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TRÊS RELATOS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO1 

 

 

1 - Descrição de Frei Agostinho de Santa Maria, em Santuários Marianos e História 

das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, p. 137, no ano de 1722. 

 

Fazem-se à Senhora da Purificaçaõ muyto grandes festas na sua Matriz no 

segundo dia de Fevereyro, em que tem três dias de Jubileu pleníssimo que alcançáraõ da 

Sé Apostólica os seus devotos Irmãos para todos os que se acharem presentes, & 

visitarem aquelle Santuário da Senhora, & recitarem às Ladainhas nos Sabbados, & nos 

dias de suas festividades também tem Indulgência plenária. No dia da sua principal 

festividade se arma toda a Igreja a todo o custo com ricas sedas, & se gastaõ de hum dos 

dias do tríduo. E saõ muytos os devotos, naõ só da Freguesia, mas de fóra della, que 

pedem a ser admitidos a estes juizados por excessivo gosto, que tem de servir à Rainha 

dos Anjos. E todos o fazem com muyto fervorosa devoçaõ sem haver até o presente 

momento diminuiçaõ alguma. 

Tem a Senhora huma muyto grande, & nobre Irmandade & todos os seus 

devotos Confrades concorrem no dia da Senhora liberalmente com as suas esmolas, & 

assim se fazem muytas obras para o seu culto, & Altar, como se vê até o presente. E 

além da muyta prata que tinha, se lhe fez hum muyto magestoso alampadayro, que 

importou naquelle tempo mais de hum conto de reis. (...) Nos dias do seu tríduo tem 

Sermões de manhã, & a tarde, & no terceyro dia Procissão de tarde por toda a povoaçaõ 

com ricas charolas muyto bem guarnecidas, & compostas com muyto capricho, aonde 

vaõ as Imagens dos Santos, que se veneraõ naquella Matriz, as quaes conduzem os 

Irmãos, & Confrades de cada huma das Irmandades.E nesta solenissima Procissão se 

leva o Santíssimo Sacramento de baixo de hum palio muyto rico, a quem acompanha 

hum grande concurso do povo, assim dos Fregueses, como de muytos de fóra da 

Freguesia; E também da Cidade da Bahia, que naquella ocasiaõ da sua festividade lhe 

vaõ assistir. 

 

 

2 - Descrição de Herundino da Costa Leal, em Vida e Passado de Santo Amaro, p. 80-

87, no ano de 1950. 

 

Essas grandiosas festas tinham início no dia 24 de janeiro, quando começavam, 

com excepcionais solenidades, as novenas em seu louvor. Para êsse fim, vinham da 

Capital do Estado, a Banda de Música do 3º Corpo Policial, bem assim uma orquestra 

de renome, da qual sempre fazia parte Raymundo Nonato (Si-Bemol), que isto fazia 

mais por devoção do que por interêsse pecuniário, visto como, era santamarense e, desta 

forma, pretendia render as suas homenagens à Nossa Senhora da Purificação. Além dos 

músicos e cantores, que compunham essa orquestra, eram ainda encorporados outros 

elementos locais, dos quais recordo-me do Cláudio, o preto de voz magnífica e educada. 

                                                 
1 Esses excertos foram coletados por Adriano Portela dos Santos, santamarense professor, escritor e 

reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. 
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Os cânticos e músicas destas novenas foram escritos e musicados especialmente para 

êsse fim. Para cada noite, havia um orador sacro de grande valor que ocupava sempre a 

tribuna sagrada, cêrca de uma hora; e o Templo regorgitava de fieis. A ornamentação 

era deslumbrante e a iluminação, a carboreto, era profusa e dava um aspecto 

interessante, diante do conjunto dos seus altares e decorações em tôrno. Em redor da 

Igreja, algumas dezenas de barraquinhas eram artisticamente armadas e o povo as 

denominava de rifas, pelo fato de que eram vendidos, pelo preço de 100 réis, uns 

pedacinhos de papel, numerados, os quais davam direito a um apito, um novelo de linha 

ou outro qualquer objeto de valor. (...) Ao lado dessas barraquinhas, havia uma certa 

quantia de mesas, contendo roletas, jaburús, três-sete e uma infinidade de jogos e que 

ficavam sempre cercadas de pessoas, que ali iam aventurar alguns níqueis, na esperança 

de ganhar alguma cousa. (...) Coretos artísticos, que despertavam grandemente a 

curiosidade de todos quantos tiveram a dita de assistir a estas deslumbrantes festas, se 

destacavam a majestosa “Torre Eiffel” e outros de menores proporções, onde a 

habilidade dos velhos artistas José Simão e João Raymundo primava pela arte aliada ao 

fino gôsto artístico. 

Após as novenas e nos dias das tradicionais festas, as filarmônicas locais e a 

Música da Policia, faziam tocatas nesses coretos, quando o povo se deleitava em ouvir 

músicas clássicas tão em voga naquela época. No dia 30 de janeiro, pelo vapor da 

carreira, chegava a “Música da Chapada”, contratada especialmente para puxar a 

Lavagem no dia seguinte, de vez que essa banda de Música era especialisada em tocatas 

de festas populares. (...) Cêrca das oito horas do dia 31, as pretas e cabrochas, vestidas 

com saias de seda ou de chita sôbre anágoas bem gomadas e com bastante roda, camisas 

de esguião ou de cambráia ricamente bordadas, tôrços das mesmas fazendas, argolas, 

pulseiras e grandes voltas de ouro, com seus lindos potes, pintados artisticamente por 

João Britto, Fimoca ou Pedro Ferreira, cheios d’água deflores, afluíam à Praça e 

dirigiam-se para a Igreja afim de levar a sua contribuição à lavagem do suntuoso 

Templo. O mesmo ocorria com os aguadeiros que pintavam os seus barris e vestidos de 

branco e de aventais da mesma côr, iam também a sua oferenda. Terminada a lavagem 

da Igreja, na Praça organizava-se o préstito, tendo à frente empunhando uma bandeira 

branca, a Maria Pé no Mato escolhida todos os anos, entre suas companheiras, por ser 

esta a melhor sambista, deliciando assim as vistas dos assistentes com graciosos 

ademanes e tregeitos. Dentre a multidão estavam os “Músicos da Chapada”, o 3º Corpo 

Policial e uma Filarmônica local(...) Rapazes e velhos da melhor sociedade tomavam 

parte na lavagem, afim de se entregarem de corpo e alma à esse folguedo, para 

esquecerem as agruras da vida. 

No mesmo dia, chegava a Banda de Musica do 2º Corpo Policial para tomar 

parte no Bando Anunciador que tinha lugar no dia 1º de Fevereiro, quando havia um 

imenso movimento na cidade, desde o amanhecer do dia, com os preparativos dos 

clubes carnavalescos. Os vapores, os trens, os carros de boi e todo outro meio de 

transporte empregado, chegavam à cidade abarrotados de pessoas, que desejavam 

assistir as festas. Cêrca de quatro horas da tarde, ouvia-se o cavalgar de um fogoso 

corcel e o chocalhar dos guizos colocados naquele animal, no peitoral dos seus arreios. 

Era o Antonio Atalaia, cavalgando um belíssimo animal, que o Coronel Lúlú Pedreira, 

proprietário da Fazenda Mulungú tinha por costume tratar durante todo o ano para 

emprestá-lo a êsse seu amigo. Logo após surgiam outros e mais outros que percorriam 

as principais ruas da nossa urbs, esquipando nos seus bons cavalos, até que se 

organizasse o Bando. Às cinco horas da tarde, debaixo do entusiasmo dos seus adeptos, 

surgiam os Clubes “Padegos da Turquia”, “Mocidade em Progresso” e “Lanceiros de 
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Minerva”, precedidos de grande Comissão e de cavalheiros fantasiados, delirantemente 

aplaudidos pela população. Os Clubes apresentavam-se, com os seus carros alegóricos e 

bem assim com vestimentas representativas de determinadas épocas, feitas 

rigorosamente a capricho. Cada Clube era puxado por uma Banda de Música, vestida 

também à rigor. Os programas dessas festas eram fartamente distribuídos e era obra 

prima dos grandes poetas, como Dr. Arnaldo Vieira, Barão de Viçosa, Carvalhar, Cid 

Cardoso e outros (...) 

 Ao romper a alvorada do dia 2 de fevereiro, a população era despertada por 

estrondosos tiros de ronqueiras, dos bombões, dos foguetes e pelos toques de alvorada 

pelas Bandas de Músicas da Polícia, da Chapada e das Filarmônicas locais. A cidade 

amanhecia fartamente embandeirada e a Praça da Matriz era um verdadeiro primor, de 

vez que, em seus extremos, eram fincados grandes mastros, donde partiam centenas de 

cordas com bandeirinhas, formando dois grandes guarda-sois. Colunas e mais colunas, 

com pequenos mastros no centro, com bandeiras, eram colocados em redor de toda a 

Praça como também das ruas mais próximas. A frente das casas eram também 

enfeitadas a capricho e iluminação, não só da Praça como também da frente do Templo 

era impecável e grandemente artística. 

 Às primeiras horas desse grandioso dia, aportavam à Estação do Conde os 

vapores conduzindo passeios de recreio, promovidos pelas Filarmônicas da Capital ou 

de outras cidades do interior do Estado, que despejavam centenas de passeiantes que 

espalhavam pela cidade, a proporção que os bondes os iam transportando. Nessa mesma 

ocasião, um vapor especial também aportava ao Conde, trazendo o Governador do 

Estado e sua comitiva que vinham acompanhados da Banda de Música do 1º Corpo 

Policial, tida como uma das melhores do país. Às nove horas do dia vinha, em 

procissão, a imagem de Santo Amaro, afim de assistir a sua festa que deveria ter lugar 

no dia 3 de fevereiro, saindo a mesma da Capela de Santa Luzia. Às dez horas do dia 

tinha lugar as pomposas festas em louvor a Nossa Senhora da Purificação, falando nessa 

ocasião abalisados oradores sacros, como sejam Cônegos Emílio Lôbo, Cupertino 

Lacerda, Fiúza e Frei Bastos, todos eles santamarenses, que empolgavam o grande 

auditório com as suas eloqüências e pelos conceitos filosóficos dos seus argumentos. 

(...) A festa religiosa terminava quase sempre mais de uma hora da tarde. À tarde, era 

um movimento extraordinário em tôda a cidade e, principalmente, na Praça da 

Purificação, que ficava literalmente cheia de gente, que para ali afluía ávida de assistir 

os folguedos populares, os cosmaramas e tôda a sorte de diversão que a Comissão de 

Festa proporcionava a todos em geral. 

 Quando coincidia a maré ser à noite, os passeiantes gostam imenso porque 

tinham margem de se divertir a valer. Enquanto isto, as Filarmônicas visitantes, muitas 

vêzes em número de oito, faziam tocatas nos coretos armados nas extremidades da 

Praça, ou mesmo em qualquer lugar, quando o povo tinha o prazer de ouvir as peças 

clássicas de harmonia dos maiores compositores universais. 

 No dia 3 de Fevereiro era realizada a grandiosa festa em louvor ao nosso grande 

padroeiro Santo Amaro, com a mesma pompa do dia anterior. Os festejos populares 

continuavam com a mesma animação, muito embora não contasse mais com o concurso 

das Filarmônicas visitantes e de uma grande parte dos passeiantes. 

 No dia 4 de Fevereiro era realizada a última festa religiosa em homenagem ao 

Santíssimo Sacramento, pelos grandes benefícios espalhados sôbre a nossa terra. 

Durante a noite a animação não era menos do que nas anteriores. 
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No dia cinco, então, realizava-se a maior procissão que se tem memória em todos os 

tempos, com mais de vinte andores com santos de todos os tamanhos, artísticamente 

ornamentados. A maioria desses andores vinha processionalmente, na véspera ou 

mesmo no dia, das Igrejas dos Humildes, do Amparo, do Rosário e até o de S. Caetano 

que saía da casa da velha devota Sinhá Mestra. A procissão constituía a prova mais 

exuberante da nossa veneração às imagens daqueles santos da Côrte do Céu e o exemplo 

mais vivo da nossa fé verdadeira. Quando a procissão se recolhia sempre acompanhada 

de grande massa de fiéis, dos quais muitos vinham de algumas léguas distantes, a pé, 

realizava-se o Te-Deum Laudamus, quando era dada a benção do Santíssimo 

Sacramento, depois do que, o povo se debandava para voltar mais tarde afim de assistir 

m mais imponente fôgo de artifício, obra prima dos mais afamados pirotécnicos de 

nossa terra ou da Capital do Estado. As despesas realizadas com essas festas eram feitas 

com as rendas provenientes do resultado da loteria que existia para êsse fim e bem 

assim das contribuições feitas pelo povo, cujo orçamento nunca excedia de vinte contos 

de réis. Entretanto, com rendas muito mais elevadas, as festas vêm sendo realizadas sem 

a pompa daqueles memoráveis tempos, que nos enchem de saudades. 

 

 

3 - Relato de José Silveira, em Vela Acesa, p. 186-188, no ano de 1980. 

 

(...) Os preparativos se faziam o ano inteiro. Uma loterial local – hoje extinta – 

dava à assim chamada Comissão de Fevereiro os recursos necessários para a realização 

das festas. 

Iniciavam-se estas com as novenas. Orquestras da capital, convocadas para 

execução das partituras, especialmente escritas, com motivo colorido e sob influencia de 

óperas italianas. Às famosas vozes, entre as quais se destacava a de um chamado Si-

bemol, respondia o coro, nem sempre entoado, de toda a assistência, em longas e 

sonoras ladainhas, cuja toada ninguém poderia esquecer... a cada padrinho correspondia 

o embelezamento da sua noite. Não se poupavam nem flores, nem velas, nem incenso. 

Três padres oficiantes; quase sempre um pregador. 

As festividades maiores vinham no final, em dias seguidos. A 1º de fevereiro, a 

missa do Padroeiro, Santo Amaro. No dia 2, a de Nossa Senhora; no dia 3, a da 

Irmandade do Sacramento. No dia 5, a solene procissão, onde desfilavam, como 

desfilam até hoje, além das imagens belíssimas da Virgem e do Padroeiro, dezenas de 

outras da cidade e das redondezas. 

 Nossa casa se enchia de clérigos e de amigos. (...) Das janelas do sobrado, 

edificado na confluência da rua Direita com o beco da Cadeia (rua Municipal), viam-se 

andores, que saíam do beco dos Humildes, bem defronte, e do Rosário, pela rua Direita. 

Todos seguiam, na véspera, à noite, para a Igreja Matriz, onde se reuniam para o grande 

e solene desfile. Eram miniprocissões, sempre acompanhadas pelos devotos de cada 

Santo. 

 A cerimônia máxima consistia na Missa Cantada, às 10h, depois das clássicas 

três chamadas pela solenidade plangente e festiva dos sinos da Fábrica e do Sacramento. 

Bombas espocavam pela terra, girândolas de foguetes barulhentos dispersavam-se pelo 

ar, ameaçando os que se aproximavam, na hora exata em que se iniciava o grande 

sacrifício. 
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 Em riquíssimos paramentos entravam os oficiantes, selecionados de acordo com 

a voz com que tinham que entoar as palavras do missal. Prontos e afinados se 

encontravam orquestra e coro, para o sublime diálogo musical a ser iniciado. Presentes, 

próximo ao altar-mor, as maiores autoridades: o intendente, os conselheiros, os 

viscondes e barões, os donos do comercio, e das usinas, as figuras de prol... Cadeiras de 

ajoelhar, ricamente almofadadas, reservavam-se para as senhoras mais distintas e 

fidalgas. Ainda era o tempo de D. Iazinha Passos e D. Sinhazinha Batista. A massa 

humana, sem distinção de classe e de cor, comprimia-se no resto da nave. 

 O grande momento era o do sermão, logo pronunciado depois de devidamente 

entoada a Ave-Maria. Todo o empenho se fazia para que, nesse dia e nessa hora, fosse 

ouvido o maior orador sacro. Esgotadas as reservas da cidade e do estado – e estas eram 

muitas -, apelavam-se para os pregadores do Rio de Janeiro – contratados por altos 

preços e para satisfazer a vaidade das presidências das diversas comissões. 

(...) 

A tarde e a noite eram para as festas das casas e da praça. Pelos passeios, ao 

redor do bem-cuidado jardim, com seu belíssimo charafiz de bronze, ao centro, desfilam 

os namorados, vivendo seus sonhos de amor e poesia. (...) 

(...) 

Nos coretos, a disputa, por vezes acalorada, das duas filarmônicas: a Lira dos 

Artistas e os Filhos de Apolo, com seus entusiastas, seus diretores, suas lutas e suas 

vitórias... 


