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Em 2015 o CAAL comemora 30 anos de idade e é considerado por muitos o mais importante clube de montanhismo do país, 
quer pelo número de actividades realizadas (conseguimos contabilizar cerca de 1500 nestes 30 anos), quer pela sua diversidade de 
modalidades e de localização. Para preparar as comemorações deste aniversário lançámos uma campanha de rifas, com a qual espera-
mos angariar fundos para montar uma exposição comemorativa sobre o Clube, e onde gostaríamos de apresentar alguns mapas que 
ilustrem o número e distribuição geográfica das atividades. 
No entanto, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra antecipou-se aos nossos esforços de medição do que tem sido 
realizado pelo CAAL ao longo destes 30 anos e, utilizando a informação presente no nosso site, integrou um capítulo sobre o 
CAAL num trabalho que publicou e que se destina ao uso de alunos do curso de licenciatura em Turismo, Lazer e Património, e de 
mestrado em Lazer, Património e Desenvolvimento. Este trabalho completo pode ser consultado em http://www.eumed.net/libros-
gratis/2015/1426/index.htm.
O site do CAAL na internet, a presença nas redes sociais e canais de difusão da internet, têm-se mostrado boas ferramentas de 
publicitação do Clube. Assim, para registar momentos da vida do nosso Clube foi criado, no final de 2014, um canal ‘youtube’ do 
CAAL (www.youtube.com/c/ClubeActividadesdeArLivre), onde se esperam colocar vídeos das atividades do Clube. Para começar, foi 
colocado o vídeo realizado pela SIC da ascensão do CAAL ao Kilimanjaro nos últimos dias de 1994. Outros vídeos são bem-vindos!
No entanto, o CAAL não pode viver apenas de memórias. Se apenas nos limitarmos a elas e esquecermos que o Clube vive da par-
ticipação nas atividades pelos seus sócios, o futuro não será risonho. 
Assim, desafiamos todos os sócios a participarem nas actividades, a trazerem amigos, ideias de novas actividades, ou de novas áreas 
onde gostariam de ter formação e capacidade para implementarem essas ideias. Sem a participação de todos não há Clube e sem 
Clube não há actividades! Para te manteres a par do que acontece, começa por participar na Assembleia Geral do nosso Clube, que 
se realiza no próximo dia 25. 
Um bom desafio para os 30 anos do CAAL? Juntemo-nos todos neste desafio!

Resumo

Festa da Primavera em 
Mortágua 

21 e 22 de março – sábado e domingo

As águas de março, fechando o Inverno

Vamos festejar a chegada da Primavera no sopé da Serra do Cara-
mulo, entre laranjais e ribeiras com muitas, muitas quedas de água.
Características dos percursos: 

Sábado, 21 – Rota dos Laranjais 
Percurso de pequena rota no concelho de Tondela, Freguesia de 
Castelões, que se desenvolve no sopé da Serra do Caramulo. A 
primeira parte do percurso, com mais desníveis, decorre na base 
da serra, cruzando ribeiras que descem vertiginosas do alto do 
Caramulo. A segunda parte decorre no vale da ribeira de Caste-
lões entre frondosos laranjais, atravessando pequenas povoações, 
sempre com a Serra da Estrela ao longe. Extensão do percurso, 
cerca de 9km.
Pontos notáveis: Igreja matriz de Castelões, Parque Coração de 
Maria, central eléctrica, quedas de água, vistas deslumbrantes sobre 

21 e 22 de março  sábado e domingo Festa da Primavera em Mortágua
21 de março sábado Comemoração do Dia Internacional da Árvore
27 de março a 3 de abril  Marrocos 2015 – Pelas aldeias berberes do Jebel Sahro
28 de março sábado Visita à Tapada da Ajuda
8 de abril quarta Formação - Escalada Desportiva nível I
11 de abril sábado Montoito e Monsaraz
18 de abril sábado Formação – Trekking e meio ambiente
19 de abril domingo Parque Florestal de Monsanto
25 e 26 de abril sábado e domingo Ansiães e Alijó
1, 2 e 3 de maio sexta a domingo Travessia no Gerês
3 de maio domingo Matinha de Queluz
9 de maio sábado Outra voltinha saloia 



o vale para as Serras da Estrela, do Açor...
Domingo, 22 – Quedas de Água de Paredes
Percurso de pequena rota, no concelho de Mortágua. Iniciamos a ca-
minhada junto às centrais eólicas da Serra da Catraia, uma exten-
são da Serra do Caramulo. Após rodearmos a cabeceira da ribeira 
de Paredes, descemos para o fundo do vale para avistarmos as 
Quedas de Água de Paredes. Um estradão leva-nos até à aldeia 
de Paredes. A partir daqui vamos acompanhar as margens da ri-
beira de Paredes (ou dos Moinhos) por entre campos agrícolas, 
outrora cultivados, até à povoação das Laceiras. Extensão do per-
curso, cerca de 11km. 
Não existe neutralização programada em qualquer dos percursos. 
Para terminarmos a nossa actividade, e antes de regressarmos a Lis-
boa, espera-nos um magnífico lanche com produtos regionais, no 
Parque Verde em Mortágua. E a oportunidade de provar o ‘Bolo dos 
Cornos’, especialidade local e própria da época da Páscoa.
Cartografia: Folhas 198 e 209 da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1/25000 do IGE.
Alojamento: No salão dos bombeiros voluntários de Mortágua. 
Para alojamento alternativo sugere-se a Residencial Juiz de Fora, 
em Mortágua (telefone 231 922 286).
Recomendações: Não esquecer de levar protecção para a chuva, 
vento e frio ou para o sol e calor, consoante a meteorologia. Uso 
necessário de botas de montanha. Levar ainda colchonete, saco 
cama e toalha para o duche. Levar farnel para os almoços de sá-
bado e domingo. 
Partida: Sábado, dia 21, às 07h15 de Algés e às 07h30 de Sete Rios.
Participação em viatura própria: Concentração às 11h30 na Câ-
mara Municipal de Mortágua, Largo 5 de Outubro. 

Autocarro 47,00€      / Menores de 21 anos 24,00€

Viatura própria 26,50€      / Menores de 21 anos 21,50€

O preço inclui o transporte, o alojamento nos bombeiros, o se-
guro, a informação e o mapa, além do lanche de domingo, com 
ementa de petiscos locais. 

Comemoração do  
Dia Internacional da Árvore

21 de março, sábado

Remoção de Plantas Invasoras

O Centro de Interpretação do Parque Florestal de Monsanto e 
o CAAL promovem uma manhã de trabalho para remoção de 
infestantes (pitósporo) no Dia Internacional da Árvore.

Concentração às 9h30 na sede do CAAL e piquenique no final 
da manhã.
Plantas invasoras são plantas não nativas, que causam impactes 
ambientais e económicos negativos e cuja proliferação deve ser 
controlada (vide site http://invasoras.pt/).
O Parque Florestal de Monsanto é a nossa ‘casa’ e temos o de-
ver de, a todos os níveis, contribuir para a sua preservação.
A Assessoria do Ambiente do CAAL apoia esta iniciativa da di-
recção.
Companheiros apareçam e participem nesta manhã de trabalho 
voluntário.

Visita à Tapada da Ajuda - 
vem conhecer 

o que a Tapada tem 
para te oferecer!

28 de março - sábado

Cultura, Ambiente e Biodiversidade

Vem participar numa visita guiada à Tapada da Ajuda, num per-
curso de descoberta dos seus espaços mais emblemáticos e dos 
valores histórico, florestal e ambiental deste Parque Botânico, actu-
almente com cerca de 100 hectares, antiga Tapada Real.
Cita-se a declaração do Governo Provisório da República Por-
tuguesa, de 12 de Dezembro de 1910, pela sua actualidade: “A 
Tapada estará aberta ao público permanentemente, servindo para 
passeio, para instrução de agricultores ou quaisquer outros visi-
tantes, bem como para a lição das coisas, às crianças e alunos de 
todas as escolas”.
Salienta-se que na Tapada está instalado, há mais de 160 anos, o 
Instituto Superior de Agronomia (ISA) que é, em Portugal, ’a 
maior e mais qualificada escola de graduação e pós-graduação em 
Ciências Agrárias, sendo o seu know-how reconhecido nacional e 
internacionalmente. Com a sua experiência de longa data, adapta 
o ensino à evolução tecnológica e à realidade do País, apostando 
na qualidade e modernização do mesmo’.
De manhã seremos acompanhados por alunos do ISA, sob a co-
ordenação da Dra. Conceição Colaço, do Centro de Ecologia 
Aplicada, numa visita que nos desvendará os percursos sinalizados 
na Tapada e nos irá mostrar o Anfiteatro de Pedra, os jardins da 
Parada e da Rainha, o Observatório Astronómico de Lisboa e o 
Pavilhão inaugurado em 1884, ‘com primaveril esplendor’, para a 
Exposição Agrícola de Lisboa. (Esta visita guiada terá o custo de 
4,50€ por pessoa.)
De tarde, após uma pausa para degustar o farnel, faremos um pas-
seio de exploração e usufruto da Tapada, através de bosques de 
vegetação natural, jardins, arboretos, viveiros, vinhas, prados, hortas 
e pomares, edificações com valor histórico e arquitectónico, equi-
pamentos de ensino e investigação, campos desportivos e núcleo 
residencial e, em alguns pontos, com panoramas surpreendentes 
de Lisboa, do Tejo e da Margem Sul.
Será uma oportunidade para as companheiras e os companheiros 
reafirmarem a opção do Clube como Organização Não Gover-
namental de Ambiente,  glosando nesta data os valores naturais 
e humanos que orientam a actividade associativa e cimentam a 
amizade entre os participantes.
Esta actividade é organizada pela Assessoria do Ambiente, grupo 



de trabalho com forte ligação à direcção e que agora se pretende 
alargar a novos membros, aceitando-se inscrições na actividade e 
no Clube.
Vem à Tapada e inscreve-te já neste grupo!
Características da actividade: Percurso curto e fácil, de observa-
ção de componentes e funcionalidades da Tapada da Ajuda e de 
identificação das plantas mais representativas deste Parque Botâ-
nico. Não esquecer de levar farnel e água.
Cartografia: Roteiro Botânico da Tapada da Ajuda, editado pelo 
Instituto Superior de Agronomia (ISA).
Inscrição obrigatória na secretaria do Clube. Inscrições limitadas.
Local e hora de encontro: Às 9h30, na escadaria da entrada 
principal do ISA, cujo acesso se obtém a partir do portão situado 
na Calçada da Tapada, frente à Rua Jau, situada na freguesia da 
Ajuda. É possível o estacionamento no interior da Tapada, mediante 
o pagamento na portaria de uma pequena quantia (1,50€).
Autocarro nº 760 (Gomes Freire - Cemitério da Ajuda).
Esta é a actividade de Monsanto do mês de março, como tal é 
oferecida à população sem custos. No entanto, cada companhei-
ro terá de pagar 4,50€ para a visita guiada durante a manhã.

Montoito e Monsaraz
11 de abril – sábado

Outros Alentejos

É a última coisa que se podia esperar encontrar no meio do 
Alentejo! Chega-se à aldeia de Montoito, começa-se a andar por 
caminhos de terra e, de súbito, como que caído do céu, surge um 
castelo medieval. Dir-se-ia o de Guimarães levado de helicóptero 
até aquelas paragens, e ali largado, no meio de uma frondosa vinha 
e de uma apetitosa represa.
O Portugal desconhecido ainda vai existindo, e o Real Castelo 
de Valongo é mais um tesouro perdido neste País à beira mar 
abandonado. Mandado construir por D. Afonso III, é um solitário 
bastião integrado na Herdade da Grã, e fica situado a cerca de 
35km de Évora, Concelho do Redondo. Raro exemplar de arqui-
tectura medieval, possuía funções militares, mas também de paço 
senhorial, com uma torre de menagem de traça manuelina, que o 
valoriza como monumento nacional, que é desde 1910.
O ramal ferroviário desactivado entre Évora e Reguengos, com 
os seus apeadeiros e pontes em ruínas, constitui o outro elemento 
nostálgico de mais esta pequena aventura do CAAL; a curto e 
médio prazo, largas dezenas de km de ferrovia desactivada irá ser 
transformada em ecopista, aproveitemos pois…
O entorno natural da actividade é o Alentejo em plena pujança 
primaveril! O montado de sobro, os olivais e vinhas, as galerias 
ripícolas das ribeiras da Vila, da Pardiela, de Vale de Vasco, e o rio 

Degebe; quem sabe se voltaremos a ver aqueles três magníficos 
exemplares de lontra que, saltando da ribeira da Vila, cheiravam 
com curiosidade os carris da antiga linha ferroviária… 
Após o percurso pedestre vamos até Monsaraz e, do alto da for-
taleza, lavar a vista no azul do Alqueva, e na magnífica planície 
alentejana. Vamos ter tempo para desfrutar da monumentalidade 
desta vila fortaleza, apreciar o alvo casario, e perdermo-nos nas 
ruas estreitas, e nos seus cantos e recantos soalheiros.
Características do percurso: Linear com cerca de 14km, sem des-
níveis de assinalar e que decorre no início por um troço da antiga 
via férrea, ou trilhos laterais que a acompanham, por vezes com 
algum mato rasteiro. Entrados no montado, o percurso segue por 
caminhos rurais ao longo das ribeiras. Há que atravessar o vau 
do Degebe, que nalguns pontos deverá ter um palmo de água, 
pelo que se torna necessário tirar as botas. Não é possível haver 
neutralização.
Recomendações: Botas, água, farnel e, para o vau, sandálias de rio 
ou uns chinelos, ou polainas até ao joelho.
Cartografia: Folhas 461 e 472 da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1/25000 do IGE.
Participação em viatura própria: Local de encontro, às 08h45h, 
ao km 3 da nacional 256 (após o desvio para S. Manços, direcção 
Reguengos), junto às placas indicativas dos montes da Mesquita e 
da Capelinha. 
Partida: Às 6h45 de Algés e às 07h00 de Sete Rios.

Autocarro 23,00€      / Menores de 21 anos 11,00€

Viatura própria 12,00€      / Menores de 21 anos 10,00€

O preço inclui o transporte, o seguro, a informação e o mapa.

Formação – Trekking e 
Meio Ambiente

18 de abril – sábado

Uma acção de formação GRÁTIS para os sócios do nosso Clube!

E o que é isto? É um dia bem passado em Monsanto em que são 
abordados e postos em prática os seguintes temas:
•	 Será que alguma vez se questionou se tinha a mochila organi-

zada da forma mais adequada?
•	 Ou se as botas que usa serão as melhores para determinado 

tipo de terreno?
•	 Ou, ainda, como é feito o MIDE, aquele gráfico que aparece 

na informação e descreve a dificuldade das actividades?
•	 Ou, mesmo, como é organizada uma actividade?
Se sim, o CAAL  propõe-lhe um dia diferente e faz-lhe um con-



vite: ponha a mochila, traga o farnel e venha até à sede do CAAL 
(18 de abril, sábado).
Aproveite esta oportunidade para aprender mais sobre o pedes-
trianismo.
Se, eventualmente, nunca pensou nisso... venha passar um dia 
agradável em Monsanto e partilhe as suas experiências (entre as 
10h00 e as 18h00).
Além de ser um dia bem passado, vai trocar experiências e apren-
der dicas úteis e indispensáveis para que as passeatas sejam diver-
tidas e cómodas!
Que espera para se inscrever?
Para mais informações contactar a sede do Clube.

Parque Florestal de Monsanto
19 de abril - domingo

Só o ama quem o conhece...  só o defende quem o ama!

O CAAL convida os seus sócios e a população de Lisboa a virem 
passear em Monsanto!
Continuamos, como há 20 anos, a mostrar os encantos deste belo 
Parque Florestal da nossa cidade, ideal para a iniciação ao pedes-
trianismo, para os amantes da Natureza e do Ambiente, para todas 
as idades e para juntos passarmos uma bela manhã.
Estaremos, como sempre, na Cruz das Oliveiras,  junto aos bom-
beiros, às 09h30 de domingo.
Venham a Monsanto com o Ar Livre – é ao pé de casa, sem inscri-
ção prévia, gratuito, e termina no local onde começou pelas 12h45!
Conhecer Monsanto para melhor o mantermos limpo e defen-
der de todos os ataques!

Ansiães e Alijó
25 e 26 de abril – sábado e domingo

Vamos ao Parque Natural Regional do Vale do Tua

O que nos traz de novo a esta região é o muito que ainda ficou 
por ver : uma queda de água (Coleja) com trinta metros de altura, 
que motivou a escolha desta época do ano; as célebres vinhas do 
Douro que começam a ganhar folha; o duro granito que levou 
o rio a escavar profundo vale em tudo semelhante ao Douro In-
ternacional. Finalmente, perto de Marzagão, um morro silencioso 
com muralha, restos de castelo e duas igrejas com pormenores 
românicos, são o que resta da sede da Terra de Ansiães, em 1734 
transferida para Carrazeda.
Alijó oferece-nos o mais vistoso de todos os miradouros: a Srª da 
Cunha, sobranceiro ao Tua. Aqui, entre as povoações de Safres e S. 
Mamede de Ribatua, vamos percorrer um espetacular caminho pa-
ralelo ao rio, no seu troço mais selvagem. ‘Fragas Más’ lhe chamou 
o povo. Nesta altura do ano as águas vão furiosas, mas a linha de 
comboio espera resignada que a conclusão da barragem a afogue.
Entretanto, desde 24 de setembro de 2013, estas encostas passa-
ram a integrar o novel Parque Natural Regional do Vale do Tua.
Características dos percursos:
Sábado, dia 25 – No castelo de Ansiães, onde contamos chegar 
por volta das 12h30, começamos por visitar a área envolvente e 
posteriormente o almoço do respetivo farnel.
 A caminhada começa por volta das 14h00 em Besteiros. A partir 

CAAL - Clube de Actividades de Ar Livre 
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE AMBENTE

Presidente: Luisa Pinto Ferreira

Centro Associativo do Calhau  
Parque Florestal de Monsanto 1500-045 Lisboa 

NIB 003507360001660883032 
Conta - 0736 016608 830 - CGD S. Domingos de Benfica 

Tel.: 217 788 372    Tlm: 966 295 260
caal@mail.telepac.pt   www.clubearlivre.org 
Horário de expediente 3a, 4a e 5a feira das 13h30 às 18h00

daqui são 10km, sempre a descer (600m de desnível) ao longo 
da ribeira da Uceira até Coleja, onde contamos chegar por volta 
das 18h00. O último quilómetro tem uma subida de 100m. Esta 
atividade, tal como a época escolhida, foram pensadas em função 
da catarata da Coleja. A impossibilidade de o autocarro chegar a 
Pinhal do Douro (onde se situa a queda) levou a uma alteração do 
percurso, pelo que só a veremos a uma distância de 200m.
Domingo, dia 26 – A caminhada começa em Alijó, em direção a 
oriente, e o objetivo é óbvio: a ascensão à Srª da Cunha, o mais 
impressivo miradouro desta região. Pelo meio das vinhas che-
gamos lá por volta das 12h00, após descida de 50m e posterior 
subida de 250. O almoço será por ali e a subida ao picoto (70m) 
é facultativa. Sem dificuldade, ao km9, estamos em Safres, onde há 
neutralização. Depois, tal como até aqui, o caminho não apresenta 
qualquer dificuldade. Serão apenas 6km, num belíssimo caminho 
paralelo ao Tua com mais descidas que subidas. O final será ao 
km15, em S. Mamede de Ribatua, lá para as 17h30.
Alojamento: Na Pousada de Juventude de Alijó (levar toalha). 
O pequeno almoço está incluído. 
Recomendações: Levar botas e almoço para os dois dias. 
Cartografia: Folhas 116, 117 e 129 da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1/25000 do IGE.
Participação em viatura própria: Concentração às 12h30, no cas-
telo de Ansiães. Para quem vai de Carrazeda de Ansiães para Selo-
res, a estrada para o castelo, fica para a direita, a 4km.
Partida: Sábado, dia 25, às 6h45 de Algés e às 7h00 de Sete Rios.

Autocarro 70,00€      / Menores de 21 anos 32,00€

Viatura própria 37,00€      / Menores de 21 anos 30,00€

O preço inclui o transporte, o alojamento na Pousada de Juven-
tude (com pequeno almoço), o seguro, a informação e o mapa.  



Travessia no Gerês
1, 2 e 3 de maio – sexta a domingo

Uma actividade ‘mais rija’, de travessia

Com início na Galiza, em Santiago de Rubiás (Couto Mixto), su-
bida ao Larouco, cruzamento do planalto entre Tourém e Pitões, 
passagem do caos de pedras das gralheiras (os pitões propria-
mente ditos), Cornos da Fonte Fria, e términus junto ao refúgio 
de Albite (Lóbios), também na Galiza. São cerca de 40km, a fazer 
em 2 dias, com acampamento a meio, com desníveis acentuados 
e caos de pedras.
Esta é uma actividade que o CAAL propõe a todos os sócios 
que têm manifestado a intenção de fazer uma actividade ‘mais rija’, 
de travessia, numa das serras mais emblemáticas do país, e que 
contará com o apoio do GDAMO (Grupo de Dinamização de 
Actividades de Montanha).
Logística: partida matinal na sexta-feira, 1 de maio, para Pitões das 
Júnias, onde faremos um percurso de ambientação, de cerca de 
2h, em torno às ruínas do convento. A seguir rumaremos a Mon-
talegre para jantar, com alojamento no pavilhão multi-usos, gen-
tilmente cedido pela Câmara. As nossas viaturas ficarão no sábado, 
dia 2, em Rubiás, estando o regresso de Albite, no domingo 3, 
assegurado por um shuttle de 25 lugares. Esta será uma actividade 
de custos partilhados.
Importante: esta actividade tem uma reunião preparatória de 
apresentação e definição final da logística - percurso, dificuldades, 
partilha de material, viaturas próprias ou carrinhas, etc…
Portanto, se te enche as medidas, não arranjes agora desculpas, 
inscreve-te desde já no secretariado do clube, mas atenção, a tua 
presença na reunião preparatória é essencial (dia 22 de abril pe-
las 21h00, na sede do Clube). 

Queluz
3 de maio - domingo

Matinha de Queluz e Quinta Nova

A matinha de Queluz, com cerca de 21ha, está localizada numa 
zona de influência atlântica e mediterrânica, facto que condiciona 
a sua vegetação, constituída por carvalhos, azinheiras, sobreiros e 
pinheiro manso, e outro tipo de vegetação rasteira.
Tornou-se propriedade da Casa Real após 1640 e fazia parte dos 
‘Jardins de Queluz’. Entre outras actividades, realizavam-se espec-
táculos de teatro e tauromaquia.
Percurso acessível a todos, em terra batida, com cerca de 8km.
Ponto de encontro: Junto ao Palácio de Queluz, às 9h00, para a 
inscrição no local (3,00€; menores de 21 anos - grátis). 
A actividade começa às 9h30 e termina pelas 13h00.
Acessos: De Sintra: IC19, saída para Queluz em direcção ao Palá-
cio; de Lisboa: IC19, saída para Queluz (Palácio a 150m); de com-
boio: saída na Estação de Queluz/Belas (cerca de 15m a pé).

Outra Voltinha Saloia
9 de maio - sábado

Praia do Magoito - S. João das Lampas - Catribana - Praia da Samarra

Venham daí Companheiros para mais um passeio pela região saloia 
de Sintra, agora na companhia dos ‘Burros do Magoito’.
É uma actividade de caminhada onde iremos apreciar a beleza das 
falésias da Praia do Magoito, a bonita igreja de S. João das Lampas, 
conhecer a singela ponte romana da Catribana e, também, a pequena 
mas encantadora Praia da Samarra. 
Tem cerca de 16km de extensão, percorrendo essencialmente troços 
de terra batida sem grande grau de dificuldade, havendo pontual-
mente, no percurso junto à costa, trilhos mais estreitos e que reque-
rem mais cuidado.
Está dividida em duas partes e termina onde começa: na Praia do 
Magoito. Partimos da zona da Praia do Magoito, por caminhos junto à 
costa, tendo como pano de fundo a bela paisagem marítima, flectindo 
depois para o interior em direcção a S. João das Lampas, onde se fará 
uma paragem para almoço, com possibilidade de tomar café e/ou uma 
bebida refrescante. A meio do percurso, faremos uma visita técnica 
aos ‘Burros do Magoito’, e ficaremos a conhecer a ribeira da Samarra. 
À chegada a S. João das Lampas iremos visitar a igreja paroquial.
Após o almoço, rumaremos em direcção à Catribana, percorrendo um 
troço de calçada romana que desemboca numa simples mas bonita 
ponte romana sobre a ribeira de Bolelas. Caminharemos de seguida 
para a Praia da Samarra, onde se fará outra paragem técnica, com 
possibilidades de ‘mergulho’ para quem quiser. Será imprescindível 
trazer uma toalha pequena para secar os pés, porque haverá neces-
sidade de tirar o calçado e atravessar a ribeira da Samarra. Logo a 
seguir retomaremos a marcha até ao final, percorrendo sempre trilhos 
e caminhos costeiros.
Recomendações: Trazer farnel, usar vestuário/calçado apropriados a 
caminhadas e protector solar, se necessário.
Cartografia: Folhas 401 e 402 da Carta Militar de Portugal na escala 
1/25000 do IGE.
Ponto de encontro: No último parque de estacionamento da Praia 
do Magoito, no fim do asfalto, após curva para a direita e passado o 
pequeno forte de vigia marítimo.
Horário e preço: Às 09h00 para inscrição no local (6,00€; menores de 
21 anos - grátis), para iniciamos a marcha às 09h45. 
Transporte: Viatura própria ou transportes públicos (comboio até à 
Portela de Sintra e autocarro nº 444, às 8h40, para a Praia do Magoi-
to). Utilizando viatura, no final do IC19 deverá sair à direita e apanhar 
a A16. Depois, tomar a saída em direcção a Pêro Pinheiro e seguir 
sempre em frente até chegar a uma rotunda onde existe indicação 
para o Magoito, à esquerda. Seguir as indicações de Magoito até ao 
final. Como alternativa, depois de sair da A16, poderá seguir por Lourel 
e Várzea de Sintra.



     GDAMO

3,4 e 5 de abril – ascensão ao Mullacen - Espanha (reunião prepa-
ratória a 25 de março); travessia do Gerês (1,2 e 3 de maio) com 
reunião preparatória a 22 de abril;travessia de Idanha-a-Nova (16 
e 17 de maio) com reunião a 6 de maio. Todas as reuniões têm 
lugar na sede do Clube.

     GDAO

No próximo dia 14 de março, sábado, pelas 9h30, a CM Lisboa 
e o Clube Português de Orientação e Corrida, com o apoio do 
CAAL, irão organizar uma atividade de orientação, denomina-
da ‘ORIMONSANTO 15’ (etapa 1).
A atividade está aberta a todos e estão disponíveis 3 percursos 
(iniciação / passeio / treino). Temos técnicos disponíveis no dia 
da prova para facultar uma formação inicial de utilização e leitura 
de mapas.
Inscrições até 11 de março através dos emails, geral@cpoc.
pt e monsanto@cm-lisboa.pt, indicando: Primeiro e último nome, 
n.º cartão de cidadão e o percurso pretendido.
Nota: O valor de inscrição é de €2 (gratuito para sócios do CPOC 
e CAAL) e contempla o seguro desportivo e o mapa.O ponto 
de encontro é no Anfiteatro Keil do Amaral – PF Monsanto, às 
09h15.
- Em abril vamos reunir-nos no dia 7, às 21h30, para programar 
a actividade de 12, domingo.

     GDAE

Formação 
Abril / Maio 2015 - Escalada Desportiva nível I
Sessões teóricas – quartas-feiras (sede do CAAL):
8, 15, 22, 29 de abril e 6 de maio (21h00 – 23h30)

Sessões práticas*:
11 de abril – Sintra (Penedo da Amizade)
18 de abril – Puerto Roque (Valencia de Alcantara - Espanha)
25 e 26 de abril – Rocha da Pena/Salir
9 de maio – Vertical Wall 

Jantar convívio*: 13 de maio (quarta-feira)
Preço: €120,00 (em duas prestações de €60,00)

(*deslocações e jantar não incluídos no preço)

Formadores: Instrutores Internacionais UIAA/Formação certifica-
da pela UIAA
Inscrições: caal@mail.telepac.pt - tel. 217 788 372 (3ª a 5ª das 
14h30 às 18h00). 

Apontamento técnico
O lazer é hoje em dia tema de licenciaturas e mestrados. Exem-
plos disso são a licenciatura em Turismo, Lazer e Património, e o 
mestrado em Lazer, Património e Desenvolvimento, ministrados 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. No âmbito 
destes cursos superiores foi recentemente publicado um volume 
LAZERES ATIVOS I, que pretende divulgar um conjunto de tra-
balhos inéditos produzidos nesta universidade sobre este tema. 
Deste volume faz parte a monografia LAZER NA NATUREZA: O 
EXEMPLO DO CLUBE DE ATIVIDADES DE AR LIVRE de Luiz 
Alves, Bruna Cordeiro e Paulo Carvalho, cujo objecto de estudo 
foi o CAAL e cujas conclusões aqui transcrevemos:

“O carácter multifuncional dos territórios rurais e das montanhas 
abriu caminho a novas atividades como o lazer e o turismo. Esta 
valorização decorre também de uma procura cada vez maior por 
parte da população urbana que pretende ocupar e usufruir do seu 
tempo livre, incrementando uma dinâmica cada vez mais impor-
tante no processo de revitalização dessas realidades geográficas, 
com uma vinculação aos recursos ecoculturais, designadamente os 
de dimensão patrimonial (Alves e Carvalho, 2014).
De facto, os novos usos e produtos associados ao lazer e ao turis-
mo têm-se assumido como uma oportunidade para a revitalização 
destes territórios, dotando e diversificando a sua economia local, 
capacitando um aumento da qualidade de vida das populações, e 
valorizando os seus recursos endógenos (Alves, 2013).
Nesta perspetiva, o Clube de Actividades de Ar Livre tem assu-
mido um papel importante e pioneiro em Portugal, na valoriza-
ção e promoção do património natural, bem como na organiza-
ção e realização de atividades de lazer em todas as regiões de 
Portugal e em diversos outros países. Com mais de 2000 sócios 
registados, o CAAL promove e desenvolve múltiplas atividades de 
lazer, das mais diversas modalidades como, por exemplo, pedes-
trianismo, orientação, escalada, alpinismo, montanhismo, cicloturis-
mo, BTT, canoagem, vela e espeleologia.
Os dados analisados dos últimos onze anos de atividade do CAAL 
(2004-2014), permitem compreender de forma inequívoca a di-
nâmica inerente a este agente, que se reflecte nas 894 actividades 
realizadas no período em análise, a presença em todas as regiões 
(NUT´s III) de Portugal, a realização de 203 atividades em 26 paí-
ses distintos, repartidos por quatro continentes.
A forte componente organizacional aliada ao empenho dos asso-
ciados torna-se evidente quando verificamos que, em 413 ativida-
des (cerca de 49% do total de 80 atividades realizadas no período 
em análise), a duração média das mesmas foi igual ou superior a 
dois dias.
A sua importância capital no desenvolvimento de atividades de la-
zer não é alheia ao facto de estar presente em organismos/entida-
des de inegável interesse no seio do lazer, a saber: ERA (European-
RamblersAssociation), UIAA (União Internacional das Associações 
de Alpinismo), FPME (Federação Portuguesa de Montanhismo e 
Escalada) e FPO (Federação Portuguesa de Orientação).”
Este trabalho completo pode ser consultado em:
http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1426/index.htm.




