
MANIFESTO ELEITORAL 
 

Companheiros 

Pela primeira vez, na sua história, há 2 listas a concorrer à direção do CAAL. Uma lista 
de continuidade, que se segue a um mandato de 2 anos que agora termina e outra 
nova, o que, de imediato, dá origem a duas perguntas:  

1. Quem forma a nova lista? 

2. O que se propõe fazer? 

A resposta à primeira é simples, trata-se de um grupo de sócios uns mais antigos que 
outros, alguns com experiência em direções, outros com grande experiência de 
organização de atividades tanto nacionais como internacionais, mas todos eles 
interessados em participar mais ativamente na vida do nosso clube.  

E o que se propõem fazer? ´ 

É sua intenção fazer pontes entre o passado e o futuro, continuando a engrandecer o 
nome do CAAL. Não desfazendo no trabalho da direção agora cessante, consideram 
que podem fazer, de uma forma diferente, mais e melhor pelo nosso Clube. Assim 
propõem-se a:  

Honrar todos os compromissos já assumidos pelo Clube, salientando-se aqueles que 
dizem respeito à orientação e à escalada, designadamente a organização e 
participação em provas tanto a nível nacional como internacional. 

Manter a realização mensal das Actividades de Monsanto e continuar a dar todo o 
apoio à emblemática Marcha dos Fortes.  

Realçar sempre a vertente ambientalista do CAAL e dinamizar o Grupo do Ambiente 
para que tenha uma ação mais interventiva na vida do Clube e junto dos sócios, 
justificando assim o facto de este ser uma Organização Não Governamental de 
Ambiente. 

Apoiar os Grupos de Dinamização, dando aos respetivos coordenadores todas as 
condições para melhorar o seu funcionamento.  

Dedicar uma especial atenção à escalada para que esta possa voltar a ocupar o lugar 
relevante que já teve a nível nacional. 

Divulgar o mais amplamente possível o Grupo de Dinamização de Atividades de 
Montanha de modo a que mais companheiros participem no mesmo, designadamente 
fomentando, sempre que possível, atividades demonstrativas ao longo do ano e não 
somente na altura do aniversário do Clube. 



Incentivar os coordenadores dos diversos Grupos de Dinamização a comparecerem, 
sempre que o desejem, em Reuniões de Direção para apresentarem eventuais 
necessidades específicas.    

Apostar decididamente na formação, mantendo os cursos já existentes com 
periodicidade anual e criando outros que respondam a novas necessidades que os 
sócios possam sentir.  

Prestar especial atenção às necessidades dos sócios que tenham entrado 
recentemente no Clube. 

Incentivar os sócios mais jovens a organizar atividades de seu interesse e que se 
enquadrem dentro do espírito do CAAL – orientação, trail, btt, etc. 

Criar diversas parcerias de molde a que os nossos sócios possam usufruir de descontos 
não só em material para atividades na natureza (pois já há algumas lojas que o fazem) 
mas também em agências de viagens, lojas diversas, farmácias, ginásios, etc.   

Trabalhar para que, o mais rapidamente possível, seja reconhecido ao Clube o estatuto 
de Utilidade Pública. 

Assegurar que o Clube se mantem em consonância com as leis que estejam em vigor, 
nomeadamente no que diz respeito à sua contabilidade, comprometendo-se a ter os 
programas necessários à obediência de todas as regras, e a atualizar os conhecimentos 
da Paula recorrendo, se tal for necessário, à frequência de cursos de formação.   

Embora sejam as atividades internacionais que pagam a maioria das despesas do Clube 
assegurar que o lucro que estas dão não seja excessivo.  

Manter atualizado o equipamento de escritório da secretaria do Clube com vista a uma 
maior eficácia no seu trabalho. 

 

Para terminar queríamos desde já afirmar que, caso esta lista vença, contamos com a 
colaboração de todos para nos ajudar a levar a bom termo a missão a que nos 
propomos. 

Caso isso não suceda ficamos desde já à disposição da nova direção para tudo o que 
nos for solicitado.  

Saudações montanheiras 


