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Jorge Eiró

Há 11 anos, publicávamos o primeiro 
Livro do Círio, um projeto ousado, feito 
com afeto, dedicação, um trabalho de 
pesquisa minucioso sobre a festa mais 
importante dos paraenses e da igreja 
católica. Até então, não sabíamos que 
tantas outras edições viriam ano após 
ano, como o próprio Círio de Nazaré, se 
renovando a cada edição. Em cada livro, 
um novo olhar é lançado sobre o tema. Já 
publicamos os bastidores, a perspectiva 
das mulheres, dos jovens... Já nos dedica-
mos a coletânea de canções, já homena-
geamos os fotógrafos que se acotovelam 
para registrar imagens das procissões. 

Já fizemos especial Patrimônio Cultu-
ral Imaterial da Humanidade. Desta vez 
mostramos do que o Círio é feito. É mais 
que fé e religiosidade. O Círio é feito de 
diversidade cultural, de tradição, de arte 
e sobretudo, é feito de gente. É nas mãos 
do povo que mora cada etapa da festa. É 
nas mãos do povo, segurando a corda ou 
confeccionando os adornos da Berlinda 
que mora a verdadeira essência do Círio. 
É com muita satisfação, que mais uma 
vez, entregamos a todos o nosso Livro do 
Círio, 11ª edição.

The first Book of the Círio was published 11 
years ago, an audacious undertaking, done 
with affection and dedication, a  meticulous 
research work about the most important 
festivity for the people of Pará and the 
Catholic Church. Until then, we did not know 
that many editions would come year after 
year, just like the Círio de Nazaré, renewing 
itself in each publication. In each book the 
same theme is seen under a new perspective. 
We have already published about the 
backstage, through a women’s and through a 
youngster’s point of view… We have already 
dedicated ourselves to the collection of songs, 
and the celebration of the photographers 

which elbow themselves through huge crowds 
to record images of the processions. We have 
already made an special about the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity. This time we 
show what the Círio is made of. It is much 
more than just faith and religiousness . The 
Círio is made of cultural diversity, of tradition, 
of art and  especially, it is made by people. It 
is in the hands of the people that each phase 
of the festivity comes to life. It is in the hands 
of the people, holding the rope or preparing 
the ornamentation of the Berlinda that lives 
the true essence of the Círio. It is with great 
pleasure, that once more, we offer to all the 
Book of the Círio, in its 11th edition.

Mauro Bonna e Beth Mendonça
Jornalistas, Especialistas em Marketing e Professores Universitários
Journalists, University Professors and Marketing Specialists

do que é feito 
o círio?
WHAT makes the círio?



AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGMENTS

Nosso livro chega ao 11º volume 
exaltando mais uma vez a maior festa 
católica do mundo: o Círio de Nazaré. 
Nossos agradecimentos àqueles que 
apoiam este livro e acreditam no proje-
to desde sempre: à Diretoria da Festa, 
à Congregação dos Padres Barnabitas e 
à Arquidiocese de Belém. Obrigado es-
pecial também ao coordenador do Cí-
rio, Cláudio Tobias Acatauassú Nunes 
e ao diretor secretário, Flávio Américo. 
Obrigado também a escritora Mízar 

Klautau Bonna por sua contribuição 
ao longo desses anos, aos fotógrafos 
responsáveis por traduzir a beleza 
do Círio em imagens, assim como aos 
artistas plásticos, que nos cederam 
suas obras. Agradecemos também ao 
jornalista João Carlos Pereira pela sua 
contribuição nessa edição. À equipe 
editorial, produção, arte, texto; e todos 
aqueles que colaboram para que esta 
seja uma publicação mais que especial. 
Um feliz Círio a todos!

Our guide arrives at its 11th volume 
praising once more the biggest catholic 
manifestation of the world: the Círio de 
Nazaré. Our thanks to those which support 
this edition and have always believed in 
this project: to the Board of the Festivity, to 
the Congregation of the Barnabite Priests 
and to the Archdiocese of Belém. A special 
thanks also to the coordinator of the 
Círio, Roberto Souza and to the Secretary 
Director, Flávio Américo. Our gratitude 

also to the writer Mízar Klautau Bonna 
for her contributions over the years, to the 
photographers responsible for translating 
the beauty of the Círio in images, and also 
to the artists, which conceded their work. 
We also thank the journalist João Carlos 
Pereira for his contribution in this edition. 
To the editorial staff, production, art, text; 
and to all of those which collaborate for this 
publishing to be extra special. A wonderful 
Círio to all!

Instituições Eclesiásticas / Ecclesiastical Institutions



Instituições Públicas / Public Institutions

Patrocínios / Sponsorships

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRÁÁ

Fadesp
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa



Patrocínios / Sponsorships

Instituições Privadas / Private Institutions

Você merece o novo.

CLAR_9782_012_Logo_Claro_Voce merece o novo_v3_positivo.pdf   1   27/09/17   17:43



Patrocínios / Sponsorships

Instituições Privadas / Private Institutions



Patrocínios / Sponsorships

Entidades de Classe / Class Entities



A fé e a devoção voltam a se encontrar nas ruas de Be-
lém em mais um Círio de Nazaré. São histórias, esperan-
ças, pedidos e agradecimentos diversos, que se juntam 
em uma só prece à Mãe de Jesus Cristo. Momentos que se 
eternizam nas páginas deste Livro, deixando um legado 
de relatos e imagens que marcam cada edição da maior 
das romarias, tão grandiosa quanto o Pará e sua gente.

Um Pará que decidimos governar com a mesma fé 
e perseverança, com a mesma determinação de quem 
acompanha a berlinda, e com o mesmo sentimento de ir-
mandade que reúne um povo em torno da Padroeira, da 
família e do desejo de ver um Pará menos desigual e com 
mais oportunidades.

O Círio de Nazaré para nós, em Belém, é um evento 
catalisador de sentimentos, emoções e revigoramento 
da fé católica e cristã do povo. Desde pequeno tive a 
oportunidade de conviver com a fé mariana a partir 
das caminhadas com minha mãe no Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré. A partir de então, passei a ter a 
compreensão mais profunda da complexidade e da in-
tensidade com que a fé mariana se manifesta na nossa 
cidade por meio do Círio. 

O mar de gente, a fé que perpassa famílias e avança 
na história é um momento realmente singular, único e 
extraordinário de convergências dentro de um mesmo 
território. A cidade passa a respirar a fé e a fraternidade.

Como católico e devoto de Nossa Senhora, meu vín-
culo com essa manifestação aumenta a cada dia. É a 
maior manifestação católica do mundo, não apenas 
pela grandiosidade participativa, mas pela imensidão 
de significados e de emoções que ela gera.

Faith and devotion meet once again in the streets of Belém in 
another Círio de Nazaré. They are histories, hopes, pleads and 
many thanks, which unite in one prayer towards the Mother 
of Jesus Christ. Moments which are eternalized on the pages 
of this Book, leaving a legacy of narratives and images which 
distinguish each edition of the biggest pilgrimage of them all, as 
big as Pará and its people.

A Pará which we decided to govern with the same faith and 
perseverance, with the same determination of those which 
escort the Berlinda, and with the same brotherhood feeling 
which unites the people around: the Patroness; the family; and 
the desire of seeing the State of Pará less unequal and with 
more opportunities.

The Círio de Nazaré is to us, in Belém, a catalytic event of 
feelings, emotions and the invigoration of the catholic and 
Christian faith in our people. Since my early years I had the 
opportunity to live the Marian faith from the walks with my 
mother in the Círio of Our Lady of Nazareth. And since then 
I started to comprehend more deeply the complexity and 
intensity with which the Marian faith manifests itself in our city 
through the Círio.

The sea of people, the faith which pervades families and 
proceeds in history as a real singular, unique and extraordinary 
moment of convergence inside a same territory. The city starts 
to breath faith and fraternity.

As a catholic and devotee of Our Lady, my bond with this 
manifestation grows each year. It is the biggest catholic 
manifestation of the world, not only because of the participative 
magnitude, but because of the multitude of meanings and 
emotions which it generates.

Helder Barbalho

Zenaldo Coutinho

Governador do Estado do Pará
Governor of the State of Pará 

Prefeito Municipal de Belém
Municipal Governor of Belém 
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Dom Alberto Taveira Corrëa
Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará
Metropolitan Archbishop of Belém do Pará 

“O Livro do Círio chega ao seu décimo 
primeiro ano nos contemplando com 
esta história de fé e tradição que atra-
vessa séculos e mobiliza todas as gera-
ções. É símbolo de religiosidade, amor, 
solidariedade e fé na nossa mãe maior, 
Nossa Senhora de Nazaré. A Arquidio-
cese de Belém mais uma vez está em 
festa e apoia esta publicação, abenço-
ando a todos os paraenses. Feliz Círio!”

“The Book of the Círio arrives at its 11th 
year contemplating us with this history of 
faith and tradition which has gone through 
centuries and mobilizes every generation. It 
is a symbol of religiousness, love, compassion 
and faith towards our highest mother, Our 
Lady of Nazareth. The Archdiocese of Belém 
is once more rejoicing and supporting this 
edition, blessing all the people of Pará. 
Happy Círio!”

Dom Antônio de Assis Ribeiro – SDB

“Maria de Nazaré foi uma jovem agra-
ciada por Deus; era portadora de uma 
sólida fé, testemunhou uma profunda 
intimidade com a Palavra de Deus e, 
grávida pelo Espírito Santo, fez-se ser-
va do projeto de Deus para salvar a hu-
manidade. Dessa forma, tornou-se mãe 
de todos nós! O Círio é celebração des-
se amor. É tempo de renovar os laços 
de fé, o Espírito fraterno e os compro-
missos de cidadania.

É com muita satisfação que parabeni-
zo os editores pela edição de mais um Li-
vro do Círio e mais uma Festa Nazarena.”

“Mary of Nazareth was a young woman 
blessed by God; she had a remarkably solid 
faith, testified a profound intimacy with 
the Word of God and, pregnant by the Holy 
Spirit, made herself servant of God’s project 
to save humanity. Thus, became mother 
of all of us! The Círio is the celebration 
of this love. It is time to renew the bonds 
with faith, the fraternal spirit and the 
commitments with citizenship.

It is with great pleasure that I 
congratulate the publishers for the edition 
of another Book of the Círio and another 
Nazarene Festivity.”

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 

“Cheguei em Belém há 19 anos e há 5 
anos me tornei Bispo Auxiliar, portanto, 
acompanhar o Círio de perto se tornou 
uma benção mais que especial. A fé em 
Maria sempre me emocionou. Este livro 
é especial por registrar um pouco da-
quilo que só os corações e os paraenses 
conseguem entender: o maior símbolo 
de fé e amor, que move fiéis de todos os 
cantos, Nossa Senhora de Nazaré.”

“I arrived 19 years ago in Belém and 
for the last five I became Auxiliary Bishop, 
therefore, to accompany the Círio from up 
close has become a very special blessing. 
The faith in Mary has always touched me. 
This book is special for it registers a little of 
what only the hearts and the people of Pará 
can understand: the biggest symbol of faith 
and love, which moves the believers from 
everywhere, Ou Lady of Nazareth.”

Cláudio Tobias Acatauassu Nunes
Coordenador do Círio
Coordinator of the Círio

“Coordenar o Círio de Nossa Senho-
ra de Nazaré, ao lado da Lílian, e com o 
apoio dos meus companheiros de Direto-
ria é, antes de tudo e, acima de qualquer 
coisa, Graça de Deus. Cumprimos esse 
dever com a humildade de quem recebe 
uma grande missão  e sabe que não pos-
sui ombros fortes o suficiente. Por isso, 
nos entregamos integralmente ao amor 
de Maria Santíssima, na festa que é toda 
dela. Ajudar a fortalecer a tradição, a fé 
e a religiosidade é nosso dever, e mantê-
-las, é um compromisso de fé. O Círio co-
meça muito antes do segundo domingo 
de outubro e mora em cada detalhe. Me 
sinto feliz por apoiar mais um Livro do 
Círio, que levará um pouco desta história 
a todas as gerações.“

“ 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 uma função 
especial, que abraço como serviço à 
Igreja, com amor e responsabilidade. 
Viver o Círio de forma tão próxima, e 
renovar a fé ao lado de todos os para-
enses, é uma grande felicidade. É um 
presente de Deus evangelizar jovens, 
congregar famílias e perpetuar o sig-
nificado de amor ao próximo e à nos-
sa Padroeira. Viva esta celebração de 
amor e fé, viva o Círio de Nazaré!”

“To be dean of the Basilica is a special task, 
which I embrace as a service to the church, 
with love and respect. To experience the Círio 
in such a close way, and to renew faith along 
with all the people of Pará, is a great joy. It is 
a present from a God to be able to evangelize 
the youngsters, congregate families and 
perpetuate the meaning of love towards our 
brothers and our Patroness. Hooray to this 
celebration of love and faith, hooray to the 
Círio de Nazaré!”
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É muito difícil, até para um paraense, explicar o que é o Círio de Nazaré. 
Pode-se dizer que é uma romaria, uma procissão, uma festa cristã, mas a 
maior manifestação católica já registrada no mundo não se resume a isso. 
A tradição já atravessa dois séculos é uma explosão da cultura paraense, 
aliás, da cultura mundial. O Círio é tão emblemático que em 2014 foi de-
clarado pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 
Pode-se dizer tudo isso e ainda assim não será o suficiente para explicar 
uma força que se renova a cada segundo domingo do mês de outubro. Um 
mistério que já foi observado por historiadores, cientistas sociais, econo-
mistas, escritores, artistas, jornalistas e toda sorte de profissionais que se 
empenharam em entender e explicar a essência do Círio de Nazaré, uma 
mistura de magia e fé cristã que irrompe as barreiras da religiosidade e se 
espalha pela cidade. 

A quantidade de pessoas pela cidade dobra dias antes e até o caos do 
dia a dia passa a se tornar mais tolerável. Todos logo entendem que é um 
período do ano todo o especial para paraenses e turistas. Paraenses es-
palhados pelo mundo inteiro retornam ao seio de suas famílias e amigos 
para confraternizar. Romeiros e turistas chegam de todas as partes para 
rezar, pedir e agradecer à Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. 
O cheiro da maniçoba no fogo em milhares de residência exala por cada 
canto da cidade. O Círio é sinônimo de alegria e festa. De roupa nova, casa 
limpa e arrumada, mesa farta e família reunida. É a demasia de tudo aqui-
lo que é a marca do povo paraense.

No Círio entende-se que o paraense é um povo hospitaleiro e acolhedor. 
Um povo que gosta de festa, de dançar, de comer bem. Um povo talentoso, 
que canta e produz arte com os mais diversos materiais. Sobretudo, um 
povo que ama suas tradições e tem orgulho de sua fé e espiritualidade, 
independente de credo ou religiões.

 It is very hard, even for a local, to explain the Círio de Nazaré. 
You may say that it is a pilgrimage, a procession, a Christian 
festivity, but the biggest registered catholic manifestation in 
the world can’t be resumed merely to that. The tradition which 
has more than two centuries is an explosion of the local culture, 
in fact, of world culture. The Círio is so iconic that in 2014 it 
was declared by Unesco as Intangible cultural heritage. And 
even after all that it isn’t enough to explain the intensity of the 
connection which is renewed at each second Sunday of the month 
of October. The enigma has been observed by historians, social 
scientists, economists, writers, artists, journalists and various 
types of professionals which committed themselves to understand 
and explain the spirit of the Círio de Nazaré, a mixture of magic 
and Christian faith which breaks through religious barriers and 
spreads itself throughout the city. Days before the Círio the number 
of people in the city doubles and even the everyday chaos becomes 
a bit more bearable. Everyone understands that it is a period of 
the year which is very special for locals and tourists. Locals from 
all around the world come back home to their family and friends to 
fraternize. Pilgrims and tourists come from all over to pray, plead 
and thank the Queen of the Amazon, Our Lady of Nazareth. The 
smell of maniçoba being cooked in the houses exhales everywhere. 
Círio means happiness and festivity. With new clothes, clean 
and tidy houses, an abundant meal and a united family . It is the 
abundance of everything, which the people of Pará are know for.

When the Círio comes it is noticeable how much the locals are 
welcoming and hospitable. People which like to party, to dance, 
and to eat well. A talented population, which sings and makes art 
with various materials. Above all, people who love their tradition 
and are proud of their faith and spirituality, whichever their 
belief or religion.
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Quando chega o mês de agosto, a Missa do Mandato é o pontapé 
para a chegada do Círio de Nazaré. Jovens de todas as paróquias 
da cidade também realizam peregrinações com imagens de Nossa 
Senhora de Nazaré de casa em casa. Levando o evangelho e a men-
sagem de Maria para os lares paraenses. O Círio, então, é precedido 
por uma intensa preparação espiritual, contexto em que a juventu-
de também se insere.

 A Diretoria da Festa de Nazaré costuma dizer que um Círio já 
começa quando o último termina, logo após a chegada da imagem 
à Praça Santuário. E não seria um exagero, pois, para que uma festa 
da magnitude do Círio de Nazaré possa ocorrer de forma ordenada 
e segura todos os anos, dezenas de pessoas se dedicam 365 dias 
por ano a ela. Alguns dias depois da realização do último Círio, uma 
reunião faz avaliação geral da festa e logo após é eleita uma nova 
diretoria para a organizar o Círio seguinte. De novembro a janeiro, 
esta diretoria passa por um processo de preparação espiritual e o 
ano já começa com a apresentação do plano de trabalho da festivi-
dade e a decisão da temática do Círio, que procura sempre estar de 
acordo com temas atuais na sociedade, vistos sobre a ótica cristã. 
Deste ponto em diante, o trabalho não para.

Os próximos meses são dedicados à produção da identidade visu-
al da festa de Nazaré e, no mês das mães, o paraense se preenche de 
esperanças com a missa de apresentação do tradicional cartaz. É o 
anúncio de um novo Círio chegando.

When the month of August arrives, the Mandatory Mass is the starting point 
for the arrival of the Círio de Nazaré. Youngsters from all parishes in the city 
perform pilgrimages with images of Our Lady of Nazareth from house to house. 
Taking the gospel and the message of Mary into the homes. So the Círio is 
preceded by an intense spiritual preparation, scenario in which the youngsters 
are also included.

The Board of the Festivity says that a new Círio begins each time one ends, 
right after the arrival of the image at the Sanctuary Square, and it is no 
overstatement. Because for a festivity with the magnitude of the Círio de Nazaré 
to be able occur in an orderly and secure way each year, dozens of people 
dedicate 365 days per year to make it happen. A few days after the conclusion 
of the last Círio, an assembly evaluates the whole festivity and right after that a 
new board is elected to organize the next Círio. From November to January, the 
board goes through a spiritual preparation process and the year starts with the 
presentation of the work plan of the festivity and the decision of the theme of the 
Círio, which has to be always aligned with current themes of the society, seen 
with a Christian point of view. From this point on, work doesn’t stop.

The next months are dedicated to the production of the visual identity of the 
festivity, and in may the locals are filled with hope with the mass which presents 
the traditional Poster. It is the announcement that a new Círio is coming.

Círio o ano inteiro  
Círio the whole year 
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Em agosto, a Missa do Mandato dá início às peregrinações de casa em 
casa por toda a cidade. É quando se inicia o período de preparação espiri-
tual para o Círio de Nazaré. Em alguns bairros da cidade, as pequenas ima-
gens são transportadas de uma casa para outra dentro de uma berlinda 
improvisada e o caminho é feito em pequenos cortejos. Um pequeno Círio 
a cada noite. O trabalho se intensifica. O manto começa a ser confecciona-
do, a corda é encomendada, a berlinda recebe nova pintura, os carros que 
acompanham a procissão passam por uma reforma geral.

 Quando outubro chega novamente, Belém explode em cultura e religio-
sidade. O cheiro da maniçoba cozinhando pelas casas passeia pelos quatro 
cantos da cidade, emissoras de TV posicionam suas unidades móveis pelo 
trajeto, dias antes da procissão, empresas decoram suas fachadas, a Praça 
Santuário e as escadarias da Basílica ganham limpeza voluntária completa, 
o manto é apresentado, a corda atravessa o país e chega a Belém, os carros 
são trasladados para suas posições num cortejo popular que parece prote-
ger um valioso tesouro do qual todos têm orgulho. O paraense esvazia sua 
alma para enchê-la novamente de fé e emoção em cada uma das procis-
sões. E é outubro novamente.

In August the Mandatory Mass is the kickoff for the pilgrimages which go from 
house to house throughout the city. It is when the spiritual preparation period 
begins for the Círio de Nazaré. In some neighborhoods of the city, the small images 
are carried from house to house inside a Berlinda and the itinerary is done in small 
pilgrimages. A small Círio each night. The work is intensified. The cloak starts to 
be made, the rope is ordered, the Berlinda gets a new coat of paint, the carts which 
accompany the Círio undergo an entire renovation.

When October arrives again, Belém explodes in culture and religiousness. The 
aroma of the maniçoba cooking in the houses spreads all over the city, TV stations 
position their cameras along the path days before the procession, buildings decorate 
their façade, the Sanctuary Square and the stairs of the Basilica go through a 
complete voluntary cleaning, the cloak is presented, the rope crosses the country 
and arrives in Belém, the carts are brought to their positions with a popular parade 
which seams to protect a valuable treasure of which everyone is proud. The people 
empty their souls to fill it again with faith and emotion in each procession. It is 
October again.
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CÍRIO É FEITO 
DE HISTÓRIA 

THE HISTORY OF THE CÍRIO 

Berlindas na procissão, no início do século 20. / Berlinda during procession in the beginning of the 20th century.
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Poucas coisas são fortes o bastante para resistir à travessia de um oce-
ano em pleno século XVII, e permanecerem tão vívidas mesmo após mais 
de 200 anos. Assim é a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Uma herança 
que o paraense recebeu de Portugal.

A história conta que em 1182, mesmo antes do europeu começar a so-
nhar em desbravar as terras do além-mar, um nobre fidalgo português, 
Dom Fuas Roupinho, teria sido salvo de um grave acidente à beira de um 
abismo durante uma caçada. Ele teria feito um pedido à Nossa Senhora, 
para que salvasse a sua vida. Como sobreviveu, Roupinhas teria mandado 
erguer uma capela para a imagem esculpida em madeira e que recebia 
homenagens da população em uma gruta próximo ao loca do acidente. 

Ao atravessar o oceano, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré chegou 
primeiro à cidade Vigia, distante cerca de 100 km de Belém. Lá foram re-
alizadas as primeiras procissões em homenagem à Nossa Senhora de Na-
zaré, por isso o Círio de Vigia é o mais antigo do estado. 

Tão fortemente ligada aos nautas portugueses que cruzavam os ocea-
nos e, sendo Vigia uma cidade igualmente ligada à pesca e ao domínio das 
águas, não seria imprudente inferir que em algum momento, na história, 
marinheiros portugueses que por ali passaram tenham plantado em Vigia, 
o culto à Senhora de Nazaré. Em Belém, porém, a devoção à Virgem de 
Nazaré chegaria apenas no século XVIII, com o achado do caboclo Plácido, 
às margens do Igarapé Murucutu. A partir daí, a história seria perpetuada, 
passada de gerações em gerações, através de uma procissão católica, que 
se tornaria a maior do mundo

Few things are strong enough to resist the crossing of an ocean, 
specially during the 17th century, and to continue so lively even after 
200 years. This is the devotion towards Our Lady of Nazareth. A 
heritage that the people of Pará received from Portugal.

According to History in 1182, many years before the European 
dreamt about exploring overseas, a noble Portuguese man, Dom 
Fuas Roupinho, was saved from near death at the edge of a cliff while 
hunting; by begging to Our Lady to save his life. As he survived, he 
thanked the received grace by constructing a chapel for the wooden 
image which was worshiped in a cave near the place of the incident.

After crossing the ocean, the devotion towards Our Lady of Nazareth 
arrived first at the city of Vigia, which is 100km distant from Belém. 
There, the first processions in honor of Our Lady of Nazareth took 
place, and that is why the Círio of Vigia is the eldest of the state.

Strongly connected to the Portuguese sailors who crossed the 
oceans and, being the city of Vigia also connected to the fishing 
practice and to the water, it would not be imprudent to say that at 
some point in history, the cult towards Our Lady of Nazareth may have 
been brought by these men. In Belém, however, the devotion towards 
the Virgin of Nazareth would only arrive in the 18th century, with the 
event of Plácido finding the image on the margins of the Murucutu 
stream. From that point on the history would be perpetuated, passed 
down by generations, through a catholic procession, that would 
become the biggest of the world.
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Conta-se que por volta de 1700, quando a atual Avenida Nazaré se 
chamava Estrada do Maranhão, um morador da região, Plácido José 
de Souza, havia saído para caçar. Ao parar para descansar às margens 
do igarapé Murucutu encontrou uma pequena imagem de madeira: 
Nossa Senhora de Nazaré. Plácido levou seu achado para casa, mas 
no dia seguinte ela havia desaparecido. O caboclo foi até o igarapé e a 
encontrou lá. Espantado e sem entender como ela havia voltado para 
lá, a carregou de volta para sua casa. A imagem desapareceu nova-
mente e reapareceu no igarapé, por outras repetidas vezes.

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

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

The story says that around 1700, when the Avenida Nazaré was still called 
Estrada do Maranhão, a local man called Plácido José de Souza had gone out 
hunting. While he stopped on the margins of the Murucutu stream to rest, he 
found a small wooden image: Our Lady of Nazareth. Plácido took it home, but 
in the next morning it had disappeared. He went down to the stream and found 
it there again. Astonished and without understanding how it got there, he took 
the image back to his house. The image disappeared reappearing by the stream 
many times.

 When the governor Dom Francisco de Souza became aware of the fact he 
suggested for the image to be taken to the Governor’s Palace to stay under the 
care of the military guard. But it was no use. It left the palace and reappeared 
by the Murucutu. 

The unexplainable fact was said to be a miracle. And in that place by the 
stream the first chapel to shelter the saint was built. Today the majestic 
Sanctuary Basilica is seated on the very same spot.

A Lenda de Plácido
The legend of Plácido

Procissão do Círio no Largo de Sant’Ana. / Círio procession in Sant’ Ana Square.





O CÍRIO É 
FEITO DE 
ROMARIAS

CÍRIO AND ITS PILGRIMAGES 
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O Círio é fé, emoção, lágrimas, sorrisos, aplausos e gente! Em outubro, 
essa mistura de sentimentos se materializa em doze momentos, através 
de doze procissões. O povo demonstra sua fé e presta homenagem de vá-
rias formas: caminha, corre, dirige, pedala, navega, e cada manifestação 
significa amor e devoção.

As romarias são meios que o povo encontrou de se aproximar ainda 
mais de sua padroeira. Ao longo dos séculos, pouco a pouco grupos foram 
organizando estes traslados, que, com o passar do tempo ganharam tama-
nha proporção que foram incluídos na programação oficial. O povo é que 
inicia, de fato, em um circuito extra-oficial, as primeiras manifestações da 
festa: as “novenas”, organizadas pela própria população, marcam o início 
da caminhada de Nossa Senhora de Nazaré por cada casa, cada empresa. 
Essas visitas antecedem a festa oficial e podem ser consideradas o inicio 
das manifestações que rodeiam o Círio de Nazaré.

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

The Círio is: faith; emotion; tears; smiles; praises and people! In 
October this mixture of feelings materializes itself in twelve moments, 
through twelve processions. The people show their faith and pay their 
tribute in many ways. They walk, run, drive, ride and sail. And each 
manifestation means love and devotion.

The pilgrimages were ways which the population created to get 
even closer to their patroness. Throughout the centuries, little by little, 
groups started organizing these processions which grew so much 
that they were included in the official agenda of the event. The people 
are the ones who start a non official route, the first manifestations of 
the festivity: the novenas, organized by the population determine the 
beginning of the journey of Our Lady Of Nazareth trough each home, 
business and corporation. These visits precede the official festivity and 
can be considered the beginning of the manifestations which surround 
the Círio de Nazaré.

Twelve pilgrimages take part in the official agenda of the Festivity. 
On the Saturday which precedes the Círio, 4 processions happen. 
Gathering people of all ages, shortening distances, carrying hope and 
renewing the faith of the people of Pará, each pilgrimage has its role 
and importance.
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A primeira das romarias acontece na sexta-feira que antecede o 
Círio, quando a imagem é conduzida em carro aberto até a Igre-
ja Matriz de Ananindeua, município vizinho a Belém. A imagem é 
conduzida pelas ruas de Belém em carro aberto acompanhada por 
motoristas, motociclistas, ciclistas, em um trajeto de aproximada-
mente 49 km percorridos em oito horas.

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

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

The first pilgrimage happens on the Friday which precedes the Círio, when 
the image is conducted to the main Church of Ananindeua, neighbor city of 
Belém . The image is conducted through the streets of Belém on an open car 
accompanied by drivers, motorcyclists and cyclists in a route of approximately 
49km and which takes up to eight hours to be concluded.

Planning: The transfer is coordinated by the Board of the Festivity of Nazaré, 
but the Federal Highway Police and the Military Police are the ones responsible 
for the event, they also have the support of the City Halls of Ananindeua and 
Marituba, among other institutions.

Curiosity: during the first few years, the image of Our Lady Of Nazareth 
was taken in a ciborium, a metal structure constituted by an arched canopy 
supported by four twisted columns. Today, the pilgrim image is placed in this 
procession in a replica of the official Berlinda, which is conducted on top of an 
official Federal Highway Police car. The adjustment was made to protect the 
image, which in the ciborium was exposed to wind, sun and rain.

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

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

The pilgrim image arrives at the main church of Ananindeua, where it stays 
overnight. On the next morning (Saturday) , in the early hours, it leaves the 
church in open car and is conducted through a 24 km route till the pier of 
Icoaraci. The faithfuls which await at the pier, after participating of a outdoor 
mass, greet the image which honors and cheers.

Planning: It was created in 1989 by the Union of the Cargo Transportation 
Companies. For the last 7 years this procession started to be organized by the 
Board of the Festivity with the cooperation on the Federal Highway Police, and 
the City Hall of Ananindeua among other public services.

ROMARIA RODOVIÁRIA
HIGHWAY PILGRIMAGE
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Chega a vez de um dos mais bonitos e importantes eventos da fes-
tividade de Nazaré: O círio das águas! A romaria acontece no sába-
do que antecede ao Círio, pela manhã. A imagem sai do trapiche de 
Icoaraci, navegando pela Baía do Guajará por cerca de 2 horas, per-
correndo 18 km em um navio da Marinha Brasileira. Centenas de 
embarcações particulares e fretadas por empresas a acompanham. 
Há gente que acompanha a procissão até de jet ski ou até mesmo de 
canoa. As homenagens pelo caminho são belas. Ao chegar a Escadi-
nha do Cais do Porto, em Belém, na Estação das Docas, a imagem é 
recebida com foguetório e música.

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

Curiosidade: Para a romaria nas águas da baía do Guajará, foi con-
feccionada mais uma réplica da berlinda, usada até 2002. No ano 
seguinte, ela foi substituída por uma cúpula de vidro que facilita a 
visibilidade da imagem é usada até hoje.

Then it is time for one of the most beautiful and important events of the 
festivity of Nazaré: The círio of the waters! The pilgrimage happens during 
the Saturday morning which precedes the Círio. The image leaves the pier of 
Icoaraci and sails through the Guajará Bay during 2 hours, covering 18 km 
in a ship of the Brazilian Navy . Hundreds of private boats escort the image 
along with jet skis and canoes. The honors along the way are beautiful. When 
it arrives at the Stairs of the Docs, in Belém, beside the Estação das Docas, the 
image is received with fireworks and music. 

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

Curiosity: For the pilgrimage in the waters of the Guajará Bay a replica of 
the Berlinda  was constructed and used until 2002. But since then it was 
substituted by a glass dome to facilitate its visualization.

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

Quem faz? Organizada pela diretoria da festa, a moto-romaria surgiu no 
Círio de 1990, através de uma iniciativa da Federação Paraense de Moto-
ciclismo, que decidiu também prestar a sua homenagem a Nossa Senhora 
de Nazaré.

At the arrival at the Stairs of the Docs, the pilgrim image of Our Lady of 
Nazareth, is received with solemn state honors and once again it is placed 
in a paso on open car and proceeds in a pilgrimage to the Colégio Gentil 
Bittencourt, in the neighborhood of Nazaré. This procession is accompanied by 
thousands of bikers which escort the image in an itinerary of little over 2.5 km.

Planning: Organized by the Board of the Festivity, the motorromaria began in 
the Círio of 1990, through an initiative of the Motorcyclist Federation of Pará, 
which decided also to honor Our Lady of Nazareth.

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

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

Na trasladação a cidade se ilumina. Por acontecer à noite, a pro-
cissão conta com um toque especial que a torna ainda mais bela, re-
gida pelas luzes artificiais, pelas milhares de velas dos devotos que 
a acompanham, pelos fogos de artifício e pelas homenagens que se 
superam a cada ano. Mas diferente do Círio, onde vários carros de 
promessas e pelotões acompanham a procissão, na Trasladação o 
destaque é apenas a berlinda, preparada especialmente pro mo-
mento, e a corda que a envolve, levada por seus fiéis.

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

O final do percurso, de cerca de 3,7 km, é na Catedral da Metropo-
litana (Sé), no bairro da Cidade Velha, onde a imagem passa a noite 
e onde milhares de promesseiros já a esperam para a saída do Círio 
na manhã seguinte.

The second biggest procession of the Círio in number of participants happens 
on Saturday in the late afternoon. The pilgrim image leaves the chapel of the 
Colégio Gentil Bittencourt, after a mass conducted at 5 pm, and proceeds in its 
Berlinda in a night procession full of light and color, until the Sé Church.

Many consider the Trasladação to be a rehearsal of the Círio, the number 
of faithfuls which accompany this procession grows constantly. In the last few 
years, the rope attached to the Berlinda has as many devotees as the grand 
procession.

During the Trasladação the city lights up. As it takes place at nighttime, the 
procession has a special touch which makes it even more beautiful, guided 
by the artificial lights, the thousands of candlelights carried by the pilgrims 
which escort the image, the fireworks and the tributes which exceed themselves 
each year. But unlike the Círio, where many carts and squads accompany 
the procession, in the Trasladação the highlight is exclusively the Berlinda 
(specially prepared for the moment) and the rope which surrounds it pulled by 
the devotees.

Candles, the lit Berlinda, the lights from the windows of the buildings and 
the fireworks shows light up the passage of the patroness, followed by over 
one million faithfuls. Chants, paper and flower “rains” and shows of local and 
national artists along the way captivate everyone.

The end of the course of 3.7 km is at the Metropolitan Cathedral (Sé), in the 
neighborhood of Cidade Velha, where the image stays overnight and where 
thousands of pilgrims wait for the beginning of the Círio in the next morning.

TRASLADAÇÃO
TRASLADAÇÃO
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Quem faz? Antigamente, a Trasladação era chamada de Antecírio. A pri-
meira Trasladação foi o próprio Governador Francisco de Souza Coutinho, 
junto com o Capelão do Palácio, padre José Roiz de Moura, que levaram 
a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, da Matriz até o Palácio. Não se 
tem registros da data precisa e, nem se houve ou não acompanhamento 
de pessoas do povo. Em 1887, o traslado saía do Colégio Amparo, mas em 
fevereiro, do mesmo ano, através do decreto de nº 414 do Governador Dr. 
Augusto Montenegro, o Colégio Amparo mudou sua denominação para 
Instituto Gentil, ainda no antigo endereço. Em 1889, houve a mudança de 
nome. Somente em 1906 com a inauguração do atual prédio, em 26 de 
junho, é que a Trasladação passou a sair do atual local.

Curiosidade: Em uma análise dos últimos anos, a Diretoria da Festa de Na-
zaré e o Dieese-PA comprovaram que houve um considerável crescimento 
na Trasladação nos últimos anos. Em 2000, estimou-se que o número de 
participantes foi algo em torno de 350 mil, em 2018, cerca de 1,4 milhões 
de pessoas prestigiaram a festa.

Planning: In the beginning the Trasladação was called Antecírio (before  Círio). 
During the first Trasladação the image of Our Lady Of Nazareth was taken from 
the Cathedral of Nazaré by the Governor Francisco de Souza Coutinho, along with 
the Chaplain of the Palace, Father José Roiz de Moura to the Governors Palace. 
There are no records of the exact date nor if the act was or not accompanied by the 
population. In 1887, the transfer left the Colégio Amparo school, but on February 
of the same year, through the decree number 414 the Governor Dr. Augusto 
Montenegro, changed the name of the school to Instituto Gentil, remaining at 
the same address. And in 1889 the name change occurred. Only in 1906 with the 
inauguration of the current edification, on June 26, the Trasladação started to begin 
at the current location.

Curiosity: In an analysis of the last few years, the Board of the Nazaré Festivity and 
the Dieese-PA (Inter-Union Department of Statistics and Socioeconomic Studies of 
Pará) verified that there was a considerable growth in the number of participants 
of the Trasladação during the last years. In 2000, the number of participants was 
calculated to be around 350 thousand people, and in 2008, around 1.4 million.
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É na manhã do segundo domingo de outubro que o momento mais espe-
rado da festa acontece. Para muita gente a trasladação ainda nem acabou, 
centenas de fiéis dormem na igreja da Sé para garantir seu lugar na pro-
cissão. Promesseiros já guardam sentados pelas ruas em fila o seu lugar 
na corda desde as 2h da manhã! De sábado para domingo, os arredores do 
trajeto do Círio não “dormem”. É belo ver Belém amanhecer com o mar de 
gente se formando aos poucos nas ruas. O badalar dos sinos da Igreja da 
Sé anunciam o início.

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

Após uma missa realizada pelo Arcebispo de Belém, a imagem parte para 
sua mais importante caminhada. O destino, de 3,6 quilômetros, é a Praça 
Santuário, o local onde de fato toda essa história teve início, quando Plácido 
encontrou a imagem que viria ser o maior símbolo de fé de todo um povo.

A maior das procissões, o coração de toda essa festa, é formado por di-
versos símbolos, por inúmeras homenagens, por um povo que acredita e 
transforma este em um momento único.

Pessoas vestem branco e saem de suas casas com os pés descalços. Entre-
gam-se a maior manifestação de fé do povo paraense e na maior procissão 
católica do mundo. São pagadores de promessas, voluntários, filhos desta e 
de outras terras, representantes de outras religiões que se unem à comuni-
dade cristã católica para vivenciar e sentir a força do Círio de Nazaré.

Por todo o caminho, fogos, flores, cânticos, lágrimas, agradecimentos, 
súplicas, penitência e alegria fazem da principal procissão do Círio, uma 
das mais fortes e envolventes manifestações de fé do planeta, um fenôme-
no que ganhou status de patrimônio imaterial e cultural da humanidade.

São cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas acompanhando a imagem 
na Berlinda e a cada ano o número cresce. Ao chegar na Praça Santuário, a 
procissão se encerra com uma missa e muitas homenagens. Mas a festa do 
Círio ainda não chegou ao fim.

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

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

It is during the morning of the second Sunday of October that the most 
expected moment of the festivity takes place. For many the Trasladação has not 
finish yet, hundreds of faithfuls  sleep at the Sé church to secure their spot in the 
procession. Pilgrims seated in the streets guarantee their place at the rope since 
2 am! From Saturday to Sunday the surroundings of the Círio route do not “sleep”. 
It is wonderful to see the sunrise in Belém with the sea of people gathering slowly 
in the streets. The ringing of the bells at the Sé church announce the beginning.

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

After a mass celebrated by the Archbishop of Belém, the image starts its most 
important journey. The destiny lays 3.6 km ahead at the Sanctuary Square, 
place where everything  begun when Plácido found the image which became 
the biggest symbol of faith of an entire State.

The biggest procession, the heart of the hole festivity, is constituted by many 
symbols, many tributes, by a population which believes, turning this moment 
into an unique experience.

People dress in white and leave their houses barefooted. They surrender to 
the biggest faith manifestation of the people of Pará and the biggest catholic 
procession of the world. They are pilgrims, volunteers, sons of this land and others 
that come from afar, members of other religions which unite with the Christian 
catholic community to experience and feel the power of the Círio de Nazaré.

Along the way: fireworks, flowers, chants, tears, gratitude, pleads, penance 
and joy make the main procession of the Círio, one of the strongest and most 
captivating manifestations of faith of the planet, a phenomenon which gained 
status of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

They are around 2 million people in the streets escorting the image in the 
Berlinda and each year the number of participants grow. When the image 
reaches the Sanctuary Square the procession is concluded with a mass and 
many tributes. But the festivity of the Círio has not ended yet.

However without a doubt the strongest and most impressive symbol of this 
procession is the rope of the Círio, attached to the Berlinda it conducts Our 
Lady, and is competed for by the pilgrims which demonstrate their faith by 
making a superhuman effort.

Each year, the Círio attracts a bigger number of pilgrims, uniting, besides the 
faithfuls of Belém and of other cities of the State, devotees of many regions of 
the country and even foreign visitors, all of which want to see and feel closely 
this indescribable manifestation.

O CÍRIO DE NAZARÉ
THE CÍRIO DE NAZARÉ 
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No sábado seguinte ao Círio, pela manhã, é realizada a ciclor-
romaria. Idealizada por um grupo de ciclistas, desde 2004 entrou 
para o calendário oficial, reunindo muito jovens. Com saída da Pra-
ça Santuário, no bairro de Nazaré, o trajeto muda todos os anos mas 
sempre percorre cerca de 9 km.

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

On the following Saturday of the Círio, during the morning, happens the 
ciclorromaria. Created by a group of cyclists, it entered the official calendar in 
2004, uniting many youngsters. Leaving the Sanctuary Square, in the neighborhood 
of Nazaré, the itinerary changes every year, but it is always of 9 km.

Planning: The Board of the Festivity has the support of the Cyclist Federation 
of Pará and Cyclist Association of Icoaraci.

CICLORROMARIA
CICLORROMARIA
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No mesmo sábado, ao entardecer, é a vez da juventude cristã prestar a 
sua homenagem à Nossa Senhora de Nazaré em uma procissão bem alegre 
e cheia de vigor, animada por um trio elétrico, é a Romaria da Juventude. A 
tradição foi iniciada em 2001, e o ponto de partida é sempre uma igreja ou 
comunidade católica de Belém, diferente a cada ano, por isso a Romaria da 
Juventude não tem um percurso ou tempo de duração definido. Em 2016, 
aconteceu o trajeto mais longo da romaria. A Praça Santuário é sempre o 
ponto de chegada da procissão que reúne milhares de jovens católicos, a 
maioria engajados em movimentos e pastorais de juventude das igrejas da 
região metropolitana de Belém.

Quem faz? A diretoria da festa conta com o apoio das paróquias e comuni-
dades católicas de jovens.

In the same Saturday, at sunset, it is time for the Christian youth to pay their 
tribute to Our Lady Of Nazareth in a very uplifting procession, commanded 
by a trio elétrico (a mobile music stage). It is the Youth Pilgrimage. The 
tradition began in 2001 and its starting point is always a church or a catholic 
community of Belém, which changes every year, that is why the youth 
pilgrimage has no stablished route or time duration. In 2016, the longest route 
took place. The Sanctuary Square is always the arrival point of the procession 
which unites thousands of catholic youngsters, which in their majority are 
engaged in youth movements and pastorals of churches from the metropolitan 
region of Belém.

Planning: The Board of the Festivity has the support of parishes and youth 
catholic communities.

ROMARIA DA JUVENTUDE
YOUTH PILGRIMAGE 
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No domingo posterior ao Círio ocorre uma das mais aguardadas 
procissões da quadra nazarena, a Romaria das Crianças, também 
conhecida como Círio das Crianças. Milhares de pequenos devotos 
que aprendem desde cedo a participar da tradição nazarena. Mui-
tos vestidos como anjinhos, acompanham o andor com a imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré pelas em um trajeto de pouco mais de 
3,5 km que dura cerca de duas horas. A Romaria acontece desde 
1990 e além do crescimento do número de crianças que participam 
da procissão a cada ano, nota-se também grande participação de 
idosos que veem na procissão infantil uma oportunidade de chegar 
mais perto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com 
mais tranquilidade.

Quem faz? A diretoria da festa conta com o apoio das paróquias e 
comunidades católicas.

On the following Sunday of the Círio happens one of the most expected processions 
of the Nazarene fortnight, the Children’s Pilgrimage, also known as the Children’s 
Círio. Thousands of little devotees, which are taught since young age to participate 
of the Nazarene tradition. Many dressed as angles, accompany the paso with Our 
Lady of Nazareth through the streets in a route of little over 3.5 km which takes 
around two hours. The pilgrimage happens since 1990 and besides the growth of 
children participating each year, it is noticeable a big number of elderly people 
which see the children’s pilgrimage as an opportunity to get closer to the pilgrim 
image of Our Lady of Nazareth with more ease.

Planning: The Board of the Festivity with the support of parishes and catholic 
communities.

ROMARIA DAS CRIANÇAS
CHILDREN’S PILGRIMAGE
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É a mais recente das romarias oficiais do Círio de Nazaré. Foi introduzida 
no calendário da festa em 2014 e ocorre no segundo sábado posterior à pro-
cissão do Círio. Com um trajeto de aproximadamente 9 km, a romaria dos 
corredores é realizada em forma de trote, uma corrida em baixa velocidade 
sem caráter competitivo, cronometragem ou premiação. A Praça Santuário é 
o ponto de partida e de chegada da procissão.

It is the most recent of the official pilgrimages of the Círio de Nazaré. It 
was introduced in the calendar of the Festivity in 2014 and takes place on the 
second Saturday after the procession of the Círio. With a route of approximately 
9 km, the runners pilgrimage is done at jog trot speed, a low speed race of non 
competitive character, with no time record or award. The Sanctuary Square is 
the starting and arriving point of this procession.

ROMARIA DOS CORREDORES
RUNNER’S PILGRIMAGE 
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É a penúltima e terceira mais antiga das procissões pertencen-
tes às festividades do Círio de Nazaré. No segundo domingo após a 
grande procissão, a Diretoria da Festa de Nazaré e as comunidades 
que fazem parte da Basílica Santuário reúnem-se em uma missa 
campal na Praça Santuário e ao final da missa conduzem a imagem 
peregrina até uma das comunidades pertencente à Basílica Santuá-
rio. Todos os anos uma comunidade é contemplada e a procissão é 
uma espécie de confraternização destas comunidades em agradeci-
mento a realização de mais um ano de festividades em homenagem 
à Nossa Senhora de Nazaré.

It is the second to last and the third eldest procession within the festivities of the 
Círio de Nazaré. On the second Sunday after the grand procession, the Board 
of the Festivity of Nazaré and the communities which integrate the Sanctuary 
Basilica unite in an outdoor mass on the Sanctuary Square and at the end of the 
mass they conduct the pilgrim image to one of the communities which belong 
to the Sanctuary Basilica. Each year a new community is endowed and the 
procession becomes a type of bonding within these communities in gratitude of the 
accomplishment of another year of festivities in honor of Our Lady of Nazareth.

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

On the next Monday, 15 days after the grand procession of the Círio de 
Nazaré, it is time for the people of Pará to say goodbye and pay their last 
tributes to the pilgrim image of Our Lady of Nazareth. The Recírio, the last of 
the 12 official processions of the Círio de Nazaré, is accompanied by hundreds 
of thousands of people and has the shortest route of all the pilgrimages. It 
is only 259 meters between the Sanctuary Basilica and the Colégio Gentil 
Bittencourt, to where the image is taken and where it will stay until the next 
year. At this moment another Círio de Nazaré ends and it is also in this moment 
that the expectation of the next Círio begins.

RECÍRIO
RECÍRIO



O CÍRIO É FEITO 
DE SÍMBOLOS

CÍRIO AND ITS SYMBOLS 
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Vários ícones tradicionais compõe a semiótica do Círio de Nazaré. Ele-
mentos que foram introduzidos ao longo dos séculos e se tornaram parte 
essencial da cultura nazarena. Sobreviveram sendo passados através de 
gerações como patrimônios e representantes cheios de significados da 
manifestação paraense, assim como a árvore e as bolas coloridas estão 
para o Natal, tais signos são parte da identificação do Círio.

The semiotics of the Círio de Nazaré is composed by many traditional 
symbols. Elements which were introduced along the centuries and which 
became an essential part of the Nazarene culture. They survived by being 
passed down through generations as meaningful heritages and representatives 
of this local manifestation. As the tree and colored balls are to Christmas, these 
elements are a part of the identification of the Círio.
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Como uma imagem tão pequena é capaz de mover uma multidão? 
Este é um dos grandes mistérios da festa da fé. A origem da tradição 
e a história da imagem estão intimamente ligados à lenda de Pláci-
do (vide primeiro capítulo do livro).

Atualmente existem duas imagens de Nossa Senhora de Nazaré. A 
“autêntica” ou “imagem do achado”, esculpida em madeira com 28 
cm de altura e que traz em seu colo o menino Jesus, segurando um 
globo; a imagem “peregrina” que, por motivos de segurança, passou a 
substituir a imagem original nas procissões do Círio a partir de 1969.

A imagem autêntica fica no altar-mor da Basílica Santuário, pro-
tegida por uma redoma de cristal entre obras de arte que represen-
tam anjos, nuvens e esplendores. Às vésperas do Círio, a imagem 
desce do Glória e fica mais perto dos fiéis durante toda a festividade.

 Já a “peregrina” cumpre toda a agenda de procissões e eventos 
oficiais do Círio. Esculpida pelo italiano Giacomo Mussner, não é, 
necessariamente, uma réplica da original. Nesta versão, a Virgem 
de Nazaré ganhou traços da mulher amazônica e o menino Jesus 
também se assemelha ao caboclo e ao índio da região.

How can such a small image be capable of moving such a giant crowd? This is 
one of the great miracles of the festivity of faith. The beginning of the tradition 
and the history of the image are intimately connected to the legend of Plácido 
(explained in the first chapter of this book).

Currently there are two images of Our Lady of Nazareth. The “authentic” or 
the “image which was found”, sculpted on wood with 28cm of hight and which 
brings in its arms baby Jesus holding a globe; and the “pilgrim” image which by 
safety measures began to substitute the original image in the pilgrimages of the 
Círio since 1969.

The authentic image stays in the main altar of the Sanctuary Basilica, 
protected by a crystal dome surrounded by art works which represent angles, 
clouds and splendors. Before the Círio the image is descended from its place 
in the altar to stay nearer the faithfuls during the entire festivity. While the 
“pilgrim image” fulfills the agenda of processions and official events of the Círio. 
Sculpted by the Italian Giacomo Mussner, it is not an exact replica of the original. 
In this version, the Virgin of Nazareth gained Amazonian features and the baby 
Jesus also resembles the natives of the region.

A IMAGEM
THE IMAGE 
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A redoma que guarda a imagem da padroeira está presente no Círio desde 
1855. Até este ano, era uma espécie de carruagem, estilo biga romana puxa-
da por cavalos, que levava a imagem, sempre no colo do bispo. Para vencer 
um atoleiro, os animais foram substituídos por uma corda emprestada às 
pressas e puxada pelos fiéis para desatolar a Berlinda.

Ao longo dos anos a Berlinda ganhou oratório, maquineta, laterais de 
cristal, a inclusão de ornamentação de flores, rodinhas, etc. Ela já foi de 
madeira, e a partir de 1963 foi substituída por uma de ferro e cristal.

A ornamentação da Berlinda é um trabalho meticuloso que leva cerca 
de 10 horas para ser concluído! Durante alguns anos, flores artificiais a 
enfeitavam, depois, flores de Belém, como “sorrisos de Maria”, até ganhar 
flores do sul e, após 1964, ganhar o colorido que vemos hoje. Em 2012, a 
novidade foi a utilização de flores vivas para ornamentá-la. Em cada pro-
cissão, ela recebe uma ornamentação diferente. É sempre uma expectativa 
aguardar a Berlinda da Trasladação passar para descobrir como ela está 
enfeitada e  no dia seguinte, no Círio, a mesma expectativa se repete.

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

The dome which secures the image of the patroness is a part of the Círio since 
1855. Until this year it was a type of roman style carriage pulled by horses 
which took always a chaplain or bishop whom held the image. One year it had 
to be taken out of a mud puddle, and so the animals were substituted by a 
borrowed rope which was pulled by the pilgrims.

Throughout the years the Berlinda gained an oratory, machinery, crystal 
laterals, the inclusion of flower ornamentation, wheels, etc. It used to be 
wooden, but since 1963 it was substituted by one made of iron and crystal.

The ornamentation of the Berlinda is a meticulous job which takes around 10 
hours to be concluded! During a few years, it was adorned with artificial flowers, 
afterwards with local flowers, such as “sorrisos de Maria” (Smiles of Mary), until 
it gained flowers from the south and after 1964 it became as colorful as we see 
it now. In 2002 the new feature were the live flowers as adornment. In each 
procession, it receives a different ornamentation. The appearance of the Berlinda 
in the Trasladação and the Círio is always awaited with great expectation due to 
the its different decoration from one day to the other.

Curiosity: The Berlinda which currently carries the patroness image was 
manufactured in 1964 by the sculptor João Pinto, in a baroque style and red 
cider wood, with a draped satin ceiling inside, crystal pendants, winged angels 
on the four corners and a proper mechanism for the fixation of the image. 
Currently it has rubber tires and a front helm, so that the Saint’s guard can “ 
stir it”. It is the fifth Berlinda in the Círio’s history.

A Berlinda
The Berlinda
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Berlindas: uma história de amor à Senhora de Nazaré

Tirando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, para a qual convergem todos os olhos do Círio, a berlinda que a conduz se 
transformou no ícone mais significativo da grande romaria. A corda é importante, sim, mas ninguém se fixa nela, ou nos carros 
alegóricos, da mesma forma como na berlinda, porque traz, em seu interior, o coração do Círio, que é Nossa Senhora de Nazaré. 
E quando a cidade de Belém diz, na manhã do segundo domingo de outubro, “lá vem ela”, é à Santa na berlinda a que se refere. 
Em outros momentos, a expressão serve para anunciar a chuva.

A palavra berlinda designava, originalmente, lindas e luxuosas carruagens construídas em Berlim, na Alemanha, no século 
XVIII. Eram usadas para transportar nobres ou religiosos, que conduziam a imagem de um santo durante deslocamentos, nas 
romarias. Em Belém houve apenas uma. O primeiro veículo do Círio era uma sege, simplesinha, que levou a imagem de 1793 até 
1884. Em 1885, o Governo ganhou uma berlinda de verdade, da qual não há registro iconográfico, e serviu ao seu propósito até 
1879, quando cedeu lugar à primeira berlinda no estilo oratório, tal como a que se vê, atualmente.

A primeira, em madeira, toda trabalhada em estilo barroco, coberta com folhas de ouro e lâminas de vidro bisotado, compondo 
as paredes, mandada construir por D. Antônio de Macedo Costa, estreou em 1880. Esteve no percurso da romaria por 23 anos, 
até que, em 1902, foi substituída por outra, mais longilínea, imponente, dourada, decorada com cabeças de anjos na parte supe-
rior. Essa resistiu até 1962 e aposentaram-na. A primeira, após negociação com o Cabido da Catedral, enviaram-na para a cidade 
de Bragança, no interior do Estado, onde é tratada como peça de alto valor histórico e ocupa lugar de amplo destaque no Museu 
de Arte Sacra da Diocese. A segunda acabou vendida para a cidade de São Miguel do Guamá, lá permanece como uma espécie de 
joia da coroa e sai apenas na romaria em honra da Senhora de Nazaré.

Em 1963, sob a justificativa de que havia necessidade de oferecer maior visibilidade para a imagem, a diretoria da Festa man-
dou confeccionar uma berlinda – a terceira da fase dos oratórios – de metal. Chamada de funcional, conseguiu ser unanimidade 
em rejeição. O imenso desprezo da cidade pela nova berlinda obrigou a construção de outra, preparada em regime de urgência-
-urgentíssima. Para a missão, chamaram o mais importante dos escultores paraenses, o desenhista João Pinto Martins, que exe-
cutou a tarefa ao longo de dez meses, em exaustivas jornadas noturnas e de final e semana. A nova e magnífica berlinda, quando 
saiu às ruas pela primeira vez, na trasladação de 1969, recebeu aplausos sem conta.

Inspirada nas anteriores, a atual é um primor de construção. João Pinto, que era devoto de Nossa Senhora de Nazaré, ofereceu-
-a de presente à cidade sem cobrar absolutamente nada pela obra de arte que, com pompa, dignidade e beleza raras, conduz a 
imagem da Senhora Peregrina pelos caminhos da história da devoção mariana em Belém do Pará.

• João Carlos Pereira é devoto de Nossa 
Senhora de Nazaré desde sempre. Jorna-
lista e professor universitário, é autor de 
obras de ficção e de natureza acadêmica. 
Membro da Academia Paraense de Letras, 
da qual é o Vice-Presidente, já presidiu o 
Conselho Estadual de Cultura do Pará e, no 
momento, se dedica à elaboração de uma 
coleção de livros sobre a história do Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré.

Berlindas: a history of love towards Our Lady of Nazareth 

Putting aside the image of Our Lady of Nazareth, towards which all the eyes of the Círio converge, the Berlinda which transports it became 
the most significant icon of the pilgrimage. The rope is also important, but nobody stares at it, or to the floats, the same way as to the Berlinda, 
because it brings in its inside the heart of the Círio, which is Our Lady of Nazareth. And when the city of Belém says on the morning of the second 
Sunday of October, “there she come”, they are referring to the Saint. In other moments, the expression is used to announce the rain.

The word Berlinda designated, originally, a beautiful and luxurious carriage constructed in Berlim, Germany, during the 18th century. They 
were used to transport nobles and religious men, which carried the image of a Saint during transfers and pilgrimages. In Belém there was only 
one. The first vehicle of the Círio was a simple carriage which took the image from 1793 until 1884. In 1885, the Govern won a real Berlinda, of 
which there is no iconographic record, and which fulfilled its purpose until 1879, when it gave space to the first Berlinda in an oratory style, the 
same as we see today.

The first in wood, carved in baroque style, covered with golden leaves and spindle glass blades walls, ordered by D. Antonio Macedo Costa, it 
debuted in 1880. It stayed in the pilgrim route for 23 years, until it was substituted in 1902, by a taller, more imposing, golden one, with angel 
heads decorating its upper part. This one lasting until 1962 when it was taken of route. The first, after negotiations with the Chapter of the 
Cathedral, was sent to the city of Bragança, in the inner state, where it is treated as a piece of high historic value and which occupies a spotlight 
place in the Sacred Art Museum of the Diocese. The second one ended up being sold to the city of São Miguel do Guamá, there it remains as a type 
of jewel of the crown and it only takes the streets in the pilgrimage in honor of Our Lady of Nazareth.

In 1963, under the excuse that it was necessary to offer a better  visualization of the image, the Board of the Festivity ordered a new Berlinda 
– the third of the oratory phase – in metal. Called functional, it managed to be unanimously rejected. The huge disregard of the city towards 
the new Berlinda forced the construction of another one urgently. And for that task the most famous sculpture of Pará was called, the drawer 
João Pinto Martins, which completed the project in ten months, in exhaustive nighttime and weekend work shifts. The first time the new and 
magnificent Berlinda took the streets, at the Trasladação of 1969, it was received under many applauses. 

Inspired by the previous ones, the current is a masterpiece of construction. João Pinto, which was a devotee of Our Lady of Nazareth, offered it 
as a gift to the city without charging absolutely nothing for the art work, which with luxury, dignity and rare beauty, conducts the image of the 
pilgrim Lady through the routes of the Marian devotion history in the city of Belém.

• João Carlos Pereira has always been a 
devotee of Our Lady of Nazareth. Journalist 
and university professor, author of fiction 
and academic pieces. Member of the Academy 
of Literature of Pará, of which he is vice-
president, has already presided the Council 
of Culture of the State of Pará, and currently, 
he is focused in the elaboration of a book 
collection about the history of the Círio of Our 
Lady of Nazareth.

João Carlos Pereira
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Diz a lenda que quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré 
foi encontrada por Plácido, vestia um manto. Tal tradição foi manti-
da ao longo dos anos. A imagem ganhou vários mantos decorados, 
bordados e cuidadosamente preparados para cada Círio. A riqueza 
e minúcia de detalhes é impressionante.

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

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

According to legend when the image of Our Lady Of Nazareth was found by 
Plácido, it wore a cloak. Such tradition was kept during the years. The image 
gained various adorned and embroidered cloaks which were meticulously 
prepared for each Círio. Its richness and detailing is astounding.

The confection of the first cloaks were made by Sister Alexandra, from the 
Congregation of the Daughters of Saint Ann, from the Colégio Gentil Bittencourt. 
She would make the cloak and the material would be donated by the faithfuls. 
After her death, in 1973, her former student and helper, Esther Paes França, 
took over the mission, a young lady which dedicated her manual skills and talent 
as a way of paying a tribute to Our Lady. Esther made 19 cloaks until 1992 
when she fell sick and other Catholics and renowned stylists began to draw and 
manufacture it annually.

The cloaks continued to be created in a rich and exuberant way. Mízar Bonna 
writer and expert of the Círio, was also in charge of various drawings of the 
cloak. In 2016 and 2017, the young and talented Aline Folha took charge of its 
creation and drawing.

O Manto
The Cloack



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

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 e Marilza Ramos

1998 (Trasladação) - Gesony

2000 - Mariazinha

2002 (Trasladação) - Mízar e Jorge

2004 - Mízar e Leleh Grelo 2017 - Aline e Marilza Ramos 2018 - Celeste Heitmann e Kátia Novelino
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O  PORQUÊ DO MANTO

Em 1700, Plácido encontrou a Imagem da Virgem de 
Nazaré já com manto.  Era uma capinha triangular e den-
tro escrito: Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, devo-
ção Portuguesa. No tempo de Jesus, José e Maria, usavam 
mantos. E o manto significa proteção aos devotos.

No achado, o  manto da nossa Imagem, estava sujo, 
desgastado. Então imaginamos seus primeiros mantos 
feitos em tecidos simples, mas, com amor por devotos 
das primeiras horas. A estória que  ELA  estava com 
“um manto de cetim azul, com gotas de orvalho, que 
brilhavam como perolas”, é parte da Lenda. E lenda é 
mentira enfeitada. Fosse de  estopa, algodão, tafetás ou 
brocados. Mas sempre um manto completava a beleza 
da  Imagem. O manto deve ter essa aparência de rico 
porque Maria é Rainha. (Salmo 44 (12-16)). Deve re-
produzir o resplendor solar das vestes da Mulher do 
Apocalipse de São João: ”Um sinal grandioso apareceu 
no céu, uma mulher vestida  com o sol”... daí, pedras 
com brilho e linhas douradas para nos dar o efeito do  
sol.  O pobre é quem mais quer ver beleza  no man-
to. E nem sempre sabem o por quê. Eu, por exemplo, 
sempre cuidei dele ser belo e simples.  Mas pobres de 
verdade me ensinaram coisas nesse trabalho, ao cha-
marem os responsáveis de “pão duro”, quando acham 
que ela “está pobrezinha”.

Dizer que “nos primórdios não faziam mantos devi-
do o alto custo” é piada moderna, pois esse alto cus-
to, não precisava acontecer. Temos foto de manto nos 
anos de 1800 em brocado com franjas e belo broche. 
Nos devotos que eram responsáveis da Devoção, espe-
cialmente após o primeiro Círio, haviam ricos também. 
A Irmã Alessandra só começou a preparar mantos para 
o dia do Círio após o ano de 1926 quando a imagem do 
Colégio Gentil passou a sair nas romarias e procissões 
substituindo a Imagem do Plácido. Antes disso as de-
votas faziam os mantos e era manto novo cada Círio.

Em 1953, ano de Sexto Congresso Eucarístico Nacio-
nal, a Imagem ganhou um manto que até hoje esta na 
Imagem que o povo chama de Original ou Autentica. 
Feito por Vivi Martins, esposa de um Diretor da Festa 
de Nazaré, não possui bordados. São jóias aplicadas em 
ouro e pedras. O cetim branco já foi mudado algumas 
vezes. Fica vestido nela, no  alto do Glória da Basílica 
de Nazaré. Foi um ourives que trabalhou e Vivi aplicou 
.Os 11 que eu criei e desenhei sempre inspirado em 
adornos da Basílica de Nazaré saíram bem em conta e 
os estilistas que bordaram e confeccionaram capricha-
ram para que ficassem lindos.

Nosso povo está sempre procurando fazer mantos 
novos e é lindo ver essa maneira de homenagear a 
MÃE DE DEUS, cantada com tanto entusiasmo na can-
ção de Roberto Carlos: “CUBRA-ME COM O SEU MAN-
TO de AMOR!”

THE MEANING OF THE CLOAK

In 1700, Plácido found the image of the Virgin of Nazareth 
covered by a cloak. It was a small triangular cloak and on its inside 
was written: Our Lady of Nazaré of the Exile, Portuguese devotion. 
In the time of Jesus, Joseph and Mary, used cloaks. So the cloak 
means protection for the worshippers. 

When the image was found its cloak was dirty and worn out. So 
we imagine that the first cloaks were made with simple fabrics, 
but with love by the first worshippers. The story which says that 
SHE was with “a blue satin cloak, with dew drops, which sparkled 
like pearls”, is part of the tale. And a tale is just an adorned lie. 
May it be of tow, cotton, taffeta or brocaded the cloak always 
complemented the beauty of the image. The cloak must have 
always a rich appearance because Mary is the Queen. (Psalm 
44 (12-16)). It must replicate the solar splendor of the garment 
of the Women of the Apocalypse of Saint John: “A great sign 
appeared in heaven: a woman clothed with the sun…” And that 
is why brilliant stones and golden threads are used to give us the 
effect of the sun. The poor are the ones which most want to see 
the beauty of the cloak. But they don’t always know why. I always 
made sure that it would look beautiful but simple. But the poor 
people taught me in this work, by saying that the responsibles 
were “greedy”, when they thought that it would look too poor.

To say that: in the beginning the cloaks weren’t made because 
of the high cost; is a modern joke, for those high costs do not need 
to happen. We have pictures of the cloaks from 1800 in a brocade 
with fringes and a beautiful brooch. Among the worshippers 
responsible for the Devotion were also rich people, specially after 
the first Círio. Sister Alessandra only started to make cloaks for 
the day of the Círio after 1926, when the image of the Colégio 
Gentil started to take place in the pilgrimages and processions 
replacing Plácido’s image. Before that the lady worshippers made 
the cloaks and it was a new one at each Círio.

In 1953, year of the 6th National Eucharistic Congress, the 
Image gained a cloak which until today remains on the Image 
which the people call Original or Authentic. Made by Vivi Martins, 
wife of a Director of the Board of the Festivity of Nazaré, it has no 
embroidery. They are jewels applied in gold and stones. The white 
satin was changed a few times. It stays covering the image, in the 
heights of the Glory of the Nazaré Basilica. A goldsmith did the 
work and Vivi applied the jewels.

The 11 cloaks which I created and drew were always inspired by 
the ornaments of the Basilica of Nazaré, were never overpriced and 
the stylists which embroidered and produced it always elaborated 
it carefully so they would turn out lovely.

Our people are always making new cloaks and it is beautiful to 
see this manner of paying their tribute towards the MOTHER OF 
GOD, sung with such enthusiasm in the song of Roberto Carlos: 
“COVER ME WITH YOUR CLOAK OF LOVE!”

Mízar Klautau Bonna
• Escritora, jornalista e poeta, Mízar Klau-
tau Bonna tem oito livros publicados sobre 
o Círio de Nazaré e muitas outras obras 
acerca do assunto. É devota de Nossa Se-
nhora, desenhou 11 mantos para a Virgem 
de Nazaré, além de ter trabalhos destaca-
dos nos anais da Câmara Municipal de Be-
lém e da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará.

• Writer, journalist and poet, Mízar Klautau 
Bonna has eight published books on the Círio 
de Nazaré and many other works on the 
subject. She is a devotee of Our Lady, designed 
11 cloaks for the Virgin of Nazareth, and 
has featured works in the annals of the City 
Council of Belém and the Legislative Assembly 
of the State of Pará.
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Um dos símbolos mais famosos e controversos, a corda é um verdadeiro 
objeto de redenção, de superação, força e simboliza o sofrimento de Cristo 
nas mãos e pés dos devotos, que disputam até por seus pequenos pedaços 
ao final da procissão.

A corda surgiu em 1855, em um dos primeiros Círios que ainda acontecia 
pela tarde. Ela foi usada para desatolar a Berlinda após o transbordamento 
da Baía do Guajará, após uma chuva intensa. Foi um comerciante que sur-
giu com uma corda para que os fiéis pudessem tirá-la do atoleiro. Assim 
ela pode chegar ao seu destino. A partir daí, os organizadores passaram a 
levar uma corda por precaução. Trinta anos depois, em 1885, a corda foi 
oficializada como peça importante do Círio de Nazaré.

Em 1924, o então arcebispo de Belém, João Irineu Jofilly, decretou que a  
berlinda que levava a imagem da Santa e os carros que recebiam os objetos 
em cera dos promesseiros, iam ser transformados em andores e levados 
nos ombros dos homens, dispensando a Corda. A decisão não foi bem re-
cebida pelo povo e pela mídia: ganhou as páginas de jornais de fora do Es-
tado e foi assunto no parlamento local e na Câmara dos deputados. Mesmo 
assim, a mudança permaneceu por quatro anos. Após dom Irineu deixar 
a arquidiocese, em 1931, o então interventor do Pará, tenente Magalhães 
Barata garantiu o retorno da Berlinda e da corda, decisão que foi comemo-
rada com foguetório pelo povo! Mas a corda sempre foi polêmica, pelo fato 
da área de dentro da corda ficar superlotada e dificultar o andamento da 
procissão, com a Berlinda sempre parando. A multidão crescendo cada vez 
mais e o número de jovens na corda é cada vez maior, especialmente na 
Trasladação, a única outra romaria oficial que possui a presença do ícone.

Com mais de 400m de comprimento e feita retorcida em fibra de sisal, os 
pequenos espaços são disputados pela juventude que se sacrifica na corda 
para agradecer ou pedir por uma aprovação nos estudos, por um problema 
de família ou por simplesmente, aderirem com afinco a tradição.

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

One of the most famous and controversial symbols; the rope is a true object 
of redemption, resilience, strength and it symbolizes the suffering of Christ on 
the feet and hands of the devotees, which dispute each little piece of it at the 
end of the procession.

The rope appeared in 1855, during one of the first Círios which took place 
still during the afternoon. It was used to get the Berlinda unstuck from a mud 
puddle due to the overflow of the Guajará Bay, after an intense shower. It was a 
businessman who appeared with a rope so that the faithfuls could pull it out of 
the mud. Thanks to the effort it was able to arrive at its destiny. From that point 
on the organizers started to take a rope as a safety measure. Thirty years after, in 
1885, the rope became officially an important piece of the Círio de Nazaré.

In 1924, the archbishop of Belém at the time, João Irineu Jofilly, declared 
that the Berlinda which took the image of the Saint and the cars which took 
the wax objects of the pilgrims, we’re going to become a Paso which would be 
carried by men on their shoulders, therefore dismissing the rope. The decision 
had a negative reaction by the population and media: it was published on outer 
state newspapers and was discussed in the regional parliament and the lower 
house. And even so the measure was kept for four years. After Dom Ireneu left 
the archdiocese , in 1931, the current intervenor of the State, Tenent Magalhães 
Barata guaranteed the return of the Berlinda and of the rope , the decision 
was celebrated by the people with fireworks. But the rope was also polemic, 
by the fact of the inside space of the rope being overcrowded and therefore 
delaying the progress of the procession, with the Berlinda always stopping. The 
crowd continued to increase along with the number of youngsters at the rope, 
specially during the Trasladação, the only other official procession which has 
the presence of the icon. 

It has a length of over 400m and is made by twisted sisal fibers, the small 
spaces are disputed by the youngsters which sacrifice themselves at the rope to 
thank or pled their entry in a university, a family problem or simply to join with 
diligence the tradition.

Curiosity: During the 90’s the rope was attached and uncoupled from the 
Berlinda various times, always generating debate. It was in 2004 with the 
introduction of the so called “stations” of the rope and with a new linear 
format, that the rope started to offer more safety and less problems. In 2009, a 
new project was presented, with oval shaped stations, allowing better traction 
and speeding the progress with total safety for the pilgrims.

A Corda
The Rope
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Treze carros acompanham a romaria do Círio, além da Berlinda, 
símbolos importantes da devoção, que levam consigo os objetos de 
promessa e velas que os promesseiros carregam que carregam du-
rante a procissão. São eles: Carro de Plácido, a Barca dos Escoteiros, 
Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portugue-
sa, Barca com Remos, Carro D. Fuas Roupinho, Carro da Santíssima 
Trindade e quatro Carros de Anjos.

 O carro retrata o momento em que Dom Fuas, no dia 14 de julho 
de 1182, ao perseguir uma caça, foi salvo da morte à beira de um 
precipício, ao pedir a proteção de Nossa Senhora de Nazaré.

Este carro passou a fazer parte da procissão em 1803, a mando 
do governador da Província, Marcos Antonio de Brito, em atendi-
mento a um pedido de dona Maria I, rainha de Portugal. Naquela 
época, o carro era pequeno e mostrava apenas um quadro de Dom 
Fuas sendo salvo pela Virgem. Com o tempo, ganhou uma versão 
em três dimensões, incluindo a alusão ao salvamento de 12 maru-
jos, que escaparam de um naufrágio na costa da Guiana Francesa, 
ao invocarem Nossa Senhora.

A participação das crianças é uma tradição  no Carro dos Anjos. 
O costume de vesti-las assim durante a procissão é antigo. A filha 
de Ângelo Custódio, costumava abrir a procissão montada em um 
cavalo, vestida de arcanjo com a Bandeira do Brasil, graças a uma 
promessa do pai. Depois, o Círio ganhou o Carro em sua homena-
gem, chamado Anjo Custódio. Os demais carros vieram depois, le-
vando crianças fantasiadas de anjos, representando a “pureza dos 
serafins”. Até hoje, os pais fazem a inscrição na Basílica meses antes 
do Círio para que seus filhos acompanhem a procissão nos carros.

Curiosidade: O Círio de Nazaré teve ainda, a partir de 1826, o Carro 
dos Fogos, no formato de um castelo, por determinação do governador 
da Província, Félix Pereira Burgos, ostentando as bandeiras de todos 
os países católicos. Esse carro seguia na frente da procissão, e a quei-
ma de fogos anunciava a chegada da berlinda. Mas na década de 80 
do século XX, devido aos inúmeros edifícios que surgiram ao longo do 
trajeto, a Diretoria da Festa decidiu retirar esse carro da procissão.

.

Besides the Berlinda there are other thirteen carts in the Círio pilgrimage, they 
are import symbols of devotion that collect objects of promises and candles which 
the pilgrims carry during the procession. They are: the Plácido cart, the Scouts 
Boat, the New Boat, the Promises Basket, the Candle Boat, the Portuguese Boat, 
the Oar Boat, the D. Fuas Roupinho Cart, the Holy Trinity cart and the angels cart.

The cart depicts the moment in which Dom Fuas, in July 14 1182, during a hunt was 
saved from the near death of falling in an abysm by pleading to Our Lady Of Nazareth.

This cart was included in the procession in 1803, by statement of the Governor 
of the Province, Marco Antonio de Brito, while attending a request of D. Maria I, 
Queen of Portugal. At the time, the cart was small and only showed a painting 
of Dom Fuas being saved by the Virgin. As time passed it gained a 3D version, 
including the reference of the salvation of 12 sailors which escaped from a 
drowning on the shores of the French Guiana by pleading to Our Lady.

The participation of children in the angle cart is traditional. The habit of 
dressing them this way during the procession is old. The daughter of Ângelo 
Custódio used to open the procession riding a horse, dressed as an archangel 
holding the flag of Brazil due to a promised made by her father. Afterwards the 
Círio gained a cart in her honor called Anjo Custódio (Angle Custódio). The other 
carts came afterwards, carrying children dressed as angles representing the purity 
of the seraphims. Until today the parents enroll their children at the Basilica 
months before the Círio so that the kids can accompany the procession in the carts.

Curiosity: the Círio de Nazaré had also in its procession since 1826, the 
fireworks cart, shaped as a castle by determination of the Governor of the 
Province, Félix Pereira Burgos, displaying the flags of all the catholic countries. 
This cart would go in front of the procession, and would fire fireworks to 
announce the arrival of the Berlinda. But in the 80’s, due to the amount of 
buildings which were built along the itinerary of the procession, the Board of the 
Festivity decided to exclude it from the pilgrimage.
 

Os Carros dos Milagres e das Promessas
The miracles and promises carts 
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Considerado um dos maiores ícones da Festa de Nazaré, o cartaz 
do Círio está nas portas, janelas, paredes e vitrines de residências, 
instituições e estabelecimentos comerciais; colado ou até emoldu-
rado, a testemunhar para quem chega ou passa a devoção em Nossa 
Senhora de Nazaré.

Com 66 cm de altura e 47 cm de largura, o cartaz é uma prova 
de fogo para a equipe de criação da Agência Mendes Publicidade, 
que desde 1991 doa a peça para a Diretoria da Festa. A equipe é 
composta, inclusive por jovens publicitários, que se envolvem no 
desafio criativo de recriar todos os anos um dos ícones de divulga-
ção e promoção da festa, liderada por Oswaldo Mendes Neto, filho 
de Osvaldo Mendes Filho, diretor de Marketing da Festa.

A cada ano, um fotógrafo é escolhido para fazer a foto do cartaz. A 
imagem do cartaz também é reproduzida em outras peças, princi-
palmente em camisas, após liberação pelos diretores da festividade. 
São liberados inicialmente 100 mil transfers, a um custo simbólico 
de R$ 0,50. Em muitos casos, a Diretoria autoriza o uso do transfer, 
apenas mediante a assinatura de um documento. Segundo o publi-
citário, essa é uma medida mais disciplinadora, a fim de evitar o uso 
indiscriminado da imagem oficial da Festa

Legenda do cartaz 2019: Com fotografia de Tarso Sarraf, a peça 
foi inspirada no tema do Círio deste ano. “Maria, mãe da igreja” e 
faz uma homenagem à Igreja Mãe e retrata os vitrais da Catedral 
Metropolitana de Belém em alusão ao aniversário de 300 anos da 
Diocese da capital.

Considered to be one of the biggest icons of the festivity, the poster of the Círio 
can be seen on doors, windows and walls of houses, institutions and commercial 
establishments; glued or even framed, to testify to those who arrive or pass by the 
devotion to Our Lady of Nazareth.

With 66cm of height and 47cm of width, the poster is a mind cracker for the 
creation team of the agency Mendes Publicidade, which since 1991 creates and 
donates the poster to the Board of the Festivity. The team is constituted by young 
advertisers – leaded by Oswaldo Mendes Neto, son of Oswaldo Mendes Filho 
(Marketing Director of the Festivity) –  which take up the challenge of recreating 
every year one of the promotion and advertising icons of the festivity.

Each year, a photographer is chosen to take the picture of the poster. The 
image of the poster is also reproduced on other pieces, specially t-shirts; after 
the liberation of the directors of the festivity. Initially 100 thousand transfers are 
liberated, at the nominal price of R$ 0,50. In many cases, the Board authorizes the 
usage of the transfer through document signing. According to the advertiser, this is 
one of the most orderly measures, to avoid the indiscriminate usage of the official 
image of the festivity.

Caption of the 2019 poster: Photo by Tarso Sarraf, the piece was inspired on the 
theme of this years Círio, “Mary, mother of the church”. It is a tribute to the Mother 
Church and pictures the glass stained windows of the Metropolitan Cathedral of 
Belém in reference to the 300th anniversary of the Capital’s diocese.

O Cartaz
The Poster 
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Um dos hinos mais entoados e que representa o Círio como nenhum outro, 
“Vós sois o Lírio Mimoso”, completa 110 anos em 2019. Foi apresentado 
ao povo por um coral, em 24 de outubro de 1909, no lançamento da pe-
dra fundamental da Basílica de Nazaré. Composto pelo músico paraense 
Ernesto Antonio Dias e escrito por Euclides Corrêa de Faria, maranhense 
radicado no Pará, nasceu em homenagem à Senhora da Providência, patro-
na dos padres barnabitas.
Anos depois, padre Afonso Di Giorgio, vigário de Nazaré, fez uma peque-
na inclusão nas estrofes: o nome de Nossa Senhora de Nazaré, que já era 
cantado no Círio com grande alegria pelo povo. Assim, “Vós sois o Lírio 
Mimoso”, tornou-se o hino oficial da devoção do povo do Pará para com a 
Virgem de Nazaré.
Outras canções se tornaram também verdadeiros hinos, entoados durante 
a procissão, como Senhora da Berlinda e Maria de Nazaré. Além disso, vá-
rios corais de louvor a Virgem são formados por jovens e crianças, como o 
“Cantinho São Rafael”, coral de uma das instituições assistidas pela Direto-
ria da Festa e pelas Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN).

One of the most chanted hymns and which represents the Círio like no other, 
“Ye are the delicate Lily”, completes 110 years in 2019. It was showcased to the 
people by a choir, on October 24 1909, during the launch of the fundamental 
stone of the Basilica of Nazaré. With melody by the local musician Ernesto 
Antonio Dias and lyrics by Euclides Corrêa de Faria, the tribute to the Lady of 
the Province and patroness of the Barnabit priests was born.
Years later, Father Afonso Di Giorgio, Vicar of Nazaré, made a small inclusion 
in the verses: the name of Our Lady Of Nazareth, which was already sung at 
the Círio with great enthusiasm by the people. That way , “Ye are the delicate 
Lily” became the official hymn of the devotion of the people of Pará towards the 
Virgin of Nazaré.
There are other songs which also became true hymns chanted during the 
procession, as “Senhora da Berlinda” and  “Maria de Nazaré”. Besides that 
many praise choirs to the Virgin are formed by youngsters and children, as the 
“Cantinho São Rafael” choir of one of the institutions assisted by the Board of 
The Festivity and by the OSPA ( Social Works of the Parish of Nazaré).

Hinos
Hymns
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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
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)

VÓS SOIS O LÍRIO MIMOSO
YE ARE THE DELICATE LILY 



O CÍRIO É FEITO 
DE GENTE

People of the Círio 
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A grandiosidade do Círio de Nazaré exige extremo planejamento 
e organização para a realização de absolutamente tudo que envolve 
a maior festa do povo paraense. Para isso, a Arquidiocese de Belém 
e as Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré contam 
com fundamental ajuda de uma Diretoria para a Festa de Nazaré.

Criada há mais de um século, estão entre suas funções desta di-
retoria a captação de recursos, realização de eventos, organização 
das programações, divulgação, manutenção do patrimônio além 
de outras dezenas de atribuições relacionadas a festa, o que lhe 
exige uma atuação presente e constante não só durante os meses 
próximos ao Círio, mas durante todo o ano. Mas o compromisso 
maior de todas as pessoas que integram a Diretoria da Festa de 
Nazaré é a evangelização. Por isso, todos os escolhidos são pesso-
as com notável trajetória de serviços pastorais em suas paróquias, 
geralmente casais engajados. 

A Diretoria da Festa de Nazaré é renovada a cada dois anos e o 
trabalho do grupo é sempre acompanhado de perto pela congrega-
ção dos Padres Barnabitas e pela Arquidiocese de Belém. Além de 
todo o trabalho físico, para levar um novo Círio de Nazaré às ruas 
de Belém todos os anos, a diretoria também tem uma preparação 
espiritual frequente, o que resulta em um trabalho primoroso e es-
piritualmente compensador.

Nos dias atuais, a Diretoria da Festa de Nazaré é formada por um 
presidente e um coordenador, além dos diretores executivos que tra-
balham com vertentes específicas como arraial, decoração, evangeli-
zação, eventos, marketing e patrimônio. Também integram a diretoria 
um administrador financeiro, um secretário e um assessor jurídico.

For an event of the magnitude of the Círio de Nazaré to happen with absolutely 
everything which involves the biggest festivity of the state, it is necessary 
an exceptional planning and organization. And for that, the Archdiocese of 
Belém and the Social Works of the Parish of Our Lady of Nazaré count with the 
fundamental support of the Board of the Festivity.

Created over a century ago the committee has duties such as: fundraising, 
planning of events, organization of the agenda, promoting and maintenance 
of the assets; among dozens of others responsibilities related to the festivity, 
which demand a present and continuous operation during the hole year 
through and not only during the months which are near the Círio. But the 
biggest commitment of all the members of the Board of the Festivity is with the 
evangelization. And that is why all the members are people with an outstanding 
track of pastoral services in their parishes and are usually committed couples.

The Board of Directors of the Festivity of Nazaré is renewed every couple of 
years and the groups work is always accompanied closely by the congregation 
of Baranabit Priests and by the Archdiocese of Belém. Besides all the physical 
labour which involves taking a new Círio de Nazaré to the streets every year, the 
board has also a frequent religious preparation, which leads to an exquisite work 
and the fulfillment of their spirit.

Currently, the Board of Directors of the Festivity of Nazaré is constituted 
by a president and a coordinator besides the executive directors which work 
with specific elements as the: arraial, decoration, evangelization, events, 
marketing and assets. A financial manager, a secretary and a legal adviser 
also integrate the team.

A DIRETORIA
THE BOARD OF DIRECTORS 
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Há 45 anos, homens dedicam-se voluntariamente à proteção do bem 
emotivo mais precioso de todo o estado do Pará: a imagem de Nossa Se-
nhora de Nazaré. A Guarda da Santa foi criada em 1974 inicialmente com 
o objetivo de proteger a Berlinda durante as procissões que compõem o 
Círio de Nazaré. É a primeira guarda católica sobre a qual se tem notícias 
na época em todo o Brasil e até hoje serve como parâmetro para a implan-
tação de modelos semelhantes em paróquias por todo o Brasil.

De lá pra cá, a Guarda da Santa cresceu não só em tamanho, mas também 
em responsabilidade. Hoje, são mais de 1.600 pessoas atuando na guarda 
durante todo ano com a função de proteger não só a imagem e a Berlinda, 
mas também de colaborar com outras forças para garantir a segurança dos 
fiéis durante as procissões, e também zelar e proteger outros patrimônios 
da festa de Nazaré como a Basílica Santuário e a Praça Santuário. Nas se-
manas que antecedem e precedem as procissões do Círio, o número de 
guardas da Santa sobre para mais de 2 mil pessoas.

Para integrar a Guarda da Santa é preciso ter pelo menos 18 anos de ida-
de, ser católico e ser indicado por alguém que já faz parte da guarda. Existe 
uma tradição em algumas famílias que já somam três gerações dedicadas 
ao grupo: avô, pai e filho. Todos eles mantêm uma agenda intensa de com-
promissos com a guarda durante o ano. Além da atuação efetiva tanto na 
Basílica Santuário quanto nas comunidades atendidas pelas Obras Sociais, 
eles também passam por momentos de espiritualidade e evangelização.

Antes formada apenas por homens, recentemente a Guarda da Santa 
passou a aceitar também mulheres em seu quadro, e hoje elas já represen-
tam quase 20% do efetivo do grupo.

For 45 years men dedicate themselves as volunteers in the protection of the 
most precious an emotional asset of all of the state of Pará: the image of Our 
Lady of Nazareth. The Saint’s Guard was created in 1974. In  the beginning 
its purpose was to protect the Berlinda during the processions which form the 
Círio de Nazaré. It is the first formed catholic guard of Brazil and till today it 
serves as a reference of implementation model for similar guards of parishes 
from all over the country.

Since then, the Saint’s Guard has grown not only in size, but also in 
responsibilities. Today, there are over 1.600 people working in the guard during 
the hole year around with the task of protecting not only the image and the 
Berlinda, but also of collaborating with other forces to guarantee the safety of 
the faithfuls during the processions and also of protecting other assets of the 
festivity of Nazaré, such as the Sanctuary Basilica and the Sanctuary Square. 
During the weeks before and after the the Círio’s procession the number of 
guards goes up to two thousand.

To be accepted into the Saint’s Guard one has to be: over 18 years of age, 
catholic and be pointed out by a Guard in duty. There is a tradition in a few 
families which add up to three generations of guards: grandfather, father and 
son. All of which have an intense agenda of obligations towards the Guard 
during the whole year. Besides working effectively in the Sanctuary Basilica 
and in the communities served by the Social Works, they also undergo moments 
of spirituality and evangelization.

Consisting only of men in the beginning, recently the Saint’s Guard 
started accepting women in the group and today they represent 20% of the 
group’s effective body.

A GUARDA DA SANTA
THE SAINT’S GUARD
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Parece que na medida em que o Círio de Nazaré vai se aproxi-
mando, Belém vai dobrando de tamanho. Nos dias que precedem 
a grande procissão do domingo, as ruas vão ficando mais cheias, o 
trânsito também se avoluma e os pontos turísticos da cidade ficam 
mais concorridos. Isso porque Belém recebe milhares de pessoas 
nesta época do ano, vindas de todos os cantos do Brasil e do mundo.

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Turismo, pelo 
menos 80 mil pessoas chegam a Belém todos os anos na época do 
Círio de Nazaré.  É comum ser recebido com música, dança e festejo, 
na área do desembarque no aeroporto, na rodoviária ou nos termi-
nais hidroviários. 

Mas há também quem chegue a Belém andando. Ou melhor, pe-
regrinando. Todos os anos, tradicionalmente, grupos de romeiros 
saem de cidades vizinhas rumo a Belém em uma caminhada que 
pode durar dias. Alguns grupos deixam sua cidade com até uma 
semana de antecedência, e iniciam uma peregrinação pelo acos-
tamento das rodovias que trazem à capital do estado. Por todo o 
caminho eles recebem apoio emocional de motoristas e transeun-
tes, que os incentivam com pequenos gestos. Mas também há ajuda 
efetiva, de comerciantes e moradores, que oferecem comida, água e 
descanso ao longo do caminho.

Mas os sacrifícios e as demonstrações de fé para Nossa Senhora 
de Nazaré não param por aí. Na procissão de domingo, os milhares 
de promesseiros também externalizam sua gratidão à padroeira 
dos paraenses das mais diversas formas. A mais famosa delas é o 
pagamento de promessas na corda do Círio, importante símbolo 
da procissão. Mas há também quem agradeça acompanhando toda 
a procissão de joelhos; carregando objetos que simbolizam a con-
quista de um bem material, ou uma parte do corpo feita de cera, 
simbolizando a cura de alguma doença; levando filhos pequenos 
vestido de anjinhos. Cada um sempre encontra uma forma de agra-
decer à Nossa Senhora por uma graça alcançada.

The closer it gets to the Círio, it seams that Belém starts to double its size. Days 
before Sunday’s grand procession, the streets get more crowded, the traffic also 
gets heavier and the touristic spots become gathering points. It’s because Belém 
receives thousands of people during this time of the year, which come from all 
over the place, from inside and outside of the country.

According to numbers of the State’s Tourism Department each year at least 80 
thousand people arrive at Belém during the season of the Círio de Nazaré. It is 
common to be welcomed with music, dance and festivity at the arrival areas of 
airports, bus stations and Fluvial Terminals.

But there are also those who arrive at the city by feet. Traditionally every year, 
groups of pilgrims leave the nearby cities towards Belém in a walk that can take 
days. Some groups take up to a week walking on the roadsides which lead to the 
state’s capital. Throughout their journey they receive the emotional support of 
drivers and people that pass by, which encourage them with small gestures. But 
there are also the effective assistance of small businesses and of locals which 
offer food, water and places for resting along the way.

During the Sunday procession, the pilgrims demonstrate their gratitude 
towards the patroness of Pará in the most diversified manners. The most famous 
of them is the payment of a promise by pulling the rope of the Círio, an important 
icon of the procession. But there are also those who will thank the Virgin by 
accompanying the procession on their knees; others carry an object which 
symbolizes the achievement of a material possession, or carry a body member 
made of wax symbolizing the cure of an illness; and some dress their children as 
angels. Each one finds their way to thank Our Lady for the fulfilled grace.

PROMESSEIROS E ROMEIROS
PILGRIMS AND FAITHFULS 
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O Círio de Nazaré mobiliza a solidariedade de milhares de pessoas, que 
oferecem a sua força de trabalho para ajudar outras pessoas durante a pro-
cissão. São os voluntários que doam copos de água aos promesseiros, que 
acompanham um pagador de promessas em suas procissões de joelhos, 
jovens evangélicos que disponibilizam toda a estrutura de sua igreja para 
acolher, alimentar e cuidar de romeiros.

Destacamos o trabalho da Cruz Vermelha, que desde 1981 mobiliza cer-
ca de 5 mil pessoas que se dedicam ao pronto atendimento de romeiros 
nas diversas procissões durante a quadra nazarena. Só no domingo do Cí-
rio são mais de 3.400 pessoas. São jovens e adultos recrutados em escolas 
de ensino médio, universidades, ONGs, associações etc., e que começam 
um treinamento, meses antes, para oferecer um trabalho rápido e eficaz, 
garantindo a integridade física de quem precisa.

A Casa de Plácido e obras sociais
Neste ano de 2019, a Casa de Plácido completou 10 anos de fundação. É um 

dos espaços que mais traduzem os sentimentos de solidariedade e compai-
xão no Círio de Nazaré. Um espaço especialmente construído para acolher 
romeiros que chegam a Belém para o Círio de Nazaré, muitas vezes sem nem 
ter onde ficar. O espaço tem mil metros quadrados e até a sua construção se 
deu a partir da doação de centenas de fiéis. Localizada no térreo do Centro 
Social de Nazaré, a Casa de Plácido é equipada com banheiros, refeitório, 
sala de repouso, ambulatórios e outros espaços. Nos dias que antecedem o 
Círio, dezenas de voluntários se revezam no atendimento de romeiros que 
chegam em qualquer hora do dia ou da noite. Esses romeiros são recebidos 
com toda atenção, recebendo massagem nos pés, alimentação, água e aten-
dimento ambulatorial para checar suas condições de saúde.

Obras Sociais – Para além de ações voluntárias pontuais – e superim-
portantes – durante a quadra nazarena, o Círio de Nazaré transborda este 
sentimento de solidariedade e prestação de serviços à comunidade para 
todo o resto do ano. Com as doações feitas durante todo ano e principal-
mente durante o Círio de Nazaré, as Obras Sociais da Paróquia de Nazaré 
mantém dezenas de trabalhos que atingem de forma significativa milhares 
de pessoas das mais diversas faixas-etárias. Entre estes trabalhos estão 
a manutenção de creches para crianças de dois a seis anos, atendimento 
e orientação sobre saúde bucal, programas de inserção de adolescentes 
no mercado de trabalho, atendimento social, oportunidade de emprego e 
renda com a realização de cursos diversos como manicure, culinária, cabe-
leireiro, bijuterias etc.; além de muitos outros serviços.

The Círio de Nazaré mobilizes the solidarity of thousands of people, 
which offer their work to help others during the procession. They’re 
volunteers which: donate cups of water to the pilgrims; support the 
pilgrims accompanying the procession on their knees; and are evangelical 
youngsters which offer all the structure of their church to shelter, feed and 
take care of the pilgrims.

We highlight the work of the Red Cross, that since 1981 gathers around 
5 thousand people to give first aid assistance to the pilgrims in the various 
processions which occur during the Nazarene fortnight. Only on the Sunday 
of the Círio they are over 3.400 volunteers. They are youngsters and adults 
recruited in high schools, universities, NGOs, associations, etc…, and which 
undergo training months before to be able to offer a quick and effective 
work, guaranteeing the physical integrity of those in need.

The Casa de Plácido and social works 
During this year of 2019, the Casa de Plácido completed 10 years since 

its foundation. It is one of the spaces which better translate the feelings of 
solidarity and compassion during the Círio de Nazaré. A space built specially 
to accommodate the pilgrims which arrive in Belém for the Círio de Nazaré 
and which, in many cases, have nowhere to stay. The space has 1.000 square 
meters and its construction was made through donations of hundreds of 
faithfuls. Situated on the ground floor of the Social Center of Nazaré, the Casa 
de Plácido is equipped with bathrooms, canteen, resting room, ambulatory 
and other spaces. During the days which precede the Círio , dozens of 
volunteers take turns to attend the pilgrims which arrive at any time of the 
day and of the night. These pilgrims are received with full attention, they get 
feet massage, food, water and outpatient care to check their health condition.

Social Works – Apart from these specific and extremely important volunteer 
actions during the Nazarene fortnight, the Círio de Nazaré overflows with the 
feeling of solidarity and provision of services towards the community for all the 
rest of the year. With the donations made during the year and specially during 
the Círio de Nazaré, the Social Works of the Parish of Nazaré maintains dozens 
of works which help in a significant way thousands of people from different 
age groups. Among these works are the maintenance of daycare facilities for 
children from two to six years, services and assistance in oral health, inclusion 
programs for teenagers in the job market, social services, job and income 
opportunities by offering manicure, cooking, hairdresser and costume jewelry 
courses, among many other services.

O VOLUNTARIADO
THE VOLUNTEERS





O CÍRIO É FEITO 
DE CULTURA

THE CULTURE OF THE CÍRIO 
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Há muito, o Círio de Nazaré ultrapassou as fronteiras da religiosidade, 
atraindo curiosos de culturas e religiões diversas. Paralelamente as pro-
cissões cristãs, acontecem manifestações culturais e cultivam-se hábitos 
que se tornaram tradição. O que chamam de “lado profano” do Círio, inclui 
música, dança, apresentações teatrais, folclore, etc, a ponto de transformar 
o Círio em um patrimônio cultural imaterial da Humanidade, em 2014. 
Para viver a festa dos paraenses de maneira completa é preciso também 
mergulhar na cultura que envolve o Círio.

It has been a while since the Círio crossed over the boarders of religiousness, 
attracting cultural curious people and diverse religions. Along with the 
Christian processions, cultural manifestations happen and the practice of habits 
become tradition. The so called “profane side” of the Círio includes music, dance, 
theatrical performances, folklore, etc, and was responsible for transforming the 
Círio into Intangible Cultural Heritage of Humanity, in 2014. To truly experience 
the festivity of Pará, you also need to immerse yourself in the culture which 
surrounds the Círio.
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Todos os anos, durante toda a quadra nazarena, o entorno da Ba-
sílica Santuário é tomado por uma feirinha de produtos tradicio-
nais. O Arraial de Nazaré é tão antigo quanto o próprio Círio. Surgiu 
junto com a primeira procissão, em 1793 e resiste até os dias atuais 
sem grandes modificações do que fora no século XVIII.

Desde sempre, foi um espaço dedicado ao lazer e entretenimen-
to. Começou com pequenas barracas onde era possível comprar ar-
tesanato, produtos indígenas e até pirarucu salgado. Ao longo dos 
anos, o arraial foi crescendo e incorporando outras atrações, como 
shows musicais, de teatro e um parque de diversões. Desde 1982, 
com a inauguração da Praça Santuário, logo em frente à Basílica 
Santuário, o arraial ganhou status de programação obrigatória du-
rante a quadra nazarena. 

Nas dezenas de barraquinhas ainda é possível encontrar produ-
tos de artesanato, artigos religiosos e lembrancinhas do Círio de 
Nazaré, mas o que predomina mesmo são as barraquinhas de co-
midas. Sejam elas as comidinhas típicas do estado do Pará, como o 
tacacá, o vatapá, a maniçoba e o caruru. Ou aquele tipo de comida 
que faz sucesso entre as crianças: batata frita, pipoca, churros e a 
insuperável maçã do amor.

O parque de diversões, que antes era resumido em um modesto 
carrossel, há mais de 25 anos, se transformou em um grande parque, 
com dezenas de atrações, que atraem milhares de pessoas durante os 
meses, e se mantém montado ainda por um bom tempo após a Festa.

O arraial também conta com shows musicais no palco da Praça 
Santuário. Todas as noites, centenas de pessoas acompanham as 
apresentações do Círio Musical, com bandas e cantores católicos 
do Brasil inteiro. Já passaram pelo palco, atrações como Pe. Fábio 
de Melo, Walmir Alencar, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Fafá de 
Belém, Pe. Zezinho, entre outros.

Every year during the Nazarene fortnight, the surroundings of the Sanctuary 
Basilica become a street market of traditional products. The Arraial de Nazaré 
is as old as the Círio itself. It began with the first procession, in 1793 and resists 
until today with very little changes since the 18th century.

Since always it has been a space dedicated to leisure and entertainment. It 
began with small stalls which sold crafts, indigenous products and even salted 
pirarucu (local fish). Throughout the years the arraial grew and gained other 
attractions, such as shows, plays, and an amusement park. Since 1982, with the 
inauguration of the Sanctuary Square, right in front of the Sanctuary Basilica, 
the arraial gained a status of essential event during the festivity of Nazaré.

At the dozens of stalls it is still possible to find crafts products, religions items 
and souvenirs of the Círio de Nazaré, but in their majority you will find food. May 
they be typical plates of Pará as the tacacá, vatapá, maniçoba and caruru, or the 
children’s favorites as french fries, popcorn, churros and the exceptional love apple.

The amusement park, which before was just a modest merry-go-round, 
has become a great park for the last 25 years, with dozens of rides which 
attract people during months and remains active for a long time after the 
end of the festivity.

The arraial has also musical shows on the stage of the Sanctuary Square. 
Every night hundreds of people attend the Musical Círio, with bands and catholic 
singers from all over the country. Father Fábio de Melo, Walmir Alencar, Anjos 
de Resgate, Rosa de Saron, Fafá de Belém and Father Zézinho are some of the 
famous people who had shows at  the event.

O ARRAIAL
THE  ARRAIAL
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Desde o ano 2000, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza o já tradicio-
nal Arrastão do Círio, um cortejo folclórico que se inicia logo após o final 
da Romaria Fluvial, no sábado pela manhã.

 Assim que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega à 
Escadinha do Cais do Porto, logo ouve-se o batuque dos marabaixos e al-
faias, acompanhados da melodia de trompetes e trombones. Em questões 
de minutos, o ato religioso automaticamente se transforma em uma mani-
festação cultural e artística.

 Enquanto a imagem segue o seu caminho em uma nossa procissão, o 
cortejo do Arraial do Pavulagem segue em outra direção, levando outros 
milhares de pessoas pelas ruas do centro histórico de Belém ao som de 
ritmos regionais como o carimbo, a marujada e a mazurca. No centro de 
toda a festa, um enorme adereço em formato de embarcação, lembrando 
os tradicionais brinquedos de miriti, símbolos do Círio. Brincantes trajan-
do roupas floridas e chapéus de palha com fitas coloridas lotam as ruas 
do cortejo. O Arrastão é uma das manifestações culturais mais bonitas e 
animadas do Círio.

Since 2000, the Instituto Arraial do Pavulagem conducts the traditional 
Arrastão do Círio a folkloric parade that begins right after the end of the 
Fluvial Pilgrimage, during Saturday morning.

The moment in which the pilgrim image of Our Lady of Nazareth arrives at 
the Escadinha do Cais do Porto, the drumming of the marabaixos and alfaias 
can be heard, followed by the trumpets and the trombones. In just a few 
minutes the religious act transitions into a cultural and artistic manifestation.

While the image follows its way in a procession, the parade of the Arraial 
do Pavulagem follows in another direction, taking other thousands of people 
through the historic center of Belém by the sounds of the regional rhythms as 
the carimbó, the marujada and the mazurka. In the center of the party is a 
giant allegory shaped as a boat, remembering the miriti toys, symbols of the 
Círio. People dressed with flowered clothes and straw hats with colored ribbons 
crowd the streets of the parade. The Arrastão is one of the most beautiful and 
cheerful cultural manifestations of the Círio.

Arrastão do Pavulagem
Arrastão do Pavulagem
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Criado em 1993 pelo Núcleo de Arte da Universidade Federal do 
Pará, o Auto do Círio é uma das manifestações mais aguardadas 
neste período. Trata-se de um grande espetáculo a céu aberto que 
ocorre na noite da sexta-feira que antecede o Círio. São centenas de 
artistas entre atores, músicos, bailarinos e artistas circenses que 
prestam sua homenagem à Virgem de Nazaré por meio de sua arte.

 Todos os anos, o Auto do Círio atrai milhares de pessoas às ruas 
da Cidade Velha que se encantam com o espetáculo que também 
segue um cortejo. Com início, meio e fim dentro de uma mesma te-
mática e narrativa, o Auto do Círio tem momentos de teatro, música, 
dança e apresentações de circo que prendem a atenção e emocio-
nam o público. De crianças a idosos, de jovens a adultos. Um show 
de luzes, beleza e diversidade.

Created in 1993 by the Arts Center of the Federal University of Pará, the Auto 
do Círio is one of the most awaited manifestations of the period. It is a grand 
open air performance which happens on the Friday night before the Círio. It 
has hundreds of artists among which are actors, musicians, dancers and circus 
performers which pay their tribute to the Virgin of Nazaré through their art.

Every year, the Auto do Círio attracts thousands of people to the streets of 
Cidade Velha which are amazed by the performance and follow the parade. 
With beginning, middle and end inside a same narrative and theme, the Auto do 
Círio has moments of theater, music, dance and circus numbers which catch the 
attention and thrill the public. From kids to elders, from youngsters to adults. A 
show of lights, beauty and diversity.

Auto do Círio
Auto do Círio
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Uma das fortes tradições do Círio são os brinquedos de miriti, que co-
lorem e tomam conta da cidade nesta época do ano. Brinquedos simples 
e, ao mesmo tempo, cheio de detalhes encantam não só as crianças, mas 
também os adultos.

 A arte por trás deles é passada de geração em geração. Famílias inteiras 
do interior do estado dedicam-se a produzir os mais diversos objetos em 
miriti durante o ano inteiro, para então vender esta produção em Belém 
na época do Círio de Nazaré. Entre os brinquedos mais conhecidos estão 
os pássaros, o casal de namorados dançando agarradinho, os soca-soca, 
barcos, carrinhos e casas.

 O Miriti é uma bucha retirada do caule da palmeira do buriti. A ár-
vore, que pode atingir até 50 metros de altura, é abundante nas áreas 
de várzeas em ilhas e municípios vizinhos de Belém. O material é leve 
e pode ser facilmente esculpido e o miriti também é conhecido como o 
isopor da Amazônia.

FEIRA DO CÍRIO - Tamanha a importância do miriti para a festa do Círio 
de Nazaré, para economia e cultura do povo paraense, que ele tem posição 
de destaque durante a Feira do Círio, realizada todos os anos pelo Sebrae 
no Pará. Na verdade, por muito tempo, a Feira do Círio recebeu o nome de 
Feira do Miriti e com o passar dos anos, com a inserção de trabalhos de 
artesões que utilizam outros tipos de materiais, a feira ficou mais abran-
gente. No entanto, os trabalhos em miriti ainda representam a maioria in-
questionável na feira que reúne cerca de 200 artes, de várias regiões do 
estado. Além do mitriti, na Feira do Círio é possível encontrar trabalhos 
feitos em cerâmica, madeira, balata, sementes, entre outros.

One of the strong traditions of the Círio are the miriti toys, which color 
and take the streets during this time of the year. Simple toys and, at the same 
time, full of detailing which captivate not only the children, but also the 
adults.

The art behind it is passed down through generations. Entire families from 
other cities of the state dedicate themselves in producing a diversity of miriti 
objects the whole year through, so that they can sell the production in Belém 
during the Círio de Nazaré. Among the most popular toys are the birds, the 
dancing couple, the soca-soca, boats, cars and houses.

The miriti is a vegetable-sponge taken from the trunk of the buriti palm 
tree. The tree, that can get as high as 50 meters, is abundant in the wetland 
areas in islands and nearby cities. The material is light and can be sculpted 
easily. The miriti is also known as the styrofoam of the Amazon.

FAIR OF THE CÍRIO – The miriti is so important for the festivity of the Círio 
de Nazaré, the economy and the culture of the people of Pará, that it is in the 
spotlight during the Fair of the Círio, done every year by the Sebrae - Pará. 
Actually, during a long time, the fair had the name of Miriti Fair and as time 
went by, with the appearance of other craftsmen which used other materials, 
the fair got more wide-ranging. However, the miriti works are still the 
majority of what is presented in the fair which unites 200 artisans from all 
around the state. Besides the miriti, the Fair of the Círio has pottery, wood, 
balata and seed works among others.

Os brinquedos de miriti
The miriti toys
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O Círio de Nazaré já atravessou mais de dois séculos reunindo todo 
tipo de histórias. Desde a lenda da padroeira, até os casos de milagres 
e graças alcançadas. Para reunir parte desta história contada ao lon-
go de todo esse tempo, foi criado o Memória de Nazaré.

 O lugar reúne um discreto, mas importante acervo, sobre a fes-
ta de Nazaré. São registros documentais, cartazes antigos, fotos de 
promesseiros e objetos ofertados como agradecimento. São aproxi-
madamente 2 mil peças em dez coleções reunindo objetos de arte 
sacra do século XIX, brinquedos de miriti, entre outros itens.

 O museu também guarda todas os mantos usados pela imagem 
peregrina desde 1980. E todos os anos o acervo ganha novas peças, 
adquiridas na procissão do ano corrente. O espaço funciona na rua 
Padre Champagnat, próximo a Basílica Santuário de Nazaré.

The Círio de Nazaré has been uniting many kinds of registries for over two 
centuries. From the legend of the patroness, to miracle cases and achieved 
blessings. To unite part of this history told throughout time, in 1986 the Museum 
of the Círio was created, (known today as Memória de Nazaré).

The place unites a discreet, but important collection, about the festivity 
of Nazaré. They are document registries, old posters, photos of pilgrims and 
objects offered in gratitude to the Virgin. It has approximately 2 thousand pieces 
distributed in ten collections which unite sacred art objects and miriti toys, 
among others.

The Círio Museum also holds all the cloaks used by the pilgrim image since 
1980. And every year the collection earns new items acquired in the procession of 
the current year. The space is located at Padre Champagnat street.

MEMÓRIA DE NAZARÉ
MEMÓRIA DE NAZARÉ (círio museum)
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É claro que o Círio de Nazaré não poderia deixar de lado os sabores irre-
sistíveis do estado do Pará. Manda o ritual que logo após a procissão, que 
costuma acabar por volta de 11h30 ou 12h, todos devem seguir para suas 
casas para o tão aguardado Almoço do Círio. É o momento mais íntimo de 
confraternização familiar e entre amigos. As mesas fartas desafiam todos 
os nossos sentidos. O colorido salta aos olhos e o olfato é inebriado por 
aromas que fogem dos limites de cada casa e toma conta das ruas e ave-
nidas. A cidade inteira cheira à Maniçoba, um dos pratos mais típicos do 
estado do Pará e consumido principalmente na época do Círio. Além dele, 
também é protagonista na mesa o pato no tucupi, uma deliciosa receita 
que não é encontrada em nenhum outro lugar do Brasil. Quem quiser ir um 
pouco além e incrementar o almoço do domingo do Círio, pode ainda ofe-
recer aos seus convidados o tacacá, tradicional sopa indígena com apenas 
4 ingredientes básicos: goma de mandioca, tucupi, jambu e camarão seco. 
Tem ainda o suculento filhote, peixe de água doce típico da região amazô-
nica e que fica delicioso cozido, no estilo caldeirada.

Depois de tudo isso, ainda tem as sobremesas. O açaí, que no dia a dia 
do paraense chega a substituir refeições, na época do Círio dá espaço para 
os outros espaços a agora aparece com uma sobremesa, acompanhado de 
outras delícias como os cremes, doces e sucos feitos com frutas regionais 
como o cupuaçu e o bacuri.

It is obvious that the Círio de Nazaré couldn’t set aside the irresistible flavores 
of the state of Pará. The traditional ritual is that right after the arrival of the 
procession, which ends around 11:30 or 12am, all must go to their homes for, 
the much awaited, Lunch of the Círio. It is the moment of the most intimate 
celebration of family and friends. The abundant tables challenge all our senses. 
The colors stand out and we are inebriated by the aromas which leave the 
limits of our homes and takes over the streets and avenues. The whole city 
smells like maniçoba, one of the most typical dishes of the state and largely 
served during the Círio season. Besides it, the other main dish is the pato no 
tucupi a delicious recipe which isn’t found anywhere else in the country. For 
those who want to go a little overboard and upgrade the lunch of the Círio, 
may offer to their guests the tacacá, a traditional indigenous soup that has 
only 4 basic ingredients: goma de mandioca, tucupi, jambu and dried shrimp. 
And there is also the succulent filhote, a fresh water fish typical of the Amazon 
region which is delicious cooked, in a caldeirada style.
After all that there is still the desserts. The açai, which the locals consume 
everyday as main meals, at the Círio season is presented as a dessert, 
accompanied by other delights such as creams, sweets and juices made with 
regional fruits as the cupuaçu and the bacuri.

O almoço do Círio
Círio’s lunchtime 
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Uma manifestação tão rica de fé, cultura e devoção inspira cen-
tenas de artista dentro e fora do estado do Pará. O Círio de Naza-
ré vira arte pelas mãos, olhares e vozes de religiosos e leigos que 
encontram na maior festa do povo paraense uma oportunidade de 
manifestar a sua espiritualidade ou homenagear a virgem de Naza-
ré por meio da música, do cinema, das artes plásticas e da literatura.

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

Outras dezenas de artistas também já escreveram ou interpretam 
canções especialmente dedicadas à Nossa Senhora de Nazaré. Entre 
eles estão Fafá de Belém, Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Ma-
ria, Lucinha Bastos, Liah Soares, entre outros. As canções marianas 
são tão significativas e marcantes que podem ser ouvidas durante 
toda a quadra nazarena. Durante as duas principais procissões, a 
trasladação e o Círio, são inúmeras as homenagens com apresenta-
ções musicais nas fachadas de prédios públicos, bancos, colégios e 
hotéis, com destaque para os Corais. O maior deles fica posicionado 
em um dos trechos da Av. Presidente Vargas e conta com centenas 
de vozes de pessoas das mais diversas faixas etárias.

No Cinema, o Círio de Nazaré já foi tema para curtas-metragens 
como ‘’Quero ser anjo’’, de Flávia Nassar; longas como ‘’Carnaval 
Devoto’’, de Regiana Queiroz; e também de documentários como 
‘‘Nos movimentos da Fé’’, de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes, e 
‘‘As Filhas da Chiquita’’, de Priscilla Brasil. 

Nas mãos de designers de joias, o Círio de Nazaré torna-se pingen-
tes, brincos e colares adornados com pedrarias e outros materiais 
da região. Peças que não possuem apenas um alto valor econômico, 
mas de extremo valor afetivo para quem as adquire, pois permitem 
carregar junto ao corpo o orgulho e devoção à Nossa Senhora. Todo 
ano a exposição Joias de Nazaré, acontece no Espaço São José Liberto.

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

Such a rich manifestation of faith, culture and devotion inspires hundreds of 
artists from inside and outside of the state of Pará. The Círio de Nazaré becomes 
art in the hands, eyes and voices of religious and common people which find in 
the biggest festivity of the people of Pará the opportunity to express their faith or 
honor the Virgin of Nazaré through music, movies, visual arts and literature.

The Marian songs are the most known tribute to the saint. Ye are the Delicate Lily, 
which is originally a poem by Euclydes Faria, written in 1909, was transformed into 
music and practically became the official hymn of the Círio de Nazaré.

Dozens of other artists have already written and interpreted special songs 
dedicated to Our Lady of Nazareth, among them are Fafá de Belém, Father 
Fábio de Melo, Father Antônio Maria, Lucinha Bastos and Liah Soares. The 
Marian songs are so significant and iconic that they can be heard throughout 
the Nazarene fortnight. During the two main processions, the Trasladação and 
the Círio, the musical tributes in the front of public buildings, banks, schools and 
hotels, which sometimes include choirs, are countless. The biggest of them all is 
situated at a point in the Presidente Vargas Avenue and counts with hundreds of 
voices from people of different age groups.

In the cinema, the Círio de Nazaré has become the theme for short films as 
“Quero ser anjo” , of Flávia Nassar; feature films as “Carnaval Devoto”, of Regina 
Quieroz; and documentaries such as “Nos movimentos da Fé”, of Fernando 
Segtowick and Thiago Pelaes and “As Filhas da Chiquita”, of Priscilla Brasil.

In the hands of jewelry designers, the Círio de Nazaré becomes pendants, 
earrings and necklaces adorned with stones and other materials of the region. 
Pieces which have not only a high economic value, but are also extremely 
emotionally significant for those who acquire the pieces, for they allow them to 
carry next to their body the honor and devotion towards Our Lady. Every year 
the Joias de Nazaré exposition happens at the Espaço São José Liberto.

Our Lady is also an inspiration to the visual arts, many artists dedicate 
themselves to represent Our Lady in paintings with a very particular point of 
view. Jorge Eiró, Geraldo Teixeira and Odair Mindello are some of the names 
which have the Círio as a great inspiration resource. Besides that, other dozens 
of artists, as photographers and sculptors seize the season of the Círio to show 
their work and honor the Virgin of Nazaré through expositions, sculptures and 
interventions. Belém breathes art during the month of October.

Fé na Arte
Faith in Art
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Impossível imaginar o Círio de Nazaré sem duas das mais belas 
igrejas de Belém. Afinal de contas, além da beleza e da história cen-
tenária de cada uma delas, elas são também o ponto de partida e de 
chegada da grande procissão do segundo domingo de outubro. Es-
tamos falando da Igreja da Sé, a Catedral Metropolitana de Belém, e 
da Basílica Santuário.

Nas primeiras horas da manhã do domingo, a imagem peregri-
na já aguarda no interior da Igreja da Sé a hora de encontrar mais 
de dois milhões de fiéis que a aguardam do lado de fora. Apesar 
da expectativa, este não é um lugar para se ter pressa. A Igreja da 
Sé começou a ser construída bem lentamente no final da primei-
ra metade do século XVIII. Sete anos depois, por volta de 1755, as 
obras da igreja foram assumidas pelo italiano Antonio Landi, que 
imprimiu suas características ao projeto, principalmente na facha-
da, onde é possível observar duas torres que foram inspiradas na 
região da Bolonha, norte da Itália, e local de origem do arquiteto. 
Também na fachada da Catedral é possível encontrar dois frontões 
no estilo neoclássico.

A Basílica Santuário foi construída mais de 150 anos depois da 
Catedral Metropolitana, mas não perde em nada quando o assunto 
é beleza e capacidade de impressionar. Construído pela congrega-
ção dos Padres Barnabitas, o templo em estilo neoclássico tem forte 
inspiração na igreja de São Paulo Extramuros, localizada em Roma. 
Mais que um prédio religioso, a Basílica também é um local que reú-
ne uma extensa coleção de obras de arte e encanta em cada detalhe. 
São vitrais, mosaicos, lampadários, estátuas e objetos de decora-
ção que fazem do local parada obrigatória para turistas e romeiros 
em qualquer época do ano. Por isso, em 2006, a igreja foi elevada à 
categoria de Santuário Mariano, pois recebe peregrinos e devotos 
vindos de todas as partes do mundo.

It is impossible to imagine the Círio de Nazaré without the two most beautiful 
churches of Belém. After all, besides the beauty and the centennial history of each 
one, they are also the starting and arrival points of the grand procession of the 
second Sunday of October. We are talking about the Sé Church, the Metropolitan 
Cathedral of Belém, and the Sanctuary Basilica. 

During the first hours of the Sunday morning, the pilgrim image is already 
awaiting, inside the Sé Church, the time to meet with over two million faithfuls 
which surround the area. And in spite of the expectation, this is not a place for 
hurrying. The Sé Church started to be built slowly during the end of the first half 
of the 18th century. Seven years later, around 1755, its construction was taken 
over by the Italian Antonio Landi, which imprinted his characteristics on the 
project, specially on its façade, where it is possible to observe two towers that 
were inspired by the Bolonha region, northern Italy, birthplace of the architect. 
Also on its front it is possible to find two neoclassical style pediments. 

The Sanctuary Basilica was built 150 years after the Metropolitan Cathedral, but 
it is not left behind in the matters of beauty and capability to amaze. Constructed 
by the congregation of the Barnabite Priests , the temple in neoclassical style is 
strongly inspired by the Basilica of St. Paul Outside the Walls, situated in Rome. 
More than just a religious building, the Basilica is also a place which unites 
an extensive art collection and enchants in each detail. They are stained glass 
windows, mosaics, lamps, statues and decoration objects which make the place a 
mandatory visitation spot for tourists and pilgrims at any time of the year. And 
because of that, in 2006, the Basilica was elevated to the category of Marian 
Sanctuary, for it has received pilgrims and faithfuls from all around the globe.
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Os Vitrais do Círio - Basílica Santuário
Stained Glass Windows of the Círio - Sanctuary Basílica

Monge Abade Romano
Roman Abbot Monk 

Dom Fuás Roupinho
Dom Fuás 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



200 201

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

Our Publications

Nossas Publicações

Círio de Nazaré: 
a Força Jovem da Fé

Círio de Nazaré: 
a Força Jovem da Fé

2017 2018

Círio de Nazaré: 
the youg Force of Faith

Círio de Nazaré: 
the youg Force of Faith

2017

a Força Jovem 
da Fé

Círio de 
Nazaré:

Círio de Nazaré: a Força Jovem da Fé

Círio de Nazaré: 
the Young Force 
of Faith

Círio de Nazaré: the Young Force of Faith

2008 - 2009 2011 - 2012

2012 - 2013 2013 - 2014

B
elém

2014
2015

Nº 7

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão-Pará
City of Belém

Diretório da Cidade

07 

2014 - 2015 2015 - 2016

2017 - 2018 2018 - 2019

Pará - Brasil

Belém do Pará

Guia Grande Belém do Grão Pará
City of Belém

Diretório da Cidade

09 

2016 - 2017

2009 - 2010 2010 - 2011



202 203

2010

2011 2011 2012 2014

Guia das Regiões do Estado do Pará

Diretório das Cidades

Northeast of Pará

Castanhal, Paragominas
e o Nordeste do Pará

2014 / 2015

20102010

Current Editions

Nossas Publicações

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

2013
1ª Edição

2013
2ª Edição

2016

A Cidade em 400 Fatos

A Cidade em
 400 Fatos

BELÉM 400 YEARS - The City in 400 Facts

BELÉM
 400 YEAR

S - The City in 400 Facts

400 ANOS
Belem

400 AN
O

S
B
e
l
e
m

Geraldo Teixeira



204 205

Odair Mindello



Odair Mindello
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