
atiPICO 

EQUIPAMENTO 
Subida à Montanha 

EQUIPMENT 
Mountain Climb 

 

Rua Eng. Falcão s/n, 9930-147, Lajes do Pico 
Atipicoazores.com | atipicoazores@gmail.com 

(+351) 915 340 487 | (+351) 919 991 776 

Poderá ser recusada a subida em caso de não 
apresentação do equipamento mínimo obrigatório 
para a prática desta atividade, sendo nesse caso 
cobrado 30% do valor da subida. 
 
EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO: 
botas/sapatos de montanha/caminhada, impermeável, 
mochila, comida e água (mínimo 1,5lt). 
 
LISTA DE EQUIPAMENTO RECOMENDADA: 
 
Sapatos, Roupa e acessórios 
 Botas/Sapatos de montanha/caminhada com boa 

aderência (as suas unhas e tornozelos agradecerão se 
escolher botas) 

 Roupa interior confortável 
 T-shirt respirável (1ª camada) 
 Camisola quente / Forro polar (2ª camada) 
 Casaco e calças - Impermeáveis/Respiráveis/Quentes 

(3ª camada), porque o clima muda rapidamente 
 Luvas Quentes / Impermeáveis, mesmo no verão pode 

ser ventoso e fresco lá em cima (um par de meias pode 
funcionar para o frio) 

 Protetor solar, para aproveitar os dias seguintes de 
férias sem queimaduras 

 Proteção para a cabeça (chapeu, boné, buff, gorro) 
 Bastões, os seus joelhos agradecerão depois 
 Mochila confortável e cobertura impermeável, pode 

chover a qualquer momento 
 
Água e Comida 
 Água, recomendamos 2L (mínimo 1,5L por pessoa, se 

bebe muito melhor 3L) 
 Snacks energéticos (frutos secos, barras energéticas e 

chocolates são boas opções) 
 Algumas sandes, para comer no topo e ao longo do 

caminho 
* Não é recomendada a ingestão de bebidas alcoólicas 
 
Outros items úteis 
 Óculos de sol 
 Muda de roupa, importante para a Pernoita, no caso 

das subidas diurnas e noturnas pode deixar na carrinha 
ou na casa da montanha 

 Sacos impermeáveis para guardar os seus pertences 
importantes 

 
Se não tem algum deste equipamento avise-nos! 

The climb may not be allowed if someone don’t have 
the mandatory equipment for the practice of this 
activity. In this case, 30% of the amount will be 
charged. 
 
MANDATORY EQUIPMENT:  
mountain/trekking shoes/boots, backpack, water/wind 
jacket, food and water (minimum 1,5lt) 
 
CHECK LIST OF RECOMMENDED EQUIPMENT 
 
Shoes, Clothes and accessories 
 Hiking/trekking shoes with good grip, preferentially 

boots (your nails and ankles will be thankful if you 
choose boots) 

 Comfortable underwear 
 Breathable t-shirt (first layer) 
 Warm jacket or pull-over (second layer) 
 Waterproof / breathable /Warm jacket and pants 

(third layer), because the weather can change fast 
 Waterproof/warm gloves, even in summer can be 

windy and cold up there (a pair of socks can work for 
cold) 

 Sun screen, so you can enjoy your next holidays 
 Head cover (hat, bonnet, Buff) 
 Trekking poles, your knees will thank you later 
 Comfortable backpack and cover, it may rain at any 

moment 
 
 
Water and food 
 Water, we recommend 2L (minimum 1,5L, if you drink 

a lot bring 3L) 
 High-energy snacks (dry fruits, energy bars or 

chocolate are good options) 
 Some Sandwiches, to eat on the top and along the way 
* alcohol is not recommended 
 
 
Other useful items 
 Sunglasses 
 Change clothes (important for the overnight, in the day 

climb and night climb you can leave it in the car or the 
Mountain’s House) 

 Waterproof bag(s) to protect your belongings 
 
 
If you don’t have some of the items lets us know! 

 


