popular procession of dance and 

music, which happens every year on the Saturday preceding 

Círio, in the morning after the arrival of the River Proces-

sion at Escadinha do Porto and at every Sunday in October, 

with the exception of Círio’s. Organized by the folk music 

group Arraial do Pavulagem, draggs crowds with hats with 

colored ribbons, allegories, boi-bumbá and joy. 

Atrelar a Corda (tow the rope): tie, hook, attach wtih 

carabiners the Rope of Círio to the Berlinda of Our Lady. 

Happiness means to have it tied to Berlinda until Sanctuary 

Square. The adoption of linear shape improved control. 

Auto do Círio (Círio’s Play):  open air spectacle of dance, 

music and theater happens on the streets of Cidade Velha nei-

ghborhood, on Friday preceding Círio. Created 21 years ago by 

the Theatre Department of UFPA, the procession gathers locals 

and outside artists, dancers, actors, musicians, etc, and is part 

of the profane and cultural agenda of the party. 

Círio’s Glossary 

Basilica Santuário:  built in the early twentieth century by 

Barnabites priests, is the arrival point of Círio procession 

and also houses the original image of Our Lady of Nazaré, 

on the highest part of the main altar. In 2006, received the 

title of Marian Shrine (Santuário Mariano) from its ninth 

Archbishop Orani João Tempesta. 

Berlinda: the dome that keeps the image of the patron 

during the procession, present in Círio since 1985. Five 

Berlindas have been part of the history of Círio. The current 

was made in 1964 by sculptor John Pinto, in Baroque and red cedar style. Every year is adorned with flowers for the 
processions. 

Chuva de Papel Picado (Shreded Paper Rain): in 1966, 

the habit of paying honors with showers of confetti began. The first “rain” was recorded by the extinct magazine Man-

chete and hit national media. Today, the “corridor” through 

which passes Berlinda offers dozens of tributes like this. 

Círio 200: in 1992, to celebrate 200 years of Círio the 

authentic image(not the pilgrim one) has accompanied the 

procession inside Berlinda. The robe was embroidered by Ester França. Círio 200 spent five hours to cover the route 
of 4 km. 

Colégio Gentil (School): starting point for Trasladação 

and arriving spot for Recírio. The celebration altar is armed 

on the steps of school and Berlinda is positioned on the 

outside garden. 

Confraria (Brotherhood): in the early days a small com-

munity was formed called Brotherhood. It was responsible 

for the Fair and the Círio. Confraternity of Nazaré was for-

med at the time of Vicar of Nazaré father Alfonso Di Giorgio 

the Confraternity of Nazaré was formed. Women dedicated 

to evangelize on behalf of Our Lady. For many years they 

were the Brotherhood of Nazaré with the Vicar of Nazaré 

responsible for the liturgical part of the Party; pilgrimages 

from entities, schools, novenas, litters, Berlinda, etc. All that 

concerned the Evangelization and decoration on the Feast 

of Nazaré. 

Corda do Círio (The Rope of Círio): one of Círio´s greatest 

icons, worshiped and controversial at the same time. The 

tradition of the Rope began by chance when, according to 

history, in 1855, the Berlinda was pulled by horses jammed. 

A merchant then lent a rope that was pulled by several men to release it. Since then, has established itself as a sacrificial 
step to pay promises. It also has been the subject of discus-

sions, extinct, revived thanks to the requests of the faithful 

and has changed shape over the years, always intending to 

make it less painful for pilgrims. At the moment has about 

400m. 

Cruz Vermelha (Red Cross): an organization of internatio-

nal rescuers, working hard in the important moments of the 

Feast of Nazaré, especially in Círio. Summon volunteers are 

trained to help during the procession. 

15 13



167 168

D
ecor: lets imagine that Plácido and Ana, while 

setting the a small table to wrap the image, placed flowers or foliage of the woods, maybe a towel 
and two candles. From that time on the decoration became 

part of devotion, in homes, stores, streets and the Berlinda. 

Descent from Glory: in 1969, arrived in Italy the new 

image of Our Lady of Nazaré, commissioned by Vicar Father 

Miguel Giambelli to dismiss the image from Gentil that 

went on Berlinda since 1926. During the Festivities, Father 

Miguel decided move the authentic image from the Glory of 

Marble closer to the people, in the Presbytery of the Basi-

lica. It has become a tradition and takes place on Saturday, 

after the arrival of Moto Pilgrimage to the Gentil school. 

Desterro (Exile): the full name of the Virgin of Nazaré: 

Our Lady of Nazaré of Exile, for remembers the time when 

she was banished from the town of Belém, where Jesus was 

born. 

Diretoria da Festa (Board of the Party): board of the 

Party of Nazaré is formed of Catholics from various parishes 

in Belém. Many are the professions. Created by the Fathers 

Barnabites in 1910 and is responsible for organizing the 

entire party during the year. Homages\Tributes: taking the volleys of fi-
reworks, sirens whistle and bells that play, pretty 

much all the tributes began the decade of 60, as 

the paper umbrellas, rose petals, etc. 

Tributes of Dockers: one of the leading and oldest famous fireworks show on the path of Círio, sponsored by the Asso-

ciation of Stevedores since 1936. 

E
rmida (Chapel): chapel almost always on the peri-phery. Refers to the first churches built by devotees, 
to house the image of Our Lady of Nazaré in new 

city that rose far from downtown. 

Estatutos (Statutes): it is believed that the first congre-

gations or organizing committees of the Party of Nazaré 

already had something like a statute in the early days, when 

it considered themselves a Confraternity. But the Statute of 

the Board of the Feast of Nazaré, which exists today, began 

in 1909, created by Barnabites. 

Estandartes (Standards): there were many banners 

in Círio´s early days, as each brotherhood or religious 

organization or attended with theirs in front of a group of 

participants. Today, the number has decreased, but we still 

see banners of various devotions scoring presence in Círio. 

Esther Paes França: a student of Sister Alessandra who 

became an art teacher at Gentil Bittencourt school. She 

helped the Sister create the mantle of Our Lady and ended 

up inheriting the responsibility for many years. Stopped in 

1969. Alone created and constructed 19 mantles. 

Ex-votes: also called promises and even “miracles”. These 

are the objects and pieces of wax or Styrofoam that people 

carry or load the cars with. 

F
eira do Círio e Miriti (Fair): promoted by Sebrae-

-PA, happens for 17 years gathering around 200 

artisans, members of associations of municipalities 

of Belém, Abaetetuba, Vigia and Santa Barbara. It’s a craft 

show already traditional that happens in the Square Walde-

mar Henrique. 

Flowers of Círio: part of the official decoration, flowers 
were getting sophisticated in Círio de Nazaré. By the late 

60s “Smiles of Mary” were received from a dairy farmer offering to the Mother of Jesus. Today, the flowers come from Holambra, São Paulo, considered the city of flowers, and some wild flowers from  xxx. 
Francisco: Father Silva began the vigil and in 2005 had 

a book written on him by Paula Andréa Caluff Rodrigues. During his time it was also created the Círio Official Sponsor 
Project. Currently exceeds the Barnabites in Rome. 

G
iovanni Incampo: Vicar of Nazaré during 1972-

1978, creator of “Guard of Our Lady”, to solve the 

problem of guiding Berlinda. Started the pilgrima-ges with images and the Procession of Penance at five in the 
morning. It was also the Provincial Barnabites in the North 

and Northeast of Brazil. 

Glory of the altar: it is one of the most beautiful parts of 

the main altar of Basilica. With lightning as if  forming a 

large golden monstrance, guard, at center, a pedestal with 

the original image of Our Lady of Nazaré found by Placido. 

Guards of Our Lady: created in 1974 by Father Giovanni 

Incampo, then President of the Board of the Feast; and by 

then coordinator Nelson Ribeiro. The Guard of Santa, as it 

is also known, is responsible for the safety of Berlinda and 

works tirelessly during processions. 

I
magem autêntica/Authentic image: the image of 

Our Lady of Nazaré found by Plácido José de Souza, in 

1700, in the stream Murucutu in Belém. Found behind 

the Basílica, between the roots of taperebá tree and muddy 

rocks, like a natural niche. It is called the “authentic”. Parti-

cipated in the processions until 1969, when it was replaced 

by the pilgrim image. 

Imagem Peregrina/ Pilgrim Image: it was a version made to fulfill the agenda of processions in place of the original 
image, to preserve it. Has replaced the original image in 

Círio´s processions from 1969. The pilgrim image was 

commissioned the Italian sculptor Giacomo Mussner and 

won traces the Amazon woman, so has Jesus boy Jesus won 

traces of local mestizo and Indian. 

Fundação de Nazaré (Nazaré Foundation): bears the 

name Nazaré, but it is a foundation of the Archdiocese of 

Belém that brings together the radio Nazaré, Voz de Nazaré 

Newspaper and TV Nazaré. 

J
oão Pinto: talented Pará-born sculptor that, after a call 

from Father Miguel Giambelli, Vicar of Nazaré at the 

time, carved in cedar the Oratory or Dobby placed in 

the car that completes Berlinda since 1964. 

Jewels of Nazaré: riding for the first time in 2003 by the 
Ministry of Culture (Secult) and Space São José Liberto, the 

Nazaré jewelry exhibition came to meet artisans and golds-

miths every year. The patron of Círio is inspiration to create 

the jewelry. Exhibition receives about 5000 visitors. Jewelry 

can also be purchased. 

José Ramos das Mercês: Father Barnabite, born in Salinas, 

currently Chairman of the Board of the Party and rector of 

the Marian Shrine Basílica of Nazaré. Vicar for two periods, 

built the House of Plácido with the support of the people. 

José Roiz de Moura: priest, chaplain .of Palace who car-ried the image during the first Círio, having Governor or 
President of the Province Francisco de Souza Coutinho by 

his side carrying a Círio (large candle wax). The two were sitting in the official car of Authority, a “chaise” or “palan-

quin” drawn by two adorned horses.

L
aw of the Patroness: bill number 4371, of Novem-ber 15, 1971, officially made Our Lady of Nazaré 
Patroness of Pará and Amazon Queen with rights 

to full state honors. Governor Fernando Guilhon signed the 

law. Upon arrival of the River Procession, a red carpet is 

extended to the Berlinda, and the image is received with all 

the pomp. It is thus repeated the sign of authority. 

Luciano Brambilla: Vicar of Nazaré from 1979 to 1988, was 

responsible for the creation of a small factory of images of 

Our Lady of Nazaré, but also produced images of other saints. 

Everything goes on sale in the gift shop of the Basílica. It was 

in his time that Belém won the beautiful Praça Santuário and 

the River Procession on Saturday eve of Círio de Nazaré. 

M
aniçoba: a dish that came from Africa, where 

the maniva is only mixed with braised prawns. 

Here, it is famous for its reputation of being 

poisonous if not cooked well. Therefore, its preparation 

lasts seven days. The so-called “Feijoada do Paraense” is 

stuffed with meats and is part of the gastronomic culture of 

the state and of Círio. 

Manto (Mantle): according to legend, the image of Our 

Lady has been found with a blanket, a kind of cloak. When 

she was brought to the altar in the VI National Eucharistic 

Congress in Belém, in 1953, wore a cloak that resembled 

the image of Nazaré in Portugal, made by designer Vivi 

Martins who was the wife of a Director of the Festival. The 

triangular shape of the cloak remember the Holy Trinity, 

where Mary is engaged to be daughter of God the Father; 

Mother of God, the Son; and wife of the Holy Spirit. But she 

is not part of the Holy Trinity. The mantles part of the tradi-

tion. Each year there is a new mantle made for the image to 

be beautiful during the processions.

Maquinetas: glazed oratorios to house images of saints. 

Our Berlinda has a beautiful dobby. From Europe, came the 

idea of bringing the image of the saint alone in the proces-

sions without anyone else in the car, then D. Macedo Costa 

soon accepted the idea and tried to use it in Círio de Belém. 

“Miracles”: how the people popularly call the parts of ex-

-votes, made in wax and other materials, carried in Círio 

and placed cars and boats during the procession. 

Mini Círio: an attempt created by Father Miguel Giambelli, 

making a small procession every month. The idea did not work. 

Mandate Mass: Mass that officially mark the opening of the Nazaré court and official program of Círio. Celebrated at the 
Basilica Shrinefrom this date, start with images’ pilgrimages. 

During the Mass, many take their replicas of images to be 

blessed. The Mass is the spiritual preparation of the devotees. 

Mízar Bonna: Mizar Klautau Bonna, writer, created and design 11 official mantles for Cirio. Also published six books 
on the devotion of people from Pará by Our Lady of Nazaré. 

Monuments: at the Sancutary Square there are some mo-

numents in honor of Círio: the altar monument in the cen-

ter; the monument to Father Alfonso Di Giorgio; monument 

in honor of the mantle´s style and sophisticated desing, 

remembering Círio 200. 

Motorcycle Procession: the fourth official pilgrimage of 
Círio. Founded in 1990 by Para Motorcycling Federation, 

every year brings together hundreds of motorcyclists who 

travel about 2.5 km escorting the Berlinda with the image 

from the ladder Cais do Porto when it gets to the River 

Procession  to Gentil Bittencurt. 

Museum of Círio: a space dreamed by Vicar Father Luciano 

Brambilla, who started it in the area underneath the main 

altar of the temple. At the time, it was simple, but over the 

years has been turned into a real museum by the Govern-

ment, in a building next to the Church of Santo Alexandre. 

N
azaré (neighborhood): thanks to finding of the 
image one of the most important districts of the 

city was formed. In 1700, Belém was a small town, 

practically formed by Campina and Cidade Velha neigh-

borhoods. The Chapel of Our Lady was amidst the woods, 

where there were already a few sites, including the couple 

Ana and Plácido’s place. When the neighborhood began to 

form was known as Cidade Velha (new town). Sites were 

compensated for preparing roads and streets. Over time, 

came the Basilica Sanctuary, wide avenues, until it become the center of Belém and one of the most affluent neigh-

borhoods in the capital. 

Nossa Senhora (Our Lady): how the people call the Mo-

ther of Jesus. With respect and love, as well as “Mother Sky”, 

“our Mother”. Our Lady is also a song by Roberto Carlos, 

always sung by the people of Círio with great faith. 
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O
rlando Souza: the most famous of string control-

ler has  worked for many years. He really loved 

Our Lady and wore a whistle at a time when it 

was still possible to make this kind of control. 

P
atrimônio Cultural (Cultural Heritage): the set 

of all assets, tangible or intangible, which, for its 

own sake, are important to preserve the cultural 

identity of a people. Heritage is a legacy that belongs to 

us. It is our legacy from the past and what we build today. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultu-

ral Organization) recognizes and names places and manifes-tations considered of global significance. Thus preserves 
the culture, history or nature of various countries. Cíirio 

was elected Intangible Cultural Heritage in 2013.

Pedestal: where the image is placed at the Cathedral when 

it comes Trasladação, and during Círio’s mass. There are 

other in Sanctuary Square, which receives the image of the 

Lady when Círio and there remains during the fortnight. 

Currently, there is a new one at the Presbytery of the Basi-

lica, during the 15 days with the Image from the glory, so 

called authentic by the people. 

Pilgrimages Processions: besides the imaes’s pilgrima-

ges on the streets during the 12th processions, procession 

also take place in the house of devotees. A kind of spiritual 

preparation meeting, held since 1972, and brings images to 

houses, apartments, buildings, villages, gathering neighbors 

and friends in prayers and songs. Altogether there are 15 

meetings that open the countdown to the Feast. 

Q
uadra Nazarena (Nazarene Court): period of the official Círio program. It lasted two weeks. To-

day begins in September and includes the events 

of the Feast of Nazaré, Nazarene Feast, time of prayer, 

evangelization... 

R
edação do Círio (Círio’s Composition): contest 

launched by the Party’s Board for students. There 

are prizes for the winner and the teacher, always 

at some point of the Feast of Nazaré. 

Road Procession : created by the Trade Union of Cargo 

Transportation (Sindicarpa) in 1989, and organized by the 

Board of the Party since 2000. The second pilgrimage takes 

place on Saturday morning, the eve of Círio, and takes the 

pilgrim image from Ananiendeua to Icoaraci. 

River Procession: the river pilgrimage, called by journalist 

Mário Sobral. Círio of waters, gathers boats adorned car-

rying the image from Icoaraci Pier to Escadinha on Presi-

dente Vargas Avenue, after Motorcycle Procession.  

Romaria da Juventude (Youth Procession): catholic 

procession, lively by an electric trio. Organized by the 

Shrine Basilica of Nazaré and Catechesis of Parishes since 

2011. The pilgrimage has the intention to integrate all the 

parishes around the day of celebration and closer young 

people to piety. 

Pilgrims: devotees who walk miles to attend the Círio. 

Praça Santuário de Nazaré (Sanctuary Square of Na-
zaré): Basília, today Marian Sanctuary, was established in 

the quadrilateral weeded by early devotees of the Mother 

of Jesus. The square was known by the people as Largo 

de Nazaré and then baptized with the name of Praça Justo 

Chermont. Today is the Sanctuary Square of Nazaré, the only one in the world whose marble floors form a Cross, 
and there is an altar monument in the center to great litur-

gical achievements. 

Procession of the Party: : is the penultimate pilgrimage 

and the third oldest after Círio and Transladação. Each year, 

the 2.8 km-long course changes. Happens on the second 

Sunday after Círio, leaving the Sanctuary Square after a 

mass at 8am. S
econd Sunday of October: official date of the Círio 
procession since 1901, thanks to Bishop Francisco 

Rego Maia. 

Sound: important part of the procession. A sound system 

is mounted on the avenues for Círio and Trasladação, with 

horns placed on the path to create a unity among the large 

crowd. The sound serves as a guide and helps everyone to 

sing and pray together. 

Supplications: name given to tickets incinerated on the last 

day of the Feast. Many are thrown at Berlinda, among the flowers. 

T
heme: in 1992, Don Vicente Zico was ahead of the 

Archdiocese of Belém and created a theme for the 

party. Since then they have guided the program-

ming every year. It is always announced in December and 

has to do with Mary. 

Timon: a stick with a side in front of Berlinda, to tie the 

horses that pulled it. It has been remodeled to facilitate 

transport by human hands.

Trasladação: the traditional and important path that leads 

the image on Berlinda from Basílica to the Cathedral, the 

night before Círio. Makes the inverse path of Círio and 

Berlinda is its only car. Also takes the rope, which has been 

so disputed as Círio’s. There are the most beautiful tributes 

that illuminate the night. 

Transfer to Ananindeua: the first of the processions. 
Happens on Friday preceding Círio: a route of 48.5 km that 

U
nion: the union of the people of the rope can 

make a difference. All for it, and it for all to reach 

their destination. The union of devotees praying in 

pilgrimages made throughout the city. The union of fervent 

thoughts. 

V
igília do Círio (Círio’s Vigil): started in 2001. 

Twenty-four hours of prayers before the Bles-

sed Sacrament in the room Don Vicente Zico, at 

the Social Center in Nazaré. In 2010, began at 1:30pm on 

Thursday before Círio, and ended when the image left to 

Ananindeua. 

Virgin: Virgin of Nazaré is the title of Our Lady of Nazaré. 

Vóis Sois o Lírio Mimoso (Ye are the Delicate Lily): one of 

the most sung anthems, represents Círio like no other. It will 

be 105 years in 2014. Presented to the people in choir sin-

ging on October 24, 1909, at the launch of foundation stone 

of the Basilica of Nazaré. Composed by Pará-born musician 

Antonio Dias and written by Euclides Corrêa de Faria, born 

in Maranhão but based in Pará. It is homage to the Lady of 

Providence, patron of priests Barnabites. 

Years later, Father Alfonso Di Giorgio, Vicar of Nazaré, made 

a small inclusion in stanzas: the name of Our Lady of Nazaré, 

which was already sung in Círio with great joy by the people. Thus, “Ye are the Delicate Lily” became the official anthem of 
devotion of the people of Pará to the Virgin of Nazaré. 

X
ale (Shawn): According to legend, a kind of shawl 

that the image was found with. A kind of cloak. There-

fore, the mantle has become so traditional and started 

being made with high quality materials and great care. 

Z
ezinho: São Paulo-born Father who wrote “Maria 

de Nazaré”. He launched it in Belém, at Clube do 

Remo, during Círio 1975.
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takes the pilgrim image to the neighboring towns of Ana-

nindeua and Marituba.. 

Tucupi: a yellow brew drawn from cassava, cooked, adds a delicious flavor to everything such as duck, shrimp, fish, 
Romaria das Crianças (Children Procession): pilgrimage 

that reunites children with their parents and happens on 

Sunday following Círio. Leaves the Sanctuary Square at 8 am, 

runs through several streets of Nazaré neighborhood, and 

back to Sanctuary Square. Created in 1990, this procession 

brings Berlinda and Cars of Miracles and Angles as well. 

Recírio: procession that officially closes the Nazarene Feast 
and takes place 15 days after Círio. The moment when ori-

ginal image of Our Lady of Nazaré returns to Glory, on the 

main altar of the Basilica Shrine and thousands of faithful 

bid farewell waving white handkerchiefs. 
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Also Read

Tudo sobre o Círio e seus ícones em um registro completo sobre a festa. “O Livro do Círio” conta a histó-

ria da maior manifestação católica do mundo, item a item, mostrando os dois lados: o da fé e o da cultura. 

Um compêndio impressionante de imagens e história.

Para que o Círio aconteça, muitas pessoas trabalham nos bastidores. Quem são os responsáveis pela criação do manto, da berlinda, da corda? Da Diretoria da Festa aos vendedores ambulantes, da imprensa 
aos fiéis; “Quem Faz o Círio” mostra minuciosamente o papel de cada um por trás da festa e homenageia 

aqueles que trabalham para que ela aconteça.

O terceiro livro da coleção do Círio presta homenagem às mulheres, que têm papel importante no Círio. 

São as esposas dos diretores do Círio, que desempenham várias funções: as promesseiras, a bordadeira do 

manto, a artesã que faz os brinquedos de cera e muito mais. Um livro singelo que mostra as mãos femini-

nas por trás da festa.

Uma coletânea de imagens de diversos fotógrafos, profissionais e amadores, que contam a história do 

Círio através de suas fotos. Uma diversidade de olhares que enxergam através do óbvio.  

Everything about the Círio and its icons in a complete catalog about the party. “The Book of Círio” tells the 

story of the world’s largest Catholic manifestation, in every detail, showing both sides of faith and culture. An 

impressive compendium of images and history. 

Many people must work behind the scenes for Círio to happens. Who is responsible for creating the mantle 

of Berlinda, the rope? From the Board of the Party to street vendors, from the press to the faithful; “Who Does 

Círio” shows in detail the role of each one behind the party and honors those who work to make it happen.

The third book in the Círio’s collection pays tribute to women who play an important role in Círio. They 

are the wives of Círio’s directors, who play multiple roles: the vow fulfillers, the mantle embroiderer, the arti-

san who makes the wax toys and more. A simple book that shows women’s hands behind the party.

A collection of pictures of various professional and amateur photographers that tells the story of Círio 

through photographs. A diversity of looks that see through the obvious.

O Livro do Círio

Quem Faz o Cirio

Marias do Círio

Retratos do Círio

The Book of Círio

Who Does the Círio

2013

Um livro-álbum com conteúdo e imagens impactantes que contam o Círio em versos e prosa, através 

das letras de músicas que homenageiam Nossa Senhora, e que revelam a fé e a emoção dos romeiros.

A book-album with information and striking images that tell Círio in verse and prose through the lyrics 

honoring Our Lady and revealing pilgrims faith and thrill.

Círio Outra Vez

Círio Again 

Marias of Círio

Portraits of Círio

2012
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Obras de Geraldo Teixeira: 
artista plástico paraense

Masterpieces of Pará-born 
artist Geraldo Teixeira.
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