
Póvoa de Lanhoso

Monte do Pilar
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Água, Comer, Dormir, Supermercados e outros 
serviços: Muita Oferta na Póvoa de Lanhoso.
 

Póvoa de Lanhoso - Monte do Pilar - Face SW
Tipo de escalada Desportiva, clássica e artificial. Apesar de um 
considerável número de vias equipadas, a escalada enquadra-se mais 
num estilo mais de aventura, apesar de possuir várias vias destinadas 
à iniciação de escalada em placa.

Vias 29 vias do III+ até ao 7a+ (1 projeto de oitavo). A intervenção 
20/20 foi apenas realizada nas vias da Parede Principal, Diedro 
Pacheco e Parede dos Iniciantes. No total foram reequipadas 10 vias, 
equipadas mais 6 e abertas mais 2. Nestes sectores, ficaram ainda 4 
vias por concluir o trabalho de reequipamento, sendo que duas delas 
são possíveis de escalar usando o material original. Assim que possível 
será concluído esse trabalho.  

Tipo de Rocha Granito, com cristais bastante sólidos no geral, 
algumas fissuras e formações rochosas que criam reglétes, planos e 
buracos. 

Época Sombra de manhã. Transição Primavera-Verão e Verão-Outo-
no. No entanto, é possível escalar no Verão até às 12h, apesar do risco 
de se poderem converter num pedaço de cortiça quando o sol atinge 
a parede. Bem como, é possível escalar nos dias mais soalheiros de 
inverno, apesar de algumas vias terem tendência a formar escorrências 
que tardam em secar.

Material Dado o tamanho das vias é necessário um bom conjunto 
de expressos para realizar as vias por completo. No geral um conjun-
to de 15 expressos pode ser suficiente para a maioria das vias (ver 
croqui), bem como uma corda de 70 mts. No entanto, há várias vias 
com reunião intermédia, o que permite não só, escalar as vias na sua 
totalidade com cordas mais curtas, ou apenas ficar pela metade das 
mesmas. Em algumas vias é necessário a utilização de material de 
autoproteção na sua totalidade ou em algumas secções (ver croqui).

Advertências e recomendações
- A zona insere-se em espaço privado da responsabilidade da Confraria 
da Nossa Senhora do Pilar. Por isso a escalada neste local depende 
da boa relação entre a Confraria e os escaladores, no respeito pelo 
espaço envolvente e estacionamento. O espaço é bastante frequentado 
como ponto turístico, mas também como local de cerimónias religio-
sas;
- É recomendado o uso de capacete, não só pelas questões de 
segurança relacionadas com a escalada, mas também pelo facto de 
circularem pessoas por cima das vias e poderem por descuido ou falta 
de civismo provocar a queda de objetos pela parede (zona brejeira);
- A escalada em meio natural é uma atividade que implica riscos não 
controlados, que podem provocar lesões graves e até mesmo ter 
um desenlace fatal. Deve estar seguro dos seus conhecimentos ou 
capacidade para avaliar os diversos riscos e acima de tudo saber as-
sumi-los. Recomenda-se a prática de escalada com licença federativa e 
respetivo seguro em dia, a fim de salvaguardar em caso de acidente o 
acesso a cuidados médicos, com o devido enquadramento e possíveis 
futuros problemas com as diversas entidades, que podem resultar em 
questões jurídicas e proibições das zonas de escalada.  

Para mais informações: escalada.rocha@fpme.org 
Bombeiros: (+351) 253 639 240

GNR: (+351) 253 730 130
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Póvoa de Lanhoso

Monte do Pilar - Face SW
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sw

 Diedro Pacheco + Placa de iniciação 

Via do Diedro   VI- (6a+/b)
[Fr+R] - 40mts --[0.5-5]x2 (ST;6) (Tope reequipado)
Aberta por Pedro, Francisco e Rita Pacheco 12/03/88 

Os mete nojo do Condado 7a+ 
[7+R] - 20mts - MC 09/2020     

?_______________   7a
[7+R] - 20 mts - ??? - (reequipada e estendida)

Belas Donas   6b+/c; V 
[3+R]; [Fr+R] 10; 20mts - [0.5-4] + [1; 2; 3] (5) 
Aberta por Taia, MC e Sesa 

O Bispo Negro   7a 
[4+R] - 13mts - MC 09/2020

?_______________   6a  
[12+R] - 38mts - escalável (falta acabar de reequipar) - CNM 

?_______________    6a   
[12+R] - 35mts - CNM  

?_______________    V+; IV 
[7+R] [5+R] - 20; 15mts - CNM   

?_______________   V+ 
[14+R] - 35mts - CNM

?_______________   V   
[7+R] - 18mts - CNM

Parede Principal

Casino da Póvoa 8a? 
[7+R] - 25mts - MC 07/20    

“Diedro dos Alcaides” IV; 6c+ 
[5+R]; [Fr+R] [micros-2+ST] -17; 15mts -  
Aberta por MC e J. Abreu 07/2020  

Serpes Alada  6b+ 
[12+R] - 33mts - MC 07/2020     

As Convertidas  6c
[12+R] - 35 mts - MC 07/2020     

?_______________  V+? 
 [Pontos metidos dentro] - 15mts - Espanhol ou CNM? 

Os Condestáveis 6b 
[11+R] - 35 mts - MC 07/2020    

?_______________  6b/+
[12+R] - 35mts - EouC (Espanhol ou CNM?) 

?_______________  7a/+?
[Sem pontos]? - 35mts - EouC?

?_______________  6c (V+; 6c)
[6+R]; [7+R] - 35mts (17; 18mts)- EouC? - (reequipada) 

?_______________  6b+ (V; 6b+) 
[7+R]; [6+R] - 35mts (20; 15mts) - EouC? - (reequipada)

?_______________  6b (IV+; 6b  )
[5+R]; [4+Fr+R] - 35mts (15;20mts) - EouC? - (reequipada) [0.4-2]   
?_______________  6a; 6b    
[7+R]; [2+Fr+R]; [Fr] -18; 17; 10 mts- EouC? - [0.3-3+ST] (reequipada)

Sector Escadas  

Fortaleza de Pedra  7a/+  
(4+R) - 10mts - (com musgo) - Mc 10/2005

Escada de Assalto  6b  
(4+R) - 10mts - (com musgo) - Mc 10/2005

Muro de Entrada

?_______________ 6a/+?
(3+R)-12mts- CNM? 

Sector do Tecto

?_______________ V+/6a?
(         ); (       )CNM?    
 

Azeite a ferver   V; IV+; II
[4+2 pit. p R]; [4+Fr c3 e 4 p R] - 55mts
Pedro, Francisco e Rita Pacheco 12/03/88 

Via do Tecto  ?
[Apenas em top] Pedro, Francisco e Rita Pacheco 

“Artificial do Tecto” IV; Ae  
[artif. Eq.] - CNM?
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Contacto: escalada.rocha@fpme.org

Legenda:

[4+R]     (nº de plaquetes mais reunião)
Fr         friends
ST        stoppers 
[0.5-1]   Material recomendado   
(0.4;)    Material possível de usar
Ab.       Abertura
           Necessário material de autoproteção

Vias equipadas
Vias desequipadas ou semi-equipadas
Vias por reequipar
Vias até ao grau de V+ 
Vias de grau 6a a 6c+ 
Vias de grau 7a a 7c+ 
Vias de grau 8a ou superior 


