
 

 

 

 

 

O  C.A.A.L. 

para mim é ... 

 

dos sócios para o C.A.A.L. por ocasião do 31º Aniversário 

 

 

 



 

 

Com o CAAL partilhas AMIZADE por este Mundo! afora...                         

Álvaro Lourenço 

 

 

O CAAL não é um clube "caalquer".  

Ana Cristina Silva                                                                                                    

 

 

 

O CAAL deu-me a oportunidade de ver muitos países na companhia de 

pessoas extraordinárias, criando recordações e amizades que vão durar o 

resto da minha vida.        

Ana Maria Caldeira (Ni)                                                                                                              

        (sócia que vive nos Estados Unidos) 

 

 

O Clube são pessoas que criam horizontes de aventura para desenhar 

sorrisos no rosto de tantas pessoas.  

Ana Nery 

 

 

 

 

 



 

 

Este Clube está no meu coração e, para mim, é o melhor do mundo. E 

quanto mais empresas e grupos de viagem conheço, mais gosto dele. As 

viagens que fiz convosco foram as mais organizadas, mais completas, mais 

interessantes e que nos transmitem maior confiança. 

Para nós, o CAAL é uma família que revemos com imensa alegria a cada fim 

de semana em que nos encontramos para uma nova aventura. 

Ser sócio e participante do CAAL é ser portador de um conjunto imenso de 

memórias e recordações de momentos bons que vivemos juntos por esse 

mundo fora. E de expetativas de muitas novas aventuras que sabemos que 

estão para vir. 

Saber que em cada fim de semana há uma nova caminhada à nossa espera, 

relativiza e ajuda a superar todas as chatices e dificuldades que possam 

surgir durante uma semana de trabalho. 

Ana Tique e  

José Branco 

 

"QUEM AMA A NATUREZA, É DO AR LIVRE COM CERTEZA!" 

Com o CAAL... já fui onde nunca pensei ir, já vivi experiências únicas que 

perdurarão na minha memória. 

Com o CAAL... revivi a minha infância na terra onde nasci: Angola. 

Com o CAAL... já "saboreei" muitas outras coisas diferentes, outros 

costumes e culturas. 

POR TUDO ISTO, E POR MUITO MAIS... 

MUITO OBRIGADO CAAL!!!                                                                                                                                         

António Manuel Lopes (Mané Lopes) 

 

 



 

 

O CAAL é onde recarrego as minhas baterias 

O CAAL é melhor que as bolas de Berlin da Praia da Rocha       

 Carlos Góis 

 

 

As montanhas da vida, não existem apenas para se chegar ao topo, mas 

para que cada um de nós, dê valor a essa escalada. 

Dina e  

Paulo Costa                                                                                                           

 

O CAAL tem passado, é presente e é futuro. A sua fundação foi o começo, o 

seu elevado número de sócios atesta a sua evolução, o trabalho conjunto 

efetuado por alguns sócios tem conduzido ao seu sucesso.     

Dulcínea Santos 

 

 

O CAAL é como se fosse uma ponte feita de pessoas cuja passagem se abre 

a todos. O convite é o da exploração e preservação da natureza que nos 

rodeia mas que também está em nós. Gosto de pensar que é essa mesma 

natureza nos faz não só voltar, mas também querer fazer parte dessa ponte.        

Felisberto Tavares 

 

 

 



 

 

CAAL é a coisa CAAL é ela onde podemos andar, rir e levar a cadela?     

Fernanda e  

Rui Ribeiro 

 

  

Com o CAAL nunca caminharás sozinho, tens sempre um gesto amigo, uma 

mão amiga que te ajuda e ampara se escorregares ou caíres.      

Francisco Ferrão  

 

 

É um Clube trintão, sexy e frequentado por sexagenários.     

Francisco Vassalo 

 

 

Venham mais cinco, duma assentada... as serras estão lá!" 

Caminho ou trilho, com o Ar Livre não ficas por cá... 

Traz boa pinta, calça-lhe botas e põe-te a andar, 

De cantil à cinta, bem-vindo aos que gostam de aqui estar!"  

Helena Nunes 

 

 

 

 



 

 

Caminho Alegre Airoso para a Liberdade de conhecer Portugal, desde 

montes e vales e mar. 

 O CAAL foi como um Oásis que deu água aos sedentos da descoberta de 

atividades encantadoras e que proporcionou grandes emoções tanto a nível 

psicológico como físico. 

 O CAAL para uns trouxe grandes e boas emoções, para outros chegaram 

momentos de grandes alegrias que transformaram vidas. 

 Passou de criança a adulto, cresceu. Está num 31 que promete ir em frente, 

num pretexto que para a frente é que deve seguir. 

Ilda Jardim 

 

 

Para mim o CAAL é: Cultura, Amizade, Actividade, Lazer.   

E com tudo isto...no final obtenho pilhas recarregadas, uma energia 

renovável... 

Isaura Freire 

 

 

Com o CAAL desde 1993...onde arranjei muitos amigos... 

Com o CAAL voei mais alto... aprendi a ver o mundo de outra forma... 

E... com o CAAL espero continuar a subir os montes e a descer os vales 

trilhando os caminhos da natureza... 

Muitos parabéns ao CAAL por mais um aniversário e muito obrigada por 

tudo o que me proporcionou.      

Isaura Tavares 

 



 

 

Nos últimos 31 anos o CAAL tem sido uma presença constante na minha 

vida. Sem ele o meu conhecimento da natureza do país e do mundo bem 

como o meu grupo de amigos seriam certamente muito mais limitados.     

João Luís Mattos Coelho 

 

 

Cansados  

Ativos  

Animados  

Livres   

João Noronha 

 

 

Estender horizontes, construir amizades de pedra e CAAL      

Jorge Peixoto 

                                                                                                             

 

No Ar Livre, vivemos, convivemos, resistimos, cruzando-nos nos caminhos 

sob as árvores…humildes! Amigos, peregrinos!?, que deixam saudades de 

turistas; amigos que se conquistam e perdem nesta caminhada…     

José António Baltazar Aurélio 

 

 

  



 

 

Por este País dentro, por esse mundo fora, 

Trinta e um anos lá fora e cá dentro a celebrar o convívio e a comunhão 

com a natureza 

Feliz aniversário    

José Contreiras dos Santos 

 

 

Maravilhaaa 

José Luís Abraham 

 

 

CAAL 

Caminhadas, Aventuras, Amizades, Liberdade 

Um dia fui até Monsanto 

O Sitio do Calhau era ali 

E ali dei com o CAAL 

Como uma pintura digna de Dali 

E fui, sem grande espanto 

Recebido de forma excepcional      

José Luís da Mota 

 

 

 



 

 

C.A.A.L. - Cultura, Acção, Ambiente e Lazer = Fórmula perfeita, fórmula de 

ouro: 2016 - 31 Anos de Associativismo em Portugal! 

José Manuel e  

Dulce Pombo Duarte 

 

 

 

Convívio ultrapassa fronteiras 

José Ramon Vargas 

     (o nosso amigo espanhol) 

 

 

O CAAL, o grande Clube das Caminhadas e da Amizade! 

Clube de Actividades de Ar Livre - Este Clube pôs Portugal a andar a pé 

desde 1985!     

  José Veloso    

 

 

 Como o CAAL, não há igual          

 Leonel da Silva     

 

 

 



 

 

O verde mais verde ficou 

castanhos, pinhos, faias e choupos 

nunca o meu olho tanto vibrou 

Vibrou com o verde 

vibrou, vibrou 

vibrou coamizade 

e ela ficou 

No Ar Livre ela frutificou 

Viva o Clube que formou 

muito do que eu hoje sou!                                                           

           Leonor Osório    

 

 

Reconhecimento, felicidade e orgulho de pertencer a um clube único em 

Portugal. Parabéns e longa vida para o Clube! 

Lúcia Mucznik 

 

 

O CAAL, o meu Clube de Caminhadas, é um clube de Caminheiros e 

Montanheiros que AMA a Natureza, que Defende o Meio Ambiente, que 

privilegia a Organização e a Segurança nas suas atividades e que 

Partilha/Pratica os valores da Liberdade, Tolerância, Solidariedade e 

Fraternidade.      

Luís Bandeira Ferreira   



 

 

Com o Clube aprendi a caminhar nas montanhas e na vida. 

 Luís Contente  

 

  

CAAL: companhia da amizade, altruísmo e liberdade. Mais de três décadas 

a rasgar horizontes, a formar cidadãos.             

  Luís Paulo  

 

 

 CAAL - o meu clube das descobertas    

   Manuela Fonseca 

 

 

O CAAL é local de aventura, companheirismo e de novos horizontes. Best 

Club in the world!     

Marco Monteiro  

 

 

Com o CAAL nada correrá mal… 

Maria da Luz Moita 

 

 



 

 

O CAAL é a minha 2ª família. 

Maria João Martins (Jonas) 

 

 

A magia acontece quando saímos da zona de conforto - atividades 

saudáveis, gente divertida e aventura claro que é o CAAL. 

Maria José Ferreira 

 

 

O CAAL é um lugar de afeto, de aventura, de esforço premiado, de 

aprendizagem e de dádiva. É um Clube que nos transforma...para melhor! 

No CAAL encontrei o meu país, descobri muitos amigos e percebi o 

verdadeiro sentido das palavras " caminhar" e " companheiros” 

Maria Leiria 

 

 

Clube para o prazer de viver ao ar livre com sabor a aventura, ao encontro 

de outras paragens, gentes, costumes e culturas, onde se cultiva o respeito 

pela Natureza.     

Marina Gorlier   

 

Há muitas descidas? O desnível é grande?"..... Ninguém se preocupa com 

isto, a não ser eu!!!!!      

Marina Pascoal  

 



 

 

 CAAL, uma parte boa da vida.  

Mário Maximino   

 

 

O CAAL é o melhor clube do mundo. 

Para mim foram 20 anos de passeios que me deram a conhecer a Terra 

como não seria possível sem o Clube e a companhia e amizade das pessoas 

notáveis que são as que amam caminhar.      

Mário Prista    

 

 

Para nós, o CAAL sempre foi a nossa 2@ família... E confunde-se facilmente 

com a 1@! 

Há quem seja do Benfica ou do Sporting, mas o Alex não sabe o que isso 

quer dizer. Ele é do Ar Livre!!! 

Temos muitas saudades.   

Martha Mattos Coelho, Miguel e Alex 

(agora na Escócia) 

 

CAAL – 31 anos de companheirismo (sempre a andar) 

Matilde Beirão Reis 

 

 

 



 

 

Cheguei. Sinto de novo a natureza  

Longe do pandemónio da cidade  

Aqui tudo tem mais felicidade  

Tudo é cheio de santa singeleza  

   * Extraído de poema Natureza Humana de Vinicius de Moraes 

O CAAL permite-me sentir o que exprime o poema. 

Sentir a natureza, descansar do stress da cidade. 

Estar mais perto de mim, só ou com os companheiros caminhantes. 

Já fizemos muitos caminhos juntos 

Já vivemos muitos momentos da vida lado a lado. 

O CAAL é uma das comunidades de eleição da minha vida. 

Partilhamos valores e usufruímos os prazeres da natureza. 

Em muitas e diversas paisagens.  

A paisagem humana, a fraternidade e a ajuda recíproca estão sempre 

presentes.         

Olga Germano     

 

 

CAAL: o melhor Clube de Andarilhos, Andanças e Liberdade...       

Paulo Baptista   

 

 

 

 



 

 

Conhecer o CAAL foi uma das coisas boas que aconteceram na minha vida. 

Sinto-me profundamente grata pelas experiências fantásticas que o clube 

me tem proporcionado e pelo ambiente de amizade e entreajuda que tenho 

encontrado.  

Parabéns!    

Piedade Jorge    

 

 

Com o CAAL descobre a natureza, a liberdade e o mundo.     

Ramiro Gameiro Jorge    

 

 

CAAL, CAAL, 

Grande clube e grupo fixe, 

Como tal, não há igual         

Rita Guerreiro       

 

 

O CAAL representa para mim a natureza, a montanha e o desporto ao ar 

livre na companhia de pessoas fantásticas! Saber que existe é sempre um 

aconchego da alma, mesmo quando não tenho oportunidade de participar 

nas atividades.       

Rita Valentim     

 



 

 

Um amanhecer com o Ar Livre tem sempre um agradável de saberes.     

Rosa Helena   

 

 

A vida é um caminho que se faz caminhando, e o CAAL oferece-nos uma 

nova forma de caminhar.     

Sofia Capelo 

 

 

Há 31 anos de pedra e CAAL            

Sónia Santos            

 

 

O CAAL é natureza, companheirismo, amizade, um raio de sol na minha 

vida.    

Teresa Santos  

 

 

Caminhar com o CAAL é caminhar de mãos dadas com o ambiente. 

Caminhar com o CAAL protege o ambiente e favorece a saúde.  

          Vitor Alexandre Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

 


