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O conjunto de sócios que agora se apresenta a esta eleição de corpos gerentes do CAAL pretende assumir com orgulho o património deste clube, 

que tem sido construído nos últimos 29 anos pelas sucessivas direcções e obviamente pelos sócios que propõem, dinamizam e participam nas 

muitas actividades em que o clube se tem envolvido. A equipa que agora se candidata aos órgãos sociais do CAAL conhece a gestão deste clube 

tendo vários dos seus membros participado em anteriores direcções. No entanto tivemos o objectivo de trazer à direcção novas formas de olhar 

para esta nossa casa, pensando que isso a pode enriquecer.

Partindo deste princípio, e dando continuidade ao que tem sido apanágio das direcções deste clube, pretendemos sacudir o individualismo que se 

tem apoderado da nossa sociedade e que o torpor dos últimos anos só tem exacerbado. O CAAL é, e pretende continuar a ser, um clube de sócios 

e não uma entidade que presta serviços. Pensamos que esta postura é uma mais-valia para o nosso clube.

O conjunto de sócios que se propõe agora para a eleição dos corpos gerentes do CAAL, pretende manter activas todas as suas actuais valências, 

de que fazem parte a capacidade de (através dos seus sócios) propor, reconhecer e organizar actividades, a capacidade formadora de praticantes, 

nas áreas do montanhismo, escalada e orientação assim como o seu estatuto de ONGA (Organização Não Governamental de Ambiente).

Na primeira destas valências pretende-se continuar a motivar os sócios (organizadores consagrados e estreantes) para a alegria de criar uma 

actividade: imaginá-la, reconhecê-la, escrever uma publicação interessante e no fim mostrar o resultado aos outros sócios, com o prazer de 

mostrar um tesouro. 

Na valência da formação o CAAL viu reconhecida pela UIAA em 2012 a sua capacidade de formar monitores de escalada. Esta certificação 

tem ainda 3 anos de validade. Ao longo deste mandato será necessário dar suporte a todo o esquema de formação para a confirmação desta 

certificação e a obtenção de outras, quer junto da UIAA quer junto da ERA. Ainda nesta área os cursos promovidos pelo CAAL, em particular nas 

áreas do alpinismo e da orientação, não têm tido facilidade em atrair os sócios; será necessário repensar e conceber novos esquemas formativos 

de sócios, procurando ir mais de encontro às apetências dos mesmos, sem que isso signifique uma diminuição da qualidade da formação.

O estatuto de ONGA deve ser um orgulho para os sócios do CAAL. Embora este estatuto não nos traga qualquer vantagem tangível a nível de 

apoios ou mordomias, não deixa de ser através dele que mostramos a nossa ligação ao ambiente e aos espaços naturais. Pretende-se por isso 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Assessoria do Ambiente no âmbito da implementação do Observatório do Ambiente.

Por fim, e não menos importante, pretende-se manter a abertura a novas propostas de índole cultural que possam interessar e atrair os sócios do 

CAAL.

A presença nos quadros do CAAL (pelo período de um ano a partir de Março de 2014, no âmbito de um estágio de emprego), de um técnico 

licenciado em Guia da Natureza, permitirá desenvolver actividades como as que estão a ser divulgadas no decorrer do presente mês de Março e 

havendo ainda a possibilidade de desenvolver outras actividades que possam ir de encontro às expectativas dos sócios.

A estrutura financeira do CAAL possui já uma certa dimensão, tendo um colaborador remunerado com um salário e respectivas responsabilidades, 

a que acrescem despesas de contabilidade, comunicações, electricidade e segurança entre as suas obrigações, exige um número considerável 

de sócios para ser mantida. Nos últimos anos esse número tem vindo a reduzir-se lentamente. O leque de múltiplas causas vai desde uma cultura, 

que tem crescido, da pouca valorização social de uma ligação associativa, sendo dada preferência a associações informais de pessoas, como 

contraponto a relações comercias entre prestadores de serviços e clientes, às dificuldades económicas de muitas pessoas, que levam a evitar 

mais uma despesa fixa. Ainda assim, é objectivo do conjunto de sócios que agora se propõem à eleição para os corpos gerentes do CAAL fazer 

um esforço acrescido, não só para manter como aumentar o número de associados do clube, fazendo crescer o entusiasmo associativo. 

Assim, por todas as razões apresentadas, é objectivo da equipa agora formada, ao longo do próximo mandato, manter os elevados padrões a que 

este clube nos habituou!

Saudações Montanheiras

Sede do CAAL, 06 de Março de 2014

Luísa Pinto Ferreira
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