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Mauro Bonna 

Editor / Editor

Beth Mendonça 

Editora / Editor

A coleção Círio completa 10 anos. 

Quando achamos que o assunto já se 

esgotou, surge uma nova temática para 

nos fazer imergir nesse fenômeno de fé 

e cultura. Este ano, nosso livro é uma 

edição comemorativa, que reúne um 

pouco do que já foi publicado na últi-

ma década: O Livro do Círio; Quem Faz 

o Círio; Marias do Círio; Retratos do 

Círio; Círio Outra Vez; Círio - Patrimô-

nio Cultural da Humanidade; Círio - Fé, 

Cultura e Arte; Cores do Círio e Círio de  

Nazaré: a Força Jovem da  Fé. 

Então, o convidamos a desbravar 

mais uma vez o Círio de Nazaré, neste 

registro belo e especial e comemorar 

conosco essa década de sucesso.

The Cirio Collection is 10 years old. When 

we think there is nothing more to be said, 

a new theme arises to make us immerse in 

this phenomenon of faith and culture. This 

year, our book is an anniversary edition, 

that brings togheter a little bit of what has 

already been published in the past 10 years: 

The Book of Círio; Who Makes Círio; Maries 

of Círio; Portraits of Círio; Círio Again; Círio - 

Cultural Heritage of Humanity; Círio - Faith, 

Cultura and Art; Colors of Círio and Círio de 

Nazaré:  the Young Force of Faith.

So, we invite you to explore once more 

the Círio de Nazaré, in this beautiful and 

special registry and celebrate with us a 

decade of sucess.

Mauro Bonna e Beth Mendonça

Jornalistas, Especialistas em Marketing e Professores Universitários

Journalists, University Professors and Marketing Specialists

Uma década de fé 
e cultura
A decade of faith and culture
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Dom Alberto Taveira Corrëa

Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará

Metropolitan Archbishop of Belém do Pará 

“A Arquidiocese de Belém reconhece 

a grande contribuição do ‘Livro do Círio’, 

chegada agora à sua décima edição, como 

testemunho de todo o bem que é feito 

pela Igreja, na realização do Círio de Na-

zaré. Sabemos que a fé faz cultura, e de-

sejamos contribuir cada vez mais com a 

vida do povo paraense. A devoção a Nossa 

Senhora de Nazaré, Mãe de Deus e nossa 

Mãe, modelo de fé, esperança e cari-

dade, se encontra arraigada na vida de 

nossas famílias e de todo o nosso povo. Deus abençoe mais este magnífico tra-

balho dos editores.”

“ The Archdiocese of Belém recognizes 

the grand contribution of the ‘Book of the 

Círio’, which now arrives at its tenth edition, 

as a testimony of all the good that is done 

by the Church, in the execution of the Círio 

de Nazaré. We know that faith can become 

tradition, and so we wish to contribute each 

time more to the lives of the people of Pará. 

The devotion to Our Lady of Nazaré, Mother 

of God and ours too, model of faith, hope 

and charity, is solid in our families and in 

all our people. May God bless once more this 

magnificent work made by the publishers.”

Dom Antônio de Assis Ribeiro – SDB

“Viver o Círio como Bispo é uma emo-

ção que sempre se renova e esperança de 

ver crescer a fé do povo católico. É com 

grande alegria que vivo este momento 

pedindo a intercessão de Nossa Senho-ra por seus filhos. É com gratidão a Deus 
que a Arquidiocese de Belém comemora mais uma publicação oficial sobre o Círio 
de Nazaré. Já são 10 anos de homena-

gem ao Círio; nossa fé, nossa cultura, 

nosso patrimônio imaterial da huma-

nidade, em forma de livro. Documentar 

essa dinâmica e vibrante sensibilidade 

religiosa é importante!”

“ To experience the Círio as a Bishop is 

always a new emotion as we see the growth of 

faith of the catholic people. It is with immense 

pleasure that I live this moment pleading the 

intercession of Mary towards her sons and 

daughters. It is with gratitude to God that 

the Archdiocese of Belém celebrates another 

official publication about the Círio de Nazaré. 
It has been already 10 years honoring the 

Círio; our faith, our culture and our immaterial 

heritage of humanity, in a book. It is important 

to  document this dynamic and vibrant 

religious sensibility!”

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Belém 

Dom Irineu Roman 

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Belém 

“Este livro traduz um pouco do senti-

mento de fé de cada cristão, recontando 

a história do Círio sob olhares renovado-

res a cada volume. O Livro chega ao ano 

10 e sigo me emocionando em apoiar 

esta publicação, desde 2014, como Bispo 

Auxiliar da Arquidiocese. Emociona-me 

também, há 20 anos, desde que cheguei 

em Belém, participar deste momento 

envolto no amor de Maria. O Círio é algo 

que não se explica.”

“ This book translates a portion of the 

sense of faith in each Christian, telling the 

history of the Círio in each volume through a 

refreshing point of view. The book reaches its 

10th year and I continue to be touched as a 

supporter – since 2014 – of this publication, 

as Auxiliary Bishop of the Archdiocese. Since 

I arrived in Belém, 20 years ago, I have been 

overwhelmed to be a part of this moment in 

which we are all surrounded in the love of 

Mary. The Círio is simply unexplainable.”

Cláudio Tobias Acatauassu Nunes

Coordenador do Círio

Coordinator of the Círio

“Ser Coordenador do Círio é uma 

benção, uma bela missão e um de-

safio. Há muito trabalho, mas cada 

esforço é recompensado de manei-

ra inexplicável. Chancelar este livro, 

que completa uma década, é também 

uma honra: fortalecer e renovar a fé, 

mostrando a importância desta festa 

em imagens, relatos históricos. É isto 

que este livro traduz mais uma vez: as 

emoções eternizadas.”

“ To be the Coordinator of the Círio 

is a blessing, a wonderful mission and 

a challenge. There is a lot of work to 

be done, but each effort is repaid in an 

unexplainable manner. To approve this 

book, which completes a decade, is also 

an honor, as we strengthen and renew 

faith, showing the importance of this 

festivity through images and historical 

records. That’s what this book continues to 

translates: the immortalized emotions!”

Pe. Luiz Carlos Maria Nunes

Reitor da Basílica Santuário

Dean of the Sanctuary Basilica 

“Ser reitor da Basílica é muito es-

pecial. É uma função importante na 

organização e na história do Círio de 

Nazaré. Junto a isso, poder viver o Cí-

rio de forma tão próxima e renovar a fé 

todos os anos, ao lado dos paraenses, é 

um presente de Deus. É muito bonito 

evangelizar os jovens, que desde cedo, aprendem o significado do amor pela 
nossa padroeira e passam a viver o Círio 

também, ao lado da família. A juventu-

de renova e perpetua as tradições desta 

grande festa de amor e fé!”

“ It is very special to be the Dean of the 

Basilica. It is an important role in the 

organization and in the history of the Círio 

de Nazaré. There are no words to translate 

how it is to experience the Círio so closely. 

I also celebrate another year of this 

wonderful work, which has been registering 

the biggest catholic manifestation of 

the planet for 10 years with the seals of 

approval of the Board of the Festivity and of 

the Archdiocese of Belém!”



The book of Círio

O LIVRO 
DO CÍRIO



CÍRIO: the biggest Marian 

manifestation of the world 

CÍRIO: a maior 
manifestação 
Mariana do mundo
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O Círio de Nazaré é um fenômeno 

que há 226 anos ultrapassa qualquer 

explicação que se possa elaborar no 

campo da ciência, da antropologia ou 

da religiosidade. Envolto em histórias, 

crenças, polêmicas e devoção, a maior 

manifestação mariana do mundo não 

é somente uma procissão mobilizando 

mais de 2 milhões de pessoas nas ruas 

de Belém todo 2º domingo do mês de 

outubro, é também uma demasia de 

tudo aquilo que é a marca do povo pa-

raense. A comida, a dança, o artesanato, 

a hospitalidade e a fé se encontram em 

uma quinzena de comemorações, feste-

jos, orações e reencontros pelos quatro 

cantos da cidade.

Não é à toa que o Círio de Nazaré é 

a festa mais importante e aguardada 

pelos paraenses. O Círio é sinônimo de alegria. Significa família e amigos reuni-
dos, mesa farta ainda que se tenha mui-

to pouco, turismo aquecido e economia 

mais viva do que nunca. É a renovação 

da fé de cada um que participa da Festa

The Círio de Nazaré is a phenomenon 

which has been happening for 

226 years and goes beyond any 

explanations  elaborated by the scientific, 

anthropological or religious  fields. 

Surrounded in history, beliefs, polemic 

and devotion, the biggest catholic 

manifestation of the world it not only 

a procession gathering over 2 million 

people in the streets of Belém every second 

Sunday of the month of October, it is also 

an overflow of everything which defines 

the people of Pará. The dance, the food, 

the craftsmanship, the hospitality and the 

faith meet at a fortnight of celebrations, 

festivities, prayers and reunions 

throughout the city.

It is not by coincidence that the Círio de 

Nazaré is most important and expected 

festivity for the people of Pará. Círio is 

a synonymous with happiness. It means 

family and friends gathered, a full table 

even if there isn’t much, tourism growth 

and the economy better than ever. And 

the renovation of faith of each one that 

participates of the festivity. Which each 

year brings more people from all around 
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que, a cada novo ano, envolve cada vez 

mais tanta gente vinda de todos os lu-

gares do Brasil e do mundo. Que não 

medem esforços para prestar sua ho-

menagem à virgem Maria, a padroeira 

dos paraenses, Nossa Senhora de Naza-

ré. Que se encantam com a cultura que 

envolve o Círio: da mesa aos ritos popu-

lares, como o Auto do Círio.

O Círio é uma festa tradicional, mas 

que é feita por várias mãos, não ape-

nas a da Diretoria, mas a dos paraen-

ses. Romarias que aos poucos entraram para o calendário oficial; manifestações 
culturais que se tornaram parte da fes-

ta. Canções, homenagens, as feiras cul-

turais, o artesanato, o arraial… Tudo 

o que ao longo dos séculos colaborou 

para transformar o Círio em um verda-

deiro patrimônio imaterial da Humani-dade. Mas para entender o significado e 
a magnitude desta festa, só mesmo es-

tando presente em Belém, no segundo 

domingo de outubro. 

the country and the world. That don’t 

spare efforts to pay their tribute to the 

Virgin Mary, the Patroness of the people of 

Pará. Our Lady Of Nazaré. Which are left 

mesmerized by the culture which embodies 

the Círio: from the table to the popular 

rituals, as the Auto do Círio.

The Círio is a traditional festivity, that 

is made trough various hands, not only of 

those in the Board, but of all  the people 

in Pará. Pilgrimages which little by little 

made it into the official calendar; cultural 

manifestations that become a part of the 

celebration. Songs, tributes, the cultural 

fairs, the craftsmanship, the ‘Arraial’… 

Everything which throughout the centuries 

contributed to turn  the Círio into an 

Immaterial Heritage of Humanity . But to 

understand the meaning and magnitude 

of this festivity, only being here in Belém, 

during the second Sunday of October.
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A HISTÓRIA DA PADROEIRA

Como uma imagem tão pequena é ca-

paz de mover uma multidão? Este é um 

dos grandes mistérios da festa da fé. A 

origem da tradição e a história da ima-

gem também está ligada a acontecimen-

tos misteriosos.

Conta-se que por volta de 1700, quan-

do a atual Avenida Nazaré se chamava 

Estrada do Maranhão, um morador da 

região, Plácido José de Souza, havia 

saído para caçar.  Ao parar para descan-

sar às margens do igarapé Murutucu 

encontrou uma pequena imagem de 

madeira: Nossa Senhora de Nazaré. Plá-

cido levou seu achado para casa, mas no 

dia seguinte ela havia desaparecido. O 

caboclo foi até o igarapé e a encontrou 

lá novamente. Espantado e sem enten-

der como ela havia voltado, a carregou 

de volta para sua casa.  A imagem desa-

pareceu outra vez e reapareceu no iga-

rapé, por outras repetidas vezes. 

Ao tomar conhecimento do fato, o go-

vernador Dom Francisco de Souza su-

geriu, então, que a imagem fosse levada ao Palácio do Governo e lá ficasse sob os 
cuidados da guarda militar. Não adian-

tou. Ela deixou o palácio e reapareceu 

no igarapé..

Atribuiu-se ao fato inexplicável um 

milagre. E lá, então, foi construída a pri-

meira capela para guardar a santinha. 

Hoje é o local onde se encontra a majes-

tosa Basílica Santuário.

THE HISTORY OF THE PATRONESS

 

How can such a small image be capable 

of moving a massive crowd? This is one 

of the mysteries of the festivity of faith. 

The origin of the tradition and the 

history of the image are also connected to 

mysterious events.

It is said that around 1700, when the 

current Nazaré Avenue was called Road 

to Maranhão, a resident of the region, 

named Plácido José de Souza, had gone 

hunting. While stopping to rest on the 

margins of the Murucutu stream he 

found a small wooden image: Our Lady 

of Nazaré. Plácido took the image home, 

but in the next day it was gone. The man 

went back to the stream and found it 

there once more. Astonished and without 

understanding how it was placed back 

there, he took it home again. The image 

disappeared reappearing in the same spot 

for many times.

When the Governor Don Francisco de 

Souza heard the fact he suggested for 

the image to be taken to the Governors 

Palace and there it would stay secured by 

the military guard. But it was no use. It 

disappeared from the palace reappearing 

in the margins of the same stream.

The unexplainable fact is said to be a 

miracle. And on that same place by the 

margins of the stream the first chapel to 

shelter the image was constructed, where 

today lays the majestic Sanctuary Basilica.



The Origins

As Origens
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O Pará herdou a devoção à Nossa 

Senhora de Nazaré de nossos coloniza-

dores. Foi em Portugal que, em 1182, um nobre fidalgo, D. Fuas Roupinho, 
teria sido salvo de cair em um abis-

mo durante uma caçada, graças ao seu 

pedido desesperado à Nossa Senhora, 

a qual eram destinadas orações para 

uma imagem esculpida em madeira à 

semelhança de Maria, mãe de Jesus, e que ficava em uma pequena gruta per-

to do local do incidente. Por conta do 

livramento, Roupinho mandou erguer 

uma capela no lugar da gruta e, duran-

te a retirada das pedras do antigo altar, 

fora encontrado uma espécie de cofre em marfim com algumas relíquias re-

lacionadas à origem da imagem. Entre 

estas relíquias estava um pergaminho 

dizendo que a imagem já era alvo de 

venerações na Galileia, nos primórdios 

do que hoje é o Cristianismo. Assim, a 

imagem ganhou o nome de Nossa Se-

nhora de Nazaré.

Já em terras brasileiras, a devoção à 

Nossa Senhora de Nazaré teria começa-

do ainda no século XVII. A Festa de Na-

zaré, segundo Mízar Bonna, não possui 

registros, mas imagina-se que desde o 

encontro de Plácido com a Imagem em 

1700, quando se deu o início de novenas 

e rezas, que surgiu o nome “Festividade 

Nazarena”. Eram romarias organizadas 

pelo povo, em um largo aberto na mata 

por eles. Alguns preparavam gulosei-

mas para vender, outros tocavam músi-

cas nas ermidas e depois, igreja. 

Com o crescimento da Festa, o então 

Governador D. Francisco de Sousa Cou-

tinho, decidiu organizar uma feira e a pequena romaria de maneira oficial, 
inspirada nas procissões em homena-

gem a Virgem de Nazaré que já aconte-

ciam em Portugal. Em 1793 acontecia 

o primeiro Círio do Brasil. A procissão 

ocorreu em setembro e saiu do palácio 

do Governo em direção a ermida, onde 

hoje está a Basílica Santuário.

Pará inherited the devotion to Our 

Lady of Nazaré from our settlers. It was 

in 1182, in Portugal, that a nobleman, 

Don Fuas Roupinho, would have been 

saved from falling into an abyss while 

hunting , thanks to his desperate plea to 

Our Lady, to which prayers were made 

to a wood carved image similar to Mary, 

mother of Jesus, and which stayed in a 

small cave near the incident. In gratitude, 

Roupinho constructed a chapel in place 

of the cave, and during the removal of 

the rocks from the old altar, a small ivory 

safe was found with a few relics related 

to the origin of the image. Among these 

relics there was a scroll with information 

that the image was already venerated in 

Galilee, on the beginning of what today is 

Christianity. And thus the image gained 

the name of Our Lady of Nazaré.

In Brazil, the devotion to Our Lady 

of Nazaré would have started during 

the 17th century. The Nazaré Festivity, 

according do Mízar Bonna, has no 

registry, but it is supposed that since 

the encounter of Plácido with the Image 

in 1700, when the prayers and novena 

started, that the name “Nazarene 

Festivity” appeared. They were 

pilgrimages organized by the people, in 

an open space made by them in the forest. 

Some made food for selling, some played 

music in the chapel which afterwards 

became the church.

With the growth of the Festivity, the current 

Governor D. Francisco de Sousa Coutinho, 

decided to organize a fair  and a small official 
pilgrimage, inspired by the processions in 

honor of the Virgin of Nazaré which already 

took place in Portugal. And in 1793 the first 
Círio happened.  The procession occurred 

in September and it went for the Governors 

Palace in direction to the chapel, where today 

is situated the Sanctuary Basilica.
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Berlindas na procissão, no início do século 20. / Berlinda during procession in the beginning of the 20th century. Carro dos Milagres, em 1936. / Miracle cart, in 1936. Procissão do Círio no Largo de Sant’Ana. / Círio procession in Sant’ Ana Square.



The Círio and the 
11 Pilgrimages 

O Círio e as 
11 Romarias
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Muito além de uma manifestação da 

igreja católica, o Círio de Nazaré é uma 

festa de todo o povo paraense e, por isso, 

há todo o esforço para torná-lo cada vez 

mais democrático e próximo de todos. O 

Círio de Nazaré não é somente a grande 

procissão do segundo domingo de outu-

bro, mas o conjunto de festividades que 

se estendem por toda uma quinzena do 

mês, reunindo momentos litúrgicos e 

culturais, dentre estes momentos, estão 

mais 11 romarias que buscam abraçar 

a multiplicidade de manifestações de fé 

em honra a Nossa Senhora de Nazaré.

Aqui, traçamos um resumo de cada, 

na ordem em que elas acontecem.

Much more than just a manifestation of 

the Catholic Church, the Círio de Nazaré 

is a festivity of all the people of the State 

of Pará and, because of that, there is an 

effort to make it more democratic and 

closer to all. The Círio de Nazaré isn’t just 

the grand procession of the second Sunday 

of October, but a series of festivities 

which take place during a fortnight of 

the month, uniting liturgical and cultural 

moments, among these moments are other 

11 pilgrimages which try to embrace the 

multiple types of manifestation in honor of 

Our Lady of Nazaré.

Here we have outlined each one of them, 

in the order in which they happen.



46 47

A primeira romaria das festividades 

do Círio de Nazaré é também a mais ex-

tensa em distância percorrida e tempo 

de duração. Acontece na sexta feira que 

antecede o Círio, pela manhã. No trasla-

do para Ananindeua, município vizinho 

a Belém, a imagem de Nossa Senhora 

de Nazaré é conduzida em carro aberto, 

por 47 km, durante cerca de 12 horas. 

O trajeto conduz a imagem da Basílica 

Santuário até a Igreja Matriz do municí-

pio vizinho. Por todo o caminho, a ima-

gem peregrina recebe homenagens da 

população e de empresas públicas e pri-

vadas localizadas ao longo do caminho. 

The first pilgrimage of the festivity 

of the Círio de Nazaré is also the most 

extensive in distance and time length. 

It takes place on the morning of Friday 

before the Círio. On the transfer to 

Ananindeua, neighbor municipality of 

Belém, the image of Our Lady of Nazaré  is 

conducted in an open car, through 47km, 

during 12 hours. The ride conducts the 

image from the Sanctuary Basilica to the 

Main Church of the neighbor city. During 

the hole path, the pilgrim image receives 

tributes from the population, and from 

private and public businesses situated 

along the way. 

Traslado para Ananindeua
Transfer to Ananindeua 

No dia seguinte, no sábado, bem cedi-

nho, a imagem peregrina deixa a Igreja 

Matriz de Ananindeua e segue escolta-

da por carros, caminhões e motos em 

direção ao trapiche de Icoaraci, distrito 

de Belém. Lá, a imagem já é aguardada por milhares de fiéis que acordaram 
antes do amanhecer para acompanhar 

uma missa ao ar livre enquanto aguar-

dam a padroeira dos paraenses.

On the next day, Saturday, during the 

first hours of the day, the pilgrim image 

leaves the Main Church of Ananindeua 

and continues escorted by cars, trucks 

and motorcycles in direction to the pier 

of Icoaraci, district of Belém. There the 

image is awaited by thousands of devotees 

which wake up before the sunrise to attend 

an outdoor mass as they wait for the 

patroness of Pará to arrive.

Romaria Rodoviária
Road Pilgrimage
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40% do território de Belém é forma-

do por mais de 50 ilhas, ondem vivem 

mais de 6 mil famílias que mantém es-treita relação com o rio e a floresta, e 
fazem destes os seus meios de sobrevi-

vência. O Círio de Nazaré se aproxima 

desta população com a Romaria Fluvial. 

Após a missa no trapiche de Icoaraci, 

no mesmo momentos, a imagem pere-

grina é conduzida pelas águas da Baía 

do Guajará em uma embarcação da Ma-

rinha do Brasil até a Escadinha do Cais do Porto, em Belém. No trajeto fluvial 
de aproximadamente 18 km, a imagem 

é seguida por centenas de embarcações 

de ribeirinhos, empresas de turismo e 

barcos particulares que prestam suas 

homenagens à Rainha da Amazônia 

também sobre as águas. É na escadinha 

do Cais do Porto, na Estação das Docas, 

que ela deixa a romaria para seguir em 

sua próxima jornada

40% of Belém’s territory is formed 

by more than 50 islands , where over 6 

thousand families live maintaining a close 

relation with the river and the forest with 

which they make their survival mean. 

The Círio de Nazaré gets close to this 

population through the Fluvial Pilgrimage. 

After the mass in the pier of Icoaraci, 

the pilgrim image is transported trough 

the waters of the Guajara Bay in a ship 

of the Brazilian Navy to the Escadinha 

do Cais do Porto (stairs of the docks), 

in Belém. During the fluvial itinerary of 

approximately 18km, the image is followed 

by thousands of boats from the people of 

the islands, tourism companies vessels and 

private yachts which pay their tributes in 

honor of the Queen of the Amazon. It is at 

the Escadinha do Cais do Porto, at Estação 

das Docas, where this pilgrimage ends to 

give place to a new journey.

Romaria Fluvial

Fluvial Pilgrimage 
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Em 15 de dezembro de 1971, a Lei 

Estadual nº 4.371 proclamou a Virgem 

de Nazaré Chefe de Estado. Por este mo-

tivo, ao chegar à Escadinha do Cais do 

Porto, após a Romaria Fluvial, a imagem 

peregrina é recebida pela Polícia Militar 

com honras de Chefe de Estado. Neste 

momento, ela também já é aguardada 

por milhares de motociclistas prontos 

para prestar suas homenagens à padro-

eira. Na Motorromaria, a imagem pere-

grina é conduzida ao Colégio Gentil Bit-

tencourt, no bairro de Nazaré, em um 

trajeto de pouco mais de 2,6 km. Lá, ela 

permanece em vigília por toda a tarde, 

aguardando o momento para a quinta 

romaria em dois dias.

On December 15th, 1971, the State Law 

no.4.371 announced the Virgin of Nazaré 

as Head of State. And for this motive, upon 

arrival at Escadinha do Cais do Porto, 

after the Fluvial Pilgrimage, the pilgrim 

image is received by the Military Police 

with Head of State honors. At this moment 

she is already awaited by thousands of 

motorcyclists  ready to pay their tribute 

to the patroness. In the motorcycle 

pilgrimage, the pilgrim image is conducted 

to the Colégio Gentil Bittencourt, in the 

neighborhood of Nazaré, in a path of little 

over 2.6km. There she remains on a vigil 

during the hole afternoon waiting for the 

moment of the fifth pilgrimage  in two days.

Motorromaria

Motorcycle Pilgrimage 

No sábado à noite, véspera do Círio de 

Nazaré, a imagem peregrina de Nossa 

Senhora é conduzida do Colégio Gentil 

Bittencourt para a Igreja da Sé, no bair-

ro da cidade Velha. O trajeto da Trasla-

dação faz o caminho inverso do Círio de 

Nazaré em uma romaria à luz de velas, 

acompanhada por mais de 1 milhão de 

pessoas. Uma das mais belas e a única 

que acontece à noite e que também tem 

a presença da Corda, como símbolo de 

fé entre os promesseiros. Apresenta-

ções de artistas ao longo do caminho, 

em varandas e camarotes montados es-

pecialmente para a data, animam o tra-

jeto, assim como shows de pirotecnia e 

diversas homenagens, como corais.

Saturday night, eve of the Círio de 

Nazaré, the pilgrim image of Our Lady 

is conducted from the Colégio Gentil 

Bittencourt to the Sé Church, in the 

neighborhood of Cidade Velha. The 

itinerary of the Trasladação does the 

opposite path of the Círio de Nazaré in a 

pilgrimage lit by candlelight, and followed 

by a crowd of over 1 million people. One 

of the most beautiful and the only one 

which happens at night and which also 

has the element of the rope, as a symbol 

of faith among the devotees. Performance 

of artists along the path, on balconies and 

cabins built especially for the occasion 

uplift the way, as do the firework displays 

and other diversity of praises, as the 

choirs.

Trasladação

Trasladação 
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Quando amanhece o segundo do-

mingo do mês de outubro, em Belém 

do Pará, os primeiros raios de sol da 

manhã apertam os olhos de mais de 2 

milhões de pessoas vindo de vários lu-

gares do Brasil – e do mundo – só para ficar um pouco mais perto da terna Vir-

gem de Nazaré. São 3,6 km percorridos 

em pelo menos 5 horas de procissão. 

O trajeto do Círio já chegou a ser com-

pletado em 10 horas! O trajeto começa 

na Catedral da Sé e termina na Praça 

Santuário, em Nazaré, onde é realizada 

uma missa, fazendo o caminho inverso 

da Trasladação, às 3h, promesseiros já 

se encontram, descalços, “guardando” o 

seu lugar na Corda. No Círio, ainda 13 

carros de promessas acompanham o 

percurso, carregando velas, casas e to-

dos os objetos deixados pelos devotos. 

Repleta de orações, cânticos, shows de artistas, homenagens, sacrifícios e de-

monstrações de fé e devoção, assistir a 

um Círio ou acompanhá-lo é inigualá-

vel. Vê-se pessoas que acompanham de joelhos, levam seus filhos vestidos de 
anjo, outros trabalham como voluntá-

rios da cruz vermelha ou na distribui-

ção de água. Literalmente a cidade para, 

enquanto o povo caminha. O momento 

aguardado por todos é conhecer a Ber-

linda, que é decorada especialmente 

para a procissão.

When the second Sunday of October 

rises , in Belém do Pará, the first rays of 

sun strike the eyes of over 2 million people 

which come from various parts of Brazil – 

and of the world – just to be closer to the 

loving Virgin of Nazaré . The procession 

length is of 3.6km and it takes at least 5 

hours to be concluded. But once it took 

10 hours to reach its end!  The itinerary 

starts at the Sé Cathedral and ends at the 

Sanctuary Square, in the neighborhood of 

Nazaré , where a mass is celebrated . With 

its route opposite from the Trasladação 

, at 3am pilgrims are already barefooted 

guaranteeing their place at the rope . In 

the Círio other 13 carts accompany the 

itinerary carrying candles , houses and all 

sorts of objects left by the devotees . Full 

of prayers, chants, performances of artists, 

tributes, sacrifices and demonstrations 

of faith and devotion, to see or be a part 

of the Círio is incomparable. You will 

see people which follow the procession 

on their knees, people who take their 

children dressed as angels, others work 

as volunteers on the Red Cross or on the 

distribution of water. Literally the city 

stops, while the people walk. The moment 

most awaited by all is the appearance of 

the Berlinda , which is adorned specially 

for the procession.

Círio de Nazaré

Círio de Nazaré 







62 63

No sábado posterior ao Círio de Na-

zaré, mais duas romarias em honra 

à Nossa Senhora são realizadas pe-

las ruas de Belém. A primeira delas 

ocorre logo pela manhã e sai da Pra-

ça Santuário, em frente à Basílica. É a 

Ciclorromaria. Realizada desde 2004, 

a procissão reúne milhares de ciclis-

tas que enfeitam suas bicicletas para 

participar da romaria. O trajeto muda 

todos os anos e é uma oportunidade 

da Organização da Festa de fazer com 

que a imagem peregrina percorra ruas 

e bairros diferentes da capital em to-dos os anos. Ao final da Ciclorromaria, 
as três bicicletas mais bem decoradas 

recebem um prêmio especial da festa.

On the Saturday following the Círio de 

Nazaré, other two pilgrimages in honor 

of Our Lady take place in the streets 

of Belém. The first one happens in the 

morning and starts at the Sanctuary 

Square, right in front of the Basilica. It’s 

the Bicycle Pilgrimage. Since 2004, the 

procession gathers thousands of cyclists 

which adorn their bicycles to participate 

of the procession. The itinerary changes 

every year and it is an opportunity for 

the Festivity Organization to make the 

pilgrim image pass by different streets 

and neighborhoods each year. At the end 

of the Bicycle Pilgrimage, the three best 

decorated bikes receive a special award 

from the festivity.

Ciclorromaria

Bicycle Pilgrimage 

Logo mais, no sábado à tarde, é a vez 

dos jovens prestarem a sua homenagem 

à Rainha da Amazônia. Realizada há 18 

anos, a Romaria da Juventude é condu-

zida com o auxílio de um trio elétrico e 

cada ano é sorteada uma paróquia da 

Arquidiocese de Belém para ser o pon-

to de partida da procissão que termina, 

sempre, na Praça Santuário. Mais uma 

vez, em todos os anos, o trajeto da ro-

maria é diferente, fazendo com que a 

passagem da imagem peregrina con-

temple outras ruas e bairros da cidade.

Right after, on the saturday afternoon, 

it is time for the youngsters to pay their 

tribute to the Queen of the Amazon. 

Happening for 18 years, the Youth 

Pilgrimage is conducted with the help of a 

‘Trio Elétrico’ and each year a parish from 

the Archdiocese of Belém is chosen to be 

the starting point of the procession which 

always ends at the Sanctuary Square. 

Once more, every year the itinerary of 

the pilgrimage is different, allowing the 

pilgrim image to contemplate other streets 

and neighborhoods of Belém.

Romaria da Juventude

Youth Pilgrimage 



64 65

No dia seguinte, no primeiro domin-

go após o Círio de Nazaré, crianças de 

todas idades (muitas delas vestidas 

como anjinhos), prestam as primeiras 

homenagens de suas vidas à mãezinha 

de Nazaré. É o momento em que a de-

voção da padroeira passa de pai e mãe para filhos e uma nova geração inicia o 
seu estreito laço com a festa de todos 

os paraenses. A curta romaria que par-

te da Praça Santuário, percorre algu-

mas ruas do bairro de Nazaré e retorna 

para o seu ponto de origem, é realizada 

há 28 anos. E há cada vez mais a pre-

sença de idosos, por ser uma romaria 

mais tranquila.

On the next day, on the first Sunday after 

the Círio de Nazaré, children from all ages 

(many of them dressed as Angels), pay the 

first tribute of their lives to the Mother 

of Nazaré. It is the moment in which the 

devotion to our patroness passes down 

trough generations creating in the little 

ones a straight tie with the festivity. The 

short pilgrimage starts at the Sanctuary 

Square, goes through a few streets in the 

Nazaré neighborhood and comes back to its 

starting point, and it has been done for 28 

years. Each year there are more elderly people 

attending, as it is a calmer pilgrimage.

Romaria das 
Crianças
Children’s Pilgrimage 

A mais recente das romarias foi in-corporada em 2014 às procissões ofi-
cias das festividades do Círio de Nazaré. 

A Romaria dos Corredores é realizada 

no segundo sábado após o domingo 

do Círio e já reúne milhares de atletas profissionais e amadores em um trajeto 
de aproximadamente 9 km com saída e 

chegada na Praça Santuário. O evento 

não tem caráter competitivo e é realiza-

da em corrida de pouca velocidade, em 

formato de trote.

The newest pilgrimage was incorporated 

in 2014 to the official festivities of the Círio 

de Nazaré. The Runners Pilgrimage takes 

place on the second Saturday after the 

Sunday of the Círio and already gathers 

millions of professional and amateur 

athletes in a route of approximately 9km 

with starting and arriving points at the 

Sanctuary Square. The event doesn’t have 

a competitive nature and is done in a 

jogging speed.

Romaria dos 
Corredores
Runners Pilgrimage 
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A Procissão da Festa leva a imagem 

peregrina até uma das comunidades 

que integram a Paróquia de Nazaré. É a 

quarta mais antiga procissão da quin-

zena nazarena e todos os anos uma 

comunidade diferente é escolhida para 

ser o ponto de chegada da procissão 

que é acompanhada pela diretoria da 

festa e pelas comunidades nazarenas, 

ela é realizada no segundo domingo 

após o domingo do Círio.

The Festivity Pilgrimage takes the 

pilgrim image to one of the communities 

that are a part of the Parish of Nazaré. 

It is the fourth eldest procession of the 

Nazarene fortnight and every year a 

different community is chosen to be the 

arrival point of the procession which is 

followed by the Board of the Festivity and 

by the Nazarene communities, it takes 

place on the second Sunday after the 

Sunday of the Círio.

Procissão da Festa
Festivity Pilgrimage 

Mesmo depois de 15 dias após o Círio 

de Nazaré, quem não teve a oportuni-

dade de chegar perto da imagem pere-

grina ainda tem uma última chance na 

última e mais curta romaria nazarena, o 

Recírio. Realizada na manhã de uma se-

gunda-feira, na qual inclusive é instituí-

do feriado municipal, a procissão é uma 

espécie de despedida onde milhares de 

devotos conduzem a imagem peregrina 

da Basílica Santuário até o Colégio Gen-

til Bittencourt, distante cerca de uma 

quadra da igreja. 

Even after 15 days after the Círio 

de Nazaré, those who didn’t have the 

opportunity to get close to the pilgrim 

image still have their last chance at the 

last and shortest Nazarene pilgrimage, the 

Recírio. On a Monday morning, which is 

instituted as public holiday, the procession 

is a type of goodbye where thousands of 

devotees conduct the pilgrim image from 

the Sanctuary Basilica to the Colégio 

Gentil Bittencourt, which is situated just a 

block from the church.

Recírio
Recírio 
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TRASLADO PARA ANANINDEUA

ROMARIA RODOVIÁRIA

ROMARIA FLUVIAL

MOTORROMARIA

DESCIDA DA IMAGEM
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TRASLADAÇÃO
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CÍRIO
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ROMARIA DOS CORREDORES
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21
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28
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05h
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20h30

05h30

08h

16h

07h

08h

19h

05h

07h

08h

18h

21h

22h

Basílica Santuário

Ananindeua

Icoaraci

Praça Pedro Teixeira

Basílica Santuário

Colégio Gentil 
Bittencourt

Colégio Gentil 
Bittencourt

Catedral de Belém

Catedral de Belém

Concha Acústica

Basílica Santuário

Praça Santuário 

Paróquia N. Sra. de 
Perpétuo Socorro

Praça Santuário

Praça Santuário

A definir

Praça Santuário

Comunidade Santa 
Bernadete

Comunidade Santa 
Bernadete

Basílica Santuário

Casa de Plácido

Praça Santuário

Procissões

Procissões

Procissões

Procissões

Evangelização

Evangelização

Procissões

Cúria da Sé

Procissões

Evangelização / Eventos / 
Marketing / Patrimônio

Confraria de Nazaré

Procissões

Procissões

Procissões

Procissões

Secretaria / Eventos / 
Decoração / Marketing

Procissões

Comunidades

Procissões

Pastoral da Liturgia

Eventos / Marketing 
Decoração

Eventos

PROCISSÃO
Pilgrimage

DATA

Date

HORA

Beginning

LOCAL

Place

EVENTO

Event



Linha do Tempo / Timeline 

1687 - Begining of the devotion in Vigia. 

1700 - Plácido finds the image.
1721 – Placido and Antonio Agostinho build the first chapel
1773 - The bishop D. João Evangelista puts Belém under the Virgin´s protection and sends Her image to be restored in Europe. Plácido dies.
1774 - The small chapel is replaced by a larger one, built under the command of Agostinho with funds donated by people. In October, the restored image returns to Belém.
1790 – The tribute in honor of the Saint becomes official, according to liturgical rites.
1793 - On 08/09, in the late afternoon, after a mass in the Palace’s Chapel, the first official procession towards the chapel of Nazaré is held. Regional products are sold at 
the fair created by the Governor Coutinho and assembled in front of the chapel.
1800 - Governor Coutinho inaugurates the new chapel covered with clay tiles.
1803 - An allegory resembling D. Fuas Roupinho’s miracle is introduced by order of the Queen of Portugal, D. Maria I.
1823 – Fireworks’ cart is created.
1855 – Miracles’ Cart is incorporated into the procession.
1868 – Rope becomes official.

1877 - The first Civil Círio is celebrated due to a controversy between the Church and the Board of the Festivity, which only finished in 1880.
1882 – A new cathedral is constructed and becomes the main Church on October 27. The procession passes its begginning point to the Cathedral.
1901 - Second Sunday of October is established as the official date of Círio. The Arraial loses its initial characteristics.
1909 - Start of current Sanctuary Basilica construction, which was only inaugurated in 1941.
1920 - Our Lady of Nazaré´s image is transferred to the current Basilica.
1923 - The Church receives the title of Basilica.
1926 - D. Ireneu Joffily, the new bishop, makes changes in the procession. Among them, the rope’s removal of Berlinda, creating the biggest controversy of Círio, which will 
only end in 1931.
1971 - Our Lady of Nazaré is proclaimed Patroness of Pará.
1982 - Inauguration of Sanctuary Square.
1986 - Historian Carlos Roque creates Fluvial Círio.
Currently, there are 11 pilgrimages beyond the Círio. In 2006, the Basilica was elevated to Shrine.

Atualmente, além do Círio, existem mais 11 

romarias oficiais.

Em 2006, a Basílica foi elevada a Santuário.



Pilgrims and Devotees

Promesseiros 
e Romeiros



76

O Círio é feito de pessoas e de devo-

ção. Todos os anos milhares de romei-

ros partem dos mais diversos lugares 

para acompanhar o Círio de Nazaré. De 

ônibus, de barco ou até mesmo a pé, os 

peregrinos percorrem quilômetros de 

cidades afastadas como Santa Izabel, 

Capanema e Castanhal, por exemplo, 

até Belém. Para acolhê-los foi criada a 

Casa de Plácido (vide próximo capítulo).

O que impulsiona estes e outros pro-

messeiros é a inabalável fé. Pessoas que 

agradecem milagres ou pedem pela in-

tervenção da Virgem Maria. Com os pés 

descalços, de joelhos, carregando os 

mais diversos objetos como casas, car-

ros, barcos e pedaços do corpo humano 

feitos em cera. Não há como não falar 

também daqueles que acompanham o 

Círio na Corda, vencendo calor, dor, o aperto, descalços, puxando-a até o final 
do trajeto. Cada vez mais, especialmen-

te na Corda da Trasladação, vê-se jovens 

que pagam promessas especialmente 

relacionadas ao vestibular ou a saúde.

Alguns dos objetos levados pelos 

promesseiros, podem ser encontrados 

no Museu do Círio, ao lado da Igreja de 

Santo Alexandre, na cidade Velha. Des-

de 1986 reúne mais de 1.200 peças en-

tre objetos sacros, mantos, pedaços de 

corda e brinquedos de miriti.

The Círio is made of people and 

devotion. Every year thousands of 

pilgrims come from a variety of places 

to accompany the Círio de Nazaré. They 

arrive in buses, boats and even by feet, the 

pilgrims go through kilometers of distance 

from far city’s as: Santa Izabel, Capanema 

and Castanhal, to arrive at Belém. To 

shelter them the Casa de Plácido was 

created. (see the next chapter)

What moves these and other devotees 

is the unshakeable belief. People which 

thank miracles or ask for the intervention 

of the Virgin Mary. Barefooted, on their 

knees, carrying various objects as houses, 

cars, boats and body parts made of 

wax. Without mentioning those which 

accompany the Círio at the rope, beating 

the heat, the pain, the crush, pulling till 

the end of the procession. Each time there 

are more youngsters, especially at the rope 

of the Trasladação, paying their promises 

related to the entry in an university or 

related to health.

Some of these objects taken by the 

pilgrims, can be found at the Círio 

Museum, which is right beside the Saint 

Alexander Church, in Cidade Velha. Since 

1986 it unites over 1.200 pieces among 

sacred objects, cloaks, peices of the rope 

and toys made of miriti.
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WHO MAKES THE CÍRIO 

QUEM FAZ 
O CÍRIO
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Mãos carregam água e a distribuem para a multidão sedenta, enquanto outras se elevam aos céus em sinal de louvor. As ca-

lejadas cortam e pintam o miriti, as experientes bordam o manto, as esperançosas carregam casas na cabeça, as fortes se unem 

para proteger e guardar a Santa.

Alguns pares de pés caminham lentamente para guardar o melhor lugar ao lado da Corda. Outros pés ajudam a forçar o resto 

do corpo ao empurrar o Carro dos Milagres. Há pés que caminham quilômetros para tanto.

Olhos atentos observam a procissão, lábios cantam músicas em homenagem a Ela, braços carregam aqueles que não aguentam até o final. Peito, unhas, dentes, estômago, coração. Cada parte, cada músculo, cada corpo. 
Quem faz o Círio se não o povo? Por trás de cada símbolo, de cada procissão, de cada homenagem, de cada detalhe existe um 

coração pulsando, uma cabeça pensando, um alguém colocando em prática e levando às ruas a maior procissão mariana do 

mundo. Tornando real e palpável um sentimento abstrato, invisível aos olhos: a fé.

Quem são essas pessoas que estão por trás da organização do Círio e como elas o fazem acontecer? Da Diretoria da Festa aos 

anônimos e voluntários.Independente das ferramentas, das dificuldades, dos recursos, uma coisa é certa: quem faz o Círio é cada ser humano. Os quase dois milhões de fiéis preenchem as ruas como se fossem o sangue correndo nas veias da cidade. Belém é um único corpo nutrido 
por devoção e força impressionantes. O Círio é o povo. Mais que matéria. É alma. 

Hands carry and distribute water to the thirsty crowd, while others are risen up to the heavens as a sign of praise. The rough ones cut 

and paint the miriti, the experienced ones embroider the mantle, the hopeful ones carry homes ver their heads, the strong ones unite to 

protect and guard the Saint.

A few pairs of feet walk slowly to assure the best place next to the rope. Other feet help the rest of the body to push the Miracle Cart. And 

there are feet that walk miles just to arrive.

Attentive eyes observe the procession, lips sings songs of praise to Her, arms carry those that don’t make it to the end. Chest, nails, teeth, 

estomach, heart. Each part, each muscle, each body.

Who makes the Círio if not the people? Behind f each symbol, each procession, each tribute, each detail there is pulsating heart, a 

working mind, someone putting into practice and taking to the streets the world’s biggest Marian procession. Making real and palpable 

an abstract sense, invisible to the eyes: faith.

Who are these people behind the organization of Círio and how do they make it happen? From the Board of the Festivity to the 

anonymous and volunters.

Regardless of the tools, difficulties, resources, one thing is certain: who makes the Círio is each human being. The nearly two million 

faithfuls fill the streets as if they were  blood running in the veins of the City. Belém is the only body nourished by impressive devotion  and 

strength. Círio is its people. More than matter. It is soul.



The Board

A Diretoria
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Imagine o quão trabalhoso é organi-

zar a maior manifestação católica do 

planeta! Uma festa para mais de 2 mi-

lhões de convidados. É por isso que há 

108 anos, a Arquidiocese de Belém con-

ta com uma grande e crucial ajuda da Di-

retoria da Festa na organização de tudo 

o que envolve o Círio de Nazaré. Criada 

em 1910, a Diretoria é formada, em sua 

maioria, por casais engajados que dedi-

cam grande parte do seu tempo, e do seu 

ano, a cada detalhe dos preparativos para 

o segundo domingo de outubro. 

Além da responsabilidade pela capta-

ção de recursos, eventos paralelos, pro-

gramações, organizações de missas, di-

vulgações, manutenção de patrimônio e outras infinidades de funções e atribui-
ções em relação à festa de Nazaré, to-

dos os integrantes da diretoria também 

tem um compromisso com uma missão 

maior: a evangelização. Por isso, os es-

colhidos a integrar a diretoria – que se 

renova a cada dois anos – sempre são 

pessoas com notável trajetória de ser-

viços pastorais em suas respectivas 

paróquias. O trabalho do grupo, que se 

estende ao longo de todo o ano, é acom-

panhado de perto pela congregação dos 

Padres Barnabitas e pela Arquidiocese 

de Belém, e todos também têm um in-

tenso e frequente acompanhamento es-

piritual durante todo o ano.

Imagine how difficult it is to organize 

the biggest catholic manifestation of the 

planet! A party for more than 2 million 

guests. That is why for over 108 years, the 

Archdiocese of Belém counts with a big 

and crucial support from the Board of the 

Festivity to organize everything which 

involves the Círio de Nazaré. Created 

in 1910, the Board is composed, in its 

majority, by committed couples which 

dedicate a great part of their time, and of 

their year, in each detail of the preparations 

for the second Sunday of October. 

Besides the responsibility of gathering 

funds, parallel events, programs, 

organization of masses, promotions, 

maintaining the patrimony and other 

infinity of functions and attributions in 

relation to the Nazarene festivity, all 

of the members of the Board also have 

the obligation with a bigger cause: the 

evangelization. And that is why the 

chosen ones to be incorporated to the 

Board – which is modified every two years 

– are always people with a notable path 

on  pastoral work in their parishes. The 

group work, which takes the hole year, is 

accompanied by the Congregation of the 

Barnabite Priests and by the Archdiocese 

of Belém, and all members have an intense 

and regular spiritual assistance during the 

hole time.



The Rope

A Corda 
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During the Círio of 1855, an overflow 

of the Guajará Bay filled with mud the 

streets of the trajectory of the procession. 

The Berlinda, which at the time was pulled 

by animals, got stuck in the mud and the 

horses couldn’t get it out. A local trader 

lend a rope so that the Berlinda could be 

pulled out of the mud and the pilgrims 

were the ones that helped it to get unstuck. 

Since them the organizers of the event 

started to take a rope by precaution. Only 

30 years after, in 1885, the Rope was 

recognized as one of the biggest symbols of 

faith and sacrifice of the Círio de Nazaré.

As a giant umbilical cord, the rope 

establishes a powerful connection between 

the Mother of Nazaré and her devoted 

sons which plea, thank and renew their 

faith each year. The rope made from 

three parts of twisted sisal is present in 

the two biggest Nazarene processions, 

the Trasladação and the Círio, adding up 

to 400 meters of rope divided into five 

stations. Each station represents a part of 

the rosary. The rope, which has already 

come from Paraíba and from Bahia, now is 

produced in Penha (SC) and its fabrication 

and transportation to Belém are a 

donation in honor of Our Lady Of Nazaré. 

At the end of the procession, the rope is 

blessed by the Archbishop of Belém and 

each piece of it is disputed by the devotees 

as a trophy.

No Círio de 1855, uma enchente na 

Baía do Guajará encheu de lama uma 

das ruas do trajeto da procissão. A ber-

linda, que na época era conduzida por tração animal, ficou atolada na lama 
sem que os cavalos pudessem puxá-la. 

Um comerciante local emprestou uma 

corda para puxar a Berlinda da lama e fo-

ram os próprios romeiros que ajudaram 

na operação. A partir daí os organizado-

res passaram a levar uma corda por pre-

caução. Apenas 30 anos depois, em 1885, a Corda foi oficializada como maior sím-bolo de fé e sacrifício do Círio de Nazaré.
Como um imenso cordão umbilical, a 

corda estabelece uma ligação podero-sa entre a Mãe de Nazaré e seus filhos 

promesseiros que pedem, agradecem e 

renovam sua fé a cada ano. A corda de 

sisal torcido em três pernas está pre-

sente nas duas maiores procissões na-

zarenas, a Trasladação e o Círio, sendo 

400 metros de corda divididas em cinco 

estações. Cada estação representa uma 

dezena do rosário. A Corda, que já veio 

da Paraíba e da Bahia, hoje é fabrica-

da em Penha (SC) e tanto a fabricação 

quanto o transporte até Belém são uma 

doação em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Ao final da procissão, a corda 
é abençoada pelo arcebispo de Belém e 

cada pedaço é disputado pelos promes-

seiros como um troféu.

In 1924, the Archbishop at the time, 

Don Irineu Jofilly, determined that the 

Berlinda which took the image and the 

carriages which received objects would 

been transformed into floats, which should 

be carried on the backs of the devotees, 

dismissing the Rope. The polemic decision 

cause a stir among the people and the 

media, becoming a subject even in the 

chamber of deputies. In 1926, took place 

the Círio with all those changes, which 

continued for a few years. But as soon 

as the inventor left the Archdiocese, in 

1931, the Intervenor of Pará at the time, 

Magalhães Barata, assured the comeback 

of the Berlinda and of the Rope, decision 

which was celebrated with fireworks by 

the population.

Em 1924, o então Arcebispo, Dom Irineu Jofilly, decretou que a berlinda 
que levava a imagem e os carros que re-

cebiam objetos seriam transformados 

em andores, levados nos ombros dos 

devotos, dispensando a Corda. A deci-

são polêmica causou rebuliço entre o 

povo e na mídia, sendo assunto até na 

câmara dos deputados. Em 1926, acon-

teceu o Círio com as tais mudanças, que 

permaneceram por alguns anos. Mas ao 

deixar a arquidiocese, em 1931, o então 

interventor do Pará, Magalhães Barata, 

garantiu o retorno da Berlinda e da Cor-

da, decisão comemorada com foguetó-

rio pelo povo!



The Carts  

Os Carros 
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Além da Berlinda com a imagem pere-

grina da Nossa Senhora de Nazaré, outros 

13 carros fazem parte da grande procis-

são dominical do Círio. Eles começaram 

a ser introduzidos na romaria ainda no 

século XIX e representam as origens da 

devoção à Nossa Senhora de Nazaré em 

Portugal e no Pará, lembrando seus prin-

cipais milagres como o livramento a Dom 

Fuas Roupinho e a lenda do achado do ca-

boclo Plácido José de Sousa.

Todos os carros que participam da 

procissão passam, anualmente, por 

uma rigorosa revisão na qual são ve-rificados sistemas de direção, troca de 
pneus e pintura. Durante a procissão, 

os promesseiros depositam nos carros 

os mais diversos objetos representando 

suas promessas. Quatro destes carros 

conduzem dezenas de crianças vesti-

das de anjos, são os Carros dos Anjos, e 

além deles, a procissão conta ainda com 

o Carro de Plácido, a Barca dos Escotei-

ros, a Barca Nova, o Cesto de Promessas, 

a Barca com Velas, a Barca Portuguesa, 

a Barca com Remos, o Carro Dom Fuas e 

o Carro da Santíssima Trindade.

Besides the Berlinda with the pilgrim 

image of Our Lady Of Nazaré, other 13 

carts are present in the grand Sunday 

procession of the Círio. They began to be 

introduced in the procession during the 

19th century and represent the origin of 

the devotion to Our Lady Of Nazaré in 

Portugal and in Pará, recalling her main 

miracles as the deliverance of Don Fuas 

Roupinho and the legend of the caboclo 

Plácido José de Sousa.

All the carts which participate of the 

procession, undergo, annually, a thorough 

revision in which are verified direction 
systems, tyre change and painting. During 

the procession the devotees put in the 

carts a diversity of objects representing 

their promises. Four of these carts conduct 

dozens of children dressed as Angels, 

known as the Angels Carts, and besides 

them, the procession has also the Plácido 

Cart, the Scouts Boat, the New Boat, the 

Promises Basket, the Boat with Candles, the 

Portuguese Boat, the Boat with Oars, the 

Don Fuas Cart and the Holy Trinity Cart.



The Berlinda

A Berlinda
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A Berlinda que conduz a imagem de 

Nossa Senhor de Nazaré foi introduzida 

no Círio por sugestão do então Bispo 

Dom Macedo Costa, em 1882. Até então, 

a imagem era conduzida no colo do ca-

pelão do Palácio do Governo, como era 

tradição desde o primeiro Círio. Chegou 

a ser substituída por um andor no ano 

de 1926, mas voltou à cena quatro anos 

depois e permanece até hoje. A peça 

atual é a quinta produzida desde o sécu-

lo XIX e foi confeccionada pelo escultor 

João Pinto, em cedro vermelho, no esti-

lo barroco, no ano de 1964. Atualmente 

possui até pneus e timão na frente, com 

transversais para que a Guarda da Santa 

possa guiá-la. Todos os anos, a Berlinda 

passa por uma detalhada reforma e na 

reestruturação de 2012 recebeu uma 

cobertura de folhas de ouro. É utilizada 

apenas no Círio e na Trasladação. Em al-gumas romarias oficiais, são utilizadas 
réplicas menores e mais simples.

A cada Círio se cria imensa expecta-tiva para conferir a decoração de flores 
da Berlinda da imagem peregrina. São milhares de flores de espécies como 
orquídeas, rosas, lírios e margaridas de 

cultivo local e de outras partes do Brasil. A ornamentação de flores da berlinda, 
tanto na trasladação quanto no Círio, 

busca uma harmonização com o tema 

da festa e com o manto da imagem. Ao longo dos anos, vários profissionais da 
cidade já tiveram a honra de decorar a 

berlinda da padroeira. Entre eles estão 

nomes como Gilmar Cosme, Simone 

Cosme, Wando Nascimento, Paulo Mo-

relli, Marilza Ramos e Fátima Petrola.

The Berlinda which conducts the image of 

Our Lady Of Nazaré was introduced in the 

Círio by the suggestion of the Bishop at the 

time Don Macêdo Costa, in 1882. Till then 

the image was conducted on the arms of the 

Chaplain of the Governors’ Palace, since the 

first Círio. In 1926 it was substituted by a 
float, but it came back four years later and 
remains till today. The current piece is the 

fifth since the 19th century and was made by 
the sculptor João Pinto, in red cedar wood, 

in a baroque style, in 1964. Today it has tires 

and a front wheel with a cross-section so 

that the Saint Guard can be able to stir it. 

Every year the Berlinda undergoes a detailed 

restoration and in the 2012 restructuring 

it gained a gold sheet cover. It is used only 

during the Círio and Transladação. In a few 

official pilgrimages, smaller and simpler 
replicas are used. Each Círio there is an 

enormous expectation to see the flower 
decoration of the Berlinda and of the pilgrim 

image. They are thousands of locally and 

nationally cultivated flowers from various 
species such as: orchids, roses, lilies and 

daisies. The flower ornamentation of the 
Berlinda, in the Transladação and Círio, is 

harmonized with the theme of the festivity 

and with the cloak of the image. Throughout 

the years various professionals of the city 

had the honor of decorating the Berlinda of 

the patroness. Among them are names such 

as: Gilmar Cosme, Simone Cosme, Wando 

Nascimento, Paulo Morelli, Marilza Ramos 

and Fátima Petrola.
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The Poster
O Cartaz
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Presente em portas, janelas, vitrines, 

quadros de avisos e onde mais for pos-

sível, tanto em residências quanto em 

estabelecimentos comerciais, além de 

instituições públicas e privadas, o Cartaz 

do Círio é um dos ícones da festa com o 

maior poder de divulgação e evangeliza-

ção. Geralmente ele apresentado à popu-

lação no mês de maio. 

O primeiro Cartaz do Círio foi feito em 

Portugal, no ano de 1826 e, desde 1991, 

ele é uma doação da agência Mendes Pu-

blicidade. A peça sempre traz a foto da 

imagem peregrina, clicada por algum 

dos melhores fotógrafos da cidade. Mais 

de 900 mil exemplares são colocados em 

circulação todos os anos. O cartaz já foi, 

inclusive, premiado no Festival de Gra-

mado e venceu duas vezes o prêmio Cre-

ativity, na Inglaterra. A peça tem sempre 

66 cm de altura e 47 cm de largura, na 

vertical. Apenas no ano de 2001, a peça 

foi feita na horizontal.

Featured on doors, windows, shop windows, 

bulletin boards and wherever else it is possible, 

in homes or commercial establishments, 

besides public and private institutions, the 

poster of the Círio is one of the icons with most 

promotion and evangelization power of the 

festivity. Usually presented to the public during 

the month of May.

The first poster of the Círio was made 

in Portugal, in 1826 and since 1991 it is 

a donation from the Mendes advertising 

agency. It always shows a photo of the 

pilgrim image, made by one of the best 

photographers of the city. The poster 

has even been awarded by the Gramado 

Festival and won twice the Criativity 

award, in Englad. The piece has always 

66cm of height and 47cm of width, 

vertically. Only in the year of 2001, the 

piece was made horizontally. 19881983 1984 1985 1986
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The Guard of the Saint

A Guarda 
da Santa
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Criada em 1974 com a função de pro-

teger a berlinda durante o Círio de Na-

zaré, é a primeira guarda católica que se 

teve notícia no Brasil e até hoje serve de 

modelo para  a criação de outras Brasil 

afora. Mais de 40 anos depois, a Guarda 

de Nazaré cresceu e se tornou uma das 

instituições mais respeitadas, admira-

das e de maior prestígio durante as fes-

tividades nazarenas. São mais de 1.400 

homens que voluntariamente se dedi-

cam a proteger não só a imagem, mas 

todo o patrimônio envolvido na festa, 

incluindo a Basílica e a Praça Santuário.

Para integrar a Guarda de Nazaré, é 

preciso ser maior de 18 anos, católico, 

batizado e crismado, além de ter um 

guarda com mais de dois anos de ati-

vidades como padrinho. Todos os aspi-

rantes passam por um intenso curso de 

formação e espiritualidade com dura-

ção de 4 meses.

Desde 2014, a Guarda de Nazaré pas-

sou a contar também com mulheres em 

seu efetivo. Hoje, o número de guardas 

do sexo feminino durante as procissões 

do Círio de Nazaré ultrapassa a marca 

de duas centenas.

Created in 1974 with the purpose to 

protect de Berlinda during the Círio de 

Nazaré, it is the first known catholic 

guard in Brazil and till today serves as 

model to the creation of others around 

the country. After more than 40 years, 

the Nazaré Guard grew and became 

one of the institutions most respected, 

admired and of biggest prestige during 

the Nazarene festivities. Over 1.400 men 

which voluntarily dedicated themselves 

to protect not only the image, but also the 

hole patrimony encoded in the festivity, 

including the Basilica and the Sanctuary 

Square. To be a part of the Nazaré Guard, 

you have to be over 18 years old, catholic, 

baptized, confirmed, besides having 

another guard with over two years of duty 

as sponsor. All the candidates pass by an 

intense formation and spirituality course 

with the duration of 4 months.

Since 2014, the Nazaré Guard started 

to accept women in the force. Today, 

the number of female guards during the 

procession of the Círio de Nazaré is over 

two hundred



Casa de Plácido and Social Works

Casa de 
Plácido e 
Obras Sociais
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Funcionando desde 2009, a Casa de 

Plácido é um projeto da Pastoral da 

Acolhida da Paróquia de Nazaré. No ano 

passado, acolheu mais de 35 mil romei-

ros que peregrinaram de outras cidades 

até Belém durante a época do Círio. Na 

casa são oferecidos serviços realizados 

por cerca de 1.500 voluntários, como 

lavagem de pés, massagens, atendimen-

tos à saúde, distribuição de alimentos, 

abrigo, liturgia, etc, de maneira gratuita.

A casa possui quartos, banheiro, re-

feitório, ambulatório… Além disso, a 

Paróquia de Nazaré mantém várias 

obras sociais ao longo do ano, ajudando 

comunidades carentes, creches como 

a Serena (que cuida de 250 crianças) 

e a Santo Antônio Maria Zaccaria (que 

cuida de 110 crianças), e centros so-

ciais, como o Cantinho de São Rafael, em 

Ananindeua. Um trabalho que se baseia 

também na solidariedade e nas doações 

dos devotos. Há também atendimento a 

moradores de rua, distribuição de sopas 

para famílias cadastradas, atendimentos 

médicos a crianças, jovens, gestantes, 

entre outros trabalhos que fazem parte 

das obras sociais da paróquia.

Operating since 2009, the Casa de  

Plácido is a project of the Pastoral of the 

Welcome Center of the Parish of Nazaré. In 

the past year, it took in over 35 thousand 

pilgrims which came to Belém from other 

cities during the period of the Círio. In the 

Casa the services offered are done by 1.500 

volunteers, such as feet washing, massage, 

health care, food distribution, shelter, 

liturgy, etc, everything entirely free.

The Casa has rooms, bathrooms, 

canteen, ambulatory… Besides that 

the Nazaré Parish maintains various 

social works during the year, helping 

underprivileged communities, Day 

Cares, such as Serena (which takes care 

of 250 children) and Santo Antônio 

Maria Zaccaria (which takes care of 110 

children), and social centers, such as 

Cantinho São Rafael, in Ananindeua. A 

work which has its basis also in solidarity 

and in the donations of the devotees. 

There are also care for homeless people, 

soup distribution for enrolled families, 

health care for children, youngsters and 

pregnants, besides other works that are a 

part off the social works of the parish.



MARYS OF THE CÍRIO 

MARIAS 
DO CÍRIO
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Quantas Marias você conhece? 

Marias de Nazaré, Marias da Graça, Marias das Dores. Maria de todos os credos, cores, idades, tipos, histórias, amores. Mas 

todas com algo em comum: a devoção em forma de nome.

Maria é uma só e, ao mesmo tempo, muitas.  A padroeira do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, a virgem Maria, é fonte de inspi-

ração ao batizar todas essas mulheres que carregam marcas de sua própria história não apenas no nome, mas na alma. Muitas 

dessas Marias estão por trás, inclusive, da organização da maior manifestação católica do mundo, o Círio de Nazaré.

São mulheres que estão por trás de muitas etapas importantes, da confecção do manto à peregrinação da imagem; das marias 

anônimas que ajudam na distribuição de água e na cruz vermelha ao cozer do tucupi que vai às mesas. 

O livro Marias do Círio, conta o Círio de Nazaré sob o olhar sensível das mulheres que o fazem e vem homenagear todas elas, 

mas principalmente, a maior de todas, a Virgem Maria. Cada personagem, uma história, cada momento da preparação da festa 

Nazarena, uma mulher. 

Marias, Marias. De fé, de alma, de amor.

How many Maries do you know? 
Mary of Nazareth, Mary of Grace, Mary of Sorrows. Maries of all beliefs, races, ages, types, histories. But all with something in common: 

devotion in shape of name.

Mary is only one and, at the same time, many.  The patronnes of Pará, Our Lady of Nazaré, the Virgin Mary, is source of inspiration 

while baptize all these women which carry on an imprint of her history not only in name but in the soul. There are many Maries, including 

in the organization of the biggest Marian manifestation of the world, the Círio de Nazaré.

Women that are behind many important steps, from the making of the clook to the image’s pilgrimage;  the anonymous Maries which 

help in the distribution of water in the Red Cross or cooking the tucupi which will be served. 

The book Maries of the Círio, tells the story of the Círio through the sensible point of view of women that make it happen and comes a 

tribute to all of them, but mainlym to the biggest of them all, the Virgin Mary. Each character, a story, a moment of the preparation of the 

Nazarene Festivity, a woman. 

Maries, Maries. Of faith, of soul, of love.



The Cloak

O Manto
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Quando imagem de Nossa Senhora, 

foi encontrada por Plácido, segundo um 

texto do cônego Castro Nery, da Acade-

mia Paulista de Letras, trazia “uma ca-

pinha estilo português, e, costurada do 

lado de dentro os dizeres: Nossa Senho-

ra de Nazaré do Desterro, Devoção em 

Portugal”. A capinha, em forma triangu-

lar, era de lã ou outro tecido qualquer. 

Era o seu manto, e os desenhos antigos 

da devoção portuguesa nos trazem o 

mesmo formato. 

Nos tempos de Maria na terra, man-

to era veste diária, e Maria agasalhava 

Jesus no seu manto. O manto de uma rainha tem o significado de amplidão e 
aconchego para seus súditos, seu povo. 

O paraense, mesmo sem saber disso, 

continuou colocando mantos na ima-

gem de Nossa Senhora de Nazaré. 

A tradição foi mantida e, ao longo dos 

anos, vários mantos foram confeccio-

nados em sua homenagem. Em 1953, 

a imagem original recebeu um manto 

bordado a ouro e pedras preciosas. A 

partir de 1926, a confecção dos mantos 

foi feita pela irmã Alexandra, da congre-

gação das Filhas de Sant’Ana. Após sua 

morte, em 1973, sua ex-aluna, Esther 

Paes França, assumiu a missão. Ela con-

feccionou 19 mantos até seu falecimen-

to, em 1992. 

Os mantos seguiram sendo criados e 

desenhados de forma rica e exuberante, 

por diversos estilistas, em sua maioria, 

mulheres: Dilú Fiúza de Melo, Maria 

Hudentemark, Leleh Grello, Enid Almei-

da, Vera Morelli, entre outras. Segundo 

a escritora e especialista em Círio, tam-

bém responsável por vários desenhos 

dos mantos, Mízar Bonna: “Numa expli-

cação mais profunda, os três lados que 

formam o triângulo lembram a Santíssi-

ma Trindade, que envolve Maria no seu 

amor: Pai, Filho e Espírito Santo.”

When the image of Our Lady was found 

by Plácido, according to the text written by 

the Canon Castro Nery, from the Academy 

of Letters of São Paulo, it had “a small 

Portuguese style cape which had stitched 

in the inside the sayings: Nossa Senhora de 

Nazaré do Desterro (Our Lady Of Nazaré 

from the Exile), devotion in Portugal. 

The small cape, in triangular shape, was 

made of wool. It was her cloak, and the old 

drawings from the Portuguese tradition 

bring us to the same format. 

When Mary was on earth, cloaks were 

used daily, and Mary used to wrap Jesus 

with hers. Mary’s cloak means amplitude 

and warmth for her followers. The people 

from Pará even though not knowing that, 

continued to put cloaks in the image of Our 

Lady of Nazaré.

The tradition was kept and along 

the years various cloaks were made in 

her honor. In 1953, the original image 

received a cloak embroidered with gold 

and gemstones. From 1926, the cloaks 

were made by Sister Alexandra, from the 

Congregation Daughters of St. Anne. After 

her death, in 1973, her former student, 

Esther Paes França, took over the role. She 

made 19 cloaks until her death, in 1992.

The cloaks kept being made and 

designed in a rich and exuberant way, by 

many stylists, in majority, women: Dilú 

Fiúza de Melo, Maria Huddntemark, Leleh 

Grello, Enid Almeida, Vera Morelli, among 

others. According to the a writer and 

expert in Círio, also responsible for several 

designs of the cloak, Mízar Bonna: “In a 

deeper explanation, the three sides which 

form the triangle recall the Holy Trinity, 

which involve Mary in Its love: Father, Son 

and the Holly Spirit.”



1983 - Ester 2005 - Vera Morelli e Anna Pena

2008 - Mízar e Enid

2011 - Jorge

2014 - Stela Rocha

1995 - Mízar, Paulo e Vanessa

1998 (Círio) - Paulo e Vanessa

2001 (Trasladação) - Jorge

2002 (Círio) - Mízar e Jorge

1985 - Ester 2006 - Paula Novelino e Anna Pena

2009 - Mízar e Mariazinha

2012 - Amilcar

2015 - Stela Rocha

1997 - Mízar, Paulo e Vanessa

1999 - Dilú

2001 (Círio) - Mízar e Jorge

2003 - Mízar e Enid

1993 e 1994 - Maizé 2007 - Mízar e Enid

2010 - Mízar e Jorge

2013 - Amilcar

2016 - Aline Rickmann Folha

1998 (Trasladação) - Gesony

2000 - Mariazinha

2002 (Trasladação) - Mízar e Jorge

2004 - Mízar e Leleh Grelo 2017 - Aline Rickmann Folha



Mary, The Image

Maria, a 
Imagem
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A devoção à Nossa Senhora de Na-

zaré, própria de Belém do Pará, está 

ligada ao achado da singular imagem 

no ano de 1700. Com ela, Plácido tam-

bém teria encontrado “entre as dobras 

do vestido, uns papéis cosidos no forro 

da capinha”, informando tratar-se “de 

uma imagem de Nossa Senhora, cópia 

da que se venera em Portugal, na Vila de 

Nazaré, próxima de Leiria, na província 

da Extremadura…” (Castro Nery). Nin-

guém contradiz a origem portuguesa, 

trazida à Amazônia pelos colonizado-

res, nem que a imagem seja aquela todo 

tempo conservada na monumental Ba-

sílica Santuário, que o povo paraense 

e os padres barnabitas levantaram em 

sua homenagem.

Com o passar dos tempos outras ima-

gens surgiram, suscitando curiosida-

des, sobretudo pelo fato do translado 

da Santa partir tradicionalmente do Co-

légio Gentil Bittencourt e, ao término da 

quinzena festiva, para lá retornar, num 

patético cerimonial de adeus na manhã 

do Recírio. 

The devotion to Our Lady of Nazaré, 

specific from Belém of Pará, is related to 

the finding of the unique image in the year 

of 1700. With it Plácido also found “among 

the hems of the dress, papers sewn into the 

lining of the small cape”, informing that it 
was “the image of Our Lady, a copy from 

the one that was worshipped in Portugal, 

in the Village of Nazaré, near Leiria, in the 

province of Extremadura…” (Castro Nery). 
No one disagrees with the Portuguese 

origin, brought to the Amazon by the 

settlers, nor that the image is the one 

conserved the hole time in the Sanctuary 

Basilica, which the people from Pará and 

the Barnabite Priests constructed in her 

honor.

As time went by other images appeared, 

generating curiosity, especially about 

the fact that the first procession of the 

Saint traditionally starts at the Gentil 

Bittencourt School and, at the end of the 

festivities it returns once more to the place 

where it left, in a goodbye ceremony on the 

morning of the Recírio.
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A imagem original 

A imagem que Plácido encontrou qua-

se nunca sai do templo. Ano após ano 

permanece em sua glória, vestida com 

manto adornado em folhas de ouro, sob 

uma redoma protetora. Desce apenas nos dias da festividade, ficando em ni-cho florido, perto do povo.
As últimas vezes que deixou o Santuá-

rio foram em 1980, quando da visita do 

Papa a Belém. Com ela nas mãos, João 

Paulo II abençoou a multidão da sacada 

do palácio episcopal. Depois, no Círio de 

1992, encerramento do Ano Santo Ma-

riano proclamado por dom Vicente Zico 

em comemoração ao 200º Círio.

Esculpida em madeira levíssima, pos-

sui feições de matrona portuguesa. Em-

bora manifeste a presença do barroco, seu artista foi profundamente influen-

ciado pela arte do Renascimento. Vis-

ta sem o manto, está vestida (pintada) 

de escarlate, dourado e azul, tendo nos 

braços o seu Menino desnudo, forrado 

por um cueiro, a sustentar o globo. Pou-

sada sobre a bola de nuvem na qual é ta-

lhado um anjo, acrescido o pedestal que 

a sustenta, soma então 38 centímetros.

É essa, pois, a “imagem autêntica” – 

como o povo gosta de chamá-la. Tem-se 

notícia de que foi restaurada três vezes: 

duas em Lisboa (1774, 1846) e a última 

em abril de 1986 por um artesão local.

The original image

The image which was found by Placido 

nearly never leaves the temple. Year 

after year it remains nested in its Glory, 

surrounded by a cloak adorned with gold 

leaves, under a protective dome. Being 

brought down from there only in festivity 

days, and placed in a spot decorated with 

flowers and near the people.
The last few times that it left the 

Sanctuary were in 1980, when the Pope 

came to visit Belém. With it in his hands 

John Paul II blessed the crowd from 

the balcony of the Episcopal Palace. 

Afterwards, in the Círio of 1992, closing 

of the Holy Marian Year proclaimed by 

Don Vicente Zico in celebration of the 

200th Círio

Sculptured in lightweight wood, it has 

the features of a Portuguese matron. And 

even though it has a baroque style, its 

artist was profoundly influenced by the 
Renaissance art. Without the cloak, it 

is dresses (painted) in scarlet, gold and 

blue, in its hands a naked baby Jesus, 

wrapped in a blanket, with a globe in his 

hands. On a cloud ball in which an angel 

has been engraved, with the pedestal 

in which it stands, it adds up to 38 

centimeters of height.

This is the “original image” – as the 

locals like to call it. It has undergone a 

total of  three restorations: two in Lisbon 

(1774, 1846) and the last in April 1986 by 

a local craftsman.



133

A imagem peregrina

Há exatos 40 anos, outro ícone foi 

introduzido na devoção nazarena. Não 

possuindo cópia da imagem original e com o fim de preservar a sua relíquia, 
por longos anos a Basílica Santuário 

tomava emprestada a imagem da cape-

la do Colégio Gentil para as procissões 

da festa. Mas essa imagem era bem 

diferente daquela de Plácido. Feita a 

encomenda e escolhida a madeira de 

melhor qualidade dos bosques germâ-

nicos, lê-se na etiqueta ainda colada à 

base do pedestal: “Giacomo Vincenzo 

MUSSNER. Sculptor. Ortisei 240 (Bol-

zano) Italy”. Desde 1969 é essa “cópia 

italiana” quase perfeita que sai nas 

romarias e procissões. Ela mede 32,5 

e, acrescentando-se o pedestal, soma 

39 centímetros. Caracteriza-se por 

notáveis semblantes mais joviais – e 

há quem diga “mais amazônidas” – da 

Santa e do seu Menino Deus. E embora 

não se utilize mais a imagem do Colé-

gio Gentil, permanece a tradição de a 

grande festa iniciar e concluir nesse 

renomado educandário. 

The pilgrim image 

Exactly 40 years ago, another icon 

was introduced into the Nazarene 

devotion. Not having an original copy 

of the original image and wanting to 

preserve the relic, for many years the 

Sanctuary Basilica would borrow the 

image from the Colégio Gentil’s chapel 

for the processions of the festivity. But 

this image was very different from the 

one found by Plácido. Placed the order 

and chosen the best quality wood from 

Germany, readable on the tag placed 

on the base of the pedestal: “Giacomo 

Vincenzo MUSSNER. Sculptor. Or risen 

204 (Bolzano) Italy”. Since 1969, it’s 

this almost perfect “Italian copy” which 

can be seen in the pilgrimages and 

processions. It has 32,5 centimeters of 

height and adding the pedestal it has a 

total of 39 centimeters. Is characterized 

by the notable younger features – 

and there are those who say more 

“Amazonian” – of the Saint and its baby 

Jesus. And even though the image from 

the Colégio Gentil isn’t used anymore, the 

grand tradition of the festivities beginning 

and ending at the place still remain. 



CÍRIO’S PORTRAITS

RETRATOS 
DO CÍRIO



Photography

Fotografia
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Não há como falar de Círio como inspi-ração às artes sem falar de fotografia. O 
Círio é um deleite para os fotógrafos que 

se emaranham em meio a procissão, em 

busca do ângulo perfeito. São eles que 

eternizam momentos que, em meio a 

tanta gente, passam despercebidos: pe-

regrinos de joelho, olhares compenetra-

dos, demonstrações de devoção e deta-

lhes que colorem a festa como um todo.

Sem dúvida, não é tarefa fácil fotogra-

far a procissão. A imprensa, por exem-

plo, tem locais estratégicos e especiais 

espalhados pelo trajeto para fotografar 

a passagem da Berlinda. Mas a maioria 

dos fotógrafos gosta mesmo é de estar 

no meio do povo. Eles seguem o calen-

dário de procissões e eventos todos os 

anos, religiosamente. 

O Círio já inspirou muitos fotógrafos 

renomados que dedicaram exposições 

memoráveis ao tema como “Cenas de 

Fé”, de Miguel Chikaoka, em 2012, e até 

fotógrafos de fora do estado como Ca-

talina Murchio, que expôs em 2014, sua 

visão sobre o Círio. Em 2012, essa ligação da fotografia 
com o Círio também nos inspirou e lan-

çamos o livro “Retratos do Círio”. Aliás, 

é o trabalho primoroso e cuidadoso dos 

fotógrafos que faz também da coleção 

do Círio, das editoras Verde e Guia, tão 

mais bonita e especial.

We cannot talk about Círio as 

inspiration to the arts without talking 

about photography. Círio is a delight for 

photographers who are entangled amid 

the procession, in search of the perfect 

angle. It is they who perpetuate moments, 

in the midst of so many people going 

unnoticed: Kneeled pilgrims, penetrating 

looks, demonstrations of devotion and the 

details that color the festivity as a whole.

Undoubtedly, it is not easy to 

photograph the procession. The press, 

for example, has strategic and special 

spots around the path to photograph the 

passage of the Berlinda. But what most 

photographers really like is to be part of 

the people. They follow the calendar of 

processions and events every year, religiously.

Círio has inspired many renowned 

photographers who have dedicated 

memorable exhibitions to the theme, as the 

“Faith Scenes” exhibit by Miguel Chikaoka 
in 2012, and even photographers from out 

of state had exhibitions about the Círio in 

2014, like Catalina Murchio .

In 2013, this photography connection 

with Círio also inspired us and we 

launched the book “Círio’s Portraits“. 

Actually, it is the exquisite and careful 

work of photographers, that make the 

books of the Verde and Guia publishers 

such a beautiful and special material.
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Tem cheiro de Círio na mesa 
It smells like Círio

Círio sem o tradicional almoço, não é 

Círio. Se você acompanha a procissão 

ou não, saiba que haverá uma mesa de 

comidas típicas o esperando. A chegada da berlinda à Basílica, logo no final da 
manhã ou início da tarde, representa o 

sinal verde para o almoço: a famosa ma-

niçoba, que leva sete dias para ser cozi-

da, e o pato no tucupi não podem faltar. 

Além disso, o açaí, o tacacá com jambu e 

outros sabores também fazem do Círio 

uma festa gastronômica, pois em cada 

esquina ou feira é possível experimen-

tar a tradicional culinária amazônica.

Círio without the traditional lunch is 

not Círio. If you follow the procession or 

not, know that there will be a table of 

typical food waiting for you. The arrival 

of the Berlinda at the Basilica, at late 

morning or early afternoon, is the green 

light for lunch: the famous maniçoba – a 

special dish that takes seven days to be 

cooked; and the duck in tucupi sauce can 

not be missed. In addition to that there 

is the  açaí, the tacacá with jambu and 

other flavors also making the Círio a 

gastronomic feast, for in every corner or 

street fair it is possible to have a taste of 

the traditional Amazonian cuisine.



CÍRIO AGAIN 

CÍRIO 
OUTRA 
VEZ



Songs of Faith

A Fé 
Cantada



156 157

VÓS SOIS O LÍRIO MIMOSO

Vós sois o lírio mimoso 

Do mais suave perfume 

Que ao lado do santo esposo, 

A castidade resume. 

Coro: 

Ó Virgem Mãe amorosa, 

Fonte de amor e de fé 

Dai-nos a bênção bondosa, 

Senhora de Nazaré. 

De vossos olhos o pranto 

É como gota de orvalho, 

Que dá beleza e encanto, A flor pendente do galho. 
Se em vossos lábios divinos 

Um doce riso desponta, 

Nos esplendores dos hinos 

Nossa alma ao céu se remonta. 

Vós sois a flor da inocência, 
Que nossa vida embalsama, 

Com suavíssima essência, 

Que sobre nós se derrama. 

Quando na vida sofremos 

A mais atroz amargura, 

De vossas mãos recebemos 

A confortável doçura. 

Vós sois a ridente aurora, 

De divinais esplendores, 

Que a luz da fé avigora 

Nas almas dos pecadores. 

Sede bendita, Senhora, 

Farol da eterna bonança, 

Nos altos céus onde mora 

A luz de nossa esperança. 

É lá da Celeste altura 

Do vosso trono de luz, 

Dai-nos a paz e ventura, 

Por vosso amado Jesus.

(Vós Sois o Lírio Mimoso, hino do Círio 

de Nazaré – Euclides Faria) 

YE ARE THE DELICATE LILY 

Ye are the delicate lily

Of the softest perfume

Which besides thy saint husband

The chastity resumes.

Choir:

Oh Loving Virgin Mother

Source of Love and Faith!

Give us thy kind blessing

Lady of Nazaré

From your eyes the weeping

Is like the dew drop

Which gives beauty and charm

To the flower pending from the branch.

If in your divine lips

A sweet laughter blunts,

In the splendors of the hymns

Our soul is remounted to the sky.

Ye are the flower of innocence
That our life embalms

With softly essence

Which pours over us.

When we suffer in life

The most merciless bitterness

From your hands we received

The comfortable sweetness.

Ye are the smiling dawn

Of divine splendors

Which the light of faith fortifies
On the souls of the sinners.

Be, blessed Lady

Light of eternal lull

In the high skies where you live

The light of our hope.

It is from the celestial height

In your throne of light

Give us the peace and bliss

Through our beloved Jesus.

( “Ye are the Delicate Lily”, Hymn of 

Círio de Nazaré – Euclides Faria)
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CÍRIO OUTRA VEZ 

Quando a vida faz nascer o mês de outubro

Eu descubro uma graça bem maior

Que me faz voltar no tempo e ser menino

E ao som do sino ver a vida amanhecer.

Ver o povo em procissão tomando as ruas 

Anunciando que é Círio outra vez

Que a Rainha da Amazônia vem chegando

Vem navegando pelas ruas de Belém

Corda que avança o corpo cansa

Só pra alma descansar

É o meu olhar chorando ao ver o teu 

olhar em mim

Tão pequenina na Berlinda segues a recolher

Flores e amores que o teu povo quer te dar

Ó Virgem Santa, teu povo canta

Senhora de Nazaré!

Tu és Rainha e tens no manto as cores do açaí

Soberana e tão humana tão mulher

Tão mãe de Deus

Nossa raça, nosso sangue

Descendência que acolheu

O mistério encarnado continuas revelando

E por isso hoje é Círio outra vez.

MARIA DE NAZARÉ 

Maria de Nazaré, Maria me cativou

Fez mais forte a minha fé E por filho me adotouAs vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar

E meu coração se põe a cantar

Pra Virgem de Nazaré

Menina que Deus amou e escolheu

Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus

Maria que o povo inteiro elegeu

Senhora e Mãe do Céu 

Ave Maria, Mãe de Jesus!

Círio Again 

When life gives birth to the month of October 

I discover an even bigger grace

Which makes me go back in time 

and be a child 

And see the dawn of life by the tune of the bells

To see the people in procession taking the streets 

Announcing that it is Círio once more

That the queen of the Amazon is coming 

She comes sailing through the streets of Belém.

Rope that progresses the body that strains 

Just for the soul to rest

It is my eye crying while seeing you look at me 

So little in the Berlinda you go on collecting 

Flowers and love which your people want to 

give you.

Oh Blessed Virgin, your people sing 

Lady of Nazaré!

You are a Queen and your cloak has the colors 

of the acai

Supreme and so human so woman

So Mother of God 

Our race, our blood 

Descent which you sheltered

The incarnated mystery you go on revealing 

And that is why today it is Círio again.

Mary of Nazaré 

Mary of Nazaré, Mary captivated me

Made my faith stronger

And as son adopted me 

Sometimes I stop and start to think

And without noticing it, I find myself praying 
And my heart starts to sing 

For the Virgin of Nazaré 

Girl which God loved and chose 

To be the mother of Jesus, the Son of God 

Mary that all people elected

Lady and Mother of Heaven 

Hail Mary, Mother of Jesus! 
Padre Fábio de Melo

Autor da música “Cirio Outra Vez”
Padre Zezinho

Trechos da música “Maria de Nazaré ”

Father Fábio de Melo
Author of the music “Cirio Again”

Father Zezinho
Pieces of the music “Mary of Nazaré”
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NOSSA SENHORA DA BERLINDA 

Porque eu tenho esperança e muita fé 

Porque eu quero ter amor bem mais ainda 

Porque te amo, Senhora de Nazaré 

Quero puxar a corda da tua berlinda. 

Puxar a corda da berlinda é para mim 

O compromisso de levar-te e te seguir. Pelos caminhos desta vida até o fim, 
É só fazer aquilo que Jesus pedir 

Ave, Ave ó Senhora da Berlinda 

Ave-Maria este é meu grito de fé Ave, Ave, Deus te fez a flor mais linda 
Ave, Ave-Maria, Senhora de Nazaré. 

Our Lady of the Berlinda 

Because I have hope and a lot of faith 

Because I want to have a lot more of love 

Because I love you, Lady of Nazaré 

I want to pull the rope of your Berlinda.

To pull the rope of the Berlinda is to me 

The commitment of taking and following you.

By the roads of this existence till the end, 

It is just doing what Jesus asks us to

Hail, Hail oh Lady of the Berlinda 

Hail Mary this my shout of faith 

Hail, Hail, God made you the most 

beautiful flower

Hail, Hail Mary, Lady of Nazaré 

Padre Antonio Maria
Trechos da música “Nossa Senhora da Berlinda” 

Father Antonio Maria
Pieces from the music “Our Lady of the Berlind”
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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 Mariana 

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 Cul-

tura 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 Patrimônio 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 brasilei-

ros 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 Mariana 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 unprecedented religious and profane manifestations. It is curious to know 

that it happens in Belém, a city in the northern region of Brazil until recently “forgotten” 
on the map. 

In 1994, Círio de Nazaré was declared as Intangible Heritage of Brazilian Culture y the 

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

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 the Círio, only three 

other Brazilian evenst are on the list. 
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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 extinga 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 about the 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 integrate 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 rituals. 

The fact that the Círio de Nazaré as been recognized as Brazilian Cultural Heritage 

since 2004 and has been the subject of an inventory during the preparation of the dossier, 

were fundamental to the indication of the Círio as an Intangible Heritage of Humanity 

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

safeguarded by UNESCO, safeguarding it from becoming extinct in the years to come. This 

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

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

people of Pará, but to the whole world. Things that can only be fully understood when live 

witnessed in in Belém do Pará, on the second Sunday in October. 



THE ARRAIAL

O Arraial
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O Círio de Nazaré acontece em uma 

das maiores metrópoles da Amazônia, 

mas, ainda assim, mantém vivo, ao lon-

go dos anos, o espírito da “quermesse” 

com o Arraial de Nazaré. Há mais de 50 

anos, um grande parque de diversões 

é montado ao lado da Praça Santuário. 

Além do Parque de Diversões, dezenas 

de ambulantes se espalham pelas ruas 

próximas oferecendo as mais variadas 

guloseimas e comidas típicas, além 

de suvenires da festa e artesanato. O 

entorno da Basílica e a Praça são to-

mados por uma infinidade de atrações 

como shows do Círio Musical, que 

acontecem na Concha Acústica. A Basí-

lica aberta a visitação, há ainda como 

amarrar a fitinha de Nossa Senhora 

de Nazaré nas grades que circundam 

a Basílica, um hábito há pouco tempo 

incorporado pelos paraenses.

Criado em 1793 como uma Feira de 

Produtos agropecuários, o Arraial de 

Nazaré transformou-se em uma progra-

mação prazerosa para a família para-

ense na época do Círio. A área constitui 

o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, o 

CAN, no qual está incluída a Praça San-

tuário e a Basílica. 

The Círio de Nazaré happens  in one 

of the biggest metropolis of the Amazon, 

but still manages to maintain alive, 

throughout the years, the “kermesse” mood 
with the Arraial de Nazaré. For more than 

50 years, an amusement park is built right 

beside the Sanctuary Square. Besides the 

amusement park, dozens of street vendors 

scatter themselves in the surrounding 

streets offering various types of treats 

and typical foods, besides souvenirs of 

the festivity and crafts. The surroundings 

of the Basilica and Park are taken by an 

infinity of attractions such as the Musical 

Círio, which happens in the Acoustic Shell. 

The Basilica is open for visitation, you can 

also tie a ribbon of Our Lady of Nazaré on 

the grid which surrounds the Basilica, a 

relatively new habit of the population.

Introduced in 1793 as an Agricultural 

Products Fair, the Arraial de Nazaré 

became a pleasurable program for 

the families of Pará in the period of 

the Círio. The area is a part of the 

Conjunto Arquitetônico de Nazaré – CAN 

(Architectural Complex of Nazaré), of 

which the Sanctuary Square and the 

Basilica are also a part.



AUTO DO CÍRIO 

Auto do Círio
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Muito mais que um encontro com a 

religiosidade do povo paraense, o Círio 

de Nazaré é um encontro com a cultu-

ra local. Há 25 anos, as estreitas ruas 

do bairro da Cidade Velha viram palco 

para verdadeiro espetáculo lúdico e te-

atral a céu aberto. Criado em 1993, pelo 

Núcleo de Artes da Universidade Fede-

ral do Pará (UFPA), o Auto do Círio é re-

alizado sempre na noite da sexta-feira 

que antecede a procissão do domingo. 

Em 2016, reuniu um público recorde de 

60 mil pessoas em um cortejo artístico 

cheio de música, dança, encenações e 

shows pirotécnicos. O objetivo é mos-

trar de forma artística as mais diversas 

manifestações e relações do povo pa-

raense com Nossa Senhora de Nazaré. 

São mais de 150 artistas e pelo menos 100 profissionais técnicos que se de-

dicam voluntariamente ao espetáculo 

criado pelo Núcleo de Artes da Univer-

sidade Federal do Pará. 

O cortejo começa às 19h, com saída 

da Praça do Carmo e faz sua apoteose 

no espaço entre os Palácios Lauro Sodré 

e Antônio Lemos. 

Much more than just an encounter with 

the religiousness of the locals , the Círio 

de Nazaré is an encounter with the local 

culture. Twenty five years ago, the narrow 

streets of the neighborhood of Cidade 

Velha became the stage of a fun and 

theatrical open air spectacle. Created in 

1993, by the Arts Academy of the Federal 

University of Pará (UFPa), the Auto do 

Círio is always presented on the Friday 

night before the grand procession. In 2016, 

it united a crowd of over 60 thousand 

people in an artistic procession full of 

music, dance, skit and pyrotechnical shows. 

The aim is to show in an artistic way the 

most diverse manifestations and relations 

of the locals with Our Lady of Nazaré. 

They are over 150 artists and at least 100 

technical professionals which dedicate 

themselves as volunteers to the spectacle 

created by the Arts Academy of the Federal 

University of Pará.

The procession starts at 7pm, leaving 

the Praça do Carmo and has its apotheosis 

in the space between the Lauro Sodré and 

Antônio Lemos Palaces.



ARRASTÃO DO CÍRIO 

Arrastão 
do Círio
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Com a chegada da Romaria Fluvial, 

na Escadinha do Cais do Porto, em 

meio ao barulho dos fogos e dos esca-

pamentos de motos que aguardam pela 

saída da Motorromaria, soa em nossos 

ouvidos batuques e outros instrumen-

tos musicais. É o Arrastão do Círio. Um 

cortejo folclórico de cores, com músi-

ca, alegria, alegorias e os tradicionais chapéus de palha com fitinhas colori-
das. Uma cobra gigante de miriti repre-

senta a corda dos promesseiros.

Realizado desde 2000 pelo Instituto 

Arraial do Pavulagem, o Arrastão do 

Círio é mais uma das manifestações 

culturais que acontecem durante a qua-

dra nazarena. Mais de 20 mil pessoas 

acompanham o cortejo puxado pelos 

músicos do Batalhão da Estrela, além 

de jovens talentos que mantém viva a 

homenagem ano a ano. O arrastão co-

meça no Boulevard Castilhos França, 

após a chegada da Romaria Fluvial, pela 

manhã, em direção à Praça do Carmo, 

na Cidade Velha. Durante todo o trajeto, 

o cortejo folclórico é embalado por rit-

mos amazônicos como carimbó, mazur-

ca, xote marajoara e retumbão, entre 

outros. Durante todos os domingos de 

outubro (a exceção do domingo do Círio) 

o Arrastão também sai as ruas pela manhã. 

Whit the arrival of the Fluvial 

Pilgrimage, at the Escadinha do Cais 

do Porto (Stairs of the Docks), amid the 

sound of the firecrackers and the roar of 

the motorcycles which wait for the start 

of the Motorcycle Pilgrimage, we hear 

drums and other musical instruments. 

It’s the Arrastão do Círio. A colorful folk 

procession, with music, joy, allegories and 

the traditional straw hats with colored 

ribbons. A giant snake made of miriti 

represents the rope of the pilgrims.

Held since 2000 by the Arraial do 

Pavulagem Institute, the Arrastão do Círio 

is another cultural manifestation that 

happens during the Nazarene fortnight. 

Over 20 thousand people accompany 

the procession dragged by the Batalhão 

da Estrela, besides young talents which 

maintain the tribute alive year after 

year. The Arrastão starts at Boulevard 

Castilhos França , after the arrival of 

the Fluvial Pilgrimage, in the morning, 

and goes towards the Praça do Carmo, in 

Cidade Velha. During the hole way, the folk 

procession progresses with Amazonian 

rhythms like: carimbó, mazurca, xote 

marajoara and retumbão. During every 

Sunday of October (besides the Sunday 

of the Círio) the Arrastão happens on the 

morning period.



FAIRS OF THE CÍRIO 

Feiras 
do Círio 
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Há mais de 20 anos promovendo o 

trabalho do artesão paraense durante 

o Círio de Nazaré, a Feira de Artesana-

to do Círio é promovida pelo Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas - Sebrae no Pará e todos os anos 

reúne centenas de artesões de várias  

regiões do estado para expor, divulgar e 

comercializar o seu trabalho. Atualmen-

te a Feira é montada na Casa das Artes, 

mas ao longo do tempo ela já ocupou 

outros espaços como a Praça Santuário, 

Praça do Carmo, Praça D. Pedro I e Pra-

ça Waldemar Henrique.

Os tradicionais brinquedos de miriti 

são a grande marca e atração da feira 

que conta ainda com outros trabalhos 

encantadores feitos a partir dos mais 

variados insumos da Amazônia. Entre 

as matérias-primas transformadas pelo 

talento e criatividade de nossos arte-

sãos estão a madeira, argila, tecido, pa-

lha, sementes etc.

Over 20 years promoting the work of the 

local craftsmen during the Círio de Nazaré, 

the Crafts Fair of the Círio is promoted by the 

Pará’s Service of Support for the Micro and 

Small Enterprises (SEBRAE) and every year 

it unites hundreds of craftsmen from various 

parts of the State to expose, promote and 

trade their work. Currently the Fair is built 

in the Praça Waldemar Henrique, but along 

the years it has occupied other spaces as the 

Sanctuary Square, the Praça do Carmo and 

the Praça D. Pedro I.

The traditional toys made of miriti are 

the great highlight and brand of the fair 

which has other amazing crafts made from 

a diversity of Amazonian supplies. Among 

the raw materials transformed by the 

talent and creativity of our craftsmen are: 

wood, clay, fabric, straw, seeds, etc…





MUSEUM OF THE CÍRIO 

Museu 
do Círio
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Com o intuito de manter viva a me-

mória da festa através de gerações, o 

Museu do Círio foi criado há 30 anos. 

Localizado no Complexo Feliz Lusitâ-

nia, no bairro da Cidade Velha, possui 

um acervo de mais de 2 mil peças como 

documentos, artes sacras do século XIX 

e objetos que marcaram história, como 

o manto feito de caranguejo de um fa-

moso promesseiro. Todas as terças, o 

museu tem entrada gratuita e funciona 

das 10h às 15h em dias úteis e das 9h às 13h em fins de semana e feriados

With the purpose of maintaining alive 

the memory of the festivity through 

generations, the Museum of the Círio was 

created 30 years ago. Situated in the Feliz 

Lusitânia Complex, in the neighborhood of 

Cidade Velha, it has in its collection over 2 

thousand pieces as: documents, sacred art 

from the 19th century and objects which 

marked history, as the cloak made of crabs 

of a famous pilgrim. Every Tuesday, the 

museum has free entry and works from 

10am to 3p during work days and from 

9am to 1pm during the weekends and 

public holidays.



CÍRIO: FAITH, CULTURE 

AND ART
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The Círio of Art

O Círio 
da Arte
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Você já parou pra pensar o quanto 

o Círio inspira as pessoas? Imaginar a 

arte produzida no Pará sem encontrar 

uma relação com a maior festa dos pa-

raenses é quase impossível. A devoção 

à Virgem de Nazaré está presente na 

música, no cinema, no trabalho de de-

signers, estilistas, e inúmeros outros profissionais que manifestam sua fé e 
devoção por meio da sua arte.

Confeccionar uma corda que será pu-

xada por milhares de pessoas, dispor cada flor em seu devido lugar na deco-

ração da berlinda, fabricar de objetos 

de cera ou confeccionar um manto novo 

ainda mais bonito todos os anos são tra-

balhos que exigem muito mais que ins-

piração, exigem superação.

Filmar ou fotografar o Círio não é so-mente um desafio técnico, mas é tam-bém um desafio físico. Todos os anos, centenas de profissionais da fotografia 
ou do cinema dedicam-se não somente 

a registrar o Círio, mas traduzi-lo pela fotografia e pelo cinema. Não há ângulo 
perfeito porque eles são múltiplos. Ao 

mesmo tempo em que o pagador de pro-

messas caminha de joelhos pelo asfalto, 

um anjinho no ombro do pai observa 

toda a movimentação com um olhar 

brilhante. A sincronia dos pés descal-

ços dos romeiros da corda acompanha 

cada acorde da homenagem cantada 

durante a procissão. O terço nas mãos 

erguidas em direção ao céu, a casinha 

de miriti, o choro incontido. Todos os 

ângulos são mais que importantes e já 

renderam várias exposições, filmes, 

curtas, videoclipes e livros-álbuns, 

como o Retratos do Círio, nossa edi-

ção de 2013 inteiramente dedicada à 

fotografia.

Mas a arte do Círio também encan-

ta outros sentidos e inspira cantores 

locais e nacionais. As canções do Círio 

sempre transbordam carinho e devoção 

à Nossa Senhora e cada novo ano, mais 

e mais canções entram para o repertó-

rio mariano e embalam as homenagens 

durante as romarias.

Nas mãos de nossos artesões, o Cí-

rio também se transforma em arte por 

meio dos brinquedos de miriti, joias te-

máticas que também já viraram exposi-

ção e a festa do povo paraense também 

serve de inspiração para outras mani-

festações artísticas que a princípio não 

tem relação direta com a festa, como 

a CowParade, o maior evento de arte 

a céu aberto do mundo que teve sua 

edição paraense realizada em Belém 

no ano de 2016 e distribuiu cerca de 

50 vacas estilizadas pelas ruas, pontos 

turísticos e shoppings de Belém. Uma 

delas era a “Vaca Promesseira”, fazendo 

alusão ao Círio de Nazaré.

the pilgrims at the rope accompanying 

each chord of the praising song during 

the procession. The rosary in the hands 

raised to the sky, the miriti house, the 

unrestrained weep. Every angle is very 

important and they have become a variety 

of expositions, films, short films, videoclips 

and photo books, as the Círio’s Portraits, 

our edition of 2013  entirely dedicated to 

photography.

But the art of the Círio also captivates 

other senses and inspires local and national 

singers. The songs of the Círio always are 

overflown with love and devotion towards 
Our Lady and each year, more songs enter 

the Marian repertoire  giving life to the 

tributes along the pilgrimages

In the hands of our craftsmen, the Círio 

is also transformed into art trough the toys 

of miriti and thematic jewels which also 

had their exposition. The festivity of the 

people of Pará also serve as inspiration to 

other artistic manifestations which don’t 

have specifically a straight connection 

with the festivity, as the Cow Parade, the 

biggest outdoor event of the world had its 

edition in Pará in 2016 and distributed 

around 50 stylized cows in streets, 

touristic points and shoppings of Belém. 

One of them was the ‘Pilgrim Cow’, as 

reference to the Círio de Nazaré.

Have you noticed how much the Círio 

inspires everyone? To imagine the art 

produced in the State of Pará without 

noticing a relation with the biggest 

festivity of the area is nearly impossible. 

The devotion towards the Virgin of Nazaré 

is present in the music and cinema, in 

the work of designers, stylists, and other 

uncountable number of professionals 

which express their faith and devotion 

through their art.

To manufacture a rope that will be 

pulled by thousands of people, to arrange 

each flower in its spot in the decoration of 

the Berlinda, to produce the objects made 

of wax or to sew an even more beautiful 

cloak every year are works that take a lot 

more than just inspiration, they demand 

exceedance.

To film or photograph the Círio isn’t just 

a technical challenge, but also a physical 

one. Every year, hundreds of professional 

photographers and filmmakers dedicate 

themselves not only to document the Círio, 

but to translate it through their lenses. 

There are no perfect angles because they 

are multiple. At the same time that the 

pilgrims walks on his knees in the asphalt, 

an angle on the shoulders of his father 

observes the entire flow with his sparkling 

eyes. The synchrony of the bare feet of 

Geraldo Teixeira
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A CATEDRAL DE BELÉM 

Também chamada Igreja da Sé, a Cate-

dral de Belém é o ponto inicial do Círio de 

Nazaré e teve um demorado processo de 

construção na segunda metade do século 

XVIII, até que teve parte de suas constru-

ções assumidas pelo italiano Antônio Landi 

e tornou-se, então, uma das preciosidades 

arquitetônicas deixadas por Landi pelas 

ruas da Cidade Velha. O templo, que tam-

bém é a sede da igreja católica em Belém, 

chama atenção desde a sua fachada que 

mistura majestosamente os estilos neoclás-

sico e barroco, com duas torres inspiradas 

na região da Bolonha, na Itália, terra natal 

de Landi. No seu interior, a riqueza dos de-

talhes encanta os olhares mais atentos. No 

interior, mantiveram-se intactos os retábu-

los e capelas laterais originais do projeto de 

Landi. O altar foi importado diretamente de 

Roma no século XIX.

THE BELÉM CATHEDRAL

Also called Sé Church, the Belém 

Cathedral is the starting point of the Círio 

de Nazaré. It  had a slow construction 

process on the second half of the 

18th century, until it had part of its 

construction taken over by the Italian 

Antônio Landi and from that point on  it 

became one of the architectural jewels left 

by Landi in the streets of Cidade Velha. 

The temple, which is also headquarters 

of the Catholic Church in Belém, attracts 

attention from  its façade which 

majestically mixes the neoclassical and 

baroque styles, with two towers inspired 

by the Bolonha region, in Italy, Landi’s 

homeland, to its interior, the richness of 

its detailing enchants the more alert eyes. 

Inside the altarpieces and lateral chapels 

have been kept intact since Landi’s project. 

And the altar was imported directly from 

Rome in the 19th century.
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A BASÍLICA SANTUÁRIO

Após algumas horas de caminhada, os fiéis têm um novo encontro com a be-

leza neoclássica da Basílica Santuário 

Nossa Senhora de Nazaré. O templo foi 

erguido pela Ordem dos Padres Barna-

bitas ainda no início do último século 

no exato local onde foi encontrada a 

imagem original de Nossa Senhora de 

Nazaré, segundo a história do achado 

envolvendo o caboclo Plácido. Seu pro-

jeto arquitetônico é inspirado na Igreja 

de São Paulo Extramuros, em Roma e 

igreja guarda em um lugar de destaque, 

acima do altar, a imagem original de Nos-

sa Senhora de Nazaré. Durante as festivi-

dades do Círio, a imagem do achado des-ce do Glória e fica em exposição no altar da igreja, bem mais próxima dos fiéis. Na 
Basílica, o que chama atenção é a grande 

quantidade de mármore e granito usada em sua construção, além de uma infini-
dade de obras de arte como estátuas em 

mármore, medalhões e candelabros de 

bronze, vitrais, afrescos, lampadários ve-

nezianos, entre outros.

Em 2006, a igreja foi elevada a Santuá-

rio Mariano e desde 1992 é tombada pelo 

patrimônio histórico do estado.

THE SANCTUARY BASILICA

After walking a few hours, the 

devotees have a new encounter with the 

neoclassical beauty of the Sanctuary 

Basilica of Our Lady of Nazaré, the temple 

was constructed by the Order of the 

Barnabite Priests still in the beginning of 

the last century on the exact same spot in 

which the original image of Our Lady of 

Nazaré was found, according to the history 

about the moment when Plácido finds it.  

Its architectural project is totally inspired 

by the church of St. Paul Extramus, in 

Rome. The church keeps in a place of 

honor, above the altar, the original image 

of Our Lady of Nazaré. During the festivities 

of the Círio, the original image descends 

from the Glory and is kept exposed on the 

altar of the church, closer to the devotees. 

In the Basilica, what catches our attention 

is the great quantity of marble and granite 

used in its construction, besides the infinity 
of Art pieces as marble statues, bronze  

medallions and chandeliers, stained glasses, 

frescos, Venetian oil lamps, among others.

In 2006, the church was elevated to 

Marian Sanctuary and since 1992 it is 

listed by the Historic Heritage of the State.
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Os Vitrais do Círio - Basílica Santuário
Stained Glass Windows of the Círio - Sanctuary Basílica

Monge Abade Romano
Roman Monk and Abbot

Dom Fuás Roupinho
Dom Fuas Roupinho

Plácido Encontra a Imagem
Plácido Finds the Image

O Primeiro Círio
First Círio de Nazaré

Milagre do Barco
Miracle of the Boat

Matriz em Alvenaria, 1884
Original in Masonry 1884

A Cabana de Plácido
Plácido’s Hut

A Ermida de Antônio Agostinho
The Hermitage of Antônio Agostinho

A Igreja de Taipa
The  Stucco Church

O Retorno da Corda
The return of the rope

Fotos: Ivan Cardoso
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CÍRIO DE NAZARÉ: 
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DA FÉ



The youth presence in the Círio 

A presença 
jovem no Círio
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O Círio é uma tradição que se mantém 

viva há 226 anos e só conseguiu se esta-

belecer porque a fé e devoção à Nossa 

Senhora de Nazaré tem sido transmiti-

da de geração em geração ao longo de 

mais de dois séculos. 

É na força da juventude que o Círio 

renasce e se fortalece a cada ano. Os jo-

vens são 90% dos promesseiros na cor-

da. São centenas auxiliando a Cruz Ver-

melha e outros tantos ajudando como 

voluntários na distribuição de água e 

participando de tantas formas da maior 

manifestação católica do mundo.

Eles estão nos encontros de peregri-

nações que preparam as famílias para o 

Círio, nos momentos de espiritualidade 

em comunidades e grupos de jovens em 

todas as paróquias pela Região Metro-

politana. Os jovens estão na Guarda da 

Santa, na Motorromaria, na trasladação, 

na Ciclorromaria e na romaria dos cor-

redores. Eles organizam, participam e 

se emocionam na romaria da juventu-

de. Eles cantam no Círio Musical, dan-

çam e representam no Auto do Círio, 

e batucam no Arrastão do Arraial do 

Pavulagem com a força da fé em Nossa 

Senhora de Nazaré. Nas redes sociais, 

eles perguntam “Kd A Berlinda?” E com a ajuda da tecnologia do aplicativo ofi-
cial do Círio e de suas redes sociais pes-

soais fazem o Círio ultrapassar todas as 

fronteiras do Estado, reunindo outros milhões de fiéis em um ambiente total-
mente novo: o mundo digital.

A força jovem no Círio de Nazaré vai 

além do braço forte. Ela está no coração 

que bate cada vez mais forte na medida 

em que o mês de outubro se aproxima. 

The Círio is a tradition which has 

been kept alive for 226 years and it only 

established itself because the faith and 

devotion towards Our Lady of Nazaré has 

been passed down through generations for 

over two centuries.

It is through  the strength of youth that 

the Círio is reborn stronger each year. The 

rope is composed in 90% of  youngsters. 

And there are thousands of them working 

for the Red Cross and many others helping 

as volunteers in the distribution of water 

and in many other ways in the biggest 

catholic manifestation of the world.

They are at the pilgrimage meetings 

which prepare the families for the Círio, in 

the moments of spirituality in communities 

and youth groups in all the parishes in the 

Metropolitan Area. They are present also 

in the Guard of the Saint, in the Motorcycle 

Pilgrimage, at the Trasladação, and in the 

Bicycle and Runners Pilgrimages. They 

organize, participate and get thrilled 

in the Youth Pilgrimage, they sing at 

the Musical Círio , dance and act in the 

Auto do Círio, and play the drums in the 

Arrastão do Arraial do Pavulagem with 

the strength of the belief in Our Lady of 

Nazaré. In the social medias, they ask ‘KD 

a Berlinda?’ (Where is the Berlinda?). And 

with the help of the official app of the 

Círio and of their private social medias 

they make the Círio cross the boarders of 

the State, uniting millions of faithfuls in a 

totally new environment: the digital world.

The youth strength in the Círio de 

Nazaré goes beyond the strong arms. It 

lays in the hearts that beats faster as the 

month of October approaches.



Solidarity is ageless 

Solidariedade 
não tem idade
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Meses antes da procissão do Círio 

e das outras onze romarias, mais de 5 

mil jovens voluntários do ensino funda-

mental, médio e superior em toda a ci-

dade de Belém e Região Metropolitana 

iniciam um treinamento para auxiliar 

a Cruz Vermelha no atendimento de 

primeiros socorros aos romeiros que 

passam mal durante a procissão e as 

romarias. A temperatura durante a ma-nhã do Círio de Nazaré fica em torno de 
33°C. A força, vigor e disposição destes 

jovens são de fundamenta importância 

em toda a quadra nazarena.

A maior parte dos jovens já atua como 

voluntário da Cruz Vermelha há anos e 

de jovens evangélicos de uma igreja da Assembleia de Deus que fica bem 
no trajeto do Círio. São mais de 500 

jovens que viram a noite oferecendo 

assistência médica para os romeiros 

da trasladação e preparam um café da 

manhã para quem passa por ali para 

acompanhar o Círio. Os jovens tam-

bém abrem a igreja e ela se torna uma 

espécie de posto de atendimento e lo-

cal de descanso para os romeiros do 

Círio. A ação é realizada desde 2011.

A juventude também se empenha na 

proteção da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Eles são presença significa-

tiva na Guarda da Santa que há 44 anos 

espera o ano inteiro para poder se co-

locar a serviço do próximo nesta que é 

uma das ações mais importantes duran-

te as festividades do Círio.

Mas há também quem trabalhe para 

que ninguém passe mal em meio ao 

grande esforço em acompanhar a pro-

cissão. São jovens, que também volun-

tariamente, se unem para auxiliar os 

romeiros de diversas outras formas 

durante o Círio. Eles distribuem água, 

abanam, abrem caminho e oferecem 

o ombro. A solidariedade jovem ultra-

passa até diferenças religiosas e um 

dos maiores exemplos de solidarieda-

de durante o Círio vem de um grupo 

reúna mais de 1.200 homens e pelo me-

nos 220 mulheres na missão de prote-

ger a Berlinda, a imagem, o patrimônio 

da festa e os romeiros. Muito dos guar-

das que hoje atuam neste trabalho, ini-

ciaram sua trajetória de servir à Virgem 

Maria ainda na infância, na guarda mi-

rim e avançaram para outras categorias 

ao longo da vida, até chegar à guarda 

adulta. Vale lembrar que para entrar na 

Guarda, é preciso ser indicado por um 

guarda na ativa, então é comum que o 

guardar de hoje, incentivem e preparem seus filhos e netos para ocuparem o seu 
lugar na Guarda de Nazaré.

Months before the procession of the 

Círio and of the other eleven pilgrimages, 

over 5 thousand young volunteers, from 

schools to universities, of Belém and its 

Metropolitan Region undergo a training 

program to give first aid assistance in 

the Red Cross to the devotees during 

the processions and pilgrimages. The 

temperature during the morning of the 

Círio de Nazaré is normally around 33o.C. 

The strength, vitality and disposition 

of these youngster are of fundamental 

importance during the Nazarene fortnight.

Most of these youngsters have been 

volunteering in the Red Cross for ages and 

they wait the whole year to put themselves 

at service to the population, in this that 

night through giving medical assistance 

for the pilgrims of the Trasladação and 

preparing a breakfast for those that pass 

by the place to accompany the Círio. The 

youngsters also open the church which 

becomes an attending and resting place 

for the pilgrims. This work has been 

happening since 2011.

The youngsters are also engaged in the 

protection of the image of Our Lady of 

Nazaré. They are a significant presence 

in the Guard of the Saint which has been 

uniting for 44 years more than 1.200 

men and at least 220 women in the 

mission of protecting the Berlinda,  the 

is one of the biggest and most important 

actions during the festivity of the Círio.

But there are also those that work so 

that no one needs medical assistance, 

due to the great effort that is needed to 

accompany the processions. They are 

youngsters, that also volunteer, uniting 

to help the pilgrims in many ways during 

the Círio. They distribute water, comfort, 

open the way, offer a shoulder. The youth 

solidarity trespasses even religious 

beliefs, and one of the biggest examples 

of solidarity during the Círio comes 

from an evangelical youth group of the 

Church Assembly of God which is placed 

right in the Círio’s trajectory. They are 

over 500 youngsters that work the hole 

image, the patrimony of the festivity and 

the pilgrims. Many of the guards which 

are currently in this position started the 

path of serving the Virgin Mary during 

their childhood,  in the Children’s  Guard 

and advanced through other categories 

along their lives, until reaching 

adulthood. To be a part of the Guard, 

you have to be nominated by an active 

member, so it is common for the current 

guards, to prepare and encourage their 

children and grandchildren to occupy 

their spot in the Nazaré Guard.



224 225

2009 2010 2011

O Livro do Círio Quem Faz o Círio Marias do Círio

Retratos do Círio

Círio, Fé, Cultura e Arte Cores do Círio

The Book of Círio Who Does the Círio

2013

2015 2016

2014

Círio Outra Vez Círio Patrimônio Cultural 
da HumanidadeCírio Again 

Círio Cultural Heritage of Humanity

Marias of Círio

Portraits of Círio

Faith, Culture and Arte Colors of the Círio

2012

Current Editions

Nossas Publicações

Círio de Nazaré: 
a Força Jovem da Fé

2017

Círio de Nazaré: 
the youg Force of Faith

a Força Jovem 
da Fé

Círio de 
Nazaré:

Círio de Nazaré: 
the Young Force 
of Faith

2008 - 2009 2011 - 2012 2012 - 2013

2013 - 2014

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão-Pará

City of Belém

Diretório da Cidade

07 

2014 - 2015 2015 - 2016

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão Pará

City of Belém

Diretório da Cidade

09 

2016 - 2017 2018 - 2019

2009 - 2010 2010 - 2011



226 227

2010

2011 2011 2012 2014

Guia das Regiões do Estado do Pará

Diretório das Cidades

Northeast of Pará

Castanhal, Paragominas

e o Nordeste do Pará
2014 / 2015

20102010

Current Editions

Nossas Publicações

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

*

2013

1ª Edição

2013

2ª Edição

2016

A Cidade em 400 Fatos

BELÉM 400 YEARS - The City in 400 Facts

400 ANOS
Belem



228 229



230 231



232


