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1. MANOBRAS DE CORDAS 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

SLIDE ROCAS 

SLIDE é uma disciplina de manobras de cordas, consistindo numa descida em corda ou 
cabo de aço, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, através da força da 
gravidade e por intermédio de uma roldana.  

O SLIDE ROCAS é proporcionado no Complexo Turístico da Praia das Rocas – 
Castanheira de Pêra, percorrendo a distância de 147m a um máximo de 23 km/h, em 
via dupla de cabo de aço de 10mm, com um desnível de 12m. 

O participante utilizará os seguintes EPIs (equipamento de proteção individual): arnês, 
capacete, mosquetões e roldanas.  

Idade mínima de participação*: 6 anos ou 30 kgs. 

Enquadramento por dois monitores. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

ESCALADA ROCAS 

ESCALADA é uma técnica desportiva cujo fim é atingir o cimo de uma parede 
rochosa, de um bloco ou de um muro de escalada, 

A ESCALADA ROCAS é proporcionada no Complexo Turístico da Praia das Rocas – 
Castanheira de Pêra, na torre multiuso existente, contando com uma parede a 
simular rocha com 7,50m de altura. O escalador irá seguro/suspenso por um arnês e 
uma corda dinâmica fixa à reunião situada no topo da parede, sendo auxiliado por 
um monitor na subida e descida.  

O participante utilizará os seguintes EPIs (equipamento de proteção individual): arnês, 
capacete e mosquetão.  

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

ESCALADA EM 
ÁRVORE 

ESCALADA é uma técnica desportiva cujo fim é atingir o cimo de uma parede 
rochosa, de um bloco ou de um muro de escalada, 

A ESCALADA EM ÁRVORE é uma variante desportiva relativamente recente, que 
proporciona ao escalador subir a árvore em completa segurança. O escalador utilizará 
técnicas de trabalhos verticais em suspensão vertical, indo suspenso por um arnês e 
uma corda estática fixa à reunião situada no ramo respetivo. 

O participante utilizará os seguintes EPIs (equipamento de proteção individual): arnês, 
capacete, pedal, punho e mosquetão.  

Idade mínima de participação*: 12 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

RAPEL ROCAS 

RAPEL é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos 
adequados para a descida de paredões, vãos livres, bem como outras edificações. 

O RAPEL ROCAS é proporcionado no Complexo Turístico da Praia das Rocas – 
Castanheira de Pêra, na torre multiuso existente, contando com uma altura de 9,00m 
de altura. O participante descerá usando o aparelho descensor oito, suspenso por um 
arnês e uma corda estática fixa à estrutura no topo da parede, sendo auxiliado por 
um monitor.  

O participante utilizará os seguintes EPIs (equipamento de proteção individual): arnês, 
capacete, oito e mosquetão.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TIROLESA 

A TIROLESA é uma disciplina de manobras de cordas que consiste num cabo de aço 
ou corda ancorado entre dois pontos, paralelos ao chão, pelo qual o praticante se 
desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arnês.  

Esta atividade exige algum esforço físico ao praticante, uma vez que a deslocação é 
feita pelo praticante se puxar pelo cabo ou corda.  
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O participante utilizará os seguintes EPIs (equipamento de proteção individual): arnês, 
capacete, luvas, roldana e mosquetão.  

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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2. TIRO AO ALVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

ZARABATANA 

A nossa ZARABATANA consiste num tubo de plástico pelo qual são sopradas 
pequenas setas.  

Será colocado à disposição do cliente uma carreira de tiro composta por uma 
zarabatana, setas, bastidor, cavalete e alvo de papel. 

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TIRO COM ARCO 

O TIRO COM ARCO é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. 

Será colocado à disposição do cliente uma carreira de tiro composta por um arco, 
flechas, bastidor, cavalete, alvo de papel e uma rede de proteção.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TIRO COM BESTA 

O TIRO COM BESTA é composto por uma arma com a aparência de uma 
espingarda, com um arco de flechas acoplado no lado oposto da coronha, acionada 
por gatilho, que projeta dardos similares a flechas, porém mais curtos. 

Será colocado à disposição do cliente uma carreira de tiro composta por uma besta, 
setas, bastidor, cavalete e alvo de papel. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TIRO COM FISGA 

O TIRO COM FISGA é composto por uma arma de plástico em forma de Y que 
dispara um projétil (pedras) impulsionado pela mão com auxílio de elásticos.  

Será colocado à disposição do cliente uma carreira de tiro composta por uma fisga e 
respetivo alvo. 

Idade mínima de participação*: 5 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TIRO AO ALVO 

Serão oferecidas aos clientes as modalidades de TIRO COM ARCO, ZARABATANA, 
TIRO COM BESTA e TIRO COM FISGA para poderem experimentar. 

Serão disponibilizados todos os materiais necessários para a sua realização, incluindo 
rede de proteção.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TORNEIO DE TIRO 
AO ALVO 

Será organizado um TORNEIO DE TIRO AO ALVO com carreiras de tiro das 
seguintes modalidades: TIRO COM ARCO, ZARABATANA, TIRO COM BESTA e TIRO 
COM FISGA. 

Serão disponibilizados todos os materiais necessários para a sua realização, incluindo 
rede de proteção. 

Serão entregues prémios individuais para os três primeiros classificados. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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TORNEIO DE 
PAINTBALL 

URBANO OU “EM 
MATO” 

O PAINTBALL é um desporto de aventura individual ou por equipas, usando um 
marcador de ar comprimido que atira bolas com tinta colorida. O objetivo é atingir o 
oponente, marcando as suas roupas com tinta, sem causar dano ou lesão corporal. 

Será organizado um torneio em que cada equipa realizará no mínimo 3 jogos. Cada 
jogador terá, para além de marcador semi-automático com botija de ar comprimido 
(3000 PSI) e 200 bolas, máscara, protetor de pescoço, colete, luvas e impermeável. 

Caso deseje mais bolas, para além das 100 incluídas, o valor será 5€ por cada 200. 

Serão entregues prémios individuais para a equipa vencedora. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

TORNEIO DE 
PAINTBALL  

SPEEDBALL 
URBANO 

O PAINTBALL é um desporto de aventura individual ou por equipas, usando um 
marcador de ar comprimido que atira bolas com tinta colorida. O objetivo é atingir o 
oponente, marcando as suas roupas com tinta, sem causar dano ou lesão corporal. 

O SPEEDBALL é uma variante desta modalidade, destacando-se por ser um jogo 
com uma área de jogo pequena, em que as equipas se conseguem ver antes de 
começar (equipas pequenas de 3 a 5 elementos), tornando-se um jogo rápido e em 
que se gasta muitas bolas. 

A nossa oferta é de SPEEDBALL URBANO, uma vez que o nosso campo indoor tem 
cerca de 45m x 23m, sendo composto por obstáculos feitos de coisas cotidianas, tais 
como móveis, mesas, paletes, etc.  

Será organizado um torneio em que cada equipa realizará no mínimo 3 jogos. Cada 
jogador terá, para além de marcador semi-automático e 500 bolas, máscara, 
protector de pescoço, colete, luvas e impermeável. 

Caso deseje mais bolas, para além das 100 incluídas, o valor será 5€ por cada 100. 

Serão entregues prémios individuais para a equipa vencedora. 

Idade mínima de participação*: 12 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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3. DESPORTOS AQUÁTICOS 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

ORIENTAÇÃO EM 
CANOAGEM 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água. A ORIENTAÇÃO é um desporto essencialmente individual que tem como 
objetivo percorrer uma determinada distância em terreno variado e desconhecido, 
obrigando o participante a passar por determinados pontos no terreno (postos de 
controlo) e descritos num mapa previamente entregue. 

A atividade proposta é a associação das modalidades de CANOAGEM e 
ORIENTAÇÃO na zona da albufeira do Complexo Turístico da Praia das Rocas – 
Castanheira de Pêra (águas calmas, com nível de dificuldade baixo/iniciação). Cada 
canoa terá um mapa e os canoístas terão que registar todos os pontos no cartão de 
controlo. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá, colete de salva-vidas, mapa e cartão de controlo. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por um monitor. 

O monitor que acompanhará a atividade será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 
 

 

PASSEIO DE 
CANOA 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

A atividade proposta é um PASSEIO DE CANOA na zona da albufeira do Complexo 
Turístico da Praia das Rocas – Castanheira de Pêra (águas calmas, com nível de 
dificuldade baixo/iniciação), com duração de 45 minutos. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá e um colete de salva-vidas. 

Idade mínima de participação*: 5 anos. 

Enquadramento por um monitor. 

O monitor que acompanhará a atividade será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

PASSEIO EM STAND 
UP PADDLE 

O STAND UP PADDLE é um desporto náutico, praticado com prancha, remo e colete 
salva-vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em 
cima de água.  

A atividade proposta é um PASSEIO EM STAND UP PADDLE na zona da albufeira 
do Complexo Turístico da Praia das Rocas – Castanheira de Pêra (águas calmas, com 
nível de dificuldade baixo/iniciação), com duração de 45 minutos. 

Será utilizada uma prancha em que cada participante terá um remo e um colete de 
salva-vidas. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 

O monitor que acompanhará a atividade será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

JOGOS 
DESPORTIVOS EM 

CANOA 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

A atividade proposta é enquadrar diversos JOGOS DESPORTIVOS EM CANOA na 
zona da albufeira do Complexo Turístico da Praia das Rocas – Castanheira de Pêra 
(águas calmas, com nível de dificuldade baixo/iniciação), para os canoístas poderem 
passar momentos agradáveis. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá e um colete de salva-vidas. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
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O monitor que acompanhará a atividade será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

PASSEIO DE CISNE 
A PEDAIS 

Será disponibilizado cisne a pedais de 3 lugares (e respetivos coletes salva-vidas 
individuais) para realizarem percursos durante 45 minutos zona da albufeira do 
Complexo Turístico da Praia das Rocas – Castanheira de Pêra (águas calmas, com 
nível de dificuldade baixo/iniciação), para os participantes poderem passar momentos 
agradáveis. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

JOGOS DE ÁGUA 

Na piscina do complexo Turístico da Praia das Rocas _ Castanheira de Pêra, serão 
colocados à disposição dos participantes diversos JOGOS DE ÁGUA (balizas de pólo 
aquático, cestos de basquetebol, Waboba, etc.). 

Idade mínima de participação*: 5 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito.  

CANOAGEM NAS 
ONDAS DA PRAIA 

DAS ROCAS 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

Serão colocadas canoas à disposição dos clientes, durante 2 períodos de 15 minutos 
(total de 30 minutos), nas ondas do Complexo Turístico da Praia das Rocas _ 
Castanheira de Pêra. O participante terá que aplicar toda a sua técnica para 
controlar a embarcação. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá e um colete de salva-vidas. 

No Inverno serão disponibilizados aos participantes fatos de neopren isotérmicos.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

DESCIDA DE RIO 
DIURNA EM 
CANOAGEM 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

A atividade proposta é uma DESCIDA DE RIO DIURNA num dos afluentes do maior 
rio de Portugal, Rio Zêzere.  

O percurso com cerca de 8,5 kms fica entre as Barragens do Cabril e Bouça, 
começando na Fonte das Freiras e terminando em Atalaia. Esta é uma descida em 
águas calmas (com nível de dificuldade baixo/iniciação) com um enquadramento 
muito interessante na envolvente exterior e duração entre 2 horas e meia a 3 horas e 
meia. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá, um colete de salva-vidas e um encosto. 

Será garantido o resgate das viaturas. 

Inclui a entrega de um reforço alimentar por participante. 

No Inverno serão disponibilizados aos participantes fatos de neopreno isotérmicos. 

Venha desfrutar de uma descida de rio com toda a tranquilidade e segurança, 
oferecendo a si próprio, à família ou amigos um presente memorável. 

Idade mínima de participação*: 5 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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DESCIDA DE RIO 
NOTURNA EM 
CANOAGEM 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

A atividade proposta é uma DESCIDA DE RIO NOTURNA num dos afluentes do 
maior rio de Portugal, Rio Zêzere.  

O percurso com cerca de 8,5 kms fica entre as Barragens do Cabril e Bouça, 
começando na Fonte das Freiras e terminando em Atalaia. Esta é uma descida em 
águas calmas (com nível de dificuldade baixo/iniciação) com um enquadramento 
muito interessante na envolvente exterior e duração entre 2 horas e meia a 3 horas e 
meia. 

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá, um colete de salva-vidas, um encosto, um sinalizador luminoso e as 
canoas que seguirão à frente e atrás terão uma lanterna frontal com um nível de 
iluminação de 23m. 

Será garantido o resgate das viaturas. 

Inclui a entrega de um reforço alimentar por participante a meio da viagem e um chá 
quente e bolachas no final da descida. 

No Inverno serão disponibilizados aos participantes fatos de neopreno isotérmicos. 

Venha desfrutar de uma descida de rio com toda a tranquilidade e segurança, 
oferecendo a si próprio, à família ou amigos um presente memorável. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

DESCIDA DE 
RIBEIRA EM 
CANOAGEM 

A CANOAGEM é um desporto náutico, praticado com canoa, pagaia e colete salva-
vidas que permite ao utilizador locomover-se, pelos seus próprios braços, em cima de 
água.  

A atividade proposta é uma descida na Ribeira de Pêra. O percurso com cerca de 3 
kms, inicia-se na Praia do Mosteiro e termina em Gravito. Este é um troço de águas 
bravas onde os participantes aplicarão técnicas de controlo para passar por rápidos e 
açudes (aconselha-se experiência) e onde o contacto com a água será inevitável. 
Todas estas caraterísticas proporcionarão uma descida, entre 3 a 4 horas, muito 
divertida e com muita adrenalina.  

Serão utilizadas canoas sit-on-top de 2 lugares, em que cada participante terá um 
remo de dupla pá, colete de salva-vidas e capacete. Mesmo no verão, é obrigatório o 
uso de fato neopreno isotérmico (o aluguer de um fato tem o custo adicional de 
5,00€). 

Será garantido o resgate das viaturas. 

Inclui a entrega de um reforço alimentar por participante a meio da viagem e um chá 
quente e bolachas no final da descida. 

Venha desfrutar de uma descida de rio com toda a tranquilidade e segurança, 
oferecendo a si próprio, à família ou amigos um presente memorável. 

Idade mínima de participação*: 12 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

CONSTRUÇÃO 

DE JANGADAS 

A CONSTRUÇÃO DE JANGADAS é uma atividade de perícia em que os participantes 
terão que construir um meio (jangada) para se poderem deslocar em cima de água. 

Tendo como objetivo promover o trabalho em equipa, os participantes terão que 
construir a jangada com recurso a troncos, bidons e cisal para depois poderem 
navegar na zona da albufeira do Complexo Turístico da Praia das Rocas _ 
Castanheira de Pêra. 

Serão disponibilizadas por cada jangada 4 a 6 remos e um colete de salva-vidas por 
cada participante. 

Idade mínima de participação*: 5 anos. 

Enquadramento por um monitor. 

O monitor que acompanhará a atividade será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 
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autorização por escrito. 

CANYONING NA 

 RIBEIRA DAS 
QUELHAS 

O CANYONING é um desporto que consiste na exploração progressiva de um rio, 
transpondo os obstáculos verticais e anfíbios, através de diversas técnicas e 
equipamentos.  

O CANYONING NA RIBEIRA DAS QUELHAS é um local ideal para a iniciação de 
Canyoning (nível II). Consiste num percurso aproximado de 3 km que leva cerca de 4 a 
5 horas. Ao longo da Ribeira irá realizar-se diversos rapeis, alguns saltos para água e 
tobogãs. Toda esta experiência de emoções conjuga-se com as deslumbrantes 
paisagens de enorme diversidade de fauna e flora. 

Cada participante terá um fato neopreno isotérmico (mesmo no verão), colete de 
salva-vidas e capacete. 

Inclui a entrega de um reforço alimentar por participante a meio da viagem. 

Idade mínima de participação*: 12 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

CANYONING NA 

 RIBEIRA DO 
CAVALETE 

O CANYONING é um desporto que consiste na exploração progressiva de um rio, 
transpondo os obstáculos verticais e anfíbios, através de diversas técnicas e 
equipamentos.  

O CANYONING NA RIBEIRA DO CAVALETE é um local ideal para a iniciação de 
Canyoning. Sendo mais uma descoberta surpreendente da Serra da Lousã, é um 
percurso curto (cerca de 300m) e técnico (nível II) onde se conjuga um cenário inóspito 
e selvagem de xisto e granito, com a uma paisagem fascinante e um rapel com cerca 
de 60m de tirar o folego.  

Cada participante terá um fato neopreno isotérmico (mesmo no verão), colete de 
salva-vidas e capacete. 

Inclui a entrega de um reforço alimentar por participante a meio da viagem. 

Idade mínima de participação*: 12 anos. 

Enquadramento por dois monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

JOGOS 
ROCAQUÁTICOS 

Os JOGOS ROCAQUÁTICOS são jogos originais desenvolvidos pela Prazilândia, 
Turismo e Ambiente – E.M., baseando-se numa competição que se caracteriza por 
usar diversos tipos de obstáculos (aquáticos e terrestres) para os competidores 
ultrapassarem, competindo em sistema de 1 x 1, 2 x 2, por tempo (e/ou conjugados). 
No final ganhará a equipa ou atleta que somar maior número de pontos. 

Os JOGOS ROCAQUÁTICOS serão realizados no Complexo Turístico da Praia das 
Rocas, possuindo este parque as condições ideias para desenvolvermos este tipo de 
(multi)atividade.  

Cada participante utilizará os equipamentos necessários e indicados para cada jogo. 

Serão entregues troféus individuais para a equipa vencedora. 

Idade mínima de participação*: consoante tarefas/provas. 

Enquadramento por diversos monitores. 

Pelo menos um monitor que acompanhará a descida na água será nadador-salvador. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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4. INSUFLÁVEIS 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

INSUFLÁVEL 

TUBARÃO 

O INSUFLÁVEL TUBARÃO é um equipamento construído por lona resistente, 
insuflado por dois motores elétricos de ar de 950 watts que o mantem no seu interior, 
tendo como característica principal o facto de ter um escorrega gigante no seu interior. 

Pelas suas grandes dimensões (10,0m x 5,0m x 8,5m), este equipamento é bastante 
vistoso a nível visual chamando a atenção dos seus utilizadores em qualquer evento 
que deseje. 

Condições elétricas necessárias: Corrente de 220 volts de tensão com mais ou menos 4% 
de variação. A intensidade deverá ser de 15amp em cada equipamento. 

Em caso de impossibilidade de garantir corrente elétrica no local, poderá ser 
disponibilizado gerador para o efeito (condições de disponibilização de geradores a 
acordar).  

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

INSUFLÁVEL 

ÍNDIO 

O INSUFLÁVEL ÍNDIO é um equipamento construído por lona resistente, insuflado 
por um motor elétrico de ar de 2850 rpm que o mantem no seu interior, tendo como 
característica principal agregar no interior um pequeno escorrega, baloiço, obstáculos 
e espaços para pular. 

Pelas suas dimensões (4,0m x 6,0m x 5,0m), este equipamento é bastante vistoso a 
nível visual chamando a atenção dos seus utilizadores em qualquer evento que deseje. 

Condições elétricas necessárias: Corrente de 220 volts de tensão com mais ou menos 4% 
de variação. A intensidade deverá ser de 15amp em cada equipamento. 

Em caso de impossibilidade de garantir corrente elétrica no local, poderá ser 
disponibilizado gerador para o efeito (condições de disponibilização de geradores a 
acordar).  

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

INSUFLÁVEL 

AQUATUBE 

O INSUFLÁVEL AQUATUBE é um equipamento impermeável construído por lona 
transparente resistente, insuflado por uma bomba elétrica de ar de 680 watts, que 
permite ao utilizador caminhar por cima de água. 

Aproveite para dar cambalhotas, corridas, saltos dentro deste tubo. Diversão 
garantida para crianças e adultos! 

Dimensões do insuflável: 2,5m x 2,20m. 

Obrigatório ter caudal de água com pelo menos 0,30m de altura e superfície lisa sem 
rugosidades (para não furar lona).   

Condições elétricas necessárias: Corrente de 220 volts de tensão com mais ou menos 4% 
de variação. 

Em caso de impossibilidade de garantir corrente elétrica no local, poderá ser 
disponibilizado gerador para o efeito (condições de disponibilização de geradores a 
acordar). 

Idade mínima de participação*: 3 anos. 

Enquadramento por um monitor. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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5. PASSEIOS PEDESTRES 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

PASSEIO PEDESTRE 

ROTA DA RIBEIRA 
DE PÊRA 

A ROTA DA RIBEIRA DE PÊRA é um percurso desenhado no tempo entre a vila de 
Castanheira de Pêra e a aldeia do Coentral, através de um património humano, rural 
e industrial presente e construído em toda a Ribeira de Pêra. 

Caraterísticas: 

 Extensão: 12,1 kms, 

 Nível de dificuldade: baixo. 

 Duração aproximada: 4h00. 

Será garantido o resgate das viaturas. 

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Acompanhamento por um guia. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

PASSEIO PEDESTRE 

ROTA DAS 
LEVADAS 

A ROTA DAS LEVADAS é um percurso circular pelas levadas do Coentral, 
demonstrando algumas das técnicas utilizadas para rega e com algumas soluções de 
engenharia hidráulica geniais. Início (e términus) em Coentral Grande. 

Caraterísticas: 

 Extensão: 5,34 kms, 

 Nível de dificuldade: baixo. 

 Duração aproximada: 2h00. 

 Cota de 621 a 830 m. 

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Acompanhamento por um guia. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

PASSEIO PEDESTRE 

ROTA DOS 
COENTRAIS 

A ROTA DOS COENTRAIS é um percurso circular através dos lugares do Coentral, 
mostrando uma realidade e hábitos rurais há muito esquecidos no tempo. Início (e 
términus) em Coentral Grande. 

Caraterísticas: 

 Extensão: 4,3 kms, 

 Nível de dificuldade: baixo. 

 Duração aproximada: 2h30. 

 Cota de 621 a 730 m. 

Idade mínima de participação*: 6 anos. 

Acompanhamento por um guia. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

PASSEIO PEDESTRE 

ROTA DOS 
NEVEIROS 

A ROTA DOS NEVEIROS é um percurso histórico que recria o caminho percorrido 
pelos Neveiros, quando iam do Coentral para os Poços da Neve do S.º António da 
Neve para recolher a neve para os poços, com uma paisagem única sobre o vale do 
Coentral e Ribeira de Pêra. Este é um troço linear e fisicamente exigente, com início 
em Coentral Grande e términus em Sto. António da Neve (ou vice-versa). 

Caraterísticas:  

 Extensão: 2,87 kms, 

 Nível de dificuldade: elevada. 

 Duração aproximada: 2h00.  

Será garantido o resgate das viaturas. 

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Acompanhamento por um guia. 
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 
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6. DIVERSOS 

MODALIDADE DESCRIÇÃO IMAGEM 

TEAMBUILDING 

TEAMBUILDING é um (multi)atividade que, como o nome indica, visa desenvolver o 
trabalho em equipa. As tarefas a serem realizadas podem desenvolver várias áreas, 
desde reforçar as relações sociais entre os elementos, clarificação das funções dos 
membros da equipa, tornar visíveis problemas interpessoais que afetam a 
funcionalidade da equipa, etc. Pretende-se que estas tarefas sejam resolvidas de 
forma colaborativa entre todos os elementos.  

A nossa proposta será realizar uma prova cronometrada baseada em orientação por 
carta (a pé e canoa) havendo ao longo do percurso diversas estações (e.g., slide, rapel, 
jogos tradicionais, charadas, jogos de cooperação em equipa, etc.) para os elementos 
das equipas realizarem, recebendo pontos consoante as suas prestações.  

A concretização das tarefas nas diversas estações necessita de trabalho em equipa 
para ser superada. 

Serão entregues troféus para os elementos da equipa vencedora.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

CHALLENGER 

CHALLENGER é um (multi)atividade que, como o nome indica, visa promover 
desafios.  

Propomos como Challenger uma prova cronometrada baseada em orientação 
balizada havendo ao longo do percurso diversas estações (e.g., canoagem, slide, rapel, 
jogos tradicionais, charadas, etc.) para os elementos das equipas realizarem, 
recebendo pontos consoante as suas prestações. 

A concretização das tarefas nas diversas estações necessita de trabalho em equipa 
para ser superada. 

Serão entregues troféus para os elementos da equipa vencedora.  

Idade mínima de participação*: 10 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

CAÇA AO TESOURO 

CAÇA AO TESOURO é uma (multi)atividade que, como o nome indica, visa resgatar 
um tesouro perdido.  

Serão organizadas equipas em que os seus elementos têm que procurar o tesouro 
perdido recorrendo a um mapa e às pistas disponibilizadas no terreno. No final terão 
que construir uma jangada para poderem chegar ao tesouro. 

Esta atividade permite igualmente desenvolver o trabalho de equipa. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

GINCANA 

GINCANA é um tipo de competição recreativa que tem o objetivo colocar à prova as 
habilidades físicas e/ou mentais dos elementos das equipas. As tarefas são divididas em 
várias provas com diversas características. Apresentamos alguns exemplos de provas 
que desenvolvemos: 

 "Corrida do saco": os competidores devem percorrer o mais rapidamente possível 
uma distância dentro de um saco que vai em média até às suas cinturas. 

 "Ovo na colher": os competidores devem percorrer o mais rapidamente possível 
uma distância equilibrando um ovo numa colher sem deixá-lo cair. 

 Provas de caráter cultural, com perguntas de temas e formatos variados. 

 Tarefas de lógica onde as equipas participantes devem entregar à organização o 
objeto ou resposta solicitada. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 
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autorização por escrito. 

JOGOS 
TRADICIONAIS 

JOGOS TRADICIONAIS  são marcas da atividade física de uma sociedade ou um 
grupo social. São realizados pelos seus praticantes a partir do repertório dos mais 
velhos, transmitido de forma predominantemente oral dentro de uma geração e de 
geração em geração, adaptando-se às características do local de prática. 

Apresentamos alguns exemplos de JOGOS TRADICIONAIS que desenvolvemos: 

 Corrida do saco; Ovo na colher: Jogo do Peão; Tração à Corda; Andas; Esquis; 
Derrube de Latas; Jogo da Malha. 

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

ORIENTAÇÃO 

ORIENTAÇÃO é um desporto individual que tem como objetivo percorrer uma 
determinada distância em terreno variado e desconhecido, obrigando o atleta a 
passar por determinados pontos no terreno (postos de controlo) e descritos num mapa 
distribuído a cada concorrente, no menor período de tempo possível. 

Poderemos oferecer esta atividade sendo realizada em equipa.  

Serão entregues troféus para os elementos da equipa vencedora.  

Idade mínima de participação*: 8 anos. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

JOGOS DINÂMICA 
DE GRUPO 

Serão enquadrados diversos JOGOS DE DINÂMICA DE GRUPOS. Estes jogos 
permitem aos participantes conhecerem-se um pouco mais, de fortalecer a sua 
amizade (ou criar) e de passarem um excelente momento a se rirem como nunca.  

Idade mínima de participação*: não tem. 

Enquadramento por diversos monitores.  
* - Menores desde que acompanhados pelos encarregados de educação ou com respetiva 

autorização por escrito. 

 

 

 

Castanheira de Pêra, 15 de outubro de 2015 

 

O Departamento de Animação Turística 
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(José Bruno Catrau) 


