
VENHA DESCOBRIR AS FANTÁSTICAS PAISAGENS DE VERÃO
COM MUITA ADRENALINA E DIVERSÃO.

CANYONINGCANYONINGCANYONING

O PERCURSOO PERCURSOO PERCURSO

Serra da Estrela

Ribeira das Cortes

A Serra de Estrela presenteia-nos com vários tesouros da Natureza, de onde se destacam 

as cascatas e piscinas naturais que se podem encontrar ao longo da Ribeira das Cortes. 

Esta ribeira atravessa o belíssimo Vale das Cortes passando pela Aldeia de Cortes do Meio 

que lhe dá o nome.

Com a chegada da primavera e o derreter da neve, a água proveniente do degelo

encaminha-se para o Vale das Cortes dando origem a várias quedas de água e poços 

ao longo da Ribeira de Cortes. A envolvência natural deste local é fantástico e os imponentes 

recortes na pedra granítica formados pela passagem da água, dão-nos o percurso ideal 

para a atividade de Canyoning.

A Ribeira das Cortes percorre um imenso vale escarpado, cujo leito, margens e encostas 

são formados por impressionantes rochas graníticas de grandes dimensões, tornando 

alguns destes locais quase inacessíveis sem que se recorra a cordas e equipamentos 

de segurança. Salienta-se que esta linha de água, localizada em pleno Parque Natural 

da Serra da Estrela, serve de habitat a diversas espécies de plantas e animais. 

Desta forma, o comportamento de todos os que realizem esta atividade terá que ser 

exemplar por forma a proteger estas espécies e habitats.

O percurso proposto implica a descida a pé da Ribeira das Cortes, em pleno Parque Natural 

da Serra da estrela com recurso a descidas em rapel e outras manobras com cordas, 

saltos para a água e travessias dentro de água. 

Esta atividade de Canyoning, permitirá aos praticantes conhecer e integrar-se nesta

envolvência natural, tirando partido das águas cristalinas da ribeira, das suas cascatas, 

poços e piscinas naturais, por forma a conhecer uma Serra da Estrela “desconhecida”.

A preservação dos habitats que, em colaboração com o ICNF – Instituto de Conservação 

da Natureza e das Florestas, fortemente defendemos, apenas permite a utilização deste 

exclusivo percurso num curto período do ano e em pequenos grupos o que, só por si, 

ainda valoriza mais esta experiência única e exclusiva.

Para con�rmar a inscrição, deverá indicar um nome e um contacto telemóvel. 

O pagamento da atividade deverá ser feito até 2 dias antes da data de realização da 

atividade, para o IBAN PT50 0045 4031 4033 5828 7604 6, enviado de seguida

o comprovativo por e-mail para canyoning@desafiosdeinverno.pt 

É obrigatório que seja enviada a lista de nomes completos e data de nascimento

de todos os participantes para efeitos de seguro, assim como altura, peso e nº de calçado 

de cada um dos participantes para o mesmo endereço de e-mail no máximo até 2 dias 

antes da data da atividade. 

O Percurso tem uma extensão e um desnível que garante aos participantes a aventura

e emoção em permanente contato com a pureza natural da Serra da Estrela.

MATERIAL NECESSÁRIOMATERIAL NECESSÁRIOMATERIAL NECESSÁRIO
Para esta atividade de Canyoning será fornecido pela organização o seguinte material: 

Fato de neopreno, meias de neopreno, botas de canyoning, equipamento de proteção 

individual (capacete, arnês, descensor), mochilas próprias, sacos e bidons estanques.

Cada pessoa deverá trazer uma muda de roupa, bem como uma t-shirt de licra para vestir 

por baixo do fato de neopreno e fato de banho. Deverá também trazer protetor solar. 

Quem usar óculos graduados deve aplicar um cordão de segurança.

A ATIVIDADE DECORRERÁ ANUALMENTE

EXCLUSIVAMENTE ENTRE:

1 DE AGOSTO A 30 OUTUBRO. 

DURAÇÃO: ENTRE 3 A 4 HORAS.

Ponto de encontro: 9h30
ALDEIA DA BOUÇA

RUA FERREIRA DE CASTRO 27-23, CORTES DO MEIO. 

COORDENADAS:  40°15'59.1"N 7°34'17.5"W

CONTACTOS
Email: canyoning@desafiosdeinverno.pt 

Telefone: 961 825 045

MÍNIMO DE PARTICIPANTES:    4
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10 
IDADE MÍNIMA DO PARTICIPANTE: 12Anos

Preço por pessoa: 68 €
Inclui: 

Fato e meias de neopreno, botas de canyoning, equipamento de proteção individual 

(capacete, arnês, descensor), seguro e enquadramento por monitores experientes. 

A) Seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez

permanentes de 22.800€ e despesas de tratamento de 4.000€

(Apólice 202126631, Allianz Portugal)

B) Seguro de responsabilidade civil Exploração: cobertura de 50.000€

(Apólice 0006746174, Tranquilidade)

A Desa�os de Inverno reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso 

prévio, desde que as condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem

em perigo a segurança dos participantes. 

Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem 

qualquer tipo de noti�cação e justi�cação plausível, a Desa�os de Inverno reserva-se

no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.

ÉPOCA DE FUNCIONAMENTO
DA ATIVIDADE E DURAÇÃOÉPOCA DE FUNCIONAMENTO
DA ATIVIDADE E DURAÇÃOÉPOCA DE FUNCIONAMENTO
DA ATIVIDADE E DURAÇÃO

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃO

ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO
Deve trazer água e uma refeição ligeira: barras energéticas, frutos secos, 

sandes, fruta, barras energéticas etc.

PONTO DE ENCONTRO
E HORÁRIOSPONTO DE ENCONTRO
E HORÁRIOSPONTO DE ENCONTRO
E HORÁRIOS

OFERTA DA REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DA ATIVIDADE (enviado por email)

PREÇOSPREÇOSPREÇOS

NÚMERO
DE PARTICIPANTESNÚMERO
DE PARTICIPANTESNÚMERO
DE PARTICIPANTES


