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"PESQUISAR, CONHECER E PROTEGER"
É com sentimentos de muita Alegria, Fé e Esperança
que o Movimento de Romeiros de São Miguel inicia
uma enorme e importante
Caminhada, assente em três vertentes:
1) Análise do conteúdo temático/informativo da documentação existente na Casa do Romeiro;
a) Separação e catalogação da documentação;
b) Higienização do acervo;
c) Acondicionamento definitivo;
(Trabalho já iniciado pela Dra Joana Simas)
2) O Movimento de Romeiros de São Miguel inicia este
mês de Dezembro e durante o ano de 2020 uma recolha

em vídeo e áudio de testemunhos dos mais antigos romeiros vivos desta ilha do Arcanjo.
Este trabalho tem como objetivo salvar do esquecimento a ainda vasta tradição oral do Romeiro de São Miguel
que naturalmente se vai transformando com o tempo.
Assim, ficará registado muito do que foi o quotidiano
do romeiro durante a romaria bem como toda a envolvência que abraça esta prática naqueles dias da Quaresma: a família, as pernoitas, as refeições, cânticos,
orações, etc…
Não será propósito único a salvaguarda destes relatos
mas com certeza a sua divulgação e estudo.
Este trabalho será realizado pelo irmão Fernando Resendes.

3) No início do próximo ano, dever-se-á contratar um
Técnico de Museologia e Património para pesquisar, recolher e, em parceria com a Direção Regional da Cultura,
criar um dossier para enviar para o Registo de Património Cultural Imaterial Nacional concernente a todo o
nosso acervo desde o século XVI até aos nossos dias. É
um trabalho de enorme importância, pelo que se solicita
apoio da nossa diáspora, Câmaras Municipais, Juntas de
Freguesia, Ranchos de Romeiros, empresas particulares e
toda a sociedade micaelense. O objetivo é o de congregar,
registar e guardar para memória futura este valor patrimonial, religioso e cultural dos Açores.
Movimento de Romeiros de São Miguel

“NATAL DOS ROMEIROS”
Uma romaria é sem dúvida um ato de fé que nos marca e
que muitas vezes deixa-nos de tal forma transformados
e invadidos por uma alegria interior e exterior, que nós
não sabemos descrever. Quando termina a nossa romaria, ou melhor dizendo, a nossa caminhada, sentimos o
nosso coração cheio do Espírito Santo, repleto de paz interior, de oração, de fé e muito amor, para darmos a quem
nos rodeia.
Uma das formas que encontramos em Vila Franca para
manter sempre viva esta chama e também para fazer face
a uma frase muitas vezes escutada de que “somos apenas romeiros de oito dias”, foi a criação do nosso Grupo
Paroquial de Romeiros. Após a nossa romaria quaresmal, cada irmão recebe um Plano anual de Atividades,
onde destaca-se a animação da Eucaristia da noite, com
o nosso Grupo Coral. De salientar a nossa presença ativa
junto da nossa Paróquia, quer seja na Comissão Fabriqueira, Conselho Pastoral e até na organização das nossas Procissões. Para além disso, o nosso plano privilegia
a vertente socio-caritativa, através da visita ao nosso ao
lar de idosos e a colaboração com a Cáritas, no apoio a
famílias carenciadas.
Temos anualmente uma atividade a nível Ouvidoria
inserida na Festa de Nossa Senhora da Paz, o «Terço
pela Paz», que contou novamente com todos os ranchos
do Concelho e a presença do Grupo Coordenador do
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nosso movimento, ficando cada um a cargo da recitação
de cada mistério do Rosário, nomeadamente: 1º mistério
– Rancho de Ponta Garça; 2º mistério – Rancho da Ribei-

ra das Tainhas; 3º mistério – Rancho de Vila Franca; 4º
mistério – Rancho de Água d’Alto e o 5º mistério – Grupo Coordenador do Movimento Romeiros de São Miguel.
No final de cada ano, e a exemplo de anos anteriores,
organizamos o nosso “Natal dos Romeiros”, curiosamente é hoje. Pelo 10º ano consecutivo, organizamos o
nosso Jantar de Natal, virado para a partilha e a caridade, onde juntamos todos os nossos irmãos romeiros
e suas famílias, todos os nossos colaboradores e benfeitores, e todas as famílias que ao longo desta Quaresma
acolheram romeiros em suas casas. A entrada é gratuita,
todos trazem algo para partilhar e ainda um bem alimentar, para a organização de Cabazes de Natal, destinados
a famílias carenciadas e a uma Congregação Religiosa,
nomeadamente as irmãs Clarissas, nas Calhetas da Ribeira Grande. Para além disso iremos presentear todas
as crianças com uma lembrança e um momento musical
com o nosso Grupo Coral. Este encontro da “Família Romeiros” é o culminar de um ano de muito companheirismo, união e amizade, que decorre sempre num clima
natalício de muito convívio e irmandade.
O Rancho de Romeiros de Vila Franca do Campo deseja a todos um Santo Natal e um próspero ano novo, com
muita alegria, saúde, paz e a Graça de Deus!
O irmão Mestre, Carlos Vieira

