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"Temos obrigação de salvar tudo aquilo que ainda é susceptível  
de ser salvo, para que os nossos netos, embora vivendo  

num Portugal diferente do nosso, se conservem  
tão portugueses como nós e capazes de  

manter as suas raízes culturais  
mergulhadas na herança social  

que o passado nos legou” 
    
    

António Jorge Dias (1907-1973)  
Etnólogo português 
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Os nossos agradecimentos a Francisco Ribeiro Cipriano  

pela sua disponibilidade em nos facultar  
toda a informação solicitada,  

assim como a cedência de  
diversas fotografias  

antigas. 
 
 
 

Igualmente os nossos agradecimentos ao presidente  
do executivo da Freguesia de Olhalvo,  

Jacinto Aguiar Agostinho,  
pelas facilidades que  
disponibilizou para  
a realização deste  

trabalho.
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Tradição com mais de 500 anosTradição com mais de 500 anosTradição com mais de 500 anosTradição com mais de 500 anos    
 

“Esse cortejo, quem o viu uma vez não esquecerá mais a excepcional  afluência  de pessoas e 
sobretudo a majestade da abertura com o pendão  conduzido a cavalo (apoiado no estribo) e 

rodeado por dois outros cavaleiros, impressionantes todos nas suas capas vermelhas. Há 
qualquer coisa de extremamente belo nesta cerimónia que cheira a medieval pela sua 

encenação”. 
 

Decorria o ano de 1502 quando partiu de Penafirme da Mata, a primeira peregrinação, da Freguesia de Olhalvo, ao 
Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, ainda aquela localidade, que muitos anos antes chegou a chamar-se “Pena 
Alta” ou “Pedra Firme”,    pertencia à freguesia de Aldeia Gavinha. Os documentos existentes são omissos sobre a 
motivação desta romaria, mas existe a convicção que foi como pagamento de promessas à Senhora da Nazaré, 
provavelmente pelo regresso da Epopeia dos Descobrimentos de algum habitante, ou por ocasião de alguma calamidade 
que atormentou a região, como a seca, algum desastre, a peste ou outra qualquer doença. A partir daí, 
ininterruptamente, esta romagem realiza-se todos os anos, sendo hoje a mais antiga tradição do concelho de Alenquer. 
 

Nem a nova visão do mundo 
traçada por Darwin quanto 
à origem das espécies, nem a 
revolução de Copérnico que 
deslocou a Terra do centro do 
Universo, nem as 
investigações de Pedro 
Penteado,  historiador do 
Santuário da Nossa Senhora 
da Nazaré, de que “não 
existe nenhum manuscrito 
coevo que confirme a 
existência de D. Fuas 
Roupinho”, pondo assim em 
dúvida a existência daquele 
mitológico cavaleiro e, por 
conseguinte, de todas as 
histórias que se contam sobre 
ele, faz a população da 
freguesia de Olhalvo perder a 
Fé na Senhora da Nazaré. 

Anos 40 – Círio da comunidade de Penafirme da Mata. 

 
Aquela Fé que é a grande iluminadora dos momentos quando a razão não encontra respostas para determinadas crenças 
humanas; aquela Fé que é o acreditar e confiar, por qualquer raciocínio específico ou mesmo sem razão bem definida, 
numa crença, ou em dogmas de uma determinada religião. Aquela “Fé” que se torna, assim, numa das veredas almejadas 
para responder aos apelos mais profundos da existência humana”. 
    
A “Fé Religiosa” em Nossa Senhora da Nazaré está de tal forma presente no coração da população desta freguesia que 
nem nos anos de peste ela deixou de organizar a liturgia pois, mesmo com a dificuldade de reunir mais pessoas, foram 
dois homens levar a sua homenagem e as orações dos doentes à Senhora da Nazaré. E nos perturbados anos da revolução 
de 1910, “à saída do lugar de Olhalvo arrecadavam-se as insígnias que só eram, de novo, desfraldadas no Santuário, por 
temor de desacatos”. 
 
Com a criação  da freguesia de Olhalvo, em 1612, o cortejo peregrino  passou  a ser pertença desta novel freguesia. 
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Mais tarde, começou a ter uma organização alternada entre os lugares de Penafirme da Mata, Pocariça e Olhalvo, não 
se sabendo quando se iniciou este ciclo. 
 

Por convénio entre a Confraria de Nossa Senhora da 
Nazaré e as paróquias da Nazaré e de origem destas 
romagens que todos os anos chegam ao lugar do Sítio, 
a “Peregrinação” deu lugar ao “Círio”. 
 
Inicialmente era carroças e burros; depois 
acrescentou-se galeras, charretes e cavalos; hoje é 
tractores,  camionetas e automóveis, todos sempre 
engalanados e enfeitados. E o colorido dos enfeites e 
o som da gaita-de-foles sempre deram a matiz a esta 
peregrinação religiosa. E os muitos ciclistas e 
motociclistas ajudam, agora, a aumentar o 
brilhantismo desta romaria, onde já estão perdidos, 
mas não esquecidos, os tons das flautas dos pastores. 
 
 
 

Anos 40, Círio da comunidade da Pocariça. 

 
Apesar da disputa entre as comunidades organizadoras, o fervor inicial nunca se perdeu, antes pelo contrário, e foi essa 
devoção, profundamente religiosa, que levou a população a adquirir alguns objectos valiosos para engrandecer o Círio, 

concretamente as hastes das bandeiras e do pendão 
e a cruz deste, em prata lavrada. É num dos anéis 
da haste da cruz que se pode ler: "He da Freguesia He da Freguesia He da Freguesia He da Freguesia 
de N. Srª da Incarnação do Lugar de Ilhalvo do de N. Srª da Incarnação do Lugar de Ilhalvo do de N. Srª da Incarnação do Lugar de Ilhalvo do de N. Srª da Incarnação do Lugar de Ilhalvo do 
Sírio dos Mordomos de N. Srª da Nazaré Feita no Sírio dos Mordomos de N. Srª da Nazaré Feita no Sírio dos Mordomos de N. Srª da Nazaré Feita no Sírio dos Mordomos de N. Srª da Nazaré Feita no 
Mês de Agosto deMês de Agosto deMês de Agosto deMês de Agosto de”.  
 
Ainda há cerca de 20 anos atrás, num dos anéis de prata 
que cobriam, de alto a baixo, a haste que suporta a cruz, 
havia uma gravação onde constava que esta Cruz de 
Prata tinha sido oferta da família Correia, de Penafirme 
da Mata, na altura mordomos do Círio; hoje não se sabe 
quem era essa família e esse anel desapareceu, assim 
como todos os outros, com excepção daquele onde se 
encontra a primeira gravação, apesar de mutilada, 
porquanto desapareceu o local da data (1798179817981798). 
 

Anos 50, Círio da comunidade de Olhalvo. 

 
Já depois das festas no Santuário da Nazaré terem mudado de 5 Agosto para 8 Setembro, no século XVIII, e ainda na 
época das vagarosas galeras, “um dia antes da partida ( ( ( (quarta-feira anterior ao terceiro domingo de Setembro), os 
festeiros, acompanhados da característica gaita de foles, percorrem os três lugares da freguesia a fazerem o peditório”. 
No dia seguinte, o estalejar dos foguetes e morteiros assinalava a partida do círio em direcção ao Sítio da Nazaré. “À 
frente iam o pendão e a bandeira, levados por desempenados cavaleiros; logo após, as muitas galeras engalanadas com 
brio e gosto. Dormia-se nas Caldas, e pela manhã de sexta-feira era a chegada ao Santuário.” 
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Esta tradição é tão forte e a devoção dos romeiros é de tal forma intensa que era notada nalgumas povoações do 
percurso, chegando até a entrar nos seus hábitos como, por exemplo, a paragem e o peditório que a partir de determinada 

altura se passou a fazer em S. Mamede de Óbidos. 
 
A chegada ao Sítio costumava ser pelas 10 horas da manha e à entrada do 
lugar estava à sua espera o pároco, com a filarmónica, “e todos em procissão 
se dirigiam para a igreja do Santuário, Aí, após as três voltas em torno dela 
como é hábito em todos os círios, sejam eles antigos ou modernos, seguia-se a 
missa cantada com sermão. Nos cadeirais, aos lados da capela-mor, 
sentavam-se os festeiros do Círio e dois deles seguravam duas tochas de 
ambos os lados do altar”.  
 

 
Anos 60, Círio da Comunidade de Olhalvo. 

 
No final, seguia-se a “Procissão do Círio” com a imagem de Nossa Senhora, no espaço defronte do Santuário, passando 
perto do Bico da Memória, junto ao Miradouro do Suberco, mesmo encostado à Ermida da Memória, construída no local 

onde, segundo reza a lenda, no ano de 1182 apareceu a Virgem Maria a     
D. Fuas Roupinho.  
 
Cumprida a “obrigação” de mais um círio, nada mais restava aos romeiros da 
freguesia de Olhalvo do que se meterem a caminho de regresso à sua terra. E 
assim, cerca das 3 das tarde, protegidos pelo badalar dos sinos da igreja, lá 
partiam as galeras em direcção a Caldas, onde os peregrinos passavam a 
noite. A chegada a Olhalvo era por volta das 5 da tarde de sábado, onde se 
depositava o pendão e a bandeira na igreja matriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anos 70, Círio da comunidade de Penafirme da Mata (João Cipriano e o “gaiteiro” Roque). 

 
Mas, a homenagem a Nossa Senhora da Nazaré não estava ainda terminada; Na segunda-feira seguinte, partia do 
Cruzeiro a comitiva do círio para a igreja de Olhalvo. Há quem sustente que, “provavelmente, em tempos idos, esta 

cerimónia teria lugar mesmo à chegada do círio”. “Esse cortejo, quem o viu uma 
vez não esquecerá mais a excepcional  afluência  de pessoas e sobretudo a majestade 
da abertura com o pendão  conduzido a cavalo (apoiado no estribo) e rodeado por 
dois outros cavaleiros, impressionantes todos nas suas capas vermelhas. Há 
qualquer coisa de extremamente belo nesta cerimónia que cheira a medieval 
pela sua encenação.”  
 
Chegada a caravana a meio da aldeia, cumpria-se a tradição das três voltas a 
um circuito passando por algumas ruas em frente do adro. Finalmente o 
cortejo entra na igreja que, “nesse dia, único no ano, é pequena para conter a 
multidão dos devotos e peregrinos. A “ladainha”  e um sermão encerravam o 
Círio à Senhora da Nazaré. 
 

Anos 80 – Círio da comunidade da Pocariça
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Outro figurino, a mesma Outro figurino, a mesma Outro figurino, a mesma Outro figurino, a mesma féféféfé, mas também tradição cultural, mas também tradição cultural, mas também tradição cultural, mas também tradição cultural    
 

Mesmo com a nova visão do mundo traçada por Darwin, ou com a revolução de Copérnico, nunca a 
“Fé Religiosa” em Nossa Senhora da Nazaré deixou de estar presente no coração da população desta 

freguesia, e nem nos anos da peste, ou da revolução de 1910,  ela deixou de organizar o círio. 
 

“Círio” é uma palavra que deriva do latim 
“CEREUS” e significa “vela grande”; também é 
costume chamar-se círio a uma procissão que vai 
levar a “vela grande” de uma terra a outra. Nada 
consta que o círio da freguesia de Olhalvo alguma 
vez tenha respeitado esta matiz, mas também não 
arriscamos dizer que nos primitivos tempos não 
tenha sido assim, isto é, que os romeiros de Olhalvo 
foram ao Santuário da Senhora da Nazaré levar uma 
“vela grande”. 
 
Afinal, o Círio da Freguesia de Olhalvo a Nossa 
Senhora da Nazaré, como é natural, já sofreu 
algumas mutações ao longo destes 504 anos de vida, 
mas a fé, essa mantém-se viva, inalterável e, nalguns 
casos, revigorada. Mesmo que agora hajam poucos 
romeiros a integrarem o cortejo em pagamento de 
promessas, mesmo que a pluralidade das 
participações também seja por uma questão de 
tradição, pois já os seus pais tomavam parte na 
liturgia, porque os seus avós assim o faziam, porque 
esta é a herança cultural que os seus bisavós lhes 
deixaram. 
 
 

Círio a percorrer as três voltas antes de entrar na Igreja de Olhalvo 

 
“A progressiva necessidade de diversão por parte da gente, bem como a paganização que se operou em tantas festas 
religiosas, pelo arrefecimento da prática da vida cristã,  fizeram acumular em torno da festividade religiosa, fulcro do 
Círio, um vasto programa de diversões e distracções profanas que, tantas vezes, faz esquecer o sentido religioso da 
festa”.  
 
Estão neste caso as touradas  que, a partir de 1712, começaram a ser integradas nas festas, em arenas improvisadas, 
perto do Santuário da Senhora da Nazaré; a partir de 1780, com os touros a serem fornecidos pela Confraria de Nossa 
Senhora da Piedade da Merceana, que chegou a ter uma grande ganadaria na lezíria ribatejana, no outro lado do Tejo, 
mesmo frontal a Vila Nova da Rainha. “A manada de gado bovino que a própria confraria possuía, desde o século XVI, 
tinha em 1786, 71 cabeças”. 
 
A primeira procissão em honra de Nossa Senhora da Nazaré realizou-se na tarde de 8 de Setembro de 1793.  
 
Havia um acordo tácito de que comunidade que num ano falhasse a organização,  perdia os direitos que tinha na 
rotatividade do círio, a favor de uma outra, alheia às três habituais; e Cruzeiro e Pouzoa estavam atentas aos possíveis 
vazios, provocados pela ausência de “festeiros”.   
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No século passado, nas décadas de 50 e 60, houve esse vazio de organização em Olhalvo, e para a comunidade não 
perder os seus direitos à futura organização do 
círio, um pequeno grupo de moradores, onde 
estavam José Cardoso Baptista, Eduardo Calçada e 
Francisco Raimundo Ferreira, pegou na bandeira e 
na Cruz e, num carro, meteu-se a caminho do Sítio 
da Nazaré, onde assegurou a habitual cerimónia 
religiosa.  
 
Neste período, Olhalvo, por três vezes, não 
conseguiu reunir as pessoas necessárias para a 
organização do círio, e foi este pequeno grupo de 
homens, que unicamente as expensas próprias, 
tanto no combustível da viatura, como nas despesas 
religiosas no Santuário, conseguiu assegurar, para o 
futuro, a continuidade da comunidade de Olhalvo 
na organização do círio. 

 
Círio a percorrer as três voltas antes de entrar na Igreja de Olhalvo 

 
A partir desta altura este problema ficou solucionado quando a Paróquia de Olhalvo atribuiu essa responsabilidade a 
uma entidade de cada lugar; assim, Penafirme da Mata a entidade responsável é ao Centro Cultural e Desportivo, na 
Pocariça é a Associação Recreativa, e em Olhalvo é a própria paróquia, pois num sistema de rotatividade que também 
existe na organização das festas da freguesia, porque são três as entidades envolvidas, em ano de círio é à Paróquia que 
lhe cabe essa organização, no entanto, o pessoal da Sociedade Filarmónica Olhalvense costuma colaborar. 
 
Em 1971, a comunidade da Pocariça realizou o último círio em que os romeiros se deslocaram de carroças, galeras e 

charretes, cabendo ao povo de Penafirme da Mata a 
organização, em 1972, do primeiro círio onde 
entraram os tractores. 
 
Em 1987 o regresso do Círio começou a ser ao sábado 
e as voltas em frente ao Adro da igreja de Olhalvo 
deixaram de se realizar à segunda-feira e passaram a 
sê-lo ao domingo, num ano em que a organização do 
círio coube ao povo de Penafirme da Mata. 
 
Em 1991 as festas religiosas do Cirio, no Santuário 
de Nossa Senhora da Nazaré, foram transferidas de 
sexta-feira para sábado, num ano em que a 
responsabilidade da caravana foi das gentes de 
Olhalvo. 
    

A Sociedade Filarmónica Olhalvense a abrir o cortejo. 

 
Os tractores, as camionetas e os automóveis de hoje, muito mais céleres do que as pachorrentas carroças, muito mais 
confortáveis do que as charretes e galeras de ontem, tornam possível partir na própria sexta-feira, vésperas da 
homenagem da freguesia de Olhalvo à Santa Padroeira, mas a solenidade começa mais cedo; poderá dizer-se que as 
Festas do Círio em Honra de Nossa Senhora da Nazaré se desencadeiam nas segunda e terça-feira anteriores ao terceiro 
domingo de Setembro, com o peditório, nas localidades da freguesia, sempre na companhia do som inconfundível da 
gaita de foles, instrumento imprescindível em todos os círios desta região estremenha. 
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A partida para a Nazaré é à quarta-feira, cerca das 
9 horas da manhã, estando o local de saída 
dependente de qual é a comunidade organizadora: 
alternadamente o círio sai de junto da igreja matriz 
de Olhalvo,  da Associação Recreativa da Pocariça,  
ou do Centro Cultural de Penafirme da Mata. 
  
Depois dos romeiros receberem a bênção do padre da 
paróquia, seguem num itinerário em direcção a Vila 
Verde dos Francos, Vilar, Bombarral, havendo a 
paragem “obrigatória” em S. Mamede, para o 
habitual peditório, o que já faz parte dos costumes 
culturais desta população afável e simpática.                                        
    
    

    
Entrada do Círio ma Igreja de Olhalvo 
 
 

Logo depois é a visita à Igreja do Senhor da Pedra, mesmo à saída de Óbidos, onde fazem uma pequena oração, e 
aproveitam para almoçar no terreiro em redor do templo. Findo o descanso há que pôr novamente pés a caminho, e então 
dirigem-se em direcção a Caldas da Rainha e Alfaizerão, até alcançarem o Sítio da Nazaré, ao final da tarde. 
 

Como nem só de Fé vive o homem, os romeiros têm 
dois dias para saborearem a gastronomia nazarena, 
apreciarem as belas paisagens e beneficiarem da 
frescura das águas oceânicas da praia da Nazaré, a 
antiga Pederneira, local que,  entre os séculos XII e 
XIV, foi um dos mais importantes portos de mar dos 
coutos do Mosteiro de Alcobaça e onde esteva 
instalado um dos estaleiros mais activos do reino.  
 
No sábado, pelas 10 horas da manhã, chega o Círio 
de Olhalvo ao Santuário. Hoje, o pároco espera-o à 
entrada da igreja e assiste à caravana de peregrinos a 
dar três voltas àquele Templo. Pelas 11 horas da 
manhã há lugar à Missa do Círio, e aqui os festeiros 
já  não  se  sentam  nos cadeirais aos lados da capela- 
-mor, como antigamente.  
 

Como habitualmente, o Templo encheu para a Missa de encerramento das comemorações do círio. 

 
É com grande fervor e fé que os peregrinos participam nesta Eucaristia, onde o som da gaita-de-foles se faz ouvir bem 
alto em “Miraculosa rainha dos céus” e “Bem dizemos o teu nome”, temas que integram o património musical religioso 
tradicional-popular. 
 
Terminada a missa é a saída, com o Pendão e a Bandeira do Círio à frente, seguidos do andor da Santa Padroeira e dos 
muito fieis que enchiam aquele espaço de fé e, mais uma vez, é o som inconfundível da gaita-de-foles que envolve aquela 
mole humana, agora com a “Marcha do Círio”, uma recolha feita no sul da Estremadura pelo musicólogo popular José 
Alberto Sardinha. 
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Tudo preparado para a apoteose final, que é a procissão, e ela aí está, num circuito defronte do Santuário, passando a 
liturgia perto da Ermida da Memória, indo mesmo até ao Bico da Memória, um pouco acima das marcas das pegadas do 
cavalo de D. Fuas Roupinho. 
 
Uma procissão é uma exaltação, de origem pagã, que o cristianismo adoptou, dando-lhe um valor sobrenatural e 
espiritual, com um estímulo para a piedade. A entrada de Cristo em Jerusalém, uma semana antes da crucificação, 
poderá ser considerada a primeira procissão cristã: “Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos 
de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão, que o precedia e que o seguia, clamava: Hossana ao 
filho de David! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a 
cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. (Mt 21.8). 
 
A “nossa” procissão lá vai; o Pendão e a bandeira com a Cruz de Prata à cabeça, à frente da tocadora de gaita-de-foles, 
Marta Gambôa, contratada para substituir o “velhinho Roque” e os outros, também já idosos, tocadores da zona de 
Torres Vedras; logo a seguir o andor da Padroeira, levando na sua cauda os romeiros em cumprimento de promessas, 
depois o pálio, que protege todo o clero, seguindo-se a filarmónica e a imensa multidão de fiéis, que nunca falta. 
 
Neste cortejo evocativo, são os romeiros da freguesia de Olhalvo quem pegam no andor e nas varas do pálio, e é costume 
disponibilizarem uma ou duas dessas posições privilegiadas aos peregrinos da Cadriceira, um pacato lugar da freguesia 
de Turcifal, concelho de Torres Vedras, componentes de um pequeno círio que se costuma integrar, neste dia, no Círio da 
Freguesia de Olhalvo. 
    
É uma liturgia emocionante onde brilham as opas azuis e brancas e se cruzam as ladainhas dos “pagadores de 
promessas” com a marcha religiosa da filarmónica, com o som da gaita-de-foles e com o “silêncio ensurdecedor” dos 
restantes acompanhantes, tudo protegido pelo repetido badalar  dos sinos do Santuário. 
 
A multidão que assiste, impressionada pelo aparato, pergunta: “quem são eles?” Logo um mais esclarecido responde: “são 
da freguesia de Olhalvo, um Círio em Honra de Nossa Senhora da Nazaré, que existe desde 1502”. 
 
E finda a procissão, está satisfeita, por mais um ano, a obrigação devota das gentes da freguesia de Olhalvo para com a 
Senhora da Nazaré. E se dantes se ia à Nazaré somente por obrigação de fé, e terminada a procissão se iniciava o 
regresso a casa, hoje, devido aos transportes mais rápidos, só se parte no domingo, já da parte da tarde, para se chegar a 
Olhalvo por volta das 17 horas. “Povo que trabalha e que reza, povo que ama, que folga e se diverte. Após garantir o 
sustento, após orar e agradecer à divindade, o rural dá largas ao seu ludismo, expande os seus impulsos amorosos, 
entrega-se à diversão e à folia”. (José Alberto Sardinha, in “Tradições Musicais da Estremadura”)  
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A chegadaA chegadaA chegadaA chegada    
 

No adro da igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em Olhalvo, algumas horas antes da chegada  
dos peregrinos, já se nota a azáfama derradeira dos aprestos para a grande apoteose, tanto  

no interior do templo como no preparar do churrasco, um porco, bem luzidio,  
que lá vai rodando sobre as brazas cintilantes. 

 
Hoje, domingo, dia 17 de Setembro, é a chegada a casa 
do Círio da freguesia de Olhalvo à Senhora da Nazaré. 
 
No adro da igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em 
Olhalvo, algumas horas antes da chegada dos 
peregrinos, já se nota a azáfama derradeira dos aprestos 
para a grande apoteose, tanto no interior do templo 
como no preparar do churrasco, um porco, bem luzidio, 
que lá vai rodando sobre as brazas cintilantes. O cheiro 
que se sente por todo o lado é convidativo para as 
pessoas não se afastarem. E a afluência popular cada 
vez é mais intensa, e os cafés ali em redor são pequenos 
para acolher tanto visitante. 
    
    

Chegada do Círio ao Cruzeiro, com filarmónica e cavaleiros à espera 

 
Nisto ouve-se a filarmónica a tocar “Harmonic”, e este som metalizado foi como um primeiro alarme; mas ainda não é a 
chegada do círio; é sim a banda que vai, em formação, até ao Cruzeiro, à sua espera. 
 

Mal chegou o cortejo junto ao cruzeiro, monumento 
mandado construir, em 1861, por João da Cunha Costa 
e Silva, logo se organizou uma procissão até à igreja 
matriz de Olhalvo. A abrir o cortejo vem a filarmónica 
de Olhalvo, seguindo-se o pendão, conduzido por um 
cavaleiro e rodeado por outros dois, como antigamente, 
“impressionantes, todos, nas suas capas vermelhas”. A 
bandeira aparece, bem visível, no primeiro tractor do 
cortejo, onde também vem a tocadora de gaita-de-foles. 
Finalmente segue-se as outras viaturas e muitas pessoas 
que quiseram acompanhar o Círio neste último trajecto. 
Antes de entrar na igreja, serão três voltas a um 
pequeno circuito pelas ruas defronte do adro. 
 
Entretanto, no adro da igreja, o repicar dos sinos 
anuncia que alguma coisa está para acontecer. 
Novamente se houve a filarmónica, desta vez em 
“Lisban Marche” e, passados poucos segundos, o som 
inconfundivel da gaita-de-foles em “Marcha do Círio”; 

Cabeça do Círio à chegada a Olhalvo 
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é o círio, que não parou pois ainda era a primeira das três voltas obrigatórias a um circuito próximo do adro. Na segunda 
volta é a vez de se ouvir a banda interpretar “Cidade Invicta”. E ainda passou mais uma vez;  só na próxima passagem 
os peregrinos entraram na igreja. 
 

Na missa, com a igreja a abarrotar, para além das 
habituais ladainhas em louvor da Senhora da 
Nazaré, ouve-se, com a máxima atenção, o sermão 
do pe António José Serpa e Silva, grande orador e 
que consegue prender a atenção geral. 
    
Finda a cerimónia, terminou também as festas do 
círio, e o que se seguiu foi a confraternização dos 
que cá estavam com os que chegaram, mas nem 
todos os anos é assim, pois o habitual é o cirio 
organizar-se novamente e ir em direcção às suas 
aldeias de origem, isto é, da comunidade que o 
organizou nesse ano, onde há arraial e um 
programa musical próprio. Só passados alguns dias 
é que os “icones” do círio são devolvidos à Paróquia. 
 

Momento de confraternização entre os que chegaram e os que estavam à sua espera. 

 
 Em Penafirme da Mata, de há 15 anos a esta parte, o círio chega e espera pela passagem da procissão em honra de 
Nossa Senhora da Nazaré, que entretanto integrou alguns dos peregrinos acabados de chegar. Depois de dar uma volta 
a um circuito dentro da aldeia, recolhe à capela. De imediato o cirio completo dá três voltas ao mesmo circuito, 
extinguindo-se a seguir. O resto do dia é preenchido com o arraial, composto por um programa musical, sempre muito 
esmerado. 
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ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
 

E chegados ao fim deste trabalho sobre o Círio da freguesia de Olhalvo  
a Nossa Senhora da Nazaré, resta-nos fazer uma reflexão, dividida  

em três pequenas partes: A Igreja Católica e a Ciência;  
A fé e a verdade histórica, e o futuro do Círio. 

 
A Igreja Católica e a CiênciaA Igreja Católica e a CiênciaA Igreja Católica e a CiênciaA Igreja Católica e a Ciência    
A Igreja Católica e a ciência não têm tido uma ligação muito amigável ao longo dos séculos. Um dos pontos mais 
marcantes do relacionamento entre a Igreja Católica e o Mundo Cientifico foi a controvérsia em torno da tese 
heliocêntrica  do polaco Nicolau Copérnico, de 1514, concretizada no livro “Das revoluções das Esferas Celestes”, e que 
o italiano Galileu Galileia, em 1632, no livro “Diálogo sobre os grandes Sistemas do Universo” defendeu; consistia ela 
que o Sol é o centro do Universo, isto é, que a Terra gira à volta do Sol, deitando para o caixote do lixo a tese 
geocêntrica dos gregos Ptolomeu e Aristóteles, em que a Terra estaria parada no centro do universo, com os corpos 
celestes, incluindo o Sol, a girar à sua volta, tese esta defendida pela igreja de Roma. 
 
Esta descoberta cientifica constrangia a Igreja a reinterpretar certas passagens da Bíblia, exactamente no momento 
menos oportuno para ela, pois estava em plena guerra com a Reforma Protestante de Lutero. Galileu Galileia acabou 
condenado e a doutrina da Igreja permaneceu fiel ao geocentrismo por muito tempo. 341 anos após a sua morte, em 
1983, a mesma igreja, revendo o processo, decidiu absolvê-lo. 
 
Outro conflito entre esta mesma Igreja e a ciência surgiu em 1859 quando o britânico Charles Robert Darwin escreveu 
“A Origem das Espécies”, onde propõe a teoria de que os organismos vivos evoluem gradualmente através da selecção 
natural. Mais tarde, em 1871, ao escrever “A Origem do Homem”, onde desenvolveu a teoria da selecção sexual e 
explicava detalhadamente a origem do ser humano, colidiu com a crença religiosa da “criação”, tal como ela é 
apresentada na Bíblia, no livro de Génesis; a crise da ciência com o catolicismo ficou ainda mais acentuada. 
 
A minguar esta crise, o cientista Eberlin, detentor de vários prémios científicos, afirma que a verdadeira religião e a 
verdadeira ciência não são antagónicas, mas que se somam e se completam no mesmo ideal: o bem estar do homem, por 
isso podem conviver uma com a outra; mais ainda, a razão e a fé precisam de caminhar juntas, porque o homem precisa 
de ambas. 
 
Outro cientista, Paiva, acredita que “um cientista pode ser uma pessoa religiosa porque a ciência é apenas uma das 
referências para uma decisão englobante da vida como a religião e a irreligião”. Ele analisa essa relação, e afirma que 
“teoria científica é teoria científica; religião é religião. A ciência trata dos fenómenos da natureza e das suas leis; a 
religião trata da relação com Deus. Tanto faz se o homem foi criado directamente por Deus ou se apareceu por obra da 
evolução”. 
 
Por outras palavras, a razão da ciência é baseada nos factos observáveis do tempo; a fé da religião é baseada no desígnio 
espiritual da eternidade. “O que o conhecimento e a razão não podem fazer por nós, a sabedoria verdadeira aconselha-
nos a permitir que seja a fé a concretizar, por intermédio do discernimento religioso e da transformação espiritual. 
 
E aqui entra a fé, que é o “acreditar e confiar, por qualquer raciocínio específico ou mesmo sem razão bem definida, 
numa crença, ou em dogmas de uma determinada religião, e a decisão de "ter fé" depende da vontade exclusiva de quem 
quer ter fé. Um dogma, no campo religioso é uma verdade divina, revelada e acatada pelos fiéis”. 
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A A A A féféféfé    e a verdade históricae a verdade históricae a verdade históricae a verdade histórica    
A fé da população da freguesia de Olhalvo na Senhora da Nazaré é tão profunda que ela tem resistido a vários 
acontecimentos contemporâneos do seu círio, que ao longo dos anos têm posto em causa toda a  doutrina filosófica da 
razão da sua existência. E estamos a referir-nos a Nicolau Copérnico (1514), a Galileu Galileia (1632), e mesmo aos 
estudos de Pedro Penteado, nosso contemporâneo, historiador da Torre do Tombo e da Confraria de Nossa Senhora da 
Nazaré, quando afirma não existir nenhum documento coevo que confirme a existência de D. Fuas Roupinho, que a 
imagem da Senhora da Nazaré é um trabalho de uma oficina regional, datado dos séculos XIV-XV, o que “não permite 
aceitar, sem reservas, a historicidade duma das mais belas lendas portuguesas”. 
 
Quer dizer, os seus estudos põem em causa não só a existência de D. Fuas Roupinho, como a data da imagem da 
Senhora da Nazaré, como do milagre que está na génese do fenómeno da Nazaré, incluindo as cerimónias religiosas que 
ali se fazem, incluindo todos os círios que para ali se dirigem, estando o círio da freguesia de Olhalvo também posto em 
causa, por falha de objectivo metafísico, quer no aspecto real quer no aspecto sobrenatural como, ainda, na relação entre 
um e outro; apesar de religião não ser Metafísica. 
 
“Senhora, valei-me” foi a prece de D. Fuas Roupinho dirigida à Senhora da Nazaré, quando subitamente o abismo 
apareceu à frente dos seus olhos; e o milagre deu-se e o cavaleiro salvou-se. Que prece será necessário fazer-se, e dirigida 
a quem, para salvar o fenómeno nazareno, e tudo o que lhe está associado, de tão intermináveis abismos? 
    
    
O futuro do CírioO futuro do CírioO futuro do CírioO futuro do Círio    
Mais que um acto de fé, o círio da freguesia de Olhalvo é um acontecimento cultural; mais que passar uns dias fora da 
habituação saturante, é a aglutinação de muita gente para um objectivo comum, que é a terra e a comunidade, que é a 
tradição familiar de cinco séculos, independente da componente religiosa, que também existe. É um acontecimento que 
capta a atenção e a admiração das gentes de outros lugares; e admitamo-lo, sem custo, também alguma inveja. 
 
O Círio também já foi vítima de arremesso político; impulsos do exterior que encobertos por interesses alheios à freguesia, 
nada mais fizeram do que provocar o confronto de amigos contra amigos, enfraquecendo com isso a comunidade. Como 
dizia Madre Teresa de Calcutá “é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso 
lado”. Mas também é verdade o que diz Jean-Paul Sartre: “quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que 
morrem”.     
 
Há que não deixar enfraquecer a comunidade e há que assegurar a continuidade deste movimento, e os mais novos têm 
que ter a sabedoria humilde de beber a experiência que os “mais velhinhos”  e os “iletrados” têm para lhes transmitir. 
Marguerite  Yourcenar sustenta que “há mais do que uma sabedoria, e todas elas são necessárias ao mundo”. 
 
Sobretudo, há que não desviar da magnificência desta gente, que sempre se disponibilizou “a custo zero”; o pior que 
poderá acontecer ao futuro do Círio da Freguesia de Olhalvo à Senhora da Nazaré, é haver a tentação dos olhalvenses se 
deixaram seduzir pelo mercantilismo da sua participação na liturgia. Não é esta a herança cultural que os seus bisavós 
lhes deixaram.”A fé nas obras se vê”. 
 
Voltaire coloca a seguinte questão:  “Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros?”. Os jovens 
da freguesia de Olhalvo tem que ter essa esperteza; estamos convictos que sim. 
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