
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

XII Encontro de Escaladores do 
CAAL 

 

 

Alange, Mérida 
11 e 12 de Outubro 2008  

 
 

  
 

 



 INFORMAÇÃO 

 

ALANGE 

O pueblo de Alange localiza-se na parte central da Extremadura, a 18 Km de 
Mérida na Provincia de Badajoz. 

Tem as suas fundações na Sierra de Peñas Blancas, construida à “sombra” de 
um castelo que coroa a crista quartzitica. O pueblo está situado junto a três 
rios que na actualidade formam uma albufeira (Matachel, Palomillas y 
Valdemedel). 

Esta extraordinária situação geográfica têm sido o motor do desenvolvimento e 
da grande riqueza que possui Alange do ponto de vista natural e também ao 
nivel de património histórico. 

Do ponto de vista ambiental, o pueblo possui uma fauna e flora quase 
intocável, a natureza tem feito o seu percurso de uma forma natural e em todo 
o seu esplendor,  oferecendo-nos um paisagem inigualável sempre dominada 
pela presença da água. 

Igualmente importante são a profusão de vertigios arqueológicos que remontam 
aos tempos do Paleolítico Inferior. 

A marca mais importante foi deixada pela presença romana, e representa ainda 
hoje o principal foco turisticio de Alange, o balneário termal. 

A ESCOLA DE ESCALADA 

A escola de escalada situa-se numa crista quartzitica sobranceira a um enorme 
espelho de água, com uma orientação dominante a Sul, “apanha” sol todo o dia, 
o que a torna numa escola de eleição para a “época baixa”, e claro, a evitar nos 
meses quentes de Junho a Setembro. 

A escola é composta por 19 sectores e dão “vida” a 136 vias todas perfeitamente 
equipadas com parabolt M-10, e de distâncias adequadas entre protecções.Os 
topos em geral são contituidos por 2 plaquetes com uma argola num deles. 

O tipo de escalada predominante é de placa vertical com “regletes” , no entanto, 
também existem algumas vias que se desenvolvem por fissuras, extraprumos e 
tectos. Os grados são acessiveis, maioritáriamente, de V a 6a.   

 



 

 

 

Como chegar: 

Hipóteses 

1 - Deixar a Auto-Estrada N-V na junção 346, e depois na rotunda tomar a 3ª 
saida N-VA com a indicação de Merida Oeste, Calamonte, Sevilla. 

Na rotunda seguinte tomar a 1ª saida para a N-630 e alguns km a frente virar à 
esquerda para a EX-105 

2 - Outra possibilidade, para quem deixar passar a saida 346, será sair da 
Auto-Estrada N-V/E90 para Mérida e antes de atravessar a ponte sobre o 
Guadiana existe uma indicação de Alange e depois é seguir uma estrada que 
corre junto ao rio e que vai dar a parte inferior da Barragem. No cruzamento 
antes de chegar a Alange e depois de uma bomba de gasolina voltar à direita em 
direcção à Barragem. 

3 – Sair da Auto- Estrada em direcção a Almendralejo EX-300 

Seguir a A66 em direcção a Mérida e sair para a EX 105 

 



Programa 

 

Sábado, 11 de Outubro 

10h00 – Encontro no parque de estacionamento junto ao paredão da barragem. 

10h30 – Inicio da escalada nos sectores: Gotcha, Cactus e las Placas 

17h30 – Fim da escalada 

18h00 – Rumar ao hostal Atenea 

20h00 – Saida para jantar 

 

Domingo, 12 de Outubro 

9h00 – Saida do Hostal 

9h30 – Paragem num bar para cafés e abastecimentos 

10h00 – Encontro no parque de estacionamento 

10h30 – Inicio da escalada  

17h30 – Fim da escalada 

18h00 – Regresso a Lisboa 

 

 

Informações diversas 

Dormida no Hostal Atenea 

Abastecimentos em Alange 

Obrigatório ter seguro para a actividade 

 

 

Boa Actividade 

Jorge Gomes 

 

 


