
OPEN de Escalada em Montejunto Novo - 16 JAN 2016  

 

Bom dia Escaladores, 

No próximo dia 16 (sábado), vamos inaugurar o Ano de Escalada 2016 com um OPEN de escalada 

na Serra de Montejunto, na Escola de Escalada de Montejunto Novo. 

É uma actividade aberta à comunidade de escaladores e amigos que queiram experimentar escalar 

em Rocha. 

É uma zona de escalada, com vias orientadas a Norte/Oeste, todas bem equipadas e de alto nível, 

cuja rocha é um calcário cinzento, com muitos orifícios.  

Os topos: http://www.gmesintra.com/topos/html/montejunto4.htm 

Participem nesta actividade de escalada - GDAE. 

Em 2016 as inscrições e pagamentos, por razões logísticas, vão decorrer da seguinte forma: 

As Inscrições serão enviadas unicamente para o CAAL: caal@mail.telepac.pt (a data limite de inscrição nesta actividade 

será dia 13 Janeiro - não se atrasem!) 

Devem indicar o nome e nº de sócio CAAL, não sendo sócio serão inscritos pelo sócio anfitrião que cede o seu nº de 

sócio e nome do convidado, indicar se tem seguro (É Obrigatório) 

O Custo desta Actividade é: C/Seguro incluído €6,00; S/Seguro €3,00 

O pagamento da actividade será realizado por transferência para a conta do CAAL, na CGD ou outra opção segundo 

contacto prévio (telef: 21 778 83 72, dentro do horário do expediente, ver infra ou via email) com a secretaria CAAL: 

NIB 0035 0736 0001 6608 8303 2 

Conta nº.0736 016608 830 - CGD S. Domingos de Benfica  

(o programa da actividade GDAE / OPEN de Escalada em Montejunto será enviado apenas aos inscritos)  

PS: o seguro é obrigatório, informem se o necessitam e também de material de escalada, enviem 

mail: caal@mail.telepac.pt  

Saudações montanheiras, 

Álvaro Lourenço 

TM +351 939 426 986  

CAAL – Clube de Actividades de Ar Livre 

Montanhismo - Percursos Pedestres - Orientação - Escalada 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE AMBIENTE 

 

Presidente: Luísa Pinto Ferreira 

 

Centro Associativo do Calhau – Sítio do Calhau 

Parque Florestal de Monsanto 

1500-045 Lisboa 

 

NIB 0035 0736 0001 660883 032 

Conta 0736 0166 08830 – CGD S. Dom. Benfica  

Tel.: 21 778 83 72 

TM: 96 629 52 60 

email: caal@mail.telepac.pt 

Internet: http://www.clubearlivre.org 

Horário de expediente 3ª, 4ª e 5ª feira das 14h30 às 18h00 
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