INTERDIÇÕES PARA A PRÁTICA DA ESCALADA
CANHÃO DO VALE DO POIOS - 2020

ALERTA
Restrição temporária para a prática da escalada no Canhão do Vale do Poio até
15 de Julho (setores: Microondas, Viagem Secreta, Trono e Manos)
A Federação Promotora de Montanhismo e Escalada através da informação do GPS - Grupo Protecção do Sicó, vem por este meio alertar toda a comunidade escaladora que foi detetado um ninho
de corvo (Corvus Corax) na zona de confluência dos setores Microondas, Trono e Manos.
Recomendamos a interdição temporária da prática de escalada nos setores Microondas, Viagem
Secreta, Trono e Manos, incluído também, a passagem nos trilhos contíguos a estes setores, preventivamente até ao dia 15 de julho.
A salientar que os técnicos do GPS - Grupo Protecção Sicó irão monitorar a evolução do ninho e,
caso se encontre inativo antes da data sugerida, a FPME e comunidade escaladora serão notificadas, para que as atividades neste local possam ser retomadas sem restrições.
Apelamos à sensibilização e compreensão para esta questão.
Saudações

ALERT
Temporary restriction for climbing in the Vale do Poio (Microondas”, “Viagem Secreta”, “Trono” and “Manos” sectors)
Through the information from GPS – Grupo Protecção do Sicó, the Federação Promotora de Montanhismo e Escalada (FPME) hereby alerts the entire climbing community that a crow's nest (Corvus Corax) was
detected in the confluence zone of the “Microondas”, “Trono” and “Manos” sectors.
We recommend the temporary restriction for climbing in “Microondas”, “Viagem Secreta”, “Trono” and
“Manos” sectors, including the passage on the tracks adjacent to these sectors, preventively until the
15th of July.
It should be noted that the technicians of the GPS – Grupo Protecção do Sicó will monitor the evolution
of the nest and, if it is inactive before the suggested date, the FPME and climbing community will be notified, so that activities could be done without restrictions.
We call for awareness and understanding of this issue.
Best regards

