
PERCORRIDO
Vilanova - Valmeladas - Sestil Alto - A Valigota - Pena Trevinca - Lagoas da Piatorta 
Fonte Bibei - Moncalvo - Pico dos Poleiros - ValdoInferno - Porto (Zamora).

RAZÓNS / MOTIVOS DE INTERESE
É este un percorrido cun alto nivel de esforzo e fortes desniveis. Dende Pena 
Trevinca, polo cordal N/S, e pasando polas lagoas glaciais de Piatorta e nacemento 
do río Bibei, se remonta ata o Moncalvo tendo a vista a importante lagoa glaciar de 
Lacillo. Dende o Moncalvo, descenso continuado ata o pobo de Porto (Zamora). O 
coñecemento das pegadas do glaciarismo en Trevinca e as rutas dos pastores coas 
súas construcións (chouzos e torricelas), serán os temas principais do percorrido.

LUGAR DE REUNIÓN E SAÍDA : Vilanova (A Veiga) ás 24:00 h no comezo das 
rutas de montaña.
INSCRICIÓNS:
www.montanasdetrevinca.es / 616 54 69 72 /  club@montanasdetrevinca.es
ORGANIZACIÓN: 
Direct. activ. - Antonio Fdez. (Cholo) Téc.Dep.en Alpinismo-Montañismo-Esc.Roca
Guiado ruta  - Juanjo Lorenzo Veigas - Técnico Deportivo N2 - Media Montaña
Colaboración - Mónica Rodríguez Fernández - Técnica Deportiva N1 (en prácticas)
Colaboración - Marcos Pérez Rivas - Seguridade/Acompañamento en evacuación   

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son, Paraiso Natural !!
Pola súa flora, fauna e avifauna. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos. ¡¡ Moi pronto debería de ser !!
                ¡¡ PARQUE NATURAL !!
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PERFIL DE DESNIVEIS

VILANOVA

PENA TREVINCA 2127 m

PORTO

LAGOAS DE PIATORTA

ORGANIZACIÓN XERAL:
o A data límite para anotarse á actividade, xoves, 18 de xullo ata as 21:00 h.
o É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza  Federativa de    
 Montañismo do ano 2019, de non ser así deberán indicalo na inscrición, para que a organización da   
 actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.
o Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se    
 responsabilice do menor.
o Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta   
 propia, nos seus vehículos particulares.
o A comida do mediodía se realizará por conta propia.
o Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán  
 levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, imprescindibles, as botas de caña alta.
o Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de  compañía.
o Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.
o En todo momento, os/as participantes están suxeitos ás normas da organización e dirección dos/as   
 responsables do percorrido.
o No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran   
 afectar ao participante durante o percorrido.
o O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores      
 habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

o PRAZAS LIMITADAS: 40 participantes
o Máis información sobre:  OBSERVACIÓNS XERAIS
               EQUIPO E MATERIAL
               ORGANIZACIÓN
               DATOS XERAIS

Páxina web:  www.montanasdetrevinca.es

PROGRAMA:
24:00 h       Reunión e control de participantes en Vilanova. Lugar de inicio de Rutas.
24:10 h       Saída por ruta homologada PRG-199 en dirección a Valmeladas.
03:00 h       Chegada Sestil Alto (1993 m).
04:00 h / 04:30 h Chegada a Pena Trevinca (2127 m).
04:15 h / 04:45 h Saída dende Pena Trevinca cara a Lagoas de Piatorta.
05:30 h / 06:00 h Lagoas de Piatorta.
05:45 h / 06:15 h Descanso.
06:30 h / 07:00 h Chegada a Moncalvo (2044 m).
10:30 h / 11:00 h Chegada a Porto (Zamora).      
11:00 h / 11:45 h Clausura de la actividade. Saída cara a Vilanova en autobús.
11:45 h / 12:30 h Chegada a Vilanova.
TEMPO TOTAL DO PERCORRIDO: 11:00 h / 11:45 h   DISTANCIA TOTAL: 33 Km (aprox.)
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