
“Correr as Capelinhas” 
 

Regulamento – Caminhada 
 
 

Organização: 
 
O evento “Correr as Capelinhas”, integrado na XXV edição da “Semana Santa 
em Santa Maria da Feira”, é organizado pela Paróquia de S. Nicolau da Feira, 
Grupo Gólgota e Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
 
 
Enquadramento: 
 
No dia 09 de abril, pelas 09h30, acontece uma caminhada circular de 5km de 
história, em busca pelo património arquitetónico religioso de Santa Maria da 
Feira que encerram memórias seculares. O roteiro passa por: Igreja Matriz de 
Santa Maria da Feira, Capela de Nossa Senhora da Encarnação, Quinta do 
Castelo, Capela de Nossa Senhora da Piedade, Capela de Todos os Santos e 
a renovada Igreja da Misericórdia. Com esta visita ao Património religioso da 
cidade de Santa Maria da Feira, conheceremos ainda as figuras históricas que 
dão nome às ruas mais emblemáticas da cidade bem como os principais 
edifícios de importância histórica e arquitetónica. 
 
A caminhada termina, com uma prova de regueifa doce, queijo, licores 
regionais e vinho fino, enquadrada na mostra de produtores locais. 
 
 
 

Horário Tipo Distância 

09h30 caminhada 5 km 

 
Todos os interessados em participar neste evento devem efetuar a inscrição 
através do seguinte endereço: www.semanasanta.pt 
 
 
 
Valor de inscrição: 2 euros 
Data limite: 5 de abril 

- Inscrições limitadas: 30 participantes  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.semanasanta.pt/


 A Organização efetua um seguro de acidentes pessoais a favor dos 
participantes inscritos. 

 

 A participação de menores de 18 anos pressupõe o acompanhamento 
obrigatório de um adulto. 

 

 Os participantes devem assegurar-se que não existe qualquer 
contraindicação médica para a prática da caminhada. 

 

 A Organização reserva-se o direito de cancelar ou adiar o evento devido 
a circunstâncias imprevistas ou inevitáveis, alheias à vontade da 
mesma, informando os participantes com a devida antecedência. 

 

 Ao participar no evento, o declarante autoriza a cedência, de forma 
gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem à 
Organização. Estes direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que 
autorizados pela própria Organização. 

 

 Todos os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela 
Organização. 

 

 A Organização está disponível para o esclarecimento de dúvidas, nos 
seguintes contactos: 

- info@semanasanta.pt 

- www.semanasanta.pt 


