
LAGOA 

Os encontros por 
Ouvidorias são mais 
produtivos, mais 
benéficos, obriga a 
maior participação e 
presença por parte 
dos responsáveis 
dos ranchos.  
Em relação ao ano 
pastoral transato, foi 
positivo, uma vez 
que, dentro dos 
possíveis 
proporcionaram 
momentos de 
formação e de 
partilha, para melhor 
beneficio dos 
responsáveis e seus 
ranchos. 
 

CAPELAS 

Neste encontro foi 
possível um diálogo 
construtivo, analisou
-se a caminha de um 
ano pastoral em 
Ouvidoria, 
projetando-se o 
próximo ano 
pastoral. Denotou-se 
a preocupação pela 
formação espiritual 
dos nossos 
romeiros, como 
caminhada individual 
e coletiva, em Igreja 
e pela Igreja 
comunidade de 
crentes e irmãos no 
batismo. A velha 
preocupação com a 
logística da semana 
da romaria, entre 
pernoitas e atropelos 
entre ranchos, existe 
mas já não é o 
centro da reflexão.  
POVOAÇÃO 

Foi um encontro de 
análise e partilha 

dos aspetos positivos 
e negativos quer do 
Movimento quer dos 
Ranchos em 
particular, usando 
todos os presentes 
da maior sinceridade 
e frontalidade. Neste 
sentido foi agradável 
constatar a evolução 
de alguns Ranchos 
nas atividades 
paróquias, onde 
participam 
pontualmente, mas 
também já com 
alguma 
periodicidade. É 
também unanime que 
o desenvolvimento 
dos Ranchos terá de 
ser prudente e o 
mesmo para 
eventuais atividades 
ao nível da 
Ouvidoria, 
caminhando 
lentamente, mas 
seguros de que 
Cristo é o verdadeiro 
e único Mestre. 
Por fim, todos 
concordaram que 
esses encontros são  
uma feliz iniciativa e 
que já apresenta 
abundantes frutos de 
partilha e 
proximidade entre 
todos responsáveis e 
consequentemente 
nos grupos 
paroquiais de 
romeiros.  
 

NORDESTE 

As reuniões entre os 
Grupos Paroquiais de 
Romeiros em cada 
Ouvidoria servem 
para nos 
conhecermos melhor, 

para conhecermos 
melhor o nosso 
movimento, para 
trocarmos ideias, 
sentimentos e 
vivências sobre esta 
realidade sublime 
que é a Romaria que 
une e transcende 
gerações de homens 
em busca de um 
sentido para a sua 
existência. 
Para tornar isso 
possível, temos de 
procurar nas nossas 
comunidades 
desenvolver planos 
que visem três 
vertentes: Formação, 
Ação e Convívio. 

VILA FRANCA 

Este encontro é 
sempre muito bem 
aceite, por ser mais 
um momento em que 
há muito diálogo uns 
com os outros, 
porque falamos dos 
nossos problemas, 
do “juntar” os nossos 
irmãos romeiros após 
a romaria, etc. Por  
Durante o diálogo foi 
sugerido para que 
haja mais encontros 
por parte dos 
ranchos da ouvidoria 
de Vila Franca, que 
sejam de oração ou 
de confraternização.   
 

RIBEIRA GRANDE 

Avaliou-se o ano 
pastoral e verificou-

se que todos os 
presentes estavam 
inseridos em várias 
vertentes nas 
comunidades através 
de vários 
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«Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração» (Mt 6, 21) 

 

 

movimentos 
paroquiais. Após esse 
assunto fomos a outro 
temas tais como, 
preparação para a 
Romaria, avaliação da 
caminhada, e a pós 
Romaria. Verificou-se 
falta de preparação e 
formação de mestres 
e contramestres. 
Durante a caminhada 
notou-se que entre os 
membros presentes 
correu tudo bem. No 
pós romaria foi 
sugerido  que haja 
mais formação, e 
delinear uma forma 
de cativar os irmãos 
romeiros para o 
movimento durante o 
ano 

 

FENAIS DE VERA 
CRUZ 

Este encontro serviu 
para cada 
responsável partilhar 
o cuidado que existiu 
na formação e 
preparação para as 
romarias e ainda de 
várias iniciativas  
desenvolvidas pelos 
ranchos nas suas 
comunidades 
Paroquiais na certeza 
de que os ranchos 
caminham para a 
perfeição, apesar de 
não conseguirem, 
como os demais, 
atingir esta grande 
meta. 

PONTA DELGADA 

O encontro decorreu 
num ambiente de 
franca e sincera 
partilha. Cada 
responsável 

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Coordenador do Movimento de Romeiros de S. Miguel reuni, com os 
responsáveis do ranchos por ouvidoria para avaliar o ano pastoral que terminou e programar o próximo. Dos 54 
ranchos existentes na ilha de S. Miguel 15 não responderam à chamada. Vamos continuar a apostar na 
formação, promover encontros e convívios preferencialmente por ouvidoria e privilegiar a partilha de boas 
práticas. Aqui partilhamos sucintos relatos de cada encontro. 
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