
 

4º TRILHO Lazer VRL | 7 ABRIL 

Trilho da Serra Amarela 

Germil (625m) - Cutelo (800m) - Mata Porcos (1149m) - Muro (1345m) - Ermida (555m) - Lourido (190m) 

 

Total distância: 20 km 

Subida acumulada: 800m 

Descida acumulada: 1250m 

Nível dificuldade: Moderado/Difícil 

PONTO DE ENCONTRO: Viana Remadores do Lima 

HORA DE SAÍDA: 07H00 

EQUIPAMENTO 

 Calçado e roupa confortável e impermeável. Chamo especial atenção para este 

ponto, uma vez que há possibilidade de aguaceiros e neve. É imprescindível 

adequar o equipamento às condições climatéricas.  

 Pequena mochila com reforço líquido e sólido. Alimentos de rápida ingestão e 

rápido aporte de energia (água, cubos de marmelada, barras de cereais, 

proteicas ou energéticas, fruta, frutos secos, etc.). Protetor labial e algum creme 

hidratante para proteger contra a ressecação provocado pelo frio. 

 

PARAGENS:  

1ª No local de partida para o briefing inicial, distribuição do reforço alimentar (barra 

de cereais/peça de fruta) e um breve aquecimento; 

 



 

PARAGENS INTERMÉDIAS: Efetuadas ao longo do percurso sempre que necessário. 

ÚLTIMA PARAGEM: Final da caminhada para realizar alguns alongamentos e 

almoçar. 

O almoço será no Café Lourido que fica no final do percurso.  

A ementa será um pouco diferente do que é habitual. O local serve sandes, sopa, 

cachorros, hambúrgueres, (disseram-me que são os melhores da região ), etc.. 

Ronda uma média de 5€ por pessoa. 

 

O percurso tem um certo grau de dificuldade. Além da preocupação em adequar o 

equipamento ao meio é, também, importante que tentemos a máxima adaptação ao 

caminho que vamos percorrer. Todo o cuidado na progressão é importante. Sempre 

que sentirem necessidade de parar, parem. Se não sentirem confiança na transição 

de algum ponto devem pedir ajuda. Procurem controlar a vossa respiração e gerir o 

vosso esforço. São pontos fundamentais para um bom desempenho ao longo da 

atividade. 

Como vos disse no anterior percurso: com tranquilidade, atenção e cuidado 

redobrados, chegaremos ao nosso destino em segurança e desfrutaremos de cada 

pormenor que a serra tem para nos mostrar.  

Até breve!  

 

CONTACTOS 

913618065 

silouara@gmail.com 


