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Editorial
Como todos sabemos, o CAAL é uma associação que resulta do esforço e do trabalho voluntário dos seus membros ao longo do 
ano. A época de verão, em que naturalmente parece haver pouca actividade, foi este ano uma época de sucessos para o Clube: 

w uma apetecível travessia do sudoeste do continente africano (5.582km);

w duas actividades memoráveis nas 3 ilhas do triângulo açoriano, em que participaram 46 associados;

w uma actividade no litoral de Sintra;

w o regresso ao Parque Florestal de Monsanto, inovando com  actividades de tempos livres dirigidas aos rebentos do Ar Livre (filhos 
e netos), assim como a continuação das multiactividades;

w o  início da segunda edição da formação de escalada anual, com lotação esgotada;

w a parceria com a Associação Montanheiros dos Açores, que vem permitir aos seus monitores de escalada seguir o mesmo esquema 
formativo que está definido no CAAL e, assim, aceder à certificação UIAA;

w a comemoração do 30º Aniversário do CAAL, em dois momentos com grande participação: na Arrábida (o berço do nosso Clube) 
a realização de uma conferência sobre o tema “Que ar livre para a Arrábida”, com exposição comemorativa, que ocorreu nas instala-
ções do Teatro ‘O Bando’ e, em Góis, a realização da actividade tradicional de Aniversário e que, como sempre, contou com actividades 
de pedestrianismo, montanhismo e escalada a decorrerem em simultâneo;

w a construção e apresentação do calendário provisório para 2016.
Os projetos multiplicam-se, apesar do reduzido número de sócios disponíveis para desenvolverem todas estas actividades, desde a sua 
concepção até à execução. 
Desta forma, a direção, o secretariado e aqueles sócios, a quem sempre se pedem ideias e trabalho, têm cada vez mais dificuldade em 
dar resposta a tudo. Muitas vezes ouvimos nas actividades: ‘vocês organizam bem, vocês, vocês…’ e o sonho é sermos NÓS, NÓS, NÓS. 
Para este final de ano deixamos o apelo ao empenhamento de todos no NOSSO Clube, para que este possa continuar a responder 
a todos os NOSSOS desafios! 

Resumo

Mata dos Medos
18 de outubro – domingo

Ao estilo de Monsanto, mas na outra banda…

O CAAL vai realizar mais um passeio matinal (como os de Mon-
santo) mas, desta vez, à porta dos Sócios da margem sul. Será cir-
cular, em plena Arriba Fóssil da Costa da Caparica, deambulando 

pela Mata dos Medos, à sombra dos pinheiros mansos, por entre 
sabinas e aroeiros, ao canto dos passarinhos. 
Terminará pelas 12h45, a tempo de boas soluções gastronómicas na zona. 
Recomenda-se calçado que não facilite a entrada de areia. 
Concentração: Às 9h30 na última rotunda da Charneca da Capa-
rica (para quem vem de Lisboa), cruzamento / rotunda (Marisol 
– Praia do Rei – Fonte da Telha) – Tremoceira. Seguir à direita na 
direcção da Praia do Rei e estacionar 200m adiante, à sua esquer-
da (parque de merendas). 
Inscrição gratuita no local.

18 de outubro domingo Mata dos Medos
24 e 25 de outubro  sábado e domingo Do Tedo ao Távora por Terras de Tabuaço
31 de outubro sábado De Paderne a Albufeira
31 de outubro sábado Orientação Pedestre e Precisão em Monsanto 
6 de novembro sexta Formação em Orientação - Avançada
7 de novembro sábado Serras da Beira Baixa I
11 de novembro quarta Formação em Orientação - Iniciação
22 de novembro domingo (manhã) Parque Florestal de Monsanto
22 de novembro domingo (tarde) Voluntariado na Tapada da Ajuda
28 de novembro sábado Azambuja - Caminhos de Fátima III
5 de dezembro sábado Por aí fora, nos caminhos da Assafora



doTEDO aoTávora 
por Terras deTabuaço
24 e 25 de outubro - sábado e domingo

As cores de Outono no Douro

Com as videiras e os castanheiros cobertos com os amarelos e 
vermelhos do Outono, a contrastar com o verde dos pinheiros, 
é a época ideal para visitar a região que marca o encontro entre 
a Beira e o Douro.
Vamos mergulhar nas lendas medievais D. Thedon e D. Rausendo 
e da princesa moura Ardínia e das lutas entre cristãos e mouros 
nas margens do Douro.
Características dos percursos:
Sábado, 24 – Castelos e penedos
Percurso pelas zonas mais agrestes do Vale do Távora, de patri-
mónio natural extraordinário. Vamos iniciar a caminhada perto de 
Sendim, seguindo ao longo do vale e descendo para a aldeia de 
Cabris, no profundo desfiladeiro do Távora e junto ao castelo 
natural de Cabris – um promontório rochoso inexpugnável so-
branceiro ao rio, onde os cristãos se refugiavam nas lutas contra 
os mouros. 
Domingo, 25 – O Vale do Tedo 
Percurso circular de pequena rota no concelho de Tabuaço que se 
desenvolve no Vale do Tedo, um afluente do Douro. Iniciamos e 
terminamos o percurso em Granja do Tedo uma pequena aldeia 
recheada de motivos de visita: um espectacular enquadramento 
paisagístico, a igreja, os solares, o núcleo antigo e um lindo jar-
dim histórico, e histórias surpreendentes. Subiremos até Vale de 
Figueira para voltar a descer até às margens do Tedo na Ribeira 
de Goujoim. Por fim passaremos pelas termas abandonadas das 
Caldas de D. Moira. 
Extensão do percurso - cerca de 12,5km. Neutralização a meio 
do percurso em Vale de Figueira ou Pinheiros. No fim teremos um 
lanche com petiscos locais.
Cartografia: Folhas 138 e 139 da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1/25000 do IGE. 
Alojamento: No pavilhão desportivo de Tabuaço. Levar colchone-
te, saco cama e toalha para o duche. Para alojamento alternativo 
(por conta dos próprios) existem hotéis em Tabuaço.
Recomendações: Não esquecer de levar protecção para a chuva, 
vento e frio ou para o sol e calor, consoante a meteorologia. Uso 
necessário de botas de montanha. Levar farnel para os almoços 
de sábado e domingo.
Partida: Sábado, dia 24, às 07h00 de Sete Rios.
Participação em viatura própria: Concentração às 12h30 no cru-
zamento de Sendim, na EN 323.

Autocarro 58,00€      / Menores de 21 anos 27,00€

Viatura própria 31,00€      / Menores de 21 anos 24,00€

O preço inclui o transporte, o seguro, o alojamento no pavilhão 
desportivo, a informação, o mapa e o lanche com ementa de 
petiscos locais. 

De Paderne a Albufeira
31 de outubro – sábado

Um castelo esquecido

É no Reino dos Algarves que vai decorrer esta actividade.
Neste ano do Senhor de 2015 ficam os sócios do CAAL desafia-
dos a, com as suas armas de cavaleiros andantes (leia-se botas e, 
para quem o usa, bastão), virem conquistar este reino de infiéis.
Chegados a Paderne, apeamo-nos do nosso possante corcel e, já 
com as vitualhas às costas, encetaremos a demanda de um castelo 
que, dizem, é um dos que figura na bandeira de Portugal.
Após passarmos por diversos campos de cultura e chegarmos 
à ribeira de Quarteira vamos ascender, através de um trilho, ao 
Castelo de Paderne. De cor avermelhada, e maioritariamente 
construído em taipa, é um belo exemplo da arquitectura militar 
muçulmana, não obstante só ter sido construído nos séculos XI e 
XII, já na parte final do seu domínio nesta parte da Península Ibérica.  
Depois desta conquista, descemos à ribeira que atravessamos pela 
ponte medieval e entramos num belo trilho, ora do lado direito, 
ora do lado esquerdo da ribeira.
Mas é tempo de regressar ao presente e, no fim deste trilho, va-
mos desembocar na N125, a clássica via de atravessamento do 
Algarve, onde nos espera o nosso autocarro para nos levar a co-
nhecer outros Algarves, ou melhor, ‘Allgarves’.
Vamos agora até à costa, talvez no local onde esta é mais espec-
tacular, fazer um belo percurso, entre as praias de S. Rafael e 
do Castelo, de onde veremos lindas paisagens, grutas escondidas, 
praias inacessíveis, daquelas onde só é possível chegar de barco, e 
estranhas formações rochosas.
Chegados à praia do Castelo está na altura de terminar com algo 
retemperador – um lanche composto de salada de polvo, pastéis 
diversos, pão, azeitonas, queijo fresco, presunto, água, sumo, vi-
nho e cerveja.
Características dos percursos: Feitos maioritariamente por trilhos 
e caminhos rurais, com algumas subidas e descidas, mas sem difi-
culdades de maior. O percurso Paderne – N 125 tem cerca de 
10,5km e o caminho litoral 3,5km. Quem quiser neutralizar pode-
rá fazê-lo quando se apanha o autocarro para a Praia de S. Rafael. 
Cartografia: Folhas 596 e 605 da Carta Militar de Portugal Conti-
nental, na escala 1/25000 do IGE.
Recomendações: Levar botas de montanha, calças compridas, far-
nel/água e, eventualmente, bastões.
Partida: Às 07h00h de Sete Rios.
Participação em viatura própria: Dadas as características dos per-
cursos, o Clube não pode assegurar o retorno às viaturas. Caso 
haja interessados, contactar a secretaria do Clube.



Autocarro 44,00€      / Menores de 21 anos 26,00€

O preço inclui o transporte, o mapa, a informação da actividade, 
o seguro e o lanche na Praia do Castelo.

Orimonsanto
31 de outubro – sábado

Orientação Pedestre e Precisão em Monsanto (Lisboa)  
 
Em colaboração com o CPOC (Clube Português de Orientação 
e Corrida) e o Parque Florestal de Monsanto. Mais informações 
brevemente no site do Clube.
  

Serras da Beira Baixa I
7 de novembro – sábado

Cabeço das Corgas

Esta atividade dá início a um projeto, que é o de percorrer as 
serras da Beira Baixa. Começamos pela serra do Cabeço das 
Corgas, a elevação atrás de Proença-a-Nova.
É também um dos 16 geomonumentos do Geopark Naturtejo, 
mas não é um geosítio como os outros. A sua importância consiste 
em ser um miradouro dos outros. Na realidade as vistas são o 
forte da atividade, abrangendo toda a Beira Baixa e o Alentejo, até 
à serra de S. Mamede. 
Meia hora depois do final da caminhada paramos na aldeia da 
Figueira, uma das 27 aldeias de xisto do país (esta é a da Proença-
a-Nova). Aquando do 30º Aniversário do nosso Clube, visitámos 
Aigra Nova, Aigra Velha, Pena e Gondramaz, e por este andar va-
mos conhecendo todas.
A particularidade desta é que à noite as ruas eram fechadas com 
portas, de modo a que toda a aldeia ficasse protegida do ataque 
dos lobos aos animais domésticos. Ainda hoje existem vestígios 
de algumas dessas portas. Também há local para bebermos uma 
cerveja e petiscar.
Características do percurso: Em resumo é subir à serra, percor-
rê-la e descê-la. A caminhada tem o seu início na estrada 529-2, 
junto do vértice geodésico de Fatelo e termina 13km depois, na 
localidade de Isna. No entretanto, começamos por subir (170m) 
ao vértice de Cabeço das Corgas e depois evoluir pela cumeada 
da serra, até ao seu ponto mais elevado (Espadana - 954m). Serão 
mais 100m de subida e os caminhos são os estradões dos parques 

eólicos. Segue-se depois uma descida de 250m, em 6km, por ca-
minhos rurais, ao longo do vale, até ao final na povoação de Isna.
Recomendações: Agasalhos próprios para a época do ano e binó-
culos. Não esquecer farnel e água.
Cartografia: Folha 290 da Carta Militar de Portugal, na escala 
1/25000 do IGE.
Partida: Às 8h00 de Sete Rios.  
Participação em viatura própria: Dadas as características dos per-
cursos, o Clube não pode assegurar o retorno às viaturas. Caso 
haja interessados, contactar a secretaria do Clube.

Autocarro 31,00€      / Menores de 21 anos 15,00€

O preço inclui o transporte, o seguro, o mapa e a informação.

   

Parque Florestal de Monsanto
22 de novembro – domingo (manhã)

Só o ama quem o conhece...só o defende quem o ama!

O CAAL convida os seus sócios e a população de Lisboa a virem 
passear em Monsanto!
Continuamos, como há 20 anos, a mostrar os encantos deste belo 
Parque Florestal da nossa cidade, ideal para a iniciação ao pedes-
trianismo, para os amantes da Natureza e do Ambiente, para todas 
as idades e para juntos passarmos uma bela manhã.
Estaremos, como sempre, na Cruz das Oliveiras, junto aos bom-
beiros, às 09h30 de domingo.
Venham a Monsanto com o Ar Livre – é ao pé de casa, sem inscri-
ção prévia, gratuito, e termina no local onde começou pelas 12h45!
Conhecer Monsanto para melhor o mantermos limpo e defen-
der de todos os ataques!  

Voluntariado CAAL…
22 de novembro - domingo (tarde)

...no Jardim Botânico da Ajuda

Pela segunda vez, após o habitual passeio domingueiro pelo Par-
que Florestal de Monsanto, o CAAL propõe uma actividade de 
voluntariado, numa parceria com o Jardim Botânico da Ajuda, 
para remover infestantes das sebes de buxo.
Descobre a beleza singular do primeiro Jardim Botânico português!
É uma oportunidade única de visitar este jardim de forma gratuita, 



contribuindo para a preservação dos seus 4km de buxo, numa 
envolvente ímpar com vista do Tejo, rodeada de cores e aromas 
que nos transportam aos mais diversos cantos do mundo!
Neste ano, em que se comemoram 30 anos, a participação nas 
actividades de voluntariado do CAAL reforça a forte componente 
ambiental que caracteriza as realizações do Clube.
Precisamos de 30 voluntários. Aparece e picnica connosco, depois 
da actividade da manhã em Monsanto!
A Assessoria do Ambiente do CAAL apoia esta iniciativa.
Ponto de encontro - 14h30 na entrada do jardim, Calçada da 
Ajuda (sem nº), perto do Palácio da Ajuda.

Azambuja - Caminhos de 
Fátima III

28 de novembro – sábado

Passo a passo os peregrinos avançam

Inspirados pelos Caminhos de Fátima – O Caminho do Tejo – va-
mos cumprir mais uma etapa rumo ao nosso objectivo.
Como os participantes nas etapas anteriores puderam constatar, o 
caminho que fazemos é bastante diverso daquele que nos deu a 
ideia para este grupo de atividades, e o percurso deste ano ainda 
o mostra de modo mais gritante.
Começamos no local onde ficámos o ano passado, ou seja, na 
estação do caminho de ferro da Azambuja e, aqui, vamos mesmo 
seguir o ‘roadbook’ dos peregrinos mas, mais à frente, vamos alterar 
tudo e seguir por caminhos muito nossos - e muito mais bonitos - 
até ao final da nossa jornada de hoje, que vai ser em Porto de Muge.
Iremos passar pelo aeródromo da Azambuja e atravessar campos 
de cultura, sempre em demanda do rio, pois privilegiámos as pai-
sagens do nosso rio, o Tejo.
Chegados à típica aldeia da Palhota, hoje quase abandonada, e 
depois de a atravessarmos, vamos entrar num trilho à beira Tejo, 
passar por praias esquecidas e ter a oportunidade de ver o rio e a 
sua margem direita de um modo diferente.
No fim do trilho temos a povoação de Valada do Ribatejo e, a 
partir daqui, vamos fazer o caminho que nos falta até Porto de 
Muge em plano superior, ou seja, por cima do dique construído com a fi-
nalidade de proteger as povoações das eventuais subidas das águas do Tejo.
E, num instante, chegamos à Ponte da Rainha D. Amélia, onde aca-
bamos por hoje.
Características do percurso: Essencialmente por caminhos agrí-
colas e por trilhos, em parte de areia, quando são ao longo do rio 
Tejo. Caminho praticamente plano com cerca de 18km no total, 
mas com possibilidade de neutralização em Valada do Ribatejo.
Cartografia: Folha 377 da Carta Militar de Portugal na escala 
1/25000 do IGE.
Recomendações: Levar calçado adequado, farnel e água.    
Partida: Às 08h00 de Sete Rios.
Participação em viatura própria: Concentração às 08h30 à porta 
da estação de caminhos-de-ferro da Azambuja. 

Autocarro 18,00€      / Menores de 21 anos 11,00€

Viatura própria 12,00€      / Menores de 21 anos 8,00€

O preço inclui o transporte, o seguro, a informação e o mapa 
da actividade.

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

Presidente: Luisa Pinto Ferreira

Centro Associativo do Calhau  
Parque Florestal de Monsanto 1500-045 Lisboa 

NIB 003507360001660883032 
Conta - 0736 016608 830 - CGD S. Domingos de Benfica 

Tel.: 217 788 372    Tlm: 966 295 260
caal@mail.telepac.pt   www.clubearlivre.org 
Horário de expediente 3a, 4a e 5a feira das 13h30 às 18h00

Por aí fora, nos caminhos 
da Assafora

5 de dezembro – sábado

E o mar aqui tão perto…

Companheiro, levanta-te e anda
Junta-te nesta jornada,
Não fiques a ver a banda,
Vem connosco à caminhada

Venham apreciar a beleza das praias de S. Julião, Vigia e Foz do 
Lisandro, conhecer a Ribeira do Falcão e caminhar pela magnífica 
costa da zona da Assafora.
Iniciaremos a caminhada partindo da Praia de S. Julião e daí, tendo 
como companhia a Ribeira do Falcão, iremos percorrer caminhos 
mais interiores, descobrindo bonitos recantos da zona, rumaremos 
em direcção à Assafora, onde se fará uma paragem no parque de 
merendas para almoço. Possibilidade de neutralização.
A seguir partiremos em direcção à costa e, percorrendo trilhos e 
caminhos costeiros, chegaremos a S. Julião. Durante o trajecto vamos 
desfrutar da bonita paisagem costeira, onde se realça a deslumbrante 
Praia da Vigia e, ao fundo recortada no azul do céu, a vila da Ericei-
ra com o seu casario branco, que nos proporcionará uma belíssima 
imagem. Neste percurso haverá momentos em que faremos uma ou 
outra pausa para se poder apreciar a paisagem.
Ao chegarmos a S. Julião, flectiremos ligeiramente para o interior e 
subiremos à zona de Valbom, local que nos irá permitir ter outra mag-
nífica vista sobre a foz do rio Lisandro e sobre a vila da Ericeira. 
A caminhada é circular, tem cerca de 15km de extensão, e de-
corre essencialmente em troços de terra batida, sem dificuldades 
de maior. Encerraremos a nossa actividade em beleza, com um 
lanche de fim de tarde, já incluído no preço.
Cartografia: Folhas 388, 401 e 402 da Carta Militar de Portugal na 
escala 1/25000 do IGE.
Recomendações: Trazer farnel e água, e usar vestuário e calçado 



apropriados a caminhadas e às condições climatéricas.
Participação em viatura própria: Às 9h45 no último parque de es-
tacionamento da Praia de S. Julião, no fim do asfalto, após curva para a 
direita e passado o café Gota d’Álcool. Apanhar a estrada N247 (direc-
ção Ericeira) e depois de passar por Terrugem, virar à esquerda e seguir 
sempre em frente na via que passa por S. João das Lampas, Assafora. A 
alternativa é continuar pela N247 até passar a povoação de Pobral e, 
pouco depois, virar à esquerda seguindo para S. Julião.

Autocarro 26,00€      / Menores de 21 anos 19,00€

Viatura própria 21,00€      / Menores de 21 anos 15,00€

   
O preço inclui o transporte, o seguro, o mapa e a informação, 
assim como o lanche de convívio.
É indispensável a inscrição prévia no Clube.

     GDAO

w De 15 a 18 de outubro o GDAO vai até à ilha de Santa Maria 
nos Açores, fazer um ‘reconhecimento’, quem sabe se para uma 
futura actividade do CAAL...

w 31 de outubro – Orimonsanto - Orientação Pedestre e Preci-
são em Monsanto (Lisboa), em colaboração com o CPOC (Clube 
Português de Orientação e Corrida) e o Parque Florestal de Mon-
santo. Mais informações brevemente no site do Clube. 

A 10 de novembro, terça, às 21h30 na sede do CAAL, reunião 
de preparação da actividade a realizar a 15, domingo; a 15 de de-
zembro, terça, à mesma hora, reunião para preparar a actividade 
de 20, domingo.

Formação em Orientação - Iniciação
Orientação com carta e bússola, destinada aos 
que não possuem quaisquer noções do assunto

Esta formação, fruto de uma experiência de longos anos na realiza-
ção de acções de formação equivalentes, versa as técnicas básicas 
de Orientação com carta e bússola.
Destinado aos que não possuem quaisquer noções do assun-
to, àqueles para quem os mapas sempre estiveram rodeados de 
mistério, ou então aos que, mesmo achando que percebem os 
rudimentos, nunca se sentiram à vontade para os pôr em prática e 
descobrir os seus próprios caminhos.
Saber Orientação aumenta o prazer e a segurança nas caminha-
das que fazemos com os nossos amigos e familiares!
Esta formação terá 2 sessões teóricas, na sede do Clube (às 
21h00), e 3 sessões práticas nos arredores de Lisboa. 

O calendário é o seguinte:
teóricas - 11 e 18 de novembro (quarta)
práticas - 14 e 21 de novembro, e 12 de dezembro (sábado)
O material necessário é fornecido pelo Clube!
Preços: Sócios 96,00€ / Menores de 21 anos 70,00€

Formação em Orientação - Avançada
Esta formação é pensada para os que já possuem alguma ex-
periência de Orientação com recurso à carta topográfica e à 
bússola, mas pretendem tirar um maior proveito desses meios, 
bem como dominar tecnologias mais recentes como o GPS e a 
cartografia digital.
Esta formação será composta por 3 sessões teóricas, na sede do 
Clube, e 3 sessões práticas nos arredores de Lisboa. O calendário 
é o seguinte:

teóricas - 6 e 13 de novembro e 4 de dezembro (sexta)
práticas - 21 de novembro, 12 e 19 de dezembro (sábado)

ESTE CURSO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A 
SÓCIOS QUE TENHAM JÁ FREQUENTADO  
O CURSO DE INICIAÇÃO À ORIENTAÇÃO.

Material necessário  (a esclarecer na 1ª aula teórica): bússola, lápis, 
borracha e esquadro; por uma questão de metodologia, os recep-
tores de GPS a utilizar serão fornecidos pelo CAAL.
É fortemente recomendado que os formandos possuam um PC 
portátil com sistema operativo Windows.

Preços: Sócios 115,00€ / Menores de 21 anos 85,00€

     GDAMO

Outubro -  24 e 25, actividade na serra de Gredos, Espanha; reu-
nião de coordenação a 15, quarta  
Novembro - 14 e 15, actividade a definir ; reunião de coordenação 
a 4, quarta
Dezembro - 5, 6, 7 e 8, actividade a definir ; reunião de coordena-
ção a 25 de novembro, quarta.
Todas as reuniões têm lugar na sede do Clube, às 21h30.

     GDAE

A actividade de escalada desportiva em novembro vai decorrer na 
conhecida Escola de Escalada na Província de Sevilha, em Cerro 
del Hierro, no fim-de-semana de 21 e 22.
Em dezembro visitaremos a Escola de Escalada em Espiel – Cor-
doba  (Espanha), no fim-de-semana de 12 e 13.
20 e 21 junho (fim-de-semana) - o GDAE visitará a Escola de Es-
calada da Crista do Zebro, na Zona Centro - Concelho de Oleiros 
(recente escola de escalada).

Visualização de filmes na sede do CAAL, novembro dia 
5, às 21h00
Os filmes que serão projectados serão os filmes-documentário 
das actividades do GDAMO, realizadas em Itália - Dolomitas de 
Brenta, França - Parc des Ecrins e Espanha - Carros de Foc
com aproximadamente 2 horas e meia de duração.




