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COMUNICADO 
Festejos do Santo Antão 

A atual situação epidemiológica é marcada por um crescimento acentuado do 
número de infetados em todo o país, em geral, e no nosso Concelho de Óbidos, em 

particular. Esta situação deve levar-nos a assumir uma posição responsável que, por um 
lado, salvaguarde a saúde dos cidadãos e, por outro lado, não impeça a vivência das 

tradições que marcam a identidade das populações. 

O dia 17 de janeiro é celebrado com muito entusiasmo, particularmente na 

romaria à Ermida de Santo Antão. No modelo com que tradicionalmente é assinalado 

é difícil garantir o distanciamento social, o uso da máscara e outras medidas de 
prevenção. Não sendo possível garantir que tal celebração decorre com o mínimo de 

risco para todos os participantes, comunico que o programa habitual de festejos do 

Santo Antão é cancelado mais este ano. 

Pedimos que todos se abstenham de promover qualquer tipo de confraternização 
que ponha em causa a saúde pública e as medidas de prevenção da pandemia. 

Contudo, não queremos deixar de assinalar de alguma forma este dia. Assim 

sendo, será colocada uma imagem de Santo Antão na Igreja de São Pedro na Vila de 

Óbidos para que se possam cumprir promessas e gestos de devoção (com as devidas 

precauções). Ao mesmo tempo, serão disponibilizadas as tradicionais «fitas» de Santo 
Antão, benzidas, devidamente acondicionadas, para que possam ser levadas para casa. 

Mais uma vez, sinto necessidade de partilhar convosco que como Prior de 
Óbidos é uma decisão difícil de tomar: sei que é um momento de alegria e celebração 

para todos, mas devemos conter agora este tipo de eventos, para podermos celebrar 

melhor em nova oportunidade. Peço a compreensão de todos e o cumprimento de todas 

as medidas de prevenção da pandemia. 

  

  

  

  

Óbidos, 6 de janeiro de 2022 

O Pároco, 

(Pe. Ricardo Figueiredo) 
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