TONEL (Curvaceira)
via placas do adriano
Dificuldade:
Comprimento:
Horário:
Aproximação:
Orientação:
Abertura:

Material:

V+
200 metros
1:30 / 2h para via
45 m (30m descida)
Este
Adriano Machado
Carlos Araújo + Ricardo Ferreira +
Ricardo Garrido no 4º lance (nov. 21)
Corda 60 metros, 10 expresses,
entaladores (friends até #3) e reuniões

41°44'06.6"N 8°11'29.2"W

Base da via:

41°43'48.8"N 8°11'39.9"W

[montanhaescalada.com]

Localização estacionamento:

Parte oculta do caminho a pé
entre a 3ª e a 4ª reunião

APROXIMAÇÃO
Do cruzamento onde se encontra a Porta do Parque do Campo do Geres subimos pela estrada que liga à vila das Caldas do
Gerês e que dá acesso à casa abrigo da Junceda. Após as curvas iniciais encontramos uma recta antes do desvio para a Junceda.
Aqui existe um pequeno abrigo, do lado esquerdo quem sobe, e uma zona onde é possível estacionar.
Daqui saímos por um caminho do lado contrário da estrada, passamos por uma zona de árvores e iniciamos a contornar as
linhas de água, sem descermos muito, e seguindo os caminhos que vamos encontrando, de forma a evitar baixar às zonas de
mato. A seguir vamos iniciando a subida em diagonal em direcção à base da parede

TONEL (Curvaceira)
via placas do adriano
VIA
Lance 1 – começa numa placa fácil de identificar com um ponto numa zona sem protecção. Subimos a direito para antes de
chegar à aresta de rocha atravessar para a esquerda (um ponto) e encontrar uma pequena plataforma seguida de uma placa.
Continuamos por uma zona de placa com fissuras horizontais para alcançar a plataforma da reunião (2 pontos).

[montanhaescalada.com]

Lance 2 – começamos por atravessar para a direita através dos blocos existentes na plataforma até atingir uma evidente fissura
que inclina para a esquerda. No final desta fissura encontramos uma zona com arbustos que contornamos por baixo para
entrar numa fissura/diedro que escalamos para de seguida sair para a placa (2 pontos) e alcançar a 2º reunião (equipada).
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Lance 3 – seguimos agora a placa (2 pontos espaçados seguidos uma zona menos difícil, mas desprotegida, para atingir a 3º
reunião (equipada).
O percurso original seguia uma variante que contornava a andar pela esquerda esta placa através de um destrepe seguido por
uma escalada simples que alcança a parte superior onde se encontra a 3º reunião. No entanto esta placa já tinha sido escalada
acrescentando continuidade à via, mas a ausência de qualquer protecção em 30 metros criava um enorme risco potencial em
caso de queda. Com acordo de todos acrescentaram-se dois pontos que reduzem o risco sem tirar o compromisso.
Lance 4 – na recuperação acrescentamos uma variante que nos pareceu fazer mais sentido e acrescenta alguma continuidade à
via. Esta segue de forma directa através da placa existente por baixo da 4º reunião. Na abertura encontramos dois pernos (sem
chapa) perdidos no meio da placa mas sem continuidade.
Da terceira reunião contornamos uma zona de arbustos para, depois
de trepar algumas placas simples, alcançar a base de uma placa vertical
com uma grande giesta à direita que nos servirá de reunião. A placa
encontra-se equipada e deixa-nos na 4ª reunião (equipada) Para seguir
é aconselhável subir para a plataforma na base da placa do 5º lance.
(NOTA: a via original contornava esta zona de placas do 4º lance pela
direita através de um caminho, com uns trepes simples pelo meio, até
atingir a base do último lance)
Lance 5 – seguimos por uma placa que no seu canto forma um diedro
(3 pontos) até encontrarmos a 5º e última reunião.
Resta-nos subir por terreno fácil até ao cimo do Tonel.
A descida pode ser feita através de rappel nas reuniões da própria via
ou então descendo pelo caminho pelo lado contrário à via seguindo as
mariolas que nos deixam no colo existente do lado esquerdo do
maciço. Daqui continuamos a descer para passar junto à ao início da
via e seguir novamente o caminho de subida. Convém levar cordinos
para reforçar a união dos pontos nas reuniões.

Água – é necessário levar água pois não existe abastecimento perto das paredes. Dada a orientação da parede ela
extremamente quente nos dias mais calorosos pelo que convém salvaguardar essa questão
Dormida – parque campismo no Campo do Gerês ou outros alojamentos nesta localidade
Rocha – placas de granito com cristais de quartzo por vezes grandes

Esta via foi reequipada graças à colaboração com material de:

