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SANTA BÁRBARA ACOLHEU O DIA DO ROMEIRO 

A proposta da realização do Dia do Romeiro na 
paróquia de Santa Bárbara, Ribeira Grande, sur-
ge como um auto desafio às capacidades e co-
ragem dos Romeiros desta comunidade aquando 
da sua participação no dia do romeiro realizado 
em 2016 nas Capelas. 

Todo o percurso desenvolvido até ao dia 30 de 
abril foi uma autêntica prova da tenacidade do 
rancho de romeiros de S. Bárbara. 

Com toda a certeza, quando se prepuseram 
para a realização deste encontro de ilha, o mestre 
de romeiros e demais irmãos não tinham a plena 
consciência de toda a envolvência da organiza-
ção do evento, logística, gerência de vontades, 
compromissos, animação e diversas atividades 
para romeiros e/ou para as suas famílias...  

Todavia, e desde logo, aquando da reunião do 
Conselho Pastoral, foi assumido este dia com 
empenho pelos diversos organismos e movimen-
tos paroquiais. Sentiu-se uma vontade de fazer o 
melhor por acolher e revelar aquilo que a comu-
nidade tem para oferecer; envolver a paróquia, 
as instituições sociais e o poder politico local 
tanto era necessário como sinónimo de sucesso e 
o melhor serviço a todos quantos nos visitariam; 
foram por isso delineados objetivos: estabelecer 
interligação das celebrações do centenário das 
aparições em Fátima com o dia do romeiro; dar 
primazia à celebração eucarística e animação li-
túrgica pelos irmãos romeiros; criar espaços para 
a animação sociocultural e infantil; desenvolver 
um ambiente simbólico e acolhedor aos romei-
ros e suas famílias, de modo a facilitar o são e 
fraterno convívio. Com Maria, renovai-vos nas 
fontes da alegria, este foi o mote escolhido para 
orientar os trabalhos do dia e seduzir os romeiros 
num contínuo peregrinar como Maria, que apesar 
de Mãe, foi sempre filha de Deus e discípula de 
Jesus, o Ressuscitado – fonte de eterna salvação.  

Contamos com o prestimoso apoio do Presi-

dente da Câmara Municipal Dr. Alexandre Gau-
dêncio e da sua equipa, bem como, da Junta de 
Freguesia de Santa Bárbara para toda a logística, 
apoios humanos e de material.  

Para o acolhimento contamos com a presença 
dos Ritmos de Santa Bárbara de Ribeira Gran-
de, seguindo-se depois a celebração da eucaris-
tia animada pelos Romeiros, acompanhados pelo 
Grupo de Violas e Acordeões de S. Bárbara, que 
voltaram a animar os presentes durante o almo-
ço. 

No almoço estiveram envolvidas as famílias 
dos romeiros, diversos particulares com doação 
de bebidas, comidas ou ingredientes para o al-
moço partilhado, para a massa e arroz doce que 
foram oferecidos aos presentes. 

Não poderia faltar a animação para os mais 
pequenos, assim jogos populares, pinturas fa-
ciais e pula-pulas marcaram a sua presença. 
Estas atividades estiveram a cargo das técnicas 
e funcionárias do Centro Social e Paroquial de 
Santa Bárbara. 

Contamos ainda com a presença da Associa-
ção Dinamizadora de Santa Bárbara com a expo-
sição de excelentes trabalhos do curso de artes e 
pintura que realizam na freguesia. 

A animação cultural terminou com a presença 
do Grupo de Folclore de Santa Bárbara, grupo 
que procura manter a tradição e que muito ani-
mou os presentes. 

O Rancho de Romeiros tem muito a agradecer 
a todos os intervenientes no erguer deste Dia do 
Romeiro; que todos os organismos paroquiais, 
instituições políticas, sociais e culturais, famí-
lias e benfeitores anónimos, se sintam envolvi-
dos na nossa gratidão e oração a Maria, Senhora 
das Vitórias e ao seu filho, nosso Redentor, Jesus 
– o Bom Pastor.

Pe. Vítor Medeiros

CELEBRAÇÃO

A Paroquia de Nossa Senhora de Fátima, em Ponta Del-
gada, convida todos os Romeiros da Ilha para um mo-
mento celebrativo no dia 13 de Maio, a saber: 

16h00 Concentração dos Romeiros junto à Escola 
Canto da Maia (junto ao edifício da Segurança Social); 

16h20 Peregrinação até à Igreja Paroquial;  
16h30 Eucaristia com a consagração dos Romeiros 

a Nossa Senhora. 

A CASA DO ROMEIRO

No próximo dia 14 de maio, irá ter lugar a inaugura-
ção da Casa do Romeiro, em Santa Cruz na Lagoa. Um 
momento especial para o Movimento de Romeiros que, 
finalmente, irá ter o seu espaço próprio. Será um local 
onde estarão patentes ao público, de forma permanente, 
exposições de diversas áreas artísticas, sobre as Roma-
rias, por forma, a que quem nos visita possa apreciar 
e conhecer um pouco das Romarias Quaresmais de S. 
Miguel. 

Paralelamente, terá uma função fulcral; o local onde 
irá sendo recolhido, catalogado, tratado, conservado e 
arquivado, para posterior consulta, o espólio histórico 
e um espaço para trabalho do Movimento durante todo 
o ano.

Será sempre um local de união, de partilha, de traba-
lho, de identificação e de visita, para todos os Romeiros 
e para toda a Comunidade.

O Grupo Coordenador


