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O 
ROMEIRO

www.mromeirossm.pt

Movimento de Romeiros de São Miguel

JANEIRO 2020
6 Reunião do Grupo Coordenador
19 8.ª Assembleia Geral do MRSM
19 Retiro Espiritual dos Romeiros de São Miguel

RETIRO ESPIRITUAL DOS ROMEIROS DE SÃO MIGUEL

Os arquivos detêm um crucial papel na construção da 
memória e veracidade da História tendo em vista a com-
preensão do presente com base no passado, sendo im-
portantes na formação da identidade de uma sociedade. 
No entanto, nem sempre são devidamente tratados nas 
condições exigidas, quer para consulta de documenta-
ção, quer na preservação desta.

Um arquivo é constituído por documentos indepen-
dentemente do seu suporte material, que contendo infor-
mações são importantes fontes de conhecimento. Aten-
dendo ao valor do património documental é missão de 
um arquivo conservar e disponibilizar informações.

No que toca ao património documental do Movimen-
to de Romeiros de São Miguel, este encontra-se num 
processo de organização para melhor se compreender a 
evolução da tradição das Romarias Quaresmais, ao longo 
dos vários anos. Este processo de organização consiste 
em “salvar” os documentos que se encontram guardados 
em sacos (prática de armazenamento desadequada), co-
nhecer o conteúdo de cada documento, agrupá-los por 
temas, e fazer um diagnóstico do estado físico da docu-
mentação. Esta organização visa facilitar posteriormente 
a localização dos documentos, proporcionando a infor-
mação necessária para uma orientação na pesquisa rela-
cionada com a temática das romarias quaresmais.

Este processo de organização do fundo documental 
passa por várias etapas segundo normas específicas: le-
vantamento e análise do conteúdo temático/informativo 
dos documentos, bem como, a sua separação por catego-
rias e a remoção de elementos metálicos oxidados; elabo-
ração de uma base de dados; classificação; higienização 

As Romarias Quaresmais de São Miguel remontam aos 
primórdios do povoamento açoriano . É expressão de fé 
singular, de enorme relevância cultural, social e pastoral, 
experimentada na peregrinação e visita às "Casinhas de 
Nossa Senhora ", no acolhimento pelas famílias de São 
Miguel, por meio das quais se vivencia a fraternidade e 
a Obra de Misericórdia do acolhimento aos peregrinos. 
Na verdade manifesta, como já referiu a jornalista da 

ORGANIZAR UM ARQUIVO PARA QUÊ?

CONVOCATÓRIA

Convocam-se todos os Ranchos de Romeiros de S. 
Miguel para a 8º Assembleia Geral da “Movimento 
de Romeiros de S. Miguel – Associação”, a reali-
zar no auditório da Escola EBI da Ribeira Grande 
“Gaspar Frutuoso”, às 09h00 do dia 19 de janeiro, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Apresentação e Aprovação do relatório e con-
tas de 2019;
a) Parecer do conselho fiscal

2º - Outros assuntos (máximo 30 minutos)

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na 
convocatória se estiver representada mais de me-
tade dos Ranchos, ou trinta minutos depois com 
qualquer número de Ranchos presentes.

Lagoa, 8 de janeiro de 2020

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Irmão Ildeberto Jorge Piques Garcia

Assembleia Geral do Movimento 
de Romeiros de São Miguel

Diocese Dra Carmo Rodeia,  "uma verdadeira Teologia 
de afetos" em acção.

Dados os pressupostos de uma contínua conversão, 
para a caridade e justiça em Jesus Cristo, que almejamos, 
informa-se que no próximo dia 19  de Janeiro, das 08,30 
às 17.00h , na Escola Gaspar Frutuoso - Ribeira Grande, 
reunir-se-á a nossa Assembleia Geral e  o Retiro espiritual. 
Este será orientado pelo Padre Doutor José Júlio Rocha.

do acervo; acondicionamento.
Portanto, até ao momento foram encontrados e anali-

sados inúmeros documentos dos séculos XX e XXI com 
informações diversas.

Joana Simas


