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Foto: Dia do Romeiro 2016 - Ouvidoria de Capelas  

Imbuídos no espirito de verdadeiros missionários 
de Fé, e após o repto lançado pelo Movimento de 
Romeiros de São Miguel, os Ranchos de Romei-
ros da Ouvidoria de Capelas, organizaram-se 
para preparar o dia do Romeiro de 2016. O ca-
lendário apertado exigiu uma rápida ação por 
parte de todos os elementos da organização 
(Romeiros designados por cada Rancho). Numa 
primeira reunião foi decidido que tipo de evento é 
que seria de organizar para que o mesmo pudes-
se ser o mais abrangente possível e que fosse ao 
encontro daquilo que é a essência deste dia, ou 
seja, a confraternização entre todos os Romeiros, 
famílias e amigos, assim como uma verdadeira 
partilha de saberes e experiências. 
 
Ficou, assim, decidido que o dia do Romeiro, no 
presente ano, teria uma componente marcada-
mente cultural, com iniciativas o mais abrangen-
tes possíveis. De salientar o indiscutível apoio de 
várias entidades, desde logo do Senhor Padre 
Hélio (Pároco da Vila de Capelas), que empe-
nhou a sua colaboração, todo o seu saber e 
apoio incondicional, aos membros da organiza-
ção, mas, igualmente, é de salientar o apoio lo-
gístico das juntas de freguesia da zona norte da 
ilha, bem como da Associação Norte Crescente. 
 
Após diversos encontros, o programa do evento 
foi ficando composto e rapidamente chegou o dia 
grande, com entusiasmo e dedicação dos organi-
zadores, apoiantes e voluntários, entre os quais 
familiares e amigos de Romeiros. 
 
Dia 10 de abril, pelas 11:30, com o mote da frase 
do Papa Francisco “queremos ser ilhas de miseri-
córdia no meio do mar da indiferença”, iniciamos 
o tão esperado dia, com o acolhimento de, apro-
ximadamente, 250 participantes, no Salão Poliva-
lente da Casa do Povo da Vila de Capelas, se-
guindo-se a atuação do grupo de Escoteiros da 
freguesia de Santo António, e, a celebração da 
Santa Eucaristia, a qual foi animada, com grande 
participação e enorme entusiasmo pelos Romei-
ros da Ouvidoria de Capelas, e contou com a 
participação da comunidade paroquial, e, na qual 
o Senhor Padre Hélio, num sermão intenso, exor-
tou todos a serem verdadeiros Romeiros, evan-
gelizadores perenes da palavra de Deus. 
 
Terminada a celebração da Santa Eucaristia, fo-
ram todos convidados para um almoço partilha-
do, o qual decorreu com muita alegria e amizade, 
onde, aqui e acolá entre os Romeiros, mais jo-

vens e mais adultos, se ouviram relatos de teste-
munhos e vivências desta que é uma secular 
tradição e, uma das mais inexplicáveis demons-
trações de Fé de um Povo. 
 
A festa da amizade e da partilha da Família do 
Romeiro prosseguiu tarde fora com a interpreta-
ção do grupo de teatro “O Ponto”, da freguesia 
dos Fenais da luz, o qual brindou os presentes 
com verdadeiros momentos hilariantes de boa 
disposição e humor, seguindo-se a atuação do 
grupo folclórico da Escola Secundária Domingos 
Rebelo, com a manifestação de várias músicas, 
danças e tradições de várias regiões étnico-
culturais de Portugal. 
 
Ao longo da tarde foi confecionado arroz doce 
regional, distribuída massa sovada da Bretanha, 
esteve patente um pequeno mercado de produ-
tos regionais e animação para os mais pequenos 
(cortesia da Associação Norte Crescente), assim 
como, a apresentação do Livro “A menina que 
dançou com as ondas”, da escritora Cristina Fa-
rias. 
 
Após uma ativa tarde de iniciativas, foi, pelas 
17:30, encerrado o evento com umas breves 
palavras do Padre Nuno Maiato, o qual agrade-
ceu à organização pelo excelente trabalho de-
senvolvido, apelando a que este dia do Romeiro 
seja, cada vez mais, experimentado com entusi-
asmo e sentido como especial pela família do 
Romeiro Micaelense. 
 
Não obstante a excelência em que este dia se 
transformou, mercê do empenho dedicado de 
todas as forças envolvidas, era expectável uma 
maior participação por parte de todos os Ran-
chos de Romeiros da ilha, mas, cremos, que 
este será o mote para que nos próximos anos 
tenhamos uma cada vez mais participação e que 
tenha suscitado em todos a vontade de dizer 
com orgulho “Eu sou Romeiro”. 
 

Irmão Humberto Bettencourt 
Rancho de Romeiros de Santo António  

(Ponta Delgada) 
 

 

DIA DO ROMEIRO 2016 

RANCHOS DE PONTA DELGADA 

O Grupo Coordenador do Movimento de Romeiros de 
São Miguel (MRSM) promove, nos messes de Maio de 
Junho próximos, encontros com os Mestres, contra 
mestres e responsáveis de todos os ranchos da Ilha. 
Há semelhança dos dois últimos dois anos pastorais 
estes encontros acontecem por Ouvidorias e tem co-
mo objectivo avaliar o ano pastoral que está a findar e 
projectar o próximo ano pastoral. 
Estas reuniões tem-se revelado de grande importância 
para a vitalidade do MRSM, uma vez que permite um 
contacto mais próximo entre os vários Ranchos de 
cada Ouvidoria e dos mesmos com o Grupo Coorde-
nador.  
Em Maio, acontecem três encontros, no dia 24 na Ou-
vidoria de Capelas, no dia 30 na Ouvidoria do Nordes-
te e no dia 31 na Ouvidoria da Povoação, todos com 
início ás 20h30 e com duração aproximada de duas 
horas. 

Os Ouvidores de Ponta Delgada, os senhores padres 
José Constância e Marco Sérgio Tavares, convocam  
todos os Mestres e Contra Mestres da nossa Ouvidoria 
para uma reunião a realizar no próximo dia 10 de Maio, 
pelas 20h30 no Centro Pastoral Pio XII, na Rua Barão 
das Laranjeiras. 
 
A agenda da  Reunião será a seguinte: 
 
1ª Parte : ( 20h,30 às 21h,15) 
 
1 - Preparação para a festa e procissão do Corpo de 
Deus : o que se pede aos irmãos Romeiros. 
 
2 - Eleição de um Romeiro para o Conselho Pastoral 
da nossa Ouvidoria. 
 
2ª Parte : (21h,15 às 22h) 
 
1 - Aspectos relacionados com a formação dos Romei-
ros e sua integração pastoral nas paróquias. 
 
Nos últimos anos, os Romeiros da Ouvidoria tem parti-
cipado na Festa do Corpo de Deus que este ano volta 
a realizar-se no dia próprio, 5ª feira , dia 26 de Maio, 
pelas 17h00. 

REUNIÕES POR OUVIDORIAS 


