
 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora Mãe dos Homens 
Junta de Freguesia de Moreira 

Rua do Divino Salvador de Moreira 160, 4470-105 Maia. 
 

Regulamento 

 
Caminhada      do Dia da Mãe 1 de maio de 2022 

(Nossa Senhora Mãe dos Homens) 
 
 
A Caminhada 

1. A iniciativa “Caminhada Dia da Mãe” é organizada pela Comissão Organizadora da 
Festa em Honra da Nossa Senhora Mãe dos Homens e da Junta de Freguesia da 
Vila de Moreira, é uma iniciativa de angariação de fundos, sem caráter desportivo, 
um passeio informal sem qualquer intuito competitivo ou classificativo, destinada a 
todos os interessados, de todas as idades. 

2. Dada a natureza de angariação de fundos e lúdica do evento, espera-se que sejam 
cumpridas as regras de solidariedade para com todos os participantes de modo a 
contribuir para um convívio agradável. 

3. A aceitação do regulamento por parte do participante ou dos participantes é prova 
de que se encontra em boa condição física para efetuar a caminhada. 
 

Horário e percurso 
1. A “Caminhada Dia da Mãe” irá realizar-se no dia 1 de maio de 2022, nas ruas da 

freguesia de Moreira da Maia, com início pelas 10h30, na feira de Pedras Rubras, 
e terminará cerca das 12h00, no local de partida. 

2. A Caminhada decorrerá ao longo de um percurso de aproximadamente 5 Km. 
3. Estima-se que a Caminhada tenha uma duração de 1h30, após a partida de todos 

os participantes. 
 
Preço 

1. A inscrição tem um custo de 5€ para pessoas até aos 10 anos e de 7,5€ para as 
restantes idades; 

2. A inscrição inclui a oferta de um kit composto por uma t-shirt, uma garrafa de água 
e uma peça de fruta. 

3. Para que a inscrição se torne efetiva deverá realizar o pagamento de 5€ vezes o nº 
de inscritos com idade até aos 10 anos e de 7,5€ vezes o nº de inscritos com idade 
superior aos 10 anos, e enviar o comprovativo de pagamento para 
eventosjfmm@gmail.com. 
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Inscrições – Processo e Locais 
 

1. Online, através do preenchimento do seguinte formulário https://bit.ly/3qWRFQX.  
4. Na Junta de Freguesia de Moreira da Maia, diariamente das 09h00 às 12h e das 

14h às 17h, até dia 29 de abril.  
5. No local da concentração, na Feira de Pedras Rubras, no dia 1 de maio a partir das 

09h00 às 10h30. 
 

Tipos de Pagamentos  
 

1. Por transferência bancária para a conta da Junta de Freguesia de Moreira da Maia 
nº PT50 0018 000327466671020 75, ou 

2. Através do WhatsApp 963678680, ou 
3. Ao balcão da Junta de Freguesia, ou  
4. No local da concentração. 

 
Direitos de Imagem 
 
O(s) participante(s), ao proceder à inscrição, autoriza ou autorizam a cedência, de forma 
gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e 
fotografias durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças de comunicação 
relacionadas com a caminhada. 
 
Termo de Responsabilidade 
 
O(s) participante(s) declara(m) para os efeitos tidos por convenientes, que tem/têm 
conhecimento do regulamento da caminhada. Mais declara(m), que reúne(m) todas as 
condições de saúde necessárias à prática desportiva, e assume(m) sentir-se física e 
psicologicamente preparado(s) para o esforço inerente à prova a realizar. 
 
Nota importante 
 
A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidente ou dano que ocorra aos 
participantes durante a caminhada. 
 
 

 


