07 – Por que dar um nome a um bairro?

Este é um evento presente sempre na constituição de um novo agrupamento
de moradores de uma determinada comunidade. É importante para situá-la geograficamente perante outros bairros. Mas, será este o único motivo?
Quando uma comunidade vai se formando é acompanhada de valores, tradições, de uma caminhada histórica que lhe confere características próprias e
tudo isto pode influenciar na hora de designá-la nominalmente.
Com santa Olímpia isto não de sucedeu. A nossa comunidade não começou
sua história como um bairro de Piracicaba. Os antepassados dos seus moradores quando aqui chegaram compraram uma fazenda que já tinha um nome.
Quando a fazenda se constituiu em um bairro, com o crescimento de seus moradores e a divisão das terras entre as famílias, mantiveram o nome da fazenda.
Vejam que fato interessante, a comunidade de formação católica assume o
nome de santa Olímpia que não era de origem trentina e nem italiana, mas, aos
poucos, trazem a imagem desta santa para as suas tradições religiosas, celebram sua festa no calendário litúrgico, compõe música em seu louvor e a introduz em suas devoções. Aos poucos, esta santa, viúva aos 20 anos e diaconisa,
que viveu no século IV e, Constantinopla, que tinha São João Crisóstomo como
diretor espiritual é introduzida no cenário metropolitano como nome de um novo
bairro.
Hoje falar em Piracicaba que se reside em santa Olímpia logo se é reconhecido
como tirolês, povo alegre, hospitaleiro e festeiro.
Por que dar um nome a um bairro? É ganhar uma identidade, é como fazer parte de uma família. Mesmo aqueles que não são de origem das famílias que aqui chegaram, logo passam a defender as tradições, a cultura, e valorizar a fé
dos antepassados e procuram introduzi-la em suas vidas. Como é bom viver
em Santa Olímpia.

