S.BENTO PORTA ABERTA
via sangue, suor e picos
Dificuldade:
Comprimento:
Horário:
Aproximação:
Orientação:
Abertura:

6a obrigatório
250 metros
2/3 h para via
30 m (1h descida)
Norte
10/06/2020 por Carlos Araújo e Ricardo
Ferreira
Material:
Cordas duplas 50 metros, jogo de friends,
entaladores médios, 10 expresses, cintas
para alongar e reuniões
(laranja - aproximação via / vermelho – via / verde – descida)

41°41'40.9"N 8°12'28.1"W

Base da via:

41°41'41.1"N 8°12'48.6"W

[montanhaescalada.com]

Localização estacionamento:

Página 1

S.BENTO PORTA ABERTA
via sangue, suor e picos

[montanhaescalada.com]

Esta via não é para quem procura continuidade e boas protecções. Seguindo uma linha entre lajes e blocos, os passos mais
exigentes são isolados e não contínuos. Nem todos são obrigatórios mas o grau máximo não tem opção. Por outro lado esta via
não tem qualquer ponto fixo colocado e por vezes a distancia (ou runout como por vezes são conhecidos) para o ultimo ponto é
bastante longa podendo o passo mais difícil do lance não ter proteção próxima.
É uma via para quem gosta de escalada de aventura e descobrir a linha que vai ter seguir.
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Acesso
Se for só um carro podemos seguir a estreita rua que passa por cima de S. Bento e estacionar junto ao desvio por onde segue o
PR7 que sobe para a serra. Entramos nessa rua depois de passar o centro de S. Bento e chegarmos ao alojamento e restaurante
da Pála dos Mouros. Logo a seguir a este vemos a rua do nosso lado esquerdo. Para sairmos é aconselhável continuar pela rua e
não voltar atrás. A rua é estreita e os locais usam-na num único sentido de forma a evitar os cruzamentos. Se somos vários é
aconselhável deixar os carros junto ao alojamento mencionado antes já que não haverá lugar para todos sem criar atritos com
os moradores. E isso é totalmente desaconselhável se os queremos do nosso lado.
Ao chegarmos ao desvio mencionado seguimos as marcas do PR7. Estas marcas seguem o estradão que nos interessa até
alcançarmos um desvio para um caminho à esquerda junto a uma evidente linha de água. Esse caminho de gado está mais ou
menos ao nível da base da parede e pode passar despercebido. É importante encontrar esta entrada pois outra opção pode
resultar andar em mato mais alto do que uma pessoa e cheio de picos e silvas. O nome desta via resulta da primeira tentativa
de chegar à base da parede antes de encontrar este caminho: ambos ficamos completamente arranhados, cheios picos por
todo o corpo e encharcados do esforço…

A via
Lance 1 – Inicia junto a um evidente muro de rocha e segue umas lajes que fazem uma curva para colocar protecções para
alcançar uma fissura (IV+) que alcança uma rampa mais fácil que seguimos para a direita até à reunião.
Lance 2 – saímos da reunião em direcção a um bloco que forma um pequeno diedro aberto e difícil de proteger (V+). Sobre esse
bloco vemos uma fissura sobre a direita no próximo bloco e que subimos (IV+). No cimo desta procuramos um diedro um pouco
sujo do lado esquerdo (IV) no cimo do qual montamos a segunda reunião.
Lance 3 – desta reunião vemos uma chaminé larga sobre a direita que seguimos para alcançar o cimo sobre a direita (IV). Restanos seguir uma rampa fácil até à base de um muro vertical (III)
Lance 4 – escalamos o muro vertical com cristais (passo mais difícil da via mas sem protecção – 6a) para, no cimo deste,
contornar primeiro sobre a esquerda até um pequeno canal com tendência para direita até à base de uma placa. Escalamos
essa placa a direito (IV), encontrando a meio algumas fissuras onde é possível proteger, até ao local da próxima reunião, sobre
a esquerda do que acabamos de subir.
Lance 5 – não será propriamente uma lance mas uma deslocação para a base do próximo lance situada sobre a direita de uma
evidente fissura (II).
Lance 6 – iniciamos o próximo lance escalando a zona da placa mais próxima da fissura (pequeno diedro-fissura) para alcançar
um lomba com difícil protecção (V+). Continuamos pela placa até a um diedro à direita de uma marcada fissura (IV) no cimo da
qual, e após uns metros fáceis, realizamos a reunião.

Descida
No cimo da via vemos alguns caminhos de gado que saem sobre direita sem ter a necessidade de subir à zona mais alta.
Seguimos esses caminhos, mais ou menos horizontais, até atingir uma pequena mina com retenção de agua por onde passa o
estradão. Seguimos esse estradão (por onde sobe o PR7) até voltarmos ao local onde desviamos para a base da via.

