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Actividades em FEVEREIRO de 2000

AO LONGO DAS LINHAS DE TORRES
12 de Fevereiro,  Sábado – 3  botas

RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO
20 de  Fevereiro,  Domingo – 2 botas

TERRAS DE SICÓ IV
26 de  Fevereiro,  Sábado – 3 botas

Atenção - A actividade “De Abrantes ao Pego ao longo do
Tejo”, prevista para 12 de Fevereiro, foi adiada para o dia 25
de Março.

EDITORIAL
Na vida das organizações sem fins lucrativos nem sempre é
possível encontrar, de imediato, a equipa motivada e
disponível para levar para a frente o projecto com o qual a
maioria se identifica.
Muitos procuram a associação como espaço de lazer e
convívio, recebem e nem pensam que, algum dia, poderão
vir a contribuir activamente para que tudo possa continuar a
funcionar.
Os sócios que convidámos para formar uma lista apoiada
pela Direcção, escolhidos de entre os que mais se têm
destacado, declinaram por motivos pessoais.
Vamos iniciar um novo ciclo de consultas. Precisamos de
mais tempo para encontrar uma solução adaptada às
necessidades actuais do nosso Clube.
Companheiros! Os dirigentes devem mudar para que novas
ideias sejam postas em prática e novos entusiasmos sejam
os promotores do futuro do CAAL.          J. Pombo Duarte

ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA ELEITORAL
A Assembleia Eleitoral, prevista para o próximo dia
4 de Fevereiro, foi adiada para 25 de Março de
2000, 6ª feira, uma vez que não foram entregues, no
prazo previsto, listas candidatas aos Corpos
Gerentes do CAAL. Decorrerá das 19h30 às 22h00.
Em conformidade com o artigo 28º dos Estatutos, a
apresentação das candidaturas deverá ser efectuada
até trinta dias antes da data designada para as
eleições (22 de Fevereiro).

AVISO MUITO IMPORTANTE!
Nova modalidade de inscrição nas actividades.
Por indisponibilidade temporária do secretariado do Clube, o
atendimento continua a processar-se da seguinte forma:
1. O horário de atendimento será reduzido a 3 horas

semanais, para efeito exclusivo de esclarecimento
referente a inscrições em actividades – às 5ª. Feiras
das 19h30 às 22h30;

2. As inscrições serão efectuadas exc lusivamente por
carta, acompanhada de cheque, recebida no Clube
até à 3ª feira anterior à realização da actividade; as
inscrições serão consideradas por ordem de
chegada;

3. O cheque deverá ser acompanhado da seguinte
informação: identificação da actividade, n.º. do sócio,
nome completo do sócio ou familiares directos a
inscrever, n.º. do cheque, Banco, local de entrada no
autocarro ou participação em viatura própria;

Nas actividades haverá uma caixa de correio para depósito
de cartas e um Director que poderá prestar esclarecimentos,
mas não receberá directamente quaisquer inscrições.

AO LONGO DAS LINHAS DE TORRES

12 de Fevereiro,  Sábado – 2  botas

Na impossibilidade de efectuar nesta data a
actividade inicialmente prevista, vamos aproveitar
este dia para percorrer um troço do percurso de
Grande Rota (GR), sinalizado pelo CAAL em 1990.

Voltar às Linhas de Torres é sempre uma
oportunidade de aliar a beleza da região Oeste, com
os seus montes característicos, antigos cones
vulcânicos dispersos na paisagem, com a história,
recordando a grandiosa obra de engenharia militar
que travou o avanço das invasões francesas, no
século XIX.

Iremos percorrer as Linhas, de forte em forte.
Começamos pelo forte de Alqueidão e, de seguida,
assentaremos arraiais em Casal do Cochim, o quartel
general de Beresford. Continuamos pela Gozundeira
onde o Clube já iniciou, em tempos uma actividade.
Prosseguimos, depois, pela quinta de A. do Guerra,
aceitaremos os desafios do Mariquitas e do
grandioso cone vulcânico da Sra. do Socorro, indo
terminar a actividade na Cabriceira.

Características do p ercurso: Percurso com
aproximadamente 14 km de extensão.
Cartografia: Folha nº 389 da carta militar de Portugal
(1/25000) do I.G.E.
Participação em viatura própria com inscrição no
local.
Hora de concentração: 10h00
Local de concentração:  Bifurcação para Monfalim –
A. dos Arcos, na estrada nº 115 Bucelas – Sobral, ao
km 62,5.
Preço: Sócios - 500$00, menores de 21 anos - grátis

O Clube não organiza autocarro mas assegura o
regresso dos condutores das viaturas ao local de
início da actividade.

TERRAS DE SICÓ IV

“A Serra de Alvaiázere e os carvalhais de Ansião”

26 de Fevereiro, Sábado – 3 botas

O projecto de descoberta desta área na região centro
litoral do país teve início em 1997. Em 1999 todos
recordam com entusiasmo a passagem pelo canhão
fluvio-cársico do Rio de Mouros e a subida à Serra de
Circo. Para o ano 2000 reservámos para descoberta,
a espectacular Serra de Alvaiázere (centro de
parapente) com vistas que abarcam da Figueira da
Foz à Serra da Lousã. Bem próximo, os olivais da
“várzea” de Alvaiázere. Encontramos vestígios de
carvalhais antigos assim como os carrascais
associados a uma vegetação secundária que teima
em manter-se. A região é calcária e, como tal
encontraremos “fórneas”, dolinas, algares e campos
de lapiás. A presença humana sente-se no cultivo
dos campos, forma das casas, pastorícia. Estamos
na área de produção do queijo do Rabaçal. O odor da
“erva de Santa Maria” acompanha-nos ao longo do
nosso percurso. Visitaremos moinhos de madeira
recuperados pela Câmara de Ansião num troço de
percurso pedestre sinalizado. A área que visitaremos
está proposta como sítio para integrar a Rede Natura
2000 pelo seu rico património natural.
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Não hesite. Inscreva-se e descubra Terras de Ansião
e Alvaiázere!

Características do p ercurso: Percurso com
aproximadamente 17 km de extensão que se
desenvolve em piso por vezes acidentado. É possível
neutralizar (2 botas), mais ou menos a meio do
percurso.
Cartografia: Folhas 275 e 287 da carta militar de
Portugal (1/25000) do I.G.E.
Partida: Algés às 06h45 e Campo Pequeno às
07h00.
Participação em viatura própria: É possível, com
inscrição prévia na sede do CAAL. O ponto de
encontro é no vértice geodésico da Serra de
Alvaiázere às 09h30. O términus será na aldeia de
Cabeça Redonda pelas 17h00.

Preços Sócios Men. 21 anos

Autocarro 3 400$00 2 750$00

Viat. Própria 1000$00 750$00

RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO

“Uma área húmida desconhecida, bem perto de Lisboa”

20 de Fevereiro, Domingo – 1 bota

Haverá melhor forma de observar toda uma imensa
variedade de fauna existente nesta bonita reserva,
nomeadamente golfinhos, cegonhas, flamingos, etc.,
etc., do que navegando, ao sabor do vento, numa
embarcação tradicional do rio Sado? Talvez não!
Para que isso seja possível, vai o CAAL realizar uma
actividade mista fluvial/pedestre nesta reserva
natural, limitada a 70 pessoas.
Características da actividade: Esta actividade tem
duas partes distintas, dado que o grupo se dividirá
em dois, com igual número de elementos.
Um grupo embarcará, de manhã, no porto de
Setúbal, a bordo de um galeão recuperado,
propriedade da Reserva, antiga embarcação
tradicional de transporte de sal e pescado,
navegando ao sabor do vento, ao longo do estuário
até à Herdade do Pinheiro - Monte do Pinheiro, local
privilegiado, dado que deste monte se desfruta de
uma bela paisagem sobre grande parte deste
estuário, com Tróia e Serra da Arrábida no horizonte.
Outro grupo irá de autocarro até à Herdade  do
Pinheiro onde efectuará um passeio pedestre. Ao
longo do percurso, poderá observar exemplares
típicos de urbanismo e arquitectura populares, com
casas brancas de faixas amarelas, formando
conjuntos bem equilibrados, assim como
interessantes conjuntos de cabanas com tecto de
caniço e de colmo, utilizadas para guardar produtos
agrícolas e antigos fornos de olarias romanas onde
se fabricavam as ânforas que serviam para exportar o
pescado salgado. Durante a época romana, entre os
séc. I e IV D.C. situava-se, nas margens do estuário,
um dos mais importantes Centros Industriais de salga
de peixe do Mediterrâneo Ocidental.
Estes dois grupos encontrar-se-ão à hora do almoço
no Cais da Herdade do Pinheiro onde  se fará a
mudança, ou seja o grupo que de manhã andou a pé
regressará a Setúbal de barco e o que andou de
barco irá andar a pé, regressando de autocarro.
Observações:
Viagem de Barco
Prevê-se o embarque no cais de Setúbal por volta
das 9 horas e 30 minutos e o desembarque para

cerca das 18 horas, sendo a duração de cada viagem
entre 3/4 horas. Não esquecer o indispensável “corta-
vento” para minimizar o efeito desagradável causado
por este elemento da natureza.
Passeio Pedestre
Terá uma distância de cerca de 10 km, sem grandes
desníveis, acessível a qualquer companheiro,
aconselhando-se, no entanto o uso de calçado tipo
“botas de marcha”.
Para ambas as actividades, não esquecer os
indispensáveis mantimentos, líquidos e sólidos, bem
como protecção para o tipo de condições climatéricas
que se verificarem na altura.
Cartografia: Folhas 454/55 e 465/66 da carta militar
de Portugal (1/25000) do I.G.E.
Partida: De Algés às 08h00 e do Campo Pequeno às
0815.
Participação em viatura própria: É possível, mas
limitada a 18 pessoas, sendo o ponto de encontro no
cais de embarque do porto de Setúbal, às 9 horas. As
inscrições serão consideradas por ordem de
chegada.

Preços Sócios Men. 21 anos

Autocarro 3 000$00 2 500$00

Viat. Própria 2 000$00 1 500$00

No preço está incluído: seguro, actividade, viagem de
barco e transporte

••Grupo d e Orientação
O GDAO reúne-se na sede do CAAL no dia 17 de
Fevereiro, pelas 21h30, para preparação das
próximas actividades do grupo.
••Grupo d e Escalada
Vai realizar-se nos próximos dias 4, 5, 6 e 7 de
Março, a tradicional actividade de Carnaval do GDAE
na garganta de “El Chorro”, Málaga.
•• Quotas
As quotas no ano 2000 passaram a ser de 4700$00.
Mais uma vez solicitamos aos sócios que as
procurem pagar no 1º trimestre.

CAAL – Clube de Actividades de Ar Livre

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE
Presidente: José M. Pombo Duarte
Centro Associativo do Calhau – Sítio do Calhau - Parque
Florestal de Monsanto
1500-045 Lisboa
NIB 0035 0216 00047376 630 29
Conta 0216 0473 76630 – CGD Cascais
Tel.: 21. 778 83 72
Fax: 21. 778 83 67
email:caal@mail.telepac.pt

Horário de expediente (temporário): 5ª feira das 19h30 às
22h30


