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PÉ DO CABRIL
parede da frente

1 - Via aresta – (IVº) – Elementos do Clube Nacional Montanhismo nos anos 90
2 - Crocodilo Dundee – (6a) – Elementos do Clube Nacional Montanhismo nos anos 90
3 - Tecto – (HS/ IV+) – HPR + Albino Santos em 29/08/1982
Base paredes
41°45'58.9"N
8°09'24.7"W

4 - LBV – (HS / IV) – Lance 1: HPR + Barros Basto em 14/03/1981 | Lance 2: (VS / IV/IV+) – HPR +
Alexandre Granhão em 13/02/1983
5 - Carnaval – (HVS / IV+/V) Lance 1+2: HPR + Barros Basto em 30/10/1982 / Lance 3: HPR +
Alexandre Granhão em 11/01/1987
6 - Via Chaminé (V+) – Elementos do Clube Campismo Porto nos anos 80 (?)

Passagem por baixo do bloco
para contornar por trás o bloco do tecto

ACESSO E APROXIMAÇÃO
Podemos aceder à sua base de dois locais. O mais curto é desde a Portela de Leonte, mais ou menos a meio caminho entre as
Caldas do Gerês e a fronteira da Portela do Homem. Aqui temos tido algumas indicações de roubos às viaturas aqui
estacionadas. No verão existe menos esse problema dado estarem, habitualmente, funcionários a cobrar a passagem das
viaturas pela mata de Albergaria. No entanto nessa altura existe outro problema que é a muita procura e a possível ausência de
local para estacionar.
O segundo acesso é partindo do Campo do Gerês. Aqui voltamos a ter duas opções. Ou saindo directamente do Campo do
Gerês (percurso habitual para quem efectua o percurso de subida ao Pé do Cabril que podem consultar aqui), ou saindo da casa
abrigo da Junceda. Esta segunda opção é a que tem menos desnível de todas, mas o acesso final à Junceda são +/- 5 kms de
estradão de terra batida que, dependendo do rigor dos invernos, pode estar mais ou menos transitável. Os últimos anos a sua
manutenção tem sido boa o suficiente para garantir o acesso dos ligeiros. Da Junceda seguimos para norte seguindo em parte o
trilho da Silha dos Ursos que une com o trilho do Pé do Cabril mais à frente.
Em todos os possíveis inícios temos sempre algum tempo de aproximação, variando entre uma hora desde a casa abrigo da
Junceda, uma hora e meia da Portela de Leonte ou umas duas horas saindo do Campo do Gerês. Em todos os inícios os trilhos
são habitualmente evidentes, mas sem marcações a não ser algumas mariolas.
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parede de trás

1 - Via da Chaminé (D / IV-) – Felix Barbosa e companheiros – antes 1980
2 - Via da chaminé, entrada directa (MS / 4º) – Dan Reader + HPR em 31/08/1997
3 - Doggy Legged (MS / IV) – Dan Reader + HPR em 23/10/2010
4 - Via Chaminé, saída directa (VS / IV/IV+) – Josh Bradley e Dan Reader em 12/05/2012
5 - ??? (V+)
6 - ??? (?)
DESCIDA
Depois de escalar devemos alcançar o colo que dá acesso ao cimo e divide o maciço da frente do de trás. Aí iniciamos a descida
pelo evidente caminho que acompanha em frente das paredes de trás. Ao chegar a uma zona mais plana temos duas hipóteses.
Seguir pelo caminho da esquerda, e que é habitualmente usado por quem faz o percurso de subida a pé. Este caminho continua
um pouco mais para norte para a seguir dar a volta e virar para sul para chegar à base da parede depois de passar por de um
grande bloco (aqui julgamos que nos enganamos no caminho!)
A outra opção é virar para esquerda e seguir um caminho menos visível, e que nos coloca mais rapidamente na base da parede.
No entanto aqui vamos encontrar alguns passos mais aéreos e expostos.

Água – é necessário levar água pois não existe abastecimento perto das paredes. Existem duas bicas onde podemos
encontrar água dependendo de onde fazemos a aproximação. Uma junto à casa abrigo da Junceda e outra próximo do
prado do Gamil. No entanto são fontes que, dependendo da altura do ano, podem estar secas. Na Portela de Leonte
existe uma bica de água que dificilmente seca
Dormida – parque campismo nas Caldas do Gerês ou no Campo do Gerês, ou então em outros alojamentos nas
mesmas áreas
Rocha – granito com alguns cristais onde facilmente podemos encontrar zonas cobertas de liquens e na maioria dos
casos boas fissuras. Nas vias menos usados temos que contar com alguma sujidade adicional
Material – na maioria das vias um jogo de oito / nove friends até #3,5 é suficiente, a que acresce um jogo de
entaladores e material para as reuniões. Salvo algum ponto esporádico as vias estão desequipadas

NOTA: nas vias abertas pelos ingleses indicamos as graduações originais assim como a sua equivalência aproximada em
escala habitualmente usada em Portugal
Caso identifiquem alguma via em falta por favor contactem-me de forma a manter todo o levantamento o mais fiável
possível.
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