
LLIIMMPPAARR PPOORRTTUUGGAALL!!
AAcceeiittaamm oo ddeessaaffiioo??

2200 ddee MMaarrççoo -- SSáábbaaddoo

Informem-se e inscrevam-se como voluntários nesta iniciativa!

Vamos mudar Portugal, começando por uma acção cívica tão
simples: remover o lixo que encontrarmos, de forma organizada,
e deitá-lo fora, sem perguntar quem o produziu! 
Aceitam o desafio?
Neste 25º Aniversário do CAAL esperamos a vossa partici-
pação maciça, neste dia em Monsanto, para mostrar a força, a
juventude e o empenho do nosso Clube.

13 de Março Sábado 1ª Prova do Circuito de Boulder (FPME) 
20 de Março Sábado Limpar Portugal!
27 de Março Sábado A Serra do Perdigão
1 a 4 de Abril Quinta a Domingo O Caminho de Santiago de Compostela IV
7 de Abril a 21 de Maio Cursos de Iniciação e Avançado de Escalada
10 de Abril Sábado Percurso da Água da Prata (Alentejo)
17 e 18 de Abril Sábado e Domingo O Minho em Corno de Bico
25 de Abril Domingo Parque Florestal de Monsanto
1 de Maio Sábado Lousã

RReessuummoo
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EEddiittoorriiaall
Como já é tradicional, a actual Direcção apresenta e apoia uma nova Equipa que terá como objectivo assegurar, durante os próximos
dois anos, a gestão do nosso Clube. 
É uma Equipa jovem, unida, e dinâmica, constituída por um misto de elementos novos, que se têm distinguido pelas suas realizações den-
tro do CAAL, e por outros já com experiência adquirida em anteriores Direcções. 
Estamos certos que com esta nova Direcção iremos ter um futuro próximo cheio de êxitos e de belas e boas actividades, que con-
tribuirão para tornar o nome do nosso Clube ainda mais conhecido e respeitado. 
Apelamos, portanto, à vossa participação no acto eleitoral de 26 de Março para garantir a continuidade e o desenvolvimento do Clube
de Actividades de Ar Livre.

Sem a participação activa e entusiasta dos Sócios, o Clube não
existe nem tem visibilidade!
Divulguem esta iniciativa junto dos companheiros e amigos.
O Projecto conta com a participação empenhada dos serviços
da Câmara Municipal de Lisboa, tendo-se o CAAL assumido
como o coordenador das acções a realizar em Monsanto, inte-
grado no Grupo de Lisboa do Projecto Limpar Portugal.
Programa:
9h00: concentração na Cruz das Oliveiras e constituição das
equipas de voluntários;
9h30-10h: saída para o terreno para as acções de limpeza no Parque;
14-15h: picnic numa das áreas destinadas para o efeito no Parque;
15-17h: passeios e actividades no parque e nas zonas envolventes
(inscrição no local). 

Nota – Levar luvas, água e merenda para participar no picnic.

Com a colaboração da Divisão de Educação e Sensibilização
Ambiental vão ser organizadas, entre outras, as seguintes actividades:

“A Água de Antigamente”, sobre o Aqueduto das Águas Livres;
Visita ao Viveiros e à FITOETAR no Parque Ecológico;
“Geocaching em Monsanto”;
“A Construção do Parque Florestal de Monsanto”.

Participem como voluntários no Projecto Limpar Portugal em
Monsanto, no dia 20 de Março, numa grande actividade de 
voluntariado do nosso Clube.   

Inscrevam-se no CAAL: por telefone ou mail
(caal@mail.telepac.pt)

ESTA É UMA INICIATIVA ALTRUISTA QUE REPRESENTA O



QUE DE MELHOR PODEMOS ENCONTRAR EM NÓS
PRÓPRIOS E NOS VALORES QUE CARACTERIZAM O
CLUBE DE ACTIVIDADES DE AR LIVRE!

NÃO FALTEM!

AA SSeerrrraa ddoo PPeerrddiiggããoo
2277 ddee MMaarrççoo –– SSáábbaaddoo –– 22 oouu 33 bboottaass 

A barragem do Alvito 

Autocarro 29,00 € /   Men. 21 anos  13,00 €

Viatura própria 16,00 € /   Men. 21 anos   9,00 €

Não vai ser uma, mas três (Perdigão, Talhadas e Galego), as 
serras que vamos subir e descer, no percurso entre as aldeias
de Perdigão e Rabacinas. A meio, situa-se a classificada aldeia
de xisto da Foz do Cobrão e o geomonumento das Portas
do Almourão, que estrangula o rio Ocreza. Este, juntamente
com mais quinze, constitui o Geoparque Naturtejo da Meseta
Meridional.
Para quem ainda não se apercebeu, estamos na Beira Baixa e
o subtítulo nada tem a ver com o Alentejo, sendo Alvito uma
ribeira que desagua no Ocreza, 1,5km a montante da bar-
ragem, que irá ser construída precisamente no local do
geomonumento. Vai desaparecer e, só por isso, vale a pena
subir as serras do Perdigão, Talhadas e Galego.
Características do percurso: São 18km, sempre por caminhos,
excepto 5% em alcatrão. A maior dificuldade é as três subidas:
de 250, 150 e 250 metros (3botas). Para quem neutralizar na
Foz do Cobrão (ao km13), só faz os dois primeiros desníveis,
sendo a dificuldade de 2 botas.
Cartografia: Folhas 302 e 303 da Carta Militar de Portugal, na
escala 1/25000 do IGE.
Partida: Sábado, de Algés às 7h00 e de Sete Rios às 7h15.
Participação em viatura própria: Concentração às 9h30 na
povoação de Perdigão, na estrada 241, que vai para 
Proença-a-Nova (o final da actividade é em Rabacinas).

OO CCaammiinnhhoo ddee SSaannttiiaaggoo
ddee CCoommppoosstteellaa IIVV

3311 ddee MMaarrççoo aa 44 ddee AAbbrriill
QQuuaarrttaa aa DDoommiinnggoo –– 22 bboottaass

De Santiago até Finisterra 

Preço 86,00 € /    Men. 21 anos  26,00 €

Desta feita iremos percorrer o troço final da rota que trazia os
peregrinos através da Europa até Santiago de Compostela. 
Segundo a tradição Jacobeia, a peregrinação só terminava 
quando atingido o promontório de Finisterra, onde era então
obrigatório arremessar o bastão às águas do Atlântico e queimar
algumas peças de roupa que tivessem sobrevivido aos extensos
meses de caminhada já empreendidos.  
O Cabo de Finisterra é um ponto mítico desde tempos ances-
trais e era considerado pelos romanos, erradamente, o ponto

mais ocidental do continente europeu. 
Daí o seu nome "Fim da Terra": Finisterra. 
Venham então daí... Que sempre nos vai sobrar fôlego para 
atirar os bastões ao mar e queimar a roupa suja que ainda
tivermos...
Características do percurso: Estradão escorreito sem obstácu-
los e algum alcatrão. 
O percurso começa junto à Universidade de Compostela e 
termina na Pousada de Peregrinos de Finisterra, onde per-
noitaremos pela última vez.

Quarta, dia 31 - Lisboa a Ponte de Lima, com dormida na
Pousada da Juventude de Ponte de Lima
Quinta, dia 1- Santiago a Negreira, com dormida em Negreira
Sexta, dia 2 - Negreira a Picota, com dormida em Picota
Sábado, dia 3 - Picota a Finisterra, com dormida em Finisterra
Domingo, dia 4 - Finisterra a Lisboa. 
A partir de Finisterra, vamos percorrer de autocarro a estrada 
litoral que contorna as rias de Corcubion e Noia, com paragem
estratégica em Santiago para almoço. Depois, Lisboa.
Alojamento: Nesta actividade acompanhar-nos-á sempre o
‘espírito peregrino’, pelo que as dormidas serão em refúgios de
peregrinos. Visto que não praticam reservas, o acto de admissão
tem de ser presencial e o custo será cerca de 7€ por noite, não
incluídos no preço. 
Os Refúgios de Peregrinos disponíveis praticam regime de aloja-
mento em quartos múltiplos com beliches, sem pequeno-
almoço. É imprescindível levar saco cama.
No caso das camas nos refúgios não estarem disponíveis, 
teremos de recorrer a alojamento alternativo, sempre por conta
dos companheiros.
Partida: Quarta-feira, dia 31 Março às 19h00 de Algés e às
19h30 de Sete Rios.
A especificidade desta actividade não permite comparência em
viatura própria. 
Os participantes do Norte do país que quiserem participar,
devem indicá-lo no acto da inscrição. 
Inscrições limitadas.
O preço inclui o transporte, o seguro e a dormida em Ponte
de Lima.

PPeerrccuurrssoo ddaa ÁÁgguuaa ddaa PPrraattaa
((AAlleenntteejjoo))

1100 ddee AAbbrriill –– SSáábbaaddoo –– 22 bboottaass

Graça do Divor,  Vimieiro,  Arraiolos... e petiscos!

Autocarro 29,00 € /    Men. 21 anos  18,00 €

Viatura própria 20,00 € /   Men. 21 anos   14,00 €

O Aqueduto da Água da Prata é uma imensa obra de arte da
engenharia hidráulica renascentista, e foi construído no séc.
XVI com o objectivo de transportar água das nascentes da
Prata, junto a Nª Sra da Graça do Divor, para abastecimento
da cidade de Évora, numa distância de 8km. 
Ao longo do percurso, a cada dobra do caminho, o caminheiro
é por vezes agradavelmente surpreendido pelas correrias de
um coelho bravo, ou pelos voos rasantes de uma perdiz,
enquanto, estando em silêncio, se poderá escutar o chilrear de
um pardal, o trinado do pintassilgo ou a canção do rouxinol...
Estamos no Alentejo! 



peculiares. A partir desta povoação é o regresso ao CEIA, 
sempre rodeado da típica paisagem natural desta região.   
Domingo, dia 18 - Começaremos este dia com uma visita às
instalações do CEIA, onde tomaremos conhecimento do 
trabalho desenvolvido por esta instituição na área do Corno
de Bico. 
Em seguida deslocamo-nos até Romarigães, onde poderemos
ver a casa solarenga do Amparo, onde residiuAquilino Ribeiro,
que a imortalizou num dos seus romances ‘A Casa Grande de
Romarigães’.
Aqui iniciaremos o percurso pedestre deste dia, por belos
caminhos rurais e de montanha, por onde Aquilino terá feito
alguns dos seus passeios na região, veremos moinhos de água,
a igreja de Agualonga e a sua bela casa senhorial em ruínas e,
após atravessarmos uma importante mancha florestal, regres-
samos a Romarigães.   
Os percursos dos dois dias são circulares, com alguns desníveis,
mas com possibilidade de neutralização.   
Recomendações: Levar botas de montanha.   
Cartografia: Folhas 7, 8, 15 e 16 da Carta Militar de Portugal
na escala 1/25000 do IGE.   
Alojamento: Será em camarata, nas instalações do CEIA.     
Alojamento alternativo, da responsabilidade dos interessados,
em Paredes de Coura, indicando-se a ‘Pensão Albergaria’ 
(tel. 251 782 450) como referência.   
Partida: Sábado, dia 14, às 7h00 de Algés e às 7h15 de Sete
Rios.   
Participação em viatura própria: Concentração no Sábado, às
12h15, nas instalações do CEIA, em Lamas.    
O preço inclui o alojamento e o pequeno-almoço no CEIA. 

PPaarrqquuee FFlloorreessttaall ddee
MMoonnssaannttoo

2255 ddee AAbbrriill -- DDoommiinnggoo -- 11 bboottaa

O pulmão de Lisboa

O CAAL convida os seus sócios e a população de Lisboa a
virem passear em Monsanto! Continuamos, como há 15 anos, a
mostrar os encantos deste belo Parque Florestal da nossa cidade,
ideal para a iniciação ao pedestrianismo, para os amantes da
Natureza e do Ambiente, para todas as idades e para juntos pas-
sarmos uma bela manhã.
Estaremos, como sempre, na Cruz das Oliveiras, junto aos
bombeiros, às 09h30 de Domingo.
Venham a Monsanto com o Ar Livre - é ao pé de casa, sem
inscrição prévia, gratuito e termina, no local onde começou, pelas
12h45!
Conhecer Monsanto para melhor o defender de todos os
ataques!

É para esta caminhada que vos desafiamos, para podermos
usufruir de toda a beleza dos campos alentejanos, tão bonitos
que estão nesta época do ano... 
O nosso passeio:  Percurso com cerca de 14km, sem dificul-
dades especiais. 
Já com a paragem para a ‘bucha’ durante a caminhada, devere-
mos chegar à aldeia da Graça do Divor (concelho de Évora),
ao princípio da tarde, onde se poderá visitar a aldeia (muito
pequenina e típica) e tomar um cafezinho. 
Seremos de seguida transportados no autocarro até Vimieiro
(concelho de Arraiolos), para visitarmos o Centro
Interpretativo do Mundo Rural inaugurado no final do ano
passado ”... e que se assume como memória necessária das
Gentes que nas diferentes tarefas que os trabalhos do campo
a isso obrigavam, concertados ou à jorna quando há 
trabalho que chegue, encontravam o seu sustento…”. 
De novo no autocarro venceremos os 15km que nos separam
de Arraiolos, onde iremos visitar a mais antiga e uma das
maiores fábricas da tapeçaria genuína de Arraiolos
(FRACOOP). Faremos também uma visita à Igreja da
Misericórdia e ao Salão Nobre do edifício central da autarquia
(www.cm-arraiolos.pt). 
E agora a ‘cereja em cima do bolo’: na praça principal de
Arraiolos (Praça Lima Barreto) teremos um lanche ajantarado
de convívio, em plena praça se o tempo o permitir, composto
de entradas típicas e petiscos genuínos e, como não podia
deixar de ser, bem regado... (e tudo incluído no preço!)
Cartografia: Folhas 448, 449 e 460 da Carta Militar de
Portugal, na escala 1/25000 do IGE.
Partida: Às 7h30 de Algés e às 7h45 de Sete Rios. 
Participação em viatura própria: A concentração será em
Évora, no parque de estacionamento à saída da cidade, na
direcção de Arraiolos (Portas de Alagoa) pelas 9h30. 
Aí tomarão lugar no autocarro, já que a actividade não é
(nada) circular.
Inscrições limitadas devido às várias visitas.
O preço inclui o lanche ajantarado de convívio.

OO MMiinnhhoo eemm CCoorrnnoo ddee BBiiccoo
1177 ee 1188 ddee AAbbrriill -- SSáábbaaddoo ee DDoommiinnggoo -- 22//33 bboottaass

Por terras que inspiraram Aquilino

Autocarro 74,00 € /   Men. 21 anos  40,00 €

Viatura própria 46,00 € /   Men. 21 anos   36,00 €

Esta actividade vai decorrer numa região com um clima mar-
cadamente atlântico e onde ainda dominam os bosques de
carvalho.   
Sábado, dia 17 - Saindo do CEIA – Centro de Educação e
Interpretação Ambiental – em Lamas, vamos percorrer alguns
dos mais bonitos trechos escolhidos de três dos diversos per-
cursos pedestres deste concelho. 
Teremos oportunidade de passear por parte da Área
Protegida de Corno de Bico, que poderemos admirar do
Miradouro de S. Martinho de Vascões, ver esta bonita
povoação e a sua igreja e depois embrenhar-nos na envolvente
florestal até Várzea.
De seguida inflectimos para Parada, que atravessamos, poden-
do ver do adro da sua igreja uma paisagem deslumbrante. 
Segue-se Cenói, que tem uma casa de arquitectura e enfeites



LLoouussãã
11 ddee MMaaiioo –– SSáábbaaddoo -- 22//33 bboottaass

Pelas Aldeias de Xisto

Autocarro 32,00 € /   Men. 21 anos  12,00 €

Viatura própria 16,00 € /   Men. 21 anos   10,00 €

Imagine um mundo onde o xisto se eleva nas vertentes
íngremes da serra e dá forma a pequenos conjuntos de casas.
Pense em caminhos e carreiros seculares que nos conduzem
às quatro aldeias de xisto desta região – Talasnal, Vaqueirinho,
Chiqueiro e Casal Novo, passando por uma levada e por
moinhos.
Observe as casas de xisto que, com os seus dois pisos, 
acompanham o declive do terreno e se confundem com a
paisagem.
Admire a variedade florestal desta região, onde se podem ver
pinhais, bosques de mimosas e soutos, não se esquecendo de
fotografar as árvores de troncos encantados que encon-
tramos pelo caminho.
Cheire a urze, cuja flor dá um sabor diferente ao mel desta
região e, no final, desça através de um bosque de acácias até
à ermida da Senhora do Livramento.
É no meio desta envolvente que vai decorrer a nossa activi-
dade.
Características do percurso: Circular, bastante irregular, com
um desnível acumulado de cerca de 800m.
Imprescindível o uso de botas de montanha e aconselhável
o uso do bastão.
Cartografia: Folha 252 da Carta Militar de Portugal na escala
1/25000 do IGE.
Partida: Às 7h00 de Algés e às 7h15 de Sete Rios.
Participação em viatura própria: O ponto de encontro é no
Castelo da Lousã, pelas 10h30.

GDAMO - GRUPO DE DINAMIZAÇÃO DE 
ACTIVIDADES DE MONTANHA

O Grupo de Montanha Montanha tem agendado para os dias 2,
3 e 4 de Abril (Páscoa) uma actividade em Montalegre. A reunião
de preparação será a 24 de Março, Quarta, às 21h30, na sede do
Clube.

GDAO - GRUPO DE DINAMIZAÇÃO DE 
ACTIVIDADES ORIENTAÇÃO

Vem à próxima reunião do Grupo de Orientação, aberta a
todos os Sócios, no dia 8 de Abril, Quinta, às 21h30, na sede
do Clube, para prepararmos a nossa próxima actividade.

GDAE - GRUPO DE DINAMIZAÇÃO DE 
ACTIVIDADES DE ESCALADA

A 13 de Março, Sábado, vai realizar-se a 1ª Prova do Circuito
de Boulder (FPME), no único espaço de escalada indoor 
existente no sul do país, localizado em Odivelas - Senhor
Roubado (Vale do Forno). Ainda que não sejas escalador, vem
apoiar estes atletas! 
Consulta o site do CAAL
http://www.clubearlivre.org/node/1665.

A 21 de Março, Domingo, vai decorrer, no âmbito da for-
mação da credenciação interna dos Monitores (GDAE) do

CAAL, uma Sessão de Auto-Resgate (1ª fase) em Espinhaço -
Sintra.Sintra.

CCuurrssooss ddee IInniicciiaaççããoo 
ee AAvvaannççaaddoo ddee eessccaallaaddaa

77 ddee AAbbrriill aa 2211 ddee MMaaiioo

Destinado a Sócios do CAAL, entre 7 de Abril e 21 de Maio
vão decorrer os Cursos de Iniciação e Avançado de
Escalada. Para mais informações consulta o nosso site
http://www.clubearlivre.org/node/1677.

No fim-de-semana de 24 e 25 de Abril, o GDAE vai realizar a
Actividade da Primavera, enquadrada no Curso de Escalada, a
decorrer em Penha Garcia e Vila Velha de Rodão.

No fim-de-semana de 8 e 9 de Maio, o GDAE vai realizar mais
uma actividade, também enquadrada no Curso de Escalada.
Escalada na Andaluzia, a decorrer em Espiel (Córdoba).

Em 2010 o GDAE vai realizar a sua 6ª Viagem de Escalada,
entre 19 e 26 de Junho, na zona de “Les Calenques” em
Marselha (França).

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

8 e 9 de Maio – Sábado  e Domingo – Fafião ( Gerês )
15 de Maio – Sábado – Martinela e Mata da Curvachia
22 e 23 de Maio – Sábado e Domingo – Villuercas (Espanha)
29 de Maio – Sábado – Madragoa (Lisboa)
30 de Maio – Domingo – Parque Florestal de Monsanto

CAAL - Clube de Actividades de Ar Livre
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE AMBENTE

Presidente: João Luis Mattos Coelho
Centro Associativo do Calhau - Sítio do Calhau  
Parque Florestal de Monsanto   1500-045 Lisboa
NIB 003507360001660883032
Conta - 0736 016608 830 - CGD S. Domingos de Benfica
Tel.: 21. 778 83 72   TM: 96 . 629 52 60   Fax: 21. 778 83 67 
email: caal@mail.telepac.pt   site:  www.clubearlivre.org
Horário de expediente 3ª, 4ª e 5ª feira das 14h30 às 19h00


