
 

 

Alcácer do Sal, 27 e 28 de Setembro.  O CAAL maior. 

FAQ* 
(* Frequent Asked Questions = perguntas mais frequentes) 

 

O programa de aniversário dos 18 anos do CAAL, tem levantado algumas questões. Aqui as 
reproduzimos, e às correspondentes respostas, para esclarecimento de todos os associados. 

 

ACTIVIDADE DE SÁBADO 

Posso sair de Lisboa no Sábado de manhã? 

Sim. Basta uma hora, mas conte com uma hora e meia, para não corar quando vir programas sobre 
os condutores portugueses. 

As calças de montanha já não me servem. Se ficar cansado, posso desistir a meio da 
marcha? 

A marcha terá cerca de 4 horas (16 km). A pouco mais de meio, pode apanhar um autocarro directo 
para o final da marcha. Mas não pode ir sem calças; compre outras ou leve as da sua mulher 
quando estava grávida. 

O que eu gosto mesmo é estar no final da marcha, a fotografar aqueles desgraçadinhos com 
uma cara de fazer inveja ao Sebastião Salgado. Posso? 

Pode. Enquanto espera, no local terá canoas e outros entretenimentos à sua disposição. Pode até ir 
de canoa ao encontro dos caminhantes e fotografá-los em acção, para fazer inveja ao outro. 

Sou do grupo de escalada e falta-me o ar nas planícies. Porque não pensaram em nós? 

Pensámos. Não é bem o Yosemite, mas existe uma parede de escalada nas Parchanas, onde os 
escaladores, e os interessados em aprender, podem passar o dia ou apenas após a actividade de 
Sábado. Também com slide  e outras actividades que satisfarão os de espírito minimamente aberto.  

Sou do grupo de montanha e falta-me o ar nas planícies. Porque não pensaram em nós? 

O estimado sócio deve ser amigo do anterior. A marcha de Sábado não é difícil, mas não é de 
planície. 

Vai chover? 

A essa pergunta não é possível responder, desde que os americanos foram à Lua, como sabe. 



 

 

JANTAR 

Não como carne. Pensaram em mim? 

Pensámos em todos, e fizemos uma pequena alteração, que satisfará todas as "barrigas". Além da 
sopa, o jantar é constituido  não por um mas por DOIS pratos - o arroz de choco e o borrego. Se é 
completamente vegetariano, resta-lhe repetir a sopa, que é de legumes, e roubar a fatia do bolo ao 
seu vizinho. 

Devo levar uma prenda para o clube? 

Vê-se que há muitos anos não vai ao aniversário do clube. É ao contrário, o clube é que oferece 
uma prenda a cada associado. Mas se quiser pagar as quotas atrasadas não o impedimos. 

JARDIM INFANTIL (dos 3 aos 33 anos) 

Tenho que transportar os meus filhos à Herdade das Parchanas?  

Nós tratamos disso, a partir do Parque de Campismo. Ficarão ao cuidado de monitores adequados 
e, prevemos, de algum pai ou mãe mais extremoso que não larga os seus rebentos. 

Os miúdos devem levar chapéu, camisola e essas coisas. O almoço e lanche estão incluídos na 
actividade. 

BARCO 

Quanto tempo dura o passeio de barco? 

Cerca de duas horas e meia. 

O que devo levar para o barco? 

Um chapéu, creme solar, um agasalho corta-vento, sapatos ligeiros, água e comida leve. Não há 
serviço de bar a bordo. 

Sou uma enjoada. Poderei enjoar no passeio de barco? 

O Sado é um rio alentejano, sossegado. A possibilidade de alguém enjoar é quase nula. Para alívio 
psicológico, os mais sensíveis podem recorrer às drogas habituais (Stugeron, Vomidrine…). 
Pensamos sinceramente que não é necessário. De qualquer forma, se o tempo não for favorável, 
não haverá o passeio de barco. 

Se Deus quisesse que fôssemos para o mar tinha-nos feito orelhas de vela como ao Dumbo. 

Se é por razões filosóficas, o passeio de barco não é obrigatório. Pode limitar-se ao passeio em 
terra, que por si só é bonito e permitirá, com algum jeito, a observação de passarada diversa (mas 
não elefantes voadores). 

Sou funcionário público e gostaria de ir no 2º grupo do barco. Poderei por isso ser acusado 
de preguiçoso por uma futura comissão de avaliação do meu desempenho profissional? 

Ao contrário, vai estar em actividade num Domingo. Mas não terá direito a receber horas extra. 



 

 

ALOJAMENTO 

Sou do clube mas não sou caracol. Onde posso dormir? 

Pois. A oferta de alojamentos em Alcácer não é grande e, nesse fim de semana, boa parte deles 
está reservada para um casamento (?!). De qualquer modo, aqui está uma lista da hotelaria da 
região que, em alguns casos, custa mais que uma tenda para a família toda. No Sábado, a hora de 
partida para a actividade, permite que o estimado sócio saia de Lisboa a tempo do encontro (no 
Parque de Campismo). Se não for caracol. 

Alojamentos em Alcácer do Sal: 

! POUSADA D. AFONSO II  (Enatur, CH) 

Castelo de Alcácer do Sal 
Alcácer do Sal,  Tel.:  265 613 070 / 1 / 2/ 3   Fax . : 265 613 074 

! POUSADA DE VALE DE GAIO  (Enatur, Regional) 

Barragem Vale de Gaio 
Torrão,  Tel.: 265 669 610 

! ALBERGARIA DA BARROSINHA 

Barrosinha 
Alcácer do Sal,  Tel.: 265 612 032 / 265 612 111 / 265 612 745 

! Casa de Hóspedes “ A CEGONHA “ 

Largo do Terreirinho 
Alcácer do Sal,  Tel.: 265 612 294 

! Casa de Hóspedes SANTA SUSANA 

Santa Susana 
7580 Alcácer do Sal,  Tel.: 265 659 121 

! Casas da Comporta 

Comporta,  Tel. 969531743  

Alojamentos em Grândola: 
Hotel Dom Jorge 

Alojamentos em Tróia: 
Aparthotel Magnóliamar (***), Ponta do Adoxe, Tróia 

Aparthotel Rosamar (****), Tróia 

Aparthotel Tulipamar (***), Tróia 

Reservas: 265 499 000 ou troia.reservas@sonae.pt  



 

 

HORÁRIOS 

Sábado, 27 

07.30 - Partida dos Autocarros de Sete Rios 
09.00 - Concentração dos participantes, no Parque de Campismo de Alcácer do Sal 
09.30 - Partida do autocarro para a actividade das Parchanas 
10.00 - Partida dos autocarros para o local de início da marcha 
10.30 - Início da marcha (Barrancão - Stª Susana) 
15.00 - Final da marcha 
16.00 (até às 17.00) - Transportes de regresso ao Parque de Campismo 
19.15 - Partida dos autocarros para o jantar 
19.30 - Jantar de aniversário na Albergaria da Barrosinha 
22.00 - Regresso ao parque de Campismo 

Domingo, 28 

6.00 - Grupo 1: Alvorada dos madrugadores 
6.40 - Grupo 1: Partida dos autocarros para o cais de Alcácer 
7.00 - Grupo 1: Partida dos barcos para a Carrasqueira 

8.00 - Grupo 2: Alvorada dos preguiçosos 
9.30 - Grupo 2: Partida dos autocarros para a Murta 
10.00 - Grupo 2: Início do passeio Murta-Carrasqueira 

10.30 - Grupo 1: Fim da viagem de barco (Tróia) e transporte de autocarro para a Murta 
11.30 - Grupo 1: Início do passeio Murta-Carrasqueira 

12.30 - Grupo 2: Fim do passeio. (Almoço) 
14.00 - Grupo 1: Fim do passeio. (Almoço) 

14.30 - Grupo 2: Partida dos autocarros para Tróia 
15.00 - Grupo 2: Partida dos barcos para Alcácer 

16.00 - Grupo 1: Regresso dos autocarros ao Parque de Campismo 
18.30 - Grupo 2: Chegada dos barcos a Alcácer e regresso ao Parque de Campismo. 

Fim das Actividades 

NOTAS IMPORTANTES 

Não haverá abastecimento de água durante os percursos. Levar água, alguma comida, bom 
calçado, chapéu e roupa adequada ao estado do tempo. O fato de banho poderá ser útil. 
Entre o final da marcha de Sábado e o jantar, haverá tempo para um duche e, para quem quiser, um 
mergulho na piscina. 
O horários de Domingo são rigorosos, por causa das marés. Quem não estiver a horas fica em terra. 
Os passageiros dos barcos das 7.00 h devem resolver o problema do pequeno almoço: podem levá-
lo para bordo, se quiserem.  
O almoço de Domingo não está incluído. Para quem não queira levar farnel, há tempo para almoçar 
no restaurante. Na Carrasqueira existem alguns restaurantes, com uma relação qualidade/preço 
aceitável. 
O supermercado próximo do parque de campismo está aberto ao Sábado até às 19.30.  
Haverá tempo e motivo para algumas boas fotografias. Binóculos também podem ser úteis. 
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