
  



 

 

 

 
1. ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO 

 

É um evento que transporta o participante para uma agradável aventura sensorial. A 

noite transforma o Rio Cávado num cenário ideal para apelar aos sentidos e às 

emoções. Durante a subida, o participante é surpreendido por uma constante 

alternância entre luzes e sombras. No final, não saia do barco, pois a festa continua ao 

ritmo da batida de um Dj. 

 

2. DESCRIÇÃO 
 
A subida terá uma extensão de 5 km, tendo inicio às 21h30, na Zona Ribeirinha de 

Esposende, em frente ao Bar Pé no Rio (Av. Eng.º Arantes e Oliveira) e termina na 

Barca do Lago, em Fonte Boa. A subida será realizada em embarcações K2 

(embarcações de duas pessoas). 

 
 

3. INCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser realizadas neste site. Após proceder à inscrição deverá 

efectuar o pagamento da Taxa de Inscrição (ver ponto 7) 

 

4. PROGRAMA 

 

7 DE JULHO – SÁBADO – 21h30 

18h00 – Abertura do Secretariado – Parque Proriver – Fonte Boa 

20h30 – Concentração dos Participantes no Parque Proriver– Fonte Boa 

21h00 – Transfere dos Participantes de Fonte Boa para Esposende  

21h30 – Inicio da Subida 



 

 

 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO / TAXA DE INSCRIÇÃO 

A inscrição na Subida Noturna do Rio Cávado terá um custo de 15,00€ por pessoa, 

para inscrições até ao dia 1 de julho. De 2 a 6 de julho passará a ser 20,00€ por 

pessoa. 

A inscrição inclui: 

 Kayak + colete + pagaia 

 Dorsal; 

 T-shirt técnica; 

 Kit de luzes; 

 Seguro. 

As inscrições estarão limitadas a um número máximo de 200 participantes. 

6. SEGURANÇA 

A segurança é para a PRORIVER um fator imprescindível na realização de qualquer 

evento, assim:  

 Durante a realização da Subida Noturna do Rio Cávado, o uso de Colete Salva 

Vidas é obrigatório; 

 Diversas embarcações da organização darão apoio e acompanharão a 

realização da Subida; 

 Existirão várias embarcações das Forças de Segurança e Primeiros Socorros 

para uma ação imediata em caso de necessidade. 

 

7. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 Ao proceder à inscrição, o participante passará a constar numa Lista de 

Inscritos, contudo, a participação só se torna efectiva após efectuar o 

pagamento da Taxa de Inscrição. 

 Após proceder à inscrição deverá efectuar o pagamento, através de 

transferência bancária para o NIB: 0035 0288 0003 2692 2308 4, enviando 

posteriormente o comprovativo de pagamento para: proriver.lazer@gmail.com 
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 Poderá ainda efectuar o pagamento nos seguintes locais: 

PARQUE PRORIVER – Barca do Lago - Fonte Boa – Esposende  

PISCINAS FOZ DO CÁVADO – Av. Eng.º Arantes e Oliveira – Esposende  

 

 

8. PERCURSO DA SUBIDA 

 

 

 

 

 

 

 


