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Caminho do Seminarista 2013 

A CAMINHADA 

  

 Ao cumprir uma tradição instituída entre os 

municípios de Colatina e Marilândia, o Caminho 

do Seminarista, em sua 9ª Edição, reforçará os 

aspectos históricos, culturais, sociais e 

humanizadores, que envolvem o Evento, e 

acontecerá no dia 31 de agosto de 2013 

(Sábado),  resgatando a história da interação do 

homem com a natureza em sua essência, aprofundando a meditação sobre o verdadeiro 

valor da vida, bem como, elevando o espírito de solidariedade por meio do ato de “doar-

se” e doar aqueles menos favorecidos pela VIDA. 

  

  

  

HISTÓRICO 

 

 Iniciado pelos ex-seminaristas, o movimento fortaleceu-se e tornou-se um dinamizador 

do Turismo da Região Noroeste a partir do momento que foi aberta a participação da 

população, o que oportunizou a vinda de andarilhos  de todo o Estado do Espírito Santo 

e de outros Estados do país. 

 O Caminho do Seminarista refaz o trajeto de 27,5 km entre os municípios de Colatina e 

Marilândia, realizado pelos seminaristas do Seminário Imaculado Coração de Maria nas 

décadas de 50 a 70. 

      A cada Edição aumenta o número de andarilhos vislumbrados com a beleza do 

trajeto, em especial pelo percurso de  14 km de estrada não pavimentada, que favorece 

um espetáculo de belas paisagens, num momento único e impar de lazer e encontro 

consigo e com o outro. 

  

  

INFRA-ESTRUTURA 

      A infra-estrutura do Caminho do Seminarista garante aos andarilhos segurança e 

bem estar no decorrer do percurso. 

      São disponibilizados quatro pontos de apoio, com alimentos adequados à prática 

desta caminhada, bem como o apoio de carros, ambulâncias e ônibus das Prefeituras 

Municipais de Colatina e Marilândia, assegurando o transporte dos andarilhos que 

necessitarem. 

      Em Marilândia, no Seminário Imaculado Coração de Maria, é oferecido um almoço de 

confraternização a preço popular e apresentações culturais como culminância do 

Evento. 

      O retorno dos andarilhos para Colatina é realizado por ônibus oferecidos pelas 

Prefeituras, sem ônus, no período da tarde. 

  

INSCRIÇÕES 

      As inscrições para 9ª Edição do Caminho do Seminarista, poderão ser efetivadas nos 

dois municípios, de acordo com os critérios abaixo: 

 No sites das Prefeituras de Colatina e Marilândia serão disponibilizados um link, 

referente ao Caminho do Seminarista, por meio dos endereços 
eletrônicos: www.colatina.es.gov.br e www.marilandia.es.gov.br 

 O período de inscrição para a 9ª Edição do Caminho do Seminarista será de 08 de 

Julho a 09 de Agosto de 2013. 

  

http://www.colatina.es.gov.br/
http://marilandia.es.gov.br/noticia/caminho-do-seminarista-2013.php
http://marilandia.es.gov.br/arquivos/noticias/cartaz_da_Caminhada_do_Seminarista_1.JPG


Formulário para INSCRIÇÃO ON-LINE 

  

Obs.: As incrições também poderão ser realizadas pessoalmente na Secretaria Municipal 

de Cultura, Indústria e Comércio, Turismo, Esporte e Lazer  - Rua Alberico Altoé, nº 04, 

Centro, Marilandia (ES) – Tel: (27)3724-2990 

  

  

No período de 12 de agosto a 30 agosto de 2013 os andarilhos receberão um kit 

composto de camisa e esquize.  

(Entrega mediante comprovante de inscrição) 

  

PONTOS DE RETIRADA E ENTREGA DO KIT ANDARILHO: 

 

Colatina  

SEDETUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo  

Avenida Ângelo Giuberti, nº 261, Esplanada, Colatina (ES) – Tel: (27)3177-7079 

Marilândia  

Marilândia   - Secretaria Municipal de Cultura, Indústria e Comércio, Turismo, Esporte e 

Lazer  

Rua Alberico Altoé, nº 04, Centro, Marilandia (ES) – Tel: (27)3724-2990 

  

  

PROGRAMAÇÃO (dia 31/08/2013 - Sábado) 

  

  

6:15h Concentração na Praça da Catedral de Colatina; 

6:30h Aquecimento; 

6:50h Benção Ecumênica - Bispo Dom Décio Zandonade; 

7h Inicio da Caminhada; 

1ª Parada Horto Florestal (Colatina); 

2ª Parada Fazenda do Sr. Itamar Ribeiro (Colatina); 

3ª Parada Fazenda do Sr. Valdir Benfati (Marilândia); 

4 ª Parada Fazenda do Sr. Dimas José Colodetti (Marilândia); 

12h 
Previsão de chegada dos andarilhos no Seminário Imaculado 

Coração de Maria em Marilândia e almoço de confraternização; 

 

MAIORES INFORMAÇÕES 

Colatina 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR 

E-mail: turismo@colatina.es.gov.br 

Telefone: (27) 3177-7079 

Marilândia 

Secretaria Municipal de Cultura, Indústria e Comércio, Turismo, Esporte e Lazer 

E-mail: cictel@marilandia.es.gov.br 

Telefone: (27) 3724-2990 

 

http://www.colatina.es.gov.br/decotur/?pagina=caminhoSeminarista/seminarista-insc1_fora
mailto:turismo@colatina.es.gov.br
mailto:culturamarilandia@gmail.com

