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Introdução
A 25 de Abril de 1974, novos ventos de mudança surgiram em Portugal, a 25 
de Abril de 2010 nasce o GeoPT, uma nova brisa na Aventura em Portugal. 
O GeoPT é um projecto de praticantes de Geocaching, que cada um à sua 
maneira, gosta do jogo em si e a forma como este permite conciliar outros 
passatempos, a viagem, a fotografia, o TT, etc.

Hoje, 24 de Dezembro de 2012, cumpre-se mais uma etapa desta magnífica 
jornada do GeoPT. Lança-se a primeira edição desta magazine, um projeto 
que, esperemos, dure por bons meses.

Nesta edição, vamos passar em revista o ano 2012, conhecer um geocacher 
reconhecido por todos, festejar o aniversário de uma cache nomeada para os 
Prémios GPS 2010 bem como descobrir uma belíssima PR (Pequena Rota), 
numa magnífica foto-reportagem cortesia da Flora Cardoso (Lusitana Paixão). 
Nesta edição, podem também contar com alguns conselhos, dicas úteis, e 
algumas propostas tentadoras para os vossos programas futuros.

Em meu nome, e em nome da administração do GeoPT, desejo-vos umas 
boas leituras!

Filipe Sena
- fsena



EDITORIAL
POR GUSTAVO VIDAL

“Deus quer, o Homem sonha e a 
obra nasce.”

Esta passagem de Fernando 
Pessoa ilustra na perfeição o 

meu sentimento em relação à edição 
deste número 0 da GeoMagazine.

Foi um parto natural, tão natural 
como o sonho de o realizar e a 
vontade de o erguer.

Não se passaram muitas semanas 
desde que o Filipe (FSena) decidiu 
partilhar com o Geopt o seu sonho 
de criar a GeoMagazine. Desde logo 
percebemos que o projecto tinha 
vida própria e que vê-lo consumado 
era uma questão de tempo, uma 
inevitabilidade, uma força superior à 
vontade do Homem.

Vê-lo tomar forma e começar ganhar 
feições, foi tão emotivo quanto olhar 
para as ecografias de um bebé em 
formação.

Hoje celebramos o seu nascimento. 
Não há reis magos nem estrelas 
polares a anunciar o seu nascimento 
mas procuramos o norte das nossas 
bússolas para nos guiar nesta 
caminhada que agora encetámos.

O que está perante os vossos olhos é 
fruto de um sonho e obra de muitas 
vontades que se congregaram nesta 
edição despretenciosa que não quer 
ser mais do que uma maquete ou 
um projecto. Está agora nas mãos da 
comunidade acarinhá-lo, alimentá-lo 
e moldá-lo à sua imagem, de acordo 
com os seus princípios e os seus 
ideais.

Apesar de já haver umas linhas 
orientadoras sobre o caminho a 
trilhar, a periodicidade, o conteúdo, 
o tamanho, o suporte (electrónico 
ou papel) estão ainda por definir, e 
sendo este um projecto comunitário, 
iniciamos a partir de agora o processo 
de auscultação da comunidade, 
que está desde já convidada a 
participar no projecto, seja emitindo 
a sua opinião, seja contribuíndo 
com conteúdos que enriqueçam a 
GeoMagazine.

Não pretendemos que este novo 
projecto se substitua aos conteúdos 
do portal do Geopt, mas sim que 
os complemente, deixando os 
aspectos de actualidade mais 
vocacionados para o fórum e os 
assuntos intemporais prepetuados 

na revista, que pode ser um belíssimo 
arquivo histórico, coleccionável, do 
Geocaching em Portugal.

Esperamos que os erros dos outros 
e também os nossos nos tenham 
servido de aprendizagem, para que os 
evitemos no futuro, garantindo uma 
enorme longevidade a este bebé que 
hoje pela primeira vez, viu a luz do 
dia.

Contamos com o apoio e o contributo 
de todos e esperamos que o projecto 
consiga granjear afecto e carinho 
junto da comunidade.

Gustavo Vidal
- Prodrive
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“Faz tudo como se alguém te 
contemplasse!”

Esta pequena e simples 
frase, da autoria do 

filósofo grego Epicuro de 
Samos, cativou a minha 
atenção no momento em 
que a descobri pendurada 
num desses placards 
destinados aos anúncios 
publicitários de rua.

É para mim difícil, enquanto 
vou tentando expressar a 
minha opinião sobre esta 
curta mas potente frase 
motivadora, aprisionar o 
pássaro da imaginação 
na regrada gaiola da 
concentração e não deixar 
que o objetivo deste texto, 
em jeito de dissertação, 
acabe por bater as asas 
para longe do propósito 
inicial.

Ainda me recordo 
dos tempos da escola 
primária, onde os alunos 

da primeira classe que 
tinham dificuldade em 
desenhar corretamente 
os grafemas usavam um 
caderno de duas linhas 
para aperfeiçoar a forma 
de cada uma das infantis 
vogais. É verdade que desta 
forma se poderia estar a 
limitar a expressão gráfica 
dos meninos e meninas, 
mas o certo é que, por 
altura da segunda classe, 

a maioria até já tinha uma 
“letra” bonita.

Muitos dos que 
aprenderam a escrever 
correta e perfeitamente, 
fizeram-no porque eram 
empenhados, queriam ter 
uma caligrafia apelativa e 
acima de tudo gostavam 
daquilo que faziam. 

Outros aplicavam-se ao 
máximo em aperfeiçoar 
os contornos de cada uma 
das letras do abecedário 
simplesmente porque não 
queriam, de forma literal, 
dar a mão à palmatória.

Hoje, através da grafologia, 
conseguem descobrir-se 
características inerentes à 
personalidade de alguém, 
independentemente 
deste, na infância, ter 
sido forçado a executar 
caligrafia ferroviária no 
encalço de chegar à grafia 
esteticamente perfeita.

Mas não é apenas pela 
forma inconsciente de 
desenhar as letrinhas, que 
cada vez menos se vão 
mostrando devido aos 
avanços tecnológicos, que 
se consegue determinar ou 
ter uma ideia aproximada 
da personalidade de um 
indivíduo. O geocaching, 

quando praticado 
regularmente por alguém, 
independentemente de 
ser geocacher ou apenas 
aspirante a isso, acaba, 
com base na análise 
dos registos das caches 
descobertas ou dos 
recetáculos escondidos, por 
trazer à tona o contorno 
mais ou menos definido do 
carácter dessa pessoa.

Tendo a plena consciência 
de que o geocaching é 
uma atividade lúdica, com 
o objetivo claramente 
específico de procurar 
e encontrar tesouros, 
desfrutando pelo meio 
de locais e paisagens 
extraordinárias, entre 
outras riquezas naturais, é 
normal que a perfeição por 
parte de quem procura não 
tenha que estar presente 
na forma descontraída (ou 
não) como cada um o faz. 
O importante é que cada 

O geocaching é 
uma atividade 
lúdica

   “ Faz tudo como se alguém te 
contemplasse! ”
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aventura sirva para relaxar, 
descontrair e atirar para 
longe a agitação com que 
a lufa-lufa do dia a dia nos 
carrega.

Contudo, é muito mais 
gratificante, para quem 
esconde tesouros, receber 
nos mesmos a visita de 
alguém consciencioso 
e responsável e que se 
preocupa em praticar 

um geocaching saudável 
do que um relutante 
praticante das regras 
básicas, para uma salutar 
convivência.

Quando acreditamos 
que temos o poder de 
contribuir positivamente 
para o resultado das coisas 

que fazemos, ficamos 
ativamente envolvidos  e 
somos motivados para 
influenciar de forma 
positiva aquilo que 
fazemos, acabando por 
contribuir para a melhoria 
desta simples mas 
magnífica atividade que é o 
geocaching.

Com as características 
inerentes, o geocaching 

é uma atividade como 
tantas outras em que não 
é preciso ser excecional 
ou extraordinário para a 
praticar. Nem é tão pouco 
necessário ser possuidor 
de uma caligrafia perfeita, 
distribuída uniformemente 
por linhas rigidamente 

direitas. Se bem me 
lembro, há uma expressão 
que refere até que a 
justa caligrafia divina é 
muitas vezes redigida em 
empenadas linhas tortas.

Se no papel de owner ou 
geocacher seguirmos este 
curto aforismo que surgiu 
cerca de dois séculos antes 
do nascimento do menino 
que hoje celebra dois mil 
e doze anos, o geocaching 
passará certamente a ser 
ainda mais aprazível para 
todos os que lhe dedicam o 
seu tempo.

É claro que haverá sempre 
quem entenda que ser 
negligente é uma arte 
e continuará a fazer as 
coisas mal feitas, de forma 
relaxada, com um espírito 
de preguiça à mistura. 
Se este tipo de atitude 

é comum noutras áreas 
da sociedade, não é de 
estranhar que também 
ande por aí a bambolear-se 
com um dispositivo GPS 
nas mãos.

Certo é que quem faz 
tudo como se estivesse 
a ser contemplado, 
independentemente da 
finalidade da “obra”, acaba 
sempre por, no final, se 
sentir feliz e realizado. E 
isso basta para perseguir a 
tão almejada perfeição.

A todos um perfeito Natal!

Artur Gomes
- Gato Maltês

Basta se sentir “contemplado” 
para se sentir feliz e realizado.



GEO
MAG.

10

DEZEM
BRO 2012 - EDIÇÃO 0

Geocaching
saudável

O geocaching é uma atividade muito 
diversificada e tem muitas vertentes.

O que aqui te propomos é que esta 
atividade te sirva de plataforma para 
uma vida mais saudável. 

Pequenas modificações diárias, ao 
longo da tua vida vão permitir-te uma 
vida francamente mais saudável, com 
menos doença e menores sinais de 
envelhecimento.

A melhor forma de realizares os 
teus sonhos é acordar (Paul 

Valery). Por isso, se tens o sonho de 
ter uma vida mais saudável terás 
de começar agora para colher os 
frutos dentro de anos. 

Não há soluções mágicas mas podes 
crer que apesar da tua genética 
os problemas que te aguardam 
podem ser atrasados, evitados ou 
atenuados. Olha ao teu redor: os 
teus pais, tios e avós e prevê as tuas 

principais maleitas. O teu estilo de 
vida irá também afetar o dos teus 
filhos e isso é um património que 
lhes deixas (os filhos de fumadores 
serão fumadores).

Mudar implica sempre algum 
investimento e esforço da tua parte, 
mas não será necessariamente 
desagradável, pelo contrário.

Como evitar o cancro? Como 
inserir o desporto no geocaching? 
Como podes melhorar a tua forma 

física? Como evitar as doenças 
cardiovasculares? Os pontos onde 
te deves focar são imensos. A boa 
notícia é que as regras básicas 
atuam em diversos problemas. Ao 
controlares por exemplo a ingestão 
de gorduras podes melhorar o teu 
peso, reduzir o colesterol, melhorar o 
teu desempenho desportivo, ajudar 
a recuperar um enfarte cardíaco, 
prevenir os acidentes vasculares 
cerebrais (AVC) etc.

Vários pequenos artigos irão 
ajudar-te nalguns tópicos que 
podes melhorar ou, simplesmente, 

Amanhã não! Hoje!
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As bebidas

Os refrigerantes/sumos devem ser abolidos. Bebidas doces embora 
tenham energia possuem vários químicos que não são saudáveis. 

No entanto, se optares por uma dessas bebidas escolhe uma que tenha 
uma percentagem significativa de fruta. Não escolhas por rótulos e 
frases chamativas sem teres um sentido crítico pois a maior parte dessas 
informações são publicidade enganosa e essas bebidas são tudo menos 
saudáveis.

Se não prescindes de beber nesse dia uma dessas bebidas opta por uma 
embalagem individual minimizando assim a “asneira” alimentar tornando-a 
apenas num pequeno deslize. Uma vez que esses açúcares são de absorção 
muito rápida provocam desequilíbrios significativos no metabolismo e não 
te mantêm o nível de glicémia ao longo do teu esforço prolongado como o de 
um dia a caminhar.

A água é sempre a melhor opção.

Na grande maioria das localidades a água da companhia é excelente e sem 
qualquer inconveniente. Podes encher uma garrafa de plástico com cerca 
de 1-1,5 litro por pessoa por dia. Claro que esta quantidade varia muito, 
dependendo do calor e da intensidade do esforço que vais fazer. Se estiveres 
num ambiente com acesso fácil a água potável poderás voltar a encher 
novamente a tua garrafa carregando menos peso de cada vez. No entanto, 
em situações de autonomia completa, sobretudo no verão e com esforço 
relativamente intenso, podes necessitar de 3 litros. Joga sempre pelo 
excesso no que diz respeito à água.

Uma regra fundamental é beber antes de ter sede e comer antes de ter 
fome.

Se não sentires necessidade de urinar pelo menos duas ou três vezes no 
dia ou se a urina for de cor amarela carregada (por regra a urina nunca deve 
estar muito concentrada) tens  um sinal de alerta relembrando que estás 
desidratado. Aprende assim a calcular a quantidade de água que deves 
beber.

confirmar que estás no bom caminho.

Hoje vamos começar com a 
preparação do farnel para um dia de 
geocaching de um adulto saudável, 
que tipicamente é para levar na 
mochila. Não vamos incluir o jantar. 

Depois de tomares um bom pequeno-
almoço em casa prepara a tua 
mochila. Organiza o teu farnel de 
uma maneira ponderada, focado nos 
alimentos saudáveis e verás que 
surgirá algo melhor do que se agires 
por impulso.



GEO
MAG.

12

O Que Comer?
No que diz respeito à comida é 
evidente que se não tiveres excesso 
de peso poderás ser um pouco mais 
liberal na carga energética, sem no 
entanto prescindir da qualidade, 
optando sempre por comida 
saudável. 

O pão é a base de muitas destas 
ementas pois é um bom alimento, 
fácil de transportar e mantem as 
qualidades ao longo do dia, se for 
bem acondicionado. Escolhe pão 
integral ou escuro, mesmo que 
não seja completamente integral. 
Pão de mistura é uma boa opção. 
A fibra permite um melhor trânsito 
intestinal e lentifica a digestão, dando 
a sensação de saciedade durante 
mais tempo sendo além disso menos 
calórico. Duas sandes médias são 
suficientes para uma jornada de 
média intensidade. 

Claro que te deves abster de colocar 

molhos, até porque é meio caminho 
para uma boa diarreia se o dia for 
longo e quente. Para o pão não ficar 
tão seco podes optar por colocar 
umas folhas de alface, rúcula ou 
mesmo umas rodelas de tomate, 
aproveitando assim para ter um 
aporte de vitaminas, sais minerais e 
fibra.

O que colocar no pão?

As possibilidades são muito variadas. 
O complemento natural seria 
qualquer ingrediente com proteínas, 
embora isso não seja forçosamente 
necessário. Nós usamos com 

frequência salmão fumado ou uma 
pasta de atum e sardinha, mas cada 
um terá de puxar pela imaginação e 
usar o que gosta e o que tem à mão, 
como carne assada, ovos mexidos 
(cuidado com o calor), um bife frito ou 
grelhado etc.

Outros alimentos a transportar:

A Fruta e alguns legumes carnudos 
como tomate, pepino, cenoura ou 
nabo são um bom complemento 
de fibras e vitaminas, permitindo 
ao mesmo tempo um bom aporte 
de sais minerais e água, bem como 
açúcares de digestão fácil.

Estes alimentos são fáceis de 
transportar e saudáveis. Se ingeridos 
de forma oportuna não entrarás em 
hipoglicémia ou em “fome excessiva”. 

A fome intensa leva quase sempre 
a ingestão alimentar excessiva e 
desregulada (“hum…. atacava agora 
um hamburger duplo e umas fritas”).
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Uma ou duas peças de fruta/legumes 
a meio da manhã e da tarde dão 
uma ajuda preciosa numa nutrição 
equilibrada.

Sempre a evitar serão coisas como 
batatas fritas, tiras de milho e 
afins – péssimos. Alimentos doces 
empacotados são também de evitar 
pois são frequentemente fonte de 
gorduras não saudáveis e açúcar em 
excesso. Não vemos inconveniente 
em comer uma fatia de bolo/biscoitos 
caseiros.

Uma boa solução em termos de 
complemento energético são as 
barras de cereais, se a jornada for 
mais exigente, pois são relativamente 
saudáveis e leves, nunca devendo no 
entanto constituir a base alimentar 
ou sendo o seu uso rotineiro. Do 
mesmo modo alguns frutos secos 
são uma boa comida para levar 
lembrando no entanto que são 
altamente calóricos e, portanto, 

devem ser ingeridos de forma 
moderada (10-12 num dia). Aprende 
a gostar dos frutos secos naturais, 
que são deliciosos e evita os que têm 
sal ou que são fritos. 

Finalmente deixa no carro sempre 
alguma água e comida de reserva 
para quando chegares, não vás ter 
avaliado mal as tuas necessidades.

Na tua próxima jornada de 
geocaching corrige o que correu 
menos bem e aplica algum caráter 
inventivo para mudar a tua ementa….. 
talvez um licorzinho …

Aurélio Gomes / Ana Gomes
- btt
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PR7: Nas Escarpas da Mizarela.

Flora Cardoso leva-nos numa viagem 
fotográfica pela natureza de Arouca

•	 Partida e chegada – Parque de 
campismo do Merujal (Arouca 
Geopark) 

•	 Total do percurso – 8.000 metros 

•	 Duração do Percurso – 3h30m

•	 Desníveis - Descidas e subidas de 
forte inclinação

•	 Nível de dificuldade – Médio/Alto

•	 Altitudes
Parque de Campismo – 890m
Mizarela – 915m
Miradouro natural – 800m
Ribeira – 650m
Escola de Escalada – 960m
Desníveis acumulados – 680m
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A Frecha da Mizarela vive no meu imaginário de geocacher desde Abril 2011 como o palco do DNF mais 
doloroso de todo o sempre. Mas, entre tantas emoções fortes vividas nessa altura na Serra da Freita, 
ficou sobretudo o deslumbre por esta gigantesca garganta de água e a promessa de lá voltar para 
saborear em pleno esta paisagem única e provar o verdadeiro encanto de uma caminhada nas suas 
escarpas.

Outubro de 2012, chegou o momento de concretizar o desejo. Demos início ao percurso pelas 15h00, 
em frente ao parque de campismo do Merujal onde as viaturas ficaram estacionadas em segurança. 
Mochilas equipadas, não tardamos em encontrar as placas informativas do PR7 que, no seu conjunto, 
se encontra excecionalmente bem assinalado.

Este percurso é composto por 11 caches tradicionais e uma cache mistério cuja coordenada deverá ser 
calculada com recurso às indicações encontradas nas caches intermédias, ao longo da caminhada.

Encontradas as duas primeiras caches sem dificuldade, seguimos o caminho florestal que desce em 
direção ao Miradouro da Mizarela. Mas antes, é preciso ganhar coragem para procurar a terceira cache 
sugerida no percurso desenhado pelo Owner, de longe a mais exigente e de difícil alcance!
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escarpado não é tarefa fácil; encontrar o tupperware é 
mesmo uma prova de persistência. Garantidas estão, 
contudo, as vistas alargadas!

R
etomamos a nossa rota e descemos pelo trilho até ao Miradouro, 
possivelmente o ponto de vista mais impressionante e desafogado sobre o 
principal atrativo paisagístico da zona: a Frecha da Mizarela, uma das maiores 
quedas de água naturais da Europa e a mais alta de Portugal com cerca de 70 
metros.
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As marcas do percurso indicam-nos a bifurcação a 
tomar, cerca de 300 metros abaixo do miradouro, 
por entre um denso carvalhal. Aqui começa a 
parte mais interessante e também mais exigente 
da caminhada, com trilhos estreitos em curvas 
esguias de considerável desnível, até nos 
encontrarmos à cota do Rio Caima. A caminhada 
torna-se então suave durante umas centenas de 
metros, até chegarmos à Aldeia da Ribeira.

A aldeia é constituída por um pequeno aglomerado 
de casas que denotam a dedicação dos moradores 
à lavoura, com culturas em socalcos, uma eira e 
alguns espigueiros.

No fundo da aldeia cruza-se o rio por cima de 
um pontão e retoma-se o trilho pela esquerda, 
chegou a hora da subida íngreme que nos levará 
até à soberba cascata em socalcos da Ribeira 
da Castanheira! A parte mais difícil do percurso 
ficou para trás, bastando em diante gerir a fadiga 
no resto da subida que nos leva até à crista da 
escarpa leste.
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Rapidamente se chega à 
Ribeira dos Cabaços, de 

olhos postos no relógio neste 
fim de tarde de Outubro, com o 
sol a desaparecer lentamente 
sob o vale da Freita.

As caches, essas, foram 
aparecendo com naturalidade 
ao longo do percurso, servindo 
perfeitamente o propósito de 
paragens curtas, propícias 
a retomar o fôlego, apreciar 
a paisagem e usufruir de 

cada recanto singular desta 
fantástica caminhada no 
coração da Serra. O percurso 
circular foi completado em cerca 
de 4h30, com paragens para 
procurar as caches e uma pausa 
para um lanche frugal.

Fica a sugestão de um percurso 
de dificuldade média numa 
paisagem única, que vale a 
pena descobrir e saborear! 
Nota máxima para a excelente 
companhia das Abelhinhas, 

All Happy e Shiva Kapha e 
um especial agradecimento 
ao owner amoleto por esta 
série de caches acessíveis e 
brilhantemente documentadas 
em listings apelativas e 
completas.

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Partilha também as 
tuas descobertas, em 
www.geopt.org!



GEO
MAG.

20

DEZEM
BRO 2012 - EDIÇÃO 0

Faz hoje...
Penas do Castelo [Porto de Mós] by 
Olharapo

O mail ao lado reflecte o desespero 
do Filipe que tinha dado como 
deadline para a entrega dos artigos 
para este nº0, a passada 5ªfeira…

São 15:28 e estou a começar a 
escrevê-lo. Na minha cabeça ele já 
existe, mas infelizmente a tecnologia 
ainda não está suficientemente 
desenvolvida para o escrever por 
transcrição da minha mente. É 
verdade que já fiz o trabalho de casa 
o que é meio caminho andado…
Vamos então ao outro meio.

Este atraso teve muito a ver com o 
facto de só no dia 19 me ter decidido 
sobre a cache que iria destacar e de 
essa cache não ter nada a ver com 
a short-list que assim que ficou 
combinado que este artigo seria a 
minha contribuição para o nº0 da 
GeoMagazine eu tinha apresentado 
aos restantes colaboradores da 
revista.

As caches que constavam nessa 
lista, eram eventualmente mais 
espetaculares, mais desafiantes, 
mais favoritadas, com melhores 

Enviado em: domingo 23 
dez 2012, 14:28 

De: fsena 
Para: jasafara 
GeoMagazine
Alô Joaquim,
Como estamos dos teus artigos? 
Queria adicionar um que fosse 
(o Faz Hoje, que é o menos 
intenso graficamente), mas 
precisava disso já, neste preciso 
momento…
Abraço,
Filipe
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Faz hoje...
Penas do Castelo [Porto de Mós] by 
Olharapo

Depois temos 357 caches 
arquivadas. Também não me 
interessam, fora duas a que faço 
uma breve referência. A virtual 
Memories of Stone and Water 
[Lisboa] do MAntunes, que é a cache 
mais antiga publicada em Dezembro 
e só no quarto ano possível (foi a 
137ª cache publicada em Portugal) e 
a À espera do grandalhão / Waiting 
for the big one do lynx pardinus, 
de 2005 que foi a primeira cache 
publicada no dia de Natal (e ainda há 
quem diga mal dos revisores…).

E com isto eliminamos 500 e ainda 
ficam 1.400…das quais só fiz umas 
poucas. Vamos então fazer um 
filtro, que se deixar alguma cache 
realmente boa de fora será sempre 
uma cache com muito poucas 
visitas.

Assim cheguei à lista de menos de 
70 caches, apresentada na tabela 
que acompanha este artigo, pelos 
seguintes critérios. Mais de 10 
favoritos e mais de 25% de rácio 
favoritos/founds PM ou mais de 
5 favoritos e mais de 50% de rácio 
favoritos/founds PM.

Estão lá todas as caches que eu 
tinha fornecido na short-list que 
tinha posto à consideração e muitas 
mais. São todas caches que, não 
tenho dúvidas, merecerão uma 
visita.

Assim em destaque estão cinco 
caches de 2010 e 2011 que se 
destacam por algum superlativo. 
A Superstição nas Escarpas do 
Corgo [Vila Real] com melhor rácio 
dentro das razoavelmente visitadas, 
a A Cache do Gil por ser a cache 
com mais favoritos, a The Kings 
Orders com o melhor rácio absoluto 
e que é a primeira representante 
das Ilhas (ilhas que estão muito 
representadas nesta lista, o que não 
deve ser coincidência e reflecte a 

amenidade do clima que as torna um 
lugar de eleição para publicar caches 
em Dezembro), a vencedora GPS 
2011 por Viana do Castelo, Rose com 
o melhor rácio das muito favoritadas 
e a Praia dos Penedos publicada já 
quase a terminar 2011, com o maior 
comprimento médio dos logs.

Qualquer destas caches poderia 
ser a cache que daria nome a este 
artigo. 

Das restantes gostaria de destacar 
o contraste das caches de 2005. 
Foram neste ano publicadas, as 
duas caches com ou mais visitas ou 
melhor rácio de visitas/dias desde 
a publicação, respectivamente a 
Sanatório Albergaria [Loures], a 
Guns of Navarone [Trafaria] e a Os 
Calvários que com 23 founds em 
quase 7 anos é a cache com o rácio 
de visitas mais baixo, não muito 
distante da Abutres! do mesmo 
owner e publicada um ano depois.

Em anos mais recentes constam 
outras fantásticas caches, umas 
mais mediáticas do que outras, 
que abrangem as várias razões 
pelas quais se favorita uma cache. 
Desafio físico ou mental, Paisagem, 
Container e etc. (e dentro do etc. 
a “fama” do owner terá a sua 
importância).

Algumas são caches em zonas 
remotas, outras ficam em pleno 
centro das cidades. Umas fazem-
se rapidamente enquanto outras 
são grandes caminhadas como é o 
caso da Pé de Cabril [Gerês] e da 
Contrabandistas, entre outras.

Uma referência à GT Guincho Night 
Cache [Cascais] [Lisbon], a primeira 
cache nocturna e da GPN - Secret 
Agency, a última até ao momento.

Todas as caches de 2012 que foram 
destacadas, são forte candidatas a 
nomeadas GPS 2012. O meu desejo 
de boa sorte para os owners.

rácios favoritos/founds PM, logs 
mais longos em média, mais… mas a 
escolhida e com nome em destaque, 
simboliza aquilo que eu queria 
destacar neste nº0 e que mais à 
frente explicarei.

Aproveito para explicar o processo 
de trabalho para de 1.900 caches 
publicadas (ou realizadas para o caso 
dos eventos) em Dezembro e que 
constam no Excel de trabalho que 
estou a utilizar.
Dessas 1.900, 134 são eventos, não 
me interessam para esta análise. 
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E já escrevi quase duas páginas de 
word (o que é que isto representará 
em temos de artigo?) e ainda não fiz 
o que tinha ficado combinado. Ou 
seja destacar uma cache e analisá-la 
com profundidade…

E aqui chegamos ao momento em 
que tenho de explicar porque escolhi 
a cache que escolhi.

Este nº0 da GeoMagazine vai ser 
um dos presentes de Natal do 

Geopt à comunidade portuguesa 
de geocachers. Quis assim com a 
minha escolha em vez do “espírito” 
de Natal, destacar uma cache que 
acho que simboliza bem o “espírito” 
do Geocahing. 

Escolhi como já perceberam pelo 
nome do artigo, a Penas do Castelo 
[Porto de Mós] do Olharapo, 
publicada em 3 de Dezembro de 
2004, colocada algures numa gruta 
ali no Castelo.

“Para quem não sabe é preciso 
dizer-se que se chama Castelo àquele 
amontoado rochoso mais agreste, ali a 
seguir ao Livramento do lado direito.

Efectivamente, quem não souber, 
não poderá imaginar nunca, que todo 
aquele enorme bloco cársico é de 
facto oco. Dentro de várias galerias 

de amplitudes espectaculares, como 
se fossem enormes catedrais, onde 
a nossa voz ressoa muitas vezes 
ampliadas.

[...] as suas concreções calcárias, 
estalactites e estalagmites não têm os 
requintes de interesse espeleológico 
das outras grutas vizinhas, mas em 
contrapartida, têm aquilo que as outras 
nunca tiveram, que são os vestígios 
das presenças de vidas humanas pré-
históricas até aos nossos dias.

Ainda no tempo das invasões francesas 
do inverno de 1810 serviram de refúgio 
aos povos de Alcaria e não só.”

- O Portomosense

É uma das caches mais antigas 
que tinha à disposição. Não é que 
antiguidade seja um posto como na 
tropa, mas pessoalmente valorizo 
muito as caches mais antigas e que 
se conseguiram manter activas até 
à actualidade, nesta caso estamos 
a falar de 8 anos e 22 dias (quase 
3.000 dias), até hoje. Essas caches 
ou são de acesso remoto e poucas 
visitas ou são mantidas devido à 
tenacidade dos owners e/ou da 
generosidade dos visitantes que as 
mantêm pelo que elas simbolizam. 
Esta cache é representativa das duas 
vertentes. Com 150 visitas em todo 
este tempo, não sendo das menos 
visitadas, é-o pouco, e é sempre 
bom ver uma cache desta com mais 
logs de Owner Maintenance do que 
Needs Maintenance.

Esta cache representa também o 
que é o significado de Geocaching 
para muitos geocachers, 
nomeadamente os mais antigos e 
os seus discípulos, entre os quais 
eu tenho a honra de me incluir. Ou 
seja, a descoberta de lugares que 
dificilmente se conheceriam de 
outra forma, num sítio relativamente 
remoto que obriga a alguma 
caminhada e comunhão com a 
Natureza, um desafio físico médio 
que é abordável por todas a família, 
incluindo crianças e cães.

Todas as caches de 2004, esta e as 
The Wolf Trap (Vila Real) e Água e 
Gelo [Castanheira de Pêra], assim 
como muitas outras de outros anos, 
poderiam simbolizar este conceito 
de Geocaching e assim representar o 
“espírito” do Geocaching.

Dentro das de 2004 escolhi a que 
apresenta mais favoritos, melhor 
rácio e maior número de visitas. 
Além disso pertence a um owner 
já antigo, que se mantém activo e 
com bastantes caches activas (esta 
é aliás a sua mais antiga cache 
disponível).

Se não tivesse decidido destacar 
esta cache tão recentemente, teria 
tentado fazer uma abordagem ao 
Olharapo, para uma visão do owner 
sobre a cache. 

Assim tenho de me recorrer da como 
sempre muito boa entrevista que a 
Lusitana Paixão lhe fez no âmbito da 

Quis destacar uma cache 
que simboliza o “espirito” 
do geocaching



GEO
MAG.

23

DE
ZE

M
BR

O 
20

12
 - 

ED
IÇ

ÃO
 0

nomeação de três caches suas (entre 
as quais esta) aos Prémios GPS.

Convido-os também a relerem-na 
Home >  GeoPT >  GeoTalk - À conversa 
com  > Geotalk - Paulo “Olharapo” 
Sousa

Sobre esta cache, uma simples frase.

“Penas do Castelo” é um desafio físico 
que culmina numa belíssima gruta 
da Serra d’Aire e Candeeiros. Como é 
que se descobre um local destes para 
colocar uma cache?

Descobri aquela gruta alguns anos 
antes numa edição do Programa 
Ciência Viva. Existem mais de duas mil 
grutas e algares registados no PNSAC…

Em 2010 por altura dos seus seis 
anos, algumas estórias curiosas 
foram destacadas. Já em formato 
artigo voltou a ser referida pelo 
sétimo aniversário (Home > GeoPT  
> Faz Hoje >  ...SETE anos a Penas do 
Castelo).

Podem também ler um pouco mais 
sobre esta cache (com um filme 
incluído e tudo) no geocaching@pt 
em Board index > Geocaching > Geral > 
Era uma vez... post #2.

E já na quinta página de word e perto 
do limite do que o Filipe me acabou 
de avisar que tenho disponível para 
este artigo, vamos lá procurar dizer 
qualquer coisa de original sobre a 
cache…

Ora vamos lá a IAAN > ÚLTIMOS LOGS 
PORTUGAL e filtremos pela cache…

187 logs, dos quais 150 founds e 
25 DNF’s (dos quais 5 seguidos e 
recentes e que se não tivessem já 
havido founds posteriores, causaria 
apreensão sobre se a cache ainda 
estaria na Catedral…). Passou por 
lá grande parte do “Quem é Quem” 
do Geocaching Nacional, entre 
eles grande parte do Geocachers 
da Década (trívia: um dos que 
falta lá ir, é o owner de uma urbex 
aqui já referida como podendo 

perfeitamente ter sido uma escolha 
e em cuja informativa listing se fala 
d’Os Makavenkos).

A visita mais recente (pouco mais de 
um mês) foi da FamiliaSilvestre que 
escreveu no log de found.

“Depois de uma tentativa de acesso 
pelo caminho recomendado a 
carros 4x4, que estava demasiado 
enlameado, demos a volta e parámos 
o cachemobile perto da ponte, como 
recomendado pelo owner.

Estávamos a contar com uma subida 
difícil e longa, mas o acesso até ao 
ponto mais alto foi bastante fácil 
e rápido, aproveitando o tempo 
fresquinho mas com sol. No ponto mais 
alto as paisagens são deslumbrante e 
é possível avistar a zona das penas do 
castelo.

O trilho que nos levou directamente à 
zona da entrada da gruta foi bastante 
fácil de encontrar e não oferecer 
grandes dificuldades na progressão.

Chegados à gruta optámos pela porta 
mais pequena e fomos surpreendidos 
com as dimensões da sala logo após 
a passagem. Após a exploração do 

local iniciámos a procura da cache 
que ainda deu alguma luta, mas que 
acabou por aparecer. O container 
estava cheio de água, mas o logbook, 
protegido dentro de um tubo plástico 
estava completamente seco. Secámos 
o contentor o melhor que foi possível 
e colocámos no mesmo local que nos 
pareceu seco.

Obrigado por nos mostrarem este local 
e pela cache.”

- FamiliaSilvestre

O FTF foi do blackvaradero, ainda 
durante 2004 após um DNF não 
registado.

“Já era a segunda vez que íamos á 
gruta, a primeira não correu muito 
bem por falta de luz e por incorrecta 
leitura da bussola, mas dias depois lá 
voltámos e aí sim foi possível encontrar, 
eramos 6 adultos, duas crianças e um 
cão e todos nos divertimos imenso, 
pelo passeio de jipe e pela paisagem.

Quem quiser saber um caminho mais 
fácil para se fazer de jipe avise-me 
que eu ajudo, apesar do caminho 
originalmente proposto ser mais giro. 
Obrigado pela excelente cache, não 
retirámos nada e deixamos um folheto 
da nossa zona.”

- Carlos Raposo (blackvaradero)

Existem mais de duas 
mil grutas e algares 
registados no PNSAC
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Em muitos logs se faz referência a bussolas e azimutes. 
Afinal a hint refere

Use a bussola. Após a entrada avance em direcção ao azimute 
20º.

Ou seja é preciso orientação dentro da enorme gruta. É 
esta a razão para o elevado número de DNF’s…

Aliás a cache quando foi nomeada para os Prémios GPS 
vinha de uma série de DNF’s que levaram o owner a fazer-
lhe uma visita de manutenção e deixar a nota

Após vários DNF impunha-se a verificação da cache.

A hora tardia e sem programação prévia impediu-me de avisar 
o Pedro (perdimeteam) como combinado. Sorry...

A viagem foi por fora de estrada e ainda demorou um bocado, 
o que aumentou a exposição à adrenalina.

A cache encontra-se de saúde, onde a tinha deixado pela 
última vez. Por isso os referidos DNF não se devem ao 
desaparecimento da mesma. Voltem a tentar.

A hora adiantada da operação fez com que saíssemos 
da gruta ao amanhecer o que acabou por se destacar na 
memória desta cache.

Parece que os geo-ateus gostaram da visita. Ainda bem.

E se quiserem saber mais o porquê da expressão destes 
dois geocachers, nada como lerem o que existe publicado 
nos links aqui identificados. E nada como quem ainda não 
o fez a ir visitar.

Termino com os menus desejos de Bom Natal e de Boas 
Festas a todos os Geocachers e os meus votos de vida 
longa a esta revista. Sendo um projecto acarinhado pelo 
Geopt não tenho dúvidas que o Filipe vai conseguir pilotar 
esta nau e publicar sem falhas esta revista. Ideias não 
faltam para conteúdos e com o apoio de todos elas será 
um sucesso e uma companhia indispensável todos os 

meses. Peço que façam lobby comigo e peçam uma edição 
impressa. Se formos muitos não ficará muito caro. Sabem 
que aqui o risco de incumprimento é zero!

E para o próximo mês esta rúbrica entra em velocidade de 
cruzeiro, sem considerações filosóficas como neste nº0 e 
com o foco apenas em uma cache e se possível com uma 
entrevista ao owner.

Joaquim Safara
- Jasafara

Visite a nossa loja online em http://www.geoshop.com.pt

Nova gama Garmin eTrex
O mundo nas tuas mãos



Visite a nossa loja online em http://www.geoshop.com.pt

Nova gama Garmin eTrex
O mundo nas tuas mãos



Ao longo dos anos, a comunidade 
geocacher tem vindo a crescer 
exponencialmente no nosso país.

Se em 2001 não houve eventos, 
em 2002, três geocachers uniram-
se no centro geodésico nacional, 
em Vila de Rei, naquele que seria o 
primeiro evento nacional da história. 
Na verdade houve nove convivas, 
pois seis “muggles” faziam parte da 
equipa. Este ano, regressámos a Vila 
de Rei!

A verdade é que, com o crescimento 
da comunidade, também as Event 
Caches aumentaram em quantidade 
e diversidade. O crescimento 
exponencial (ver gráfico) do 
número de eventos e do número de 
“attended” levou a que, em 2012, 
ocorressem 439 eventos, com um 
total de 9708 “attended” registados 
a 20/12. É bem possível que, no final 
do ano, ultrapassemos as 10.000 
presenças registadas em eventos 
num único ano!

Com tanta diversidade, não é fácil 
destacar este ou aquele evento, este 
ou aquele momento, sem cair em 
arbitrariedades e subjectividades de 
escolha. 

Nas linhas abaixo baseamo-nos em 
critérios, sobretudo, de legado e 

de dimensão, para destacar aquilo 
que aconteceu em Portugal, no ano 
da socialização. Em 2012, sozinho, 
realizaram-se mais de 40% dos 
eventos da história do geocaching 
nacional!

Os Megas – 12 Years 
e GeocoinFest Europe 
2012

2012 tinha arrancado havia quatro 
meses. Era o quinto dia do quinto 
mês, e Lisboa recebia o primeiro 
Mega Evento do ano (GC35GH8). 
O mais famoso “Jr.” Do geocaching 
nacional – Fraldinhas – convidava, 
e os geocachers portugueses 
compareceram em peso. Apesar 
dos contratempos ao almoço, 

ninguém quis perder as diversas 
actividades planeadas. E eram 
muitas! Workshops de geocoin, slide, 
escalada, arborismo, caricaturas, 
corridas de carrinhos de rolamento, 
sorteios, uma foto do gigantesco 
grupo, ufa… Desse o tempo para 
tudo! A presença de um Lackey 
animou as hostes que, seguramente, 
tiveram a oportunidade de trocar 
muitas impressões e ideias com a 
Groundspeak. Por esses logs fora 
podemos ler, claramente e como de 
costume, que as saídas às caches 
entre actividades foram uma 
constante mas… Não é, sobretudo, de 
caches que vive o nosso hobby?

Três meses volvidos sobre o primeiro 
Mega do ano, ocorreria aquele que 
viria a provar-se o maior evento do 
ano.

OS

eventos mais marcantes

do ano
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Dias 3, 4 e 5 de Agosto receberam 
a segunda edição do Geocoinfest 
Europe (GC3N1YQ). A primeira 
realizou-se em 2011, na Alemanha. 
Lisboa fora a cidade escolhida e, 
após um arquivamento que chegou 
a assustar, novo Mega Evento foi 
erguido em menos de dois meses, por 
uma incansável organização.

Durante três dias, geocachers de 
todo o mundo reuniram-se na 
Cantina Velha da Universidade de 
Lisboa. O pretexto era aquele tipo 
de moedinhas numeradas que 
uns gostam de seguir e outros de 
coleccionar mas, na verdade, este 
Mega teve muito mais que isso. Em 
paralelo com os stands de venda de 
geocoins, onde se podiam encontrar 
bancas portuguesas como a do 
geopt e do parceiro geoshop, lado a 
lado com as de designers famosos 
como o próprio avroair, muitas 
foram as actividades. Desde os 
“side-events” oficiais: um passeio 
nocturno pelo Parque das Nações 
(GC3QBXY), um GeoBike Tour 
(GC3PE1R) gigantesco por Lisboa, 
um Peddy paper (GC3PT9E), um Big 
Time Caching (GC3PFR2) especial,… 
até aos inúmeros momentos dentro 
do recinto, tudo serviu como pretexto 
para o convívio geocachiano.

Pela cidade universitária só se 
vislumbravam cabeças atrás de 
tesourinhos. Na Cantina Velha, 
houve de tudo. Workshops, parque 

infantil, um mega-bruning, um Bolo-
trackable, e milhares de trackables 
para ver e mover… A partida do 
Geopt Wacky Race, o convívio com os 
Lackeys presentes e… Adivinhem… 
a “001”, fisicamente e nas mãos 
do owner. A rodela metálica que 
começou a “maluquice” das geocoins, 
nas mãos do próprio moun10bike. 

Foi um fim-de-semana intenso que 
reuniu geocachers dos quatro cantos 
do mundo e que será, certamente, 
irrepetível.

Mas como nem só 
de Megas vive o 
geocacher

E porque megas não se conseguem 
organizar todos os dias, houve outros 
eventos que, por este ou aquele 
motivo, merecem o nosso destaque 
neste espaço.

Desde logo, a “prata da casa”. E foram 
várias as iniciativas que, com o apoio 
de muitos geocachers, o Geopt trouxe 
à cena. Recentemente, quem não se 
lembra do encontro em Lisboa com 
cinco Lackeys da Groundspeak, com 
a gigantesca bandeira portuguesa 
como pano de fundo (GC41E70)? E a 
Mini Super Liga Geopt, com a final em 
Ferreira do Zêzere (GC41PKV), com 
a fabulosa vitória dos Green Team, 
numa renhida final com apenas um 
golo? E a coroação d’”A casa mistério” 

como melhor cache de 2011, em 
Mondim de Basto, num evento em 
que o K!nder também foi uma das 
estrelas, com quatro vitórias distritais 
(GC3KEAH)?
Poderíamos certamente passar ao 
lado de inúmeros eventos, focando-
nos nos eventos Geopt, mas seria 
injusto para tantos outros… É que 
nem só de Geopt vive a comunidade 
nacional. Longe disso! Aliás, alguns 
dos mais míticos eventos nacionais 
têm, forçosamente, espaço nesta 
rubrica. Os eventos “Legacy”, como 
o incontornável “Return to Vila de 
Rei” (GC3BF1Q), com um autêntico 
regresso ao passado, no local 
emblemático que marca o centro 
de Portugal, e onde se realizou o 
primeiro evento português, num 
fim-de-semana repleto de bons 
momentos geocachianos. Que dizer 
daqueles eventos que já criam 
expectativa, como o GeoAcampamento 
2012 (GC3DMA5), em Mondim de 
Basto, que tanta gente fez rumar a 
Norte, de tenda às costas, para três 
dias de animação, comemoração, 
celebração, convívio e caches 
fantásticas de pleno convívio com 
a Natureza, nas idílicas Fisgas e 
no Rio Poio? Ou da Geochurrascada 
da luta, pá (GC3KZH2), que tão 
badalada foi, camaradas, e que tantos 
juntou em torno dos assadores em 
Montachique, com propósito único 
da tainada em pleno Domingo? Afinal 
de contas, trata-se do evento anual 
mais antigo do país, todos os anos na 
luta, pá…

O que dizer de, um tanto mais a Sul, 
um tal de evento com coordenadas 
meio incertas, que começava num 
avião em andamento e terminava 
onde o pára-quedas nos levasse 
(GC3RPZF)? Pois é, também a 
geo-queda, dos btt & do Peter!, já 
conquistou o seu lugar no coração 
dos geocachers portugueses… 
Pelo menos dos mais destemidos. 
Ou o 7º GeoMagusto (GC3RMRK), 
este ano celebrado novamente em 
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Montalegre, e que tão bem aqueceu 
os corações dos presentes com 
momentos em que até o célebre 
Padre Fontes participou?
Mas estes são só alguns… houve de 
tudo no nosso panorama de eventos. 
Pais Natal, eventos de rafting, 
paintball,  caminhadas e muitos, 
muitos momentos à mesa. De cafés, 
de restaurantes, para celebrar tudo, 
qualquer coisa… O importante, 
para os geocachers portugueses, 
este ano, foi mesmo reunirem-se e 
comemorar! 
E por falar em comemorações… Para 
os números acima apresentados 
muito contribuíram duas datas 
“únicas”. O 29 de Fevereiro, que 
só aparece em terceiro lugar da 
lista de “dias com mais attended” 
porque o GeocoinFest e os seus 
eventos paralelos fazem mossa e, 
destacadíssimo na lista, o irrepetível 
12-12-12, cujo número de logs ainda 
vai a subir, mas já ultrapassou a 
barreira dos 700! Um pouco por todo 
o país, os geocachers juntaram-se 
pelo simples motivo de o calendário 
se alinhar numa combinação 
diferente do habitual. E que sucesso 

teve o calendário… No quarto lugar 
de dias com mais eventos surge o 
08 de Junho, em que, num lusco-
fusco, muitas cidades se uniram ao 
Worldwide Flash Mob. Entre batalhas 
de água, bananafones, lutas de 
espadas e tantas outras maluqueiras, 
tudo serviu para assinalar a data. A 
fechar o top 5, o dia 10 de Novembro 
e os magustos que tantas fogueiras 
acenderam, tantos estômagos 
confortaram e tanta conversa 
geraram…
Datas inesquecíveis, momentos de 
convívio irrepetíveis e únicos que, 
a olhar para o gráfico, para o ano 
deverão crescer em intensidade! Um 
ano repleto de episódios que todos 
os participantes, com mais ou menos 
assiduidade, recordarão. O ano em 
que a camaradagem, definitivamente, 
se afirmou como grande bandeira 
do nosso país, bandeira essa que 
ousámos, inclusivamente, mostrar 
ao mundo, no maior evento do ano. 
2012 pode, perfeitamente, ser 
apelidado como o ano dos eventos.
E, olhem, os primeiros eventos de 
2013 já foram publicados… Nós não 
vamos querer perder!

Evolução dos attends / Eventos ao longo dos anosEvolução dos attends / Eventos ao longo dos anos
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Geocaching e 
responsabilidade social

Os Geocachers nacionais já por várias 
vezes mostraram ser membros de 
uma comunidade diferente, proactiva 
e socialmente responsável. 2012 não 
foi excepção, com 247 “attended” 
registados em 10 C.I.T.O. Events. Estes 
eventos consistem, habitualmente, em 
limpar locais do lixo que, infelizmente, 
muitas pessoas continuam a deixar na 
Natureza, poluindo o ambiente. Afinal 
de contas, a Natureza é a mãe de toda a 
nossa actividade, temos que a proteger!

O maior evento C.I.T.O. do ano decorreu 
no distrito de Leiria, iniciativa do Gato 
Maltês.

GC3FB8R – Operação duna Limpa by 
Gato Maltês

53 geocachers registaram on-line, mas 
terão sido mais os voluntários que 

limparam a duna norte, na margem 
esquerda da foz do Liz. 

As praias são destino privilegiado 
dos veraneantes que, para lhes 
acederem, atravessam a duna pelo 
passadiço. Infelizmente, pelo caminho, 
vão deixando o lixo que se escusam 
transportar.

Numa animada manhã, toda esta gente 
limpou os cerca de 18.000 m² de duna, 
e as imagens, no final, da quantidade de 
lixo removida falam por si. 

Como se o gesto não fosse nobre o 
suficiente, havia mais. Certificados, 
brindes, e aulas de desportos aquáticos 
grátis completaram um ecento onde 
nem sequer o bolo faltou.

A todos os participantes deste e dos 
outros eventos CITO, a Natureza 
agradece!

Total de attends registados 
em Portugal de 01/01/2012 
a 21/12/2012 por distrito ou 
região autónoma (via IAAN 
Geopt.org)

Distrito Attends
Lisboa 3122
Leiria 836
Braga 672

Santarém 600
Aveiro 581

Coimbra 532
Setúbal 490
Porto 427

Viana do Castelo 238
Madeira 228

Évora 223
Castelo Branco 216

Guarda 201
Açores 151

Faro 129
Portalegre 76
Bragança 49

Beja 21
Vila Real 526

Viseu 284 29
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Madeira - 228 Attends Registados
Evento com mais attends - 56
12-12-12 Madeira (GC3WN0J)
Santa Cruz by Madventure4x4

Açores - 151 Attends Registados
Evento com mais attends - 23
Prémios GPS 2011 - Açores (Terceira)
(GC3GY02) Angra Do Heroísmo
by Team Recanto

Aveiro - 581 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
O Dia Raro (GC3C1TP)
São João Da Madeira by amifra

Beja - 21 Attends Registados
Evento com mais attends - 17
FotoSafari (GC3FF6V)
Serpa by ajsa

Braga - 672 Attends Registados
Evento com mais attends - 60
É TER MILESTONES, AMIGOS E
CACHES... (GC38TGY)
Cabeceiras De Basto by eterlusitano

Bragança - 49 Attends Registados
Evento com mais attends - 10
Geocaching Vinhais (GC3DG7P)
Vinhais by dj green

Castelo Branco - 216 Attends Registados
Evento com mais attends - 102
Return to V.de Rei - Let's Talk About..
Geocaching! (GC3BF1Q)
Vila de Rei by clcortez

Coimbra - 532 Attends Registados
Evento com mais attends - 52
Evento _ Equinócio Primavera 2012
(GC3CR5Y) Figueira da Foz by  O Melg@

Évora - 223 Attends Registados
Evento com mais attends - 59
geo-queda / geo-freefall (GC3RPZF)
Évora by btt

Faro - 129 Attends Registados
Evento com mais attends - 27
WWFM IX - Portimão- World Wide
Flash Mob (GC3M4WD)
Portimão by dtrtours

Guarda - 201 Attends Registados
Evento com mais attends - 46
Geocaching nas Aldeias de
Montanha (GC3WPC7)
Seia by Aldeias de Montanha

Leiria - 836 Attends Registados
Evento com mais attends - 79
29 (GC3B7P7)
Leiria by dakidali

Lisboa - 3122 Attends Registados
Evento com mais attends - 388
GEOCOINFEST Europe 2012
[ @Lisbon / Portugal ] (GC3N1YQ) 
Lisboa by  Geocoinfest

Portalegre - 76 Attends Registados
Evento com mais attends - 24
1º Encontro de Geocaching
em Nisa (GC4066N)
Nisa by PPOLIDO

Porto - 427 Attends Registados
Evento com mais attends - 53
Porto Geo-Bike Tour - Foz (GC2NNW4)
Porto by B_M_A

Santarém - 600 Attends Registados
Evento com mais attends - 65
Comemoração do 1º aniversário
do GeoRibatejo (GC3VNN8)
Vila Nova Da Barquinha by
Georibatejo

Setúbal - 490 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
GeoCozido à Portuguesa (GC39D8Q)
Almada by RavenMaster&Uindinha

Viana do Castelo - 238 Attends Registados
Evento com mais attends - 30 (exaequo)
Geopetiscada, presuntada, moelada... (GC3W35Q)

Viana Do Castelo by  jotapesantos 
GeoChamparreãozada - a II Edição (GC3XEWZ) 
Viana Do Castelo by  anjomaco

Vila Real - 526 Attends Registados
Evento com mais attends - 119
GeoAcampamento 2012! (GC3DMA5)
Mondim de Basto by Callaeci

Viseu - 284 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
GEO-SUSTO-EVENT (GC3HGHZ)
Viseu by jsousa40

Os mais concorridos...
por distrito

GeoCoin Geopt IAAN - Edição Limitada
Não percas a oportunidade de possuir uma das únicas 75 unidades
produzidas pelo Geopt desta belíssima moeda em Antique Gold!

Compra Já!
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Madeira - 228 Attends Registados
Evento com mais attends - 56
12-12-12 Madeira (GC3WN0J)
Santa Cruz by Madventure4x4

Açores - 151 Attends Registados
Evento com mais attends - 23
Prémios GPS 2011 - Açores (Terceira)
(GC3GY02) Angra Do Heroísmo
by Team Recanto

Aveiro - 581 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
O Dia Raro (GC3C1TP)
São João Da Madeira by amifra

Beja - 21 Attends Registados
Evento com mais attends - 17
FotoSafari (GC3FF6V)
Serpa by ajsa

Braga - 672 Attends Registados
Evento com mais attends - 60
É TER MILESTONES, AMIGOS E
CACHES... (GC38TGY)
Cabeceiras De Basto by eterlusitano

Bragança - 49 Attends Registados
Evento com mais attends - 10
Geocaching Vinhais (GC3DG7P)
Vinhais by dj green

Castelo Branco - 216 Attends Registados
Evento com mais attends - 102
Return to V.de Rei - Let's Talk About..
Geocaching! (GC3BF1Q)
Vila de Rei by clcortez

Coimbra - 532 Attends Registados
Evento com mais attends - 52
Evento _ Equinócio Primavera 2012
(GC3CR5Y) Figueira da Foz by  O Melg@

Évora - 223 Attends Registados
Evento com mais attends - 59
geo-queda / geo-freefall (GC3RPZF)
Évora by btt

Faro - 129 Attends Registados
Evento com mais attends - 27
WWFM IX - Portimão- World Wide
Flash Mob (GC3M4WD)
Portimão by dtrtours

Guarda - 201 Attends Registados
Evento com mais attends - 46
Geocaching nas Aldeias de
Montanha (GC3WPC7)
Seia by Aldeias de Montanha

Leiria - 836 Attends Registados
Evento com mais attends - 79
29 (GC3B7P7)
Leiria by dakidali

Lisboa - 3122 Attends Registados
Evento com mais attends - 388
GEOCOINFEST Europe 2012
[ @Lisbon / Portugal ] (GC3N1YQ) 
Lisboa by  Geocoinfest

Portalegre - 76 Attends Registados
Evento com mais attends - 24
1º Encontro de Geocaching
em Nisa (GC4066N)
Nisa by PPOLIDO

Porto - 427 Attends Registados
Evento com mais attends - 53
Porto Geo-Bike Tour - Foz (GC2NNW4)
Porto by B_M_A

Santarém - 600 Attends Registados
Evento com mais attends - 65
Comemoração do 1º aniversário
do GeoRibatejo (GC3VNN8)
Vila Nova Da Barquinha by
Georibatejo

Setúbal - 490 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
GeoCozido à Portuguesa (GC39D8Q)
Almada by RavenMaster&Uindinha

Viana do Castelo - 238 Attends Registados
Evento com mais attends - 30 (exaequo)
Geopetiscada, presuntada, moelada... (GC3W35Q)

Viana Do Castelo by  jotapesantos 
GeoChamparreãozada - a II Edição (GC3XEWZ) 
Viana Do Castelo by  anjomaco

Vila Real - 526 Attends Registados
Evento com mais attends - 119
GeoAcampamento 2012! (GC3DMA5)
Mondim de Basto by Callaeci

Viseu - 284 Attends Registados
Evento com mais attends - 45
GEO-SUSTO-EVENT (GC3HGHZ)
Viseu by jsousa40

Relatório dos eventos realizados em território nacional (Portugal Continental e Ilhas), 
tendo como base a Base de Dados do It’s All About the Numbers do Geopt.org, com 
levantamento e análise realizada com base no periodo correspondente entre o dia 
01/01/2012 e o dia 21/12/2012.

GeoCoin Geopt IAAN - Edição Limitada
Não percas a oportunidade de possuir uma das únicas 75 unidades
produzidas pelo Geopt desta belíssima moeda em Antique Gold!

Compra Já!

João Malheiro
- Pintelho
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Empresário, autodidata, curioso e 
investigador incansável na área das 
novas tecnologias. Noctívago irredutível 
e perito no multitasking, gere desde a 
primeira hora o centro nevrálgico do 
GeoPT. Pai a tempo inteiro, vive com 
os pés bem assentes no chão, mas com 
a cabeça sempre no ar onde acalenta 
um sonho antigo: voar! Apresentamos 
Óscar Migueis.

Flora Cardoso - Migueis, quem 
te conhece melhor chega 
inevitavelmente à conclusão que 
o Geocaching é uma parte pouco 
significativa da tua vida. Não é 
contraditório, quando falamos do 
Administrador de um portal dedicado 
a esta atividade?

Óscar Migueis - Não será bem assim. 
Quem me conhece, sabe que a minha 
vida no que diz respeito ao Geocaching 
já passou por várias fases. 

Comecei conhecido como “o mais 

lento”, liderando o top dos geocachers 
que mais tempo demoraram a fazer 
100 founds - precisamente 2421 
dias; mais de 6 anos para fazer 
aquilo que hoje se faz em menos de 
24 horas. Fui entretanto conhecido 
por querer agarrar todos os FTFs 
da vizinhança, por querer “limpar” 
o litoral norte desde Valença até 
Vila Nova de Gaia, de parar apenas 
quando as pilhas do GPSr acabavam, 
a bateria do telemóvel também e 
o gasóleo chegava ao fim sem que 
houvesse um posto de abastecimento 

a funcionar. Essa era a hora de voltar 
para casa. 

Basicamente pegando nas oito 
conhecidas fases de um geocacher 
da autoria do IowaAdmin pode 
dizer-se que já passei por todas elas, 
excetuando uma; o geocídio! Assim, 
já passei pela fase de muggle, a fase 
do “entusiasmo curioso”, a fase do 
“excesso racional”, a fase da “senda 
pelo reconhecimento da comunidade”, 
a fase da “perda de entusiasmo”, a 
fase “os números não me interessam”, 
a fase “cada um joga à sua maneira” 
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À conversa com
Óscar Migueis

mesmo quando não a praticamos 
como é espectável, é perfeitamente 
natural. Senão veja-se o fundador 
da GroundSpeak (Jeremy Irish) com 
apenas 735 founds e 3 caches 
escondidas, todas elas entretanto 
arquivadas. A administração de um 
portal como o Geopt e toda a sua 
componente humana é uma coisa 
que me dá imenso prazer. Bastante 
mais prazer do que passar um dia 
inteiro a dar literalmente pontapés na 
berma da estrada à espera que salte 
mais uma cache.

FC - Com conta aberta desde 2002 
no Geocaching.com, como foi o teu 
percurso nesta atividade e o que 
representa para ti o Geocaching, 
atualmente?

OM - É verdade, estou registado no 
Geocaching.com desde 2002. 

Seria eu talvez o 30º português a 
registar-se naquilo que na altura 
não passava de uma listagem com 
precisamente 30 caches publicadas 
em toda a extensão deste mesmo 
território que hoje alberga mais de 
20 mil. 

Sem saber do que se tratava ao 
certo, imprimi todas as listings das 
caches que existiam no país e guardei 
numa pastinha que me acompanhou 
durante alguns anos no carro. Cerca 
de meia dúzia de folhas!

Depois de uns dois ou três founds, 
mais um ou outro DNF, achei que 

isto era uma “americanisse” que não 
vingaria no nosso país, até porque o 
custo de um GPSr era muito elevado, 
e cometi um “pseudo geocídio” 
prematuro.

Durante 7 longos anos, esqueci que 
o geocaching existia e só em 2009 
em conversa com um estagiário lá da 
empresa me lembrei que em tempos 
havia na Internet algo parecido com 
uma caça ao tesouro. Com algum 
esforço lá me lembrei do nome e 
quando entrei no geocaching.com 
fiquei surpreendido com a quantidade 
de caches existentes em Portugal em 
particular em Esposende, cidade de 
onde sou natural. Percebi então que 
o Geocaching não havia acabado e aí 
voltei em força, seguindo as etapas 
anteriormente enumeradas.

Atualmente o Geocaching  está 
bastante banalizado e perdeu-
se muito a essência do mesmo. 
Já muito foi debatido este tema, 
contudo estamos no bom caminho e 
a premissa do Geopt é essa mesma: 
tornar o Geocaching uma atividade 
enriquecedora para toda a família, 
criando assim ferramentas que 
nos permitam “filtrar” as caches 
existentes e direcionar o nosso 
Geocaching para aquilo que mais 
gostamos. Formar, informar e 
incentivar os novos geocachers, 
apoiando-os e ajudando-os a dar 
os primeiros passos de forma 
correcta para que não seja mais uma 

e por fim, em vez do geocídio, entrei 
numa outra fase estranha e algo 
controversa como referes. No fundo 
não sinto motivação para a prática do 
Geocaching, gosto muito de participar 
em eventos, manter um contacto ativo 
com a Comunidade, aceito qualquer 
bom desafio nem que seja para 
repetidamente ir às Estepes do Norte 
acompanhar um amigo ou para fazer 
uma visita guiada na nossa região a 
qualquer geocacher que cá venha.

Quanto a ser Administrador de um 
portal dedicado a esta atividade 
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experiencia de curta duração, mas 
que se integrem na comunidade e 
fiquem por cá por muitos e longos 
anos.

FC - A tua vida profissional é 
dedicada às Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Como 
foi o teu percurso nesta área? 
Consideras que a informática é de 
facto a tua vocação?

OM - Sim, desde cedo que me 
apaixonei por esta área. Sempre 
fui um viciado em gadgets e novas 
tecnologias, daí o meu encontro 
com o Geocaching em 2002 
quando comprei o meu primeiro 
GPS (Magellan 315) e procurava na 
Internet forma de lhe dar uso.

A minha formação académica é nesta 
área e cedo comecei a trabalhar como 
diretor do departamento informático 
de uma empresa do sector da 
transformação de madeiras. Depois 

de cumprido o serviço militar, onde 
desenvolvi um software capaz de 
efetuar cálculos para disparo de 
morteiro 81mm e 107mm, onde 
pertencia ao PCT (Posto de Comando 
de Tiro), criei a minha própria 
empresa e mais tarde outra, esta 
última vocacionada para o mercado 
empresarial, a qual é responsável 
pela implementação e manutenção 
de todo o parque informático de uma 
conhecida rede de lojas.

Quanto à questão da minha vocação, 
pode dizer-se que sim. É uma área 
em evolução permanente, repleta 
de desafios, em que é necessário 
uma constante atualização de 
conhecimentos e isso é o sal que me 
faz viver.

FC - Durante vários anos estiveste 
à frente de um projeto de 
comunicação, informação e imagem 
dedicado à tua região. Como nasceu 
o projeto EsposendeOnline e qual era 
a tua função neste portal?

OM - É verdade, mais uma vez um 
ciclo de 7 anos em que o fim do 
EsposendeOnline.com coincide com o 
início do Geopt.org.

O EsposendeOnline, surge numa 
altura em que não existia qualquer 
informação referente ao concelho 
de Esposende. O objetivo foi então a 

criação de um espaço onde estivesse 
reunida toda a informação acerca do 
concelho.

Foi um projeto que rapidamente 
cresceu atingindo uma média diária 
de 150.000 visitas de esposendenses 
espalhados por todo o mundo.

Um projeto sem qualquer interesse 
económico, contando com a 
colaboração altruísta de muitas 
pessoas de diferentes valências. 
Mais tarde acabou por deixar de fazer 
sentido manter uma plataforma e 
uma estrutura tão pesada, devido 
ao facto da Câmara Municipal, Junta 
de Freguesia, rádio local e jornais, 
passarem a disponibilizar conteúdos 
online, bem como o aparecimento de 
inúmeros blogs e sites locais de cada 
freguesia.

FC - É justo dizer de ti que só 
abraças projetos desafiantes, que 
te obriguem a ir para além da oferta 
comum e te façam perder noites de 
sono?

OM - Não gosto de rotinas. Gosto de 
projetos desafiantes e são esses que 
me despertam e motivam. Procuro 
sempre mais e mais, e com a ajuda 
das pessoas certas, aprendi que 
tudo é possível. Nunca abandonei 
um projeto porque não o consegui 
concretizar. Na minha área sou muito 

Sem saber do que se tratava ao certo, imprimi todas as listings 
das caches que existiam no país e guardei numa pastinha que 
me acompanhou durante alguns anos no carro. Cerca de meia 
dúzia de folhas!
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autoconfiante e acredito que consigo 
fazer tudo! Sou um workaholic por 
natureza. Quem me conhece sabe 
que aproveito bem as noites de 
trabalho. É quando consigo produzir 
mais e quando a inspiração está em 
alta. 

FC - Muito para além de 
Administrador, és inequivocamente 
parte da história do Portal de 
Geocaching e Aventura, Geopt.org. 
Qual foi o teu papel na génese deste 
projeto?

OM - Estou cá fruto de um convite 
que me foi feito pelo Pache e pelo 
Insano. Em 3 de Março de 2010 fui 
convidado para uma reunião à noite 
em Ermesinde. 

Apresentaram-me um projeto que 
tinham em mente e convidaram-me 
a participar na sua implementação, 
tendo em conta a minha experiência 
na área por causa de outros projetos 
levados a cabo.

Manifestei algum desagrado porque 
era “mais do mesmo” e não via 
com bons olhos perder tempo a 
fazer algo que já existia. Dei então a 
sugestão de os apoiar na condição 
de irmos além de um simples fórum, 
e apostarmos num portal. Algo com 
outra dimensão e abrangência que 
marcasse a diferença e que me desse 
“gozo” fazer. Sem saberem bem o que 
pairava na minha cabeça lá aceitaram 
a minha proposta.

Assim, em 4 de março, estava 
instalado o primeiro servidor de 
staging de algo que viria a ser 
chamado Geopt.org só em 1 de abril 
de 2010, data em que foi registado 
o domínio e migrados os conteúdos 
para lá. Até lá, o Geopt nasceu em 
www.geocachingpt.com.

A 24 de Abril é planeada uma 
inauguração do portal às 00 
horas do dia 25 no HQ do Geopt 
em Esposende, com uma saída 
organizada de um grande grupo de 
amigos que começaram por se juntar 
no ponto de encontro às 12h30 para 

almoço no Mar Shopping, seguido 
de uma rota para fazer algumas 
caches, passando pela Trofa, V. N. 
Famalicão, Vila do Conde, Póvoa de 
Varzim, acabando às 21h30 numa 
pizzaria e por fim, com hora marcada 
para as 22h30 no HQ do Geopt para 
ServiceDesk à inauguração do Geopt 
(com direito a champanhe e velas 
para apagar ao som de Grândola Vila 
Morena de Zeca Afonso). Foi uma 
noite inesquecível e ao rever as 
imagens do momento, percebemos 
que o lançamento do Space Shuttle 
foi algo para meninos! 

O nervosismo, a alegria, os 
constantes F5 para acompanhar os 
registos que iam caindo. O número de 
visitantes e utilizadores registados a 
aumentarem e passarem a barreira 
dos 100. O brinde, o ambiente de 
festa, a partilha via skype com outros 
elementos... muita nostalgia!

Foi assim que tudo começou...

FC - Dois anos e meio depois do 
nascimento do Geopt.org, que 
balanço fazes desta plataforma? 
De um ponto de vista meramente 
pessoal, sentes que o resultado 
está em conformidade com as 
expectativas que criaste? Ficou 
aquém ou foi mais além daquilo que 
sonhaste em 2010?

OM - Em 2010, o meu objetivo 
pessoal era tornar o Geopt uma 

referência no seio da Comunidade 
Geocacher Nacional. Rapidamente 
isso foi conseguido graças a uma 
equipa fantástica que sempre nos 
acompanhou, cada vez maior, mais 
motivada e com centenas de projetos 
e ideias para colocar em prática. No 
fundo, o objetivo inicial foi cumprido, 
no entanto, a atual equipa de 
administradores do portal, estabelece 
constantes metas e desafios para 
superar os limites de um projeto cada 
vez maior e mais ambicioso. 

Aquilo que ultrapassou as minhas 
expectativas foi sentir o carinho 
e apoio de toda a comunidade, as 
centenas de camisolas que vejo todos 
os dias vestidas, o reconhecimento e 
agradecimento de todos os membros 
do portal face ao nosso empenho. 
Sem eles, este projeto cairia por terra.

FC - No que respeita ao futuro do 
Geopt, tendo em conta a equipa que 
te rodeia e o trabalho desenvolvido 
até hoje, em que medida acreditas 
que o Portal tem espaço para crescer 
e se renovar, no médio prazo?

OM - Neste momento gosto de 
dizer com convicção que temos a 
melhor equipa de trabalho, capaz 
de fazer inveja a qualquer grande 
multinacional.

Temos os melhores profissionais, 
os melhores empreendedores e 
os melhores amigos nesta equipa. 
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Estamos sempre abertos 
para acolher mais e mais 
elementos para o nosso 
grupo de trabalho, o que 
torna o crescimento do 
portal uma evolução 
natural. 
Pessoalmente sou muito 
exigente com os outros 
e acima de tudo comigo 
próprio. Felizmente, sou 
parte integrante de uma 
equipa eternamente 
insatisfeita e isso não é 
necessariamente mau. Pelo 
contrário! Quando estamos 
a terminar um projeto, já 
temos mais uma dezena 
deles a entrar no forno. 
Quando achamos que já não 
se pode fazer muito mais, 
surge uma nova avalanche 
de ideias. Acredito por isso 
que o Geopt tem muito 
para crescer não a médio, 
mas a muito curto prazo e 
hoje acabamos de dar mais 
umas quantas provas disso 
mesmo.

FC - Outra das tuas grandes 
paixões é a aviação. Este 
entusiasmo nunca passou 
do campo do lazer? Se 
não fosses informático, 
poderias ter sido piloto 
profissional?

OM - Acho que essa é a 
minha verdadeira paixão. O 
verdadeiro fruto proibido. 

Infelizmente conheci-a um 
pouco tarde, e o facto de ter 
uma criança recém-nascida, 
impediu essa minha 
vontade de seguir essa 
vertente. 

Tudo começou com uma ida 
a um workshop de aviação 
virtual em Vila Nova de Gaia, 
que me despertou enorme 
curiosidade e abriu-se 
uma porta para um novo 
mundo. Aquilo que parece 

um jogo de crianças é uma 
verdadeira ferramenta 
usada pelos profissionais 
de aviação para treino, quer 
como pilotos, quer como 
controladores de tráfego 
aéreo. 

Poucos meses depois 
integrava a equipa de 
administração da maior 
rede europeia de aviação 
virtual (IVAO – International 
Virtual Aviation Organization) 
e um ano mais tarde era 
convidado pela TAP para 
apresentar o segundo 
workshop de aviação virtual 
e para fazer um voo em 
simulador real de um A340 
para perceber as diferenças 
(ou semelhanças) entre os 
dois mundos.

Posso dizer que em casa 
tenho praticamente um 
simulador de um B737. Algo 
que raramente uso porque 
infelizmente o tempo não 
chega para tudo. Nunca 

me arrependi de nada na 
minha vida, mas se pudesse 
voltar um pouco atrás, não 
hesitaria na escolha da 
minha carreira profissional.

FC - És o pai dedicado 
de uma menina de nove 
anos. É fácil conjugar 
o ritmo alucinante 
das tuas obrigações 
profissionais, as horas 
despendidas com os teus 
compromissos pessoais, 
e simultaneamente 
acompanhar o crescimento 
da tua filha, no dia-a-dia?

OM - Tenho uma menina 
que acabou de completar 
nove anos em Outubro e 
que é tudo para mim. Sou 
o “pior” pai do Mundo, que 
“estraga” a filha com mimos 
pois é tudo o que tenho 
para lhe dar.

Ela é muito ligada a mim e 
desde sensivelmente os 3 
anos de idade, altura em 
que me separei, passei a 

O Geopt tem 
muito para 
crescer...
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viver muito mais para ela. 
Não troco um passeio com 
a minha filha pelo trabalho, 
nem ninguém a substitui. 
Acompanha-me para todo 
o lado sempre que está 
comigo. Felizmente estou 
com ela praticamente 
todos os dias. As minhas 
preocupações de pai são, 
obviamente imensas. O 
futuro, esse, é sempre 
incerto.

A Bárbara adora o 
Geocaching e o Geopt, e tem 
um papel muito ativo no que 
concerne ao tratamento das 
encomendas efectuadas 
pelos membros na nossa 
loja online. Com certeza 
muitos dos leitores já 
receberam encomendas 
com a morada escrita por 
ela, ou já a viram a participar 
nas emissões em direto do 
sorteio da Mini Super liga.

Não fui eu que inventei 
esta frase, mas acho que 
responde à pergunta 
colocada:

“O melhor pai do mundo... o 
meu melhor amigo!”

FC - Um dos aspetos 
mais curiosos do teu 
temperamento é o facto 
de seres extremamente 
espontâneo, divertido 
ao ponto de fazer rir até 
às lágrimas uma plateia 

de amigos, quando és 
simultaneamente uma 
pessoa tímida e bastante 
introspetiva. Esta dualidade 
faz efetivamente parte da 
tua personalidade?

OM - Sou de facto uma 
pessoa tímida e introvertida, 
pelo menos no primeiro 
contacto. Depois não 
percebo o que acontece... 
Acho que me transformo, 
e quando me sinto à 

vontade com pessoas 
de quem gosto, esqueço 
toda a timidez e só ouço 
dizer: “este tipo é maluco”, 
“nunca pensei que ele fosse 
assim”, “parecia um tipo 
muito certinho”, “ele não 
fecha bem a mala”. Tudo 
formas carinhosas de me 
transmitirem conforto e 
amizade.

Já fui diferente. De facto, 
já fui muito mais divertido 
e bem-disposto, mas o 
fado tem destas coisas 
e, moldamo-nos às 
circunstâncias da vida.

Gosto de estar com amigos, 
gosto de os deixar bem 
dispostos, e fico mesmo 
triste quando chega a hora 
em que todos partem e 
tenho que voltar para casa. 
Não se admirem ver um dia 
um tipo no meio do mato, 
nú a fazer um FTF!

FC - Óscar, qual é o item 
que está no topo da lista 
das “1000 coisas que 
desejas fazer antes de 
morrer”?

OM - Na verdade eu não 
gosto da ideia de ter de 
morrer! Gostava de ver 
como evoluirá a tecnologia 
dentro de algumas décadas, 
alguns séculos... sei lá. Mas 
eventualmente no topo da 
lista das minhas prioridades 
está por exemplo uma visita 
à Area 51, fazer um voo 
num caça da FAP, voar a 
bordo de um C130.

Se pudesse escolher a 
forma de morrer, todos 
os que me conhecem 
sabem que seria a bordo 
de um avião. É altamente 
desaconselhável voar 
comigo! Para mais 
informações, consultem o 
meu site preferido antes de 
viajar: www.airdisaster.com

FC - Qual é o projeto que, à 
data, consideras ter sido o 
mais ambicioso da tua vida?

OM - Tive muitos. É difícil 
escolher. No entanto o 
Geopt é talvez o projeto 
que mais gozo me dá, não 
só pela sua abrangência, 
como pela interação 
com as pessoas que o 
visitam diariamente, pelos 
contactos, pelos laços de 
amizade que se criam, 
pelos conhecimentos 
que se adquirem, pelas 
experiências que se 
trocam. É uma comunidade 
muito abrangente, que 
reúne pessoas de todas 

as idades e de todos os 
estratos sociais, e sinto-me 
francamente privilegiado 
pelo facto de poder estar 
próximo de todos eles.

O Geopt é ainda um projeto 
muito novo, que vi nascer, 
e tenho a certeza que irá 
atingir proporções que hoje 
não conseguimos imaginar.

Há-de chegar o dia que 
a GroundSpeak fará uma 
oferta milionária pelo IAAN. 
Quando isso acontecer, 
pode ser que o meu sonho 
se realize:) Até lá, darei 
o meu melhor para que 
este projeto continue a ser 
acarinhado e para que a 
comunidade lhe reconheça 
uma verdadeira identidade.

FC - Estar à frente de um 
projeto como o GeoPT 
significa, lidar com o 
melhor mas também por 
vezes com o pior aspeto 
da exposição junto da 
comunidade. O Migueis é 
um tipo que lida bem com a 
crítica?

OM - Lembro-me de uma 
deixa do Prodrive quando 
questionado, em contexto 
privado, sobre o processo 
de liderança no seio da 
Administração do Portal. 
Com o sentido de humor 
que o caracteriza, respondia, 
referindo-se a mim:

“Mandar, mandamos! Mas 
só quando a nossa opinião 
coincide com a dele!”

Eventualmente, está tudo 
dito…

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão

Não gosto da 
ideia de ter de 
morrer!
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Guias Essenciais

Geocaching no 
Inverno

Garantir a manutenção das nossas caches no inverno 
é, não só uma obrigação nossa, como um compromisso 
para com a comunidade. Daí que a chegada do inverno 
obrigue a mudanças na nossa actividade. Vamos 
conhecer algumas dicas do Filipe Nobre (MightyReek).

Antes de sairmos de casa e antes 
de qualquer outra coisa temos 
que ter consciência daquilo que 
vamos fazer e pensar de que modo 
podemos preparar-nos para fazê-lo 
minimizando os riscos para a nossa 
saúde e bem-estar. Igualmente 
importante é saber quando voltar 
para trás, um DNF não mata ninguém 
mas escorregar de uma rocha e cair 
de 10 metros de altura pode fazê-lo...

A Chuva
No que toca a proteger-nos da 
chuva podemos resumir dois pontos 
fundamentais: proteger-nos da água 
e evitar comportamentos perigosos.

Com tempo adverso temos que ter 
sempre presente que as condições 
atmosféricas tornam o terreno 
particularmente perigoso. As pedras 
e rochas ficam escorregadias, tal 
como os trilhos enlameados e os 
ribeiros podem ganhar correntes 
fortes bastante rapidamente. 

As trovoadas são outro fenómeno 
que podem tornar uma situação 
bastante perigosa e embora seja 
pouco provavel que sejamos 
atingidos por um raio durante 
uma trovoada existem algumas 
precauções que podemos tomar, 
tendo sempre presente que os raios 
tendem a atingir os pontos mais 
altos:

•	 Não procurar abrigo debaixo de 
árvores, pedras grandes, fendas 
rochosas ou baracões isolados

•	 Procurar zonas baixas de terreno

•	 Afastar-se de água, vedações, 

postes e estruturas metálicas

•	 Não usar bicicletas ou 
motorizadas durante uma 
trovoada e ficar dentro do 
automóvel se estiver por perto (os 
pneus funcionam como isolantes 
à electricidade).

•	 Se estiver perto de um objecto 
alto que possa atrair o raio, sente-
se em qualquer coisa seca, com os 
pés juntos sobre material isolante 
ou levantados do chão. Encoste 
os joelhos ao peito prendendo-os 
com os dois braços e não toque no 
chão com as mãos. Baixe a cabeça 
o mais possível.

Além disso temos que nos equipar 
convenientemente para um dia de 
chuva.

Existem vários modelos de vestuário 
e vários tipos de tecido, e cada 
um tem as suas vantagens e 
desvantagens.
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Uma jaqueta é um casaco curto, 
versátil e pouco volumoso.

Cobre até à linha de cintura e é 
completamente aberto na frente 
podendo ser fechado por um fecho de 
correr, botões ou velcro

Pode ainda ser impermeável e 
ter um capuz e até forro ou ser 
simplesmente forrado. Um “anorak” é 
fechado na frente. Pode ter um fecho 
para expandir a abertura do pescoço 
e pode até cobrir um pouco mais que 
a cintura. Pode ser impermeável e ter 
forro ou não, mas normalmente tem 
um capuz integral.

Uma “parka” é completamente aberta 
na frente, normalmente com um 
fecho de correr para fechar e fornece 
cobertura aos quadris podendo cobrir 
até aos joelhos.

Por norma tem um forro para 
proteger do frio, um capuz integral e 
pode ser à prova de água.

Um poncho é uma capa com 

capuz que cobre toda a pessoa, 
a mochila e se estende até às 
pernas proporcionando uma grande 
ventilação por ser totalmente aberto 
por baixo e ter grandes aberturas 
de lado para os braços, em vez de 
mangas.

É também a opção mais barata e não 
tem forro. Um capuz integral protege 
melhor da chuva, mas um destacável 
é mais prático. Alguns capuzes 
podem ser enrolados e guardados na 
gola. É sempre de preferir capuzes 
que tenham um cordel para o ajustar 
ao rosto, aumentando a visibilidade e 
o conforto.

Outro pormenor a ter em conta é 
que os fechos, botões e quaisquer 
aberturas tenham uma tampa ou 
seja, uma parte do tecido que se 
sobreponha por cima da abertura 
resguardando e evitando que o vento 
entre mesmo quando o fecho está 
fechado.

As calças com abertura lateral nas 
pernas são muito fáceis de vestir, 
permitem trocas rápidas e podem 
ser colocadas por cima de qualquer 
vestuário e até de calçado, mas 
são mais caras e oferecem menos 
protecção em períodos de chuvas 
contínua.

Polainas também são uma boa 
adição ao equipamento de qualquer 
geocacher.

São colocadas nas pernas e presas 
às botas e fornecem uma protecção 
quase perfeita fazendo com que a 
água escorra directamente para o 
chão e não para dentro das botas.
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As botas devem ser tratadas com 
impermeabilizantes de modo a 
providenciar protecção extra à água. 
Se vamos andar dentro de água ou 
lama com alguma profundidade o 
melhor é mesmo obtar por umas 
botas de borracha. Em qualquer 
dos casos devemos preferir sempre 
botas com sola anti-derrapante 
para aderência adicional e devemos 
garantir que a bota tenha espaço 
para que os dedos não fiquem 
encavalitados nem que o pé ande a 
dançar lá dentro.

As meias deve ser de um material 
que absorva bem a humidade 
para manter os pés secos, como o 
algodão, e devem proporcionar um 
bom enchimento na sola e calcanhar. 
É sempre boa ideia ter um par de 
meias extra para trocar caso as que 
temos calçadas fiquem molhadas. 
Podemos cobrir as meias com sacos 
de plástico - por mais ridículo que 
pareça, ajudam a proteger os pés da 
água caso as botas a deixem passar.

Uma vez escolhido o tipo de 
vestuário, temos vários tecidos 
impermeáveis à escolha:

À prova de água respirável, 
resistente à água respirável e à 
prova de água não respirável.

Os tecidos à prova de água não 
respiráveis são fortes e duráveis, 
como nylon revestido a poliuretano 
ou PVC.

Fornecem uma excelente protecção 
contra chuvas fortes e não permitem 
que a água penetre, mas do mesmo 
modo também não permitem que o 
suor evapore.

São indicados para actividades 
leves sob chuvas fortes ou grandes 
ventanias. Estes são os tecidos mais 
baratos.

Tecidos resistentes à água 
respiráveis não possuem qualquer 
tratamento contra a água mas por 
serem fortes (como nylon ripstop) 
protegem do vento e de chuvas 
fracas enquanto que não retém o 
suor e permitem que o corpo respire.

São indicados para actividades 
pesadas (corrida, ciclismo, ski) pois 
permitem maior ventilação e por isso 
são também mais apropriados para 
climas mais quentes.

Estas roupas são leves e menos 
volumosas e não tão caras como as 
seguintes, no entanto não fornecem 
protecção adequada para condições 
climáticas mais intensas ou grandes 
períodos de chuva.

Os tecidos mais caros de todos são 

os à prova de água e respiráveis. 
Estes tecidos têm um tratamento 
que impede a penetração da água 
e não impedem a dissipação do 
suor. Não sendo 100% à prova 
de água como os primeiros nem 
perfeitamente respiráveis, são os 
que oferecem melhor relação destas 
duas características e são os mais 
apropriados para a maioria das 
actividades e condições climáticas. 
Existem dois tipos destes tecidos:

laminados (têm uma membrana 
laminada à base de nylon ou 
poliéster) ou revestidos (têm um 
acabamento exterior que evita que o 
tecido absorva a água). 

Para terminar alguns pontos que 
podem ajudar a manter-nos e ao 
nosso equipamento mais enxutos:

•	 Guardar as coisas dentro de 
sacos de plástico, mesmo na 
mochila. Para os equipamentos 
que não podem mesmo apanhar 
água o melhor é investir mesmo 
em sacos estanques zip-loc 
para coisas como a máquina 
fotográfica, o telemóvel, 
outros aparelhos electrónicos, 
documentos, mapas, etc

•	 Usar uma capa de nylon para 

Com tempo adverso temos que ter sempre presente que as condições 
atmosféricas tornam o terreno particularmente perigoso. As pedras 
e rochas ficam escorregadias, tal como os trilhos enlameados e os 
ribeiros podem ganhar correntes fortes bastante rapidamente.
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proteger a mochila da chuva. 
Alguns modelos têm uma capa 
embutida mas é possível comprar 
uma se não for o caso.

•	 Organizar a mochila de modo a 
ficar por cima aquilo que vamos 
necessitar primeiro. Os lanches 
devem ficar sempre à mão, tal 
como a água para beber.

•	Minimizar o número de vezes que 
tiramos a mochila das costas, 
para evitar molhar a parte que 
fica em contacto com o nosso 
corpo.

•	 Não remover a roupa 
impermeável assim que acaba de 
chover. A vegetação irá continuar 
molhada e vai-nos molhar como 
se de chuva se tratasse.

Ah, e um guarda-chuva também 
é um bom utensílio para trazer 
conosco.

O Frio
Com a chegada do Inverno existe 
outro factor a que nos expomos 
além da chuva: o frio!

As baixas temperaturas trazem 
bastante desconforto e é bastante 
importante proteger as mãos, pés, 
orelhas e rosto, pois o corpo tem 
tendência a reduzir o fluxo sanguíneo 
nas suas extremidades para garantir 
o correcto funcionamento dos 
órgãos vitais.

Existem dois grandes perigos 
quando nos expomos ao frio 
extremo: ulceração e hipotermia.

A hipotermia consiste na queda 
de temperatura do corpo abaixo 
de 36ºC e começa por reflectir-se 
com tremores, entorpecimento, 
sonolência, fala ininteligível, 
desorientação e dificuldade em 
caminhar devido a fraqueza 
muscular. A hipotermia requer 
atendimento médico e se não for 
combatida com um reaquecimento 
pode levar mesmo a uma paragem 
cardíaca. O reaquecimento deve 
ser feito gradualmente e não 
repentinamente. A pessoa deve 
ser movida para um local quente, 
coberta com cobertores e, caso 
esteja consciente, beber uma bebida 
quente e não-alcoólica (as bebidas 
alcoólicas tendem a aumentar a 
perda de calor do corpo).

Como dito anteriormente as 
extremidades são as zonas mais 
vulneráveis e as células da pele 
podem chegar a congelar se não 
estiverem protegidas do frio e do 
vento. A isso chama-se ulceração.

A ulceração pode ter dois níveis: 
superficial ou profundo.

O superficial afecta somente a pele, 
que pode ser movida relativamente 
ao tecido inferior, é sentida uma 
dor forte como uma picada e a zona 
torna-se branca ou amarelada. A 
área é insensível ao toque.

Numa ulceração profunda os 
tecidos inferiores são igualmente 
afectados e a pele não se movimenta 
relativamente ao tecido mais 
profundo. A área torna-se dura como 
madeira, insensível e de uma cor 
branco-mármore.

A ulceração deve ser tratada 
aquecendo rapidamente a zona 
afectada. Se possível com água a 
cerca de 40º - 42ºC. A zona afectada 
nunca deve ser friccionada sob 
perigo de danificar a pele e se não 
tiver como se manter aquecido mais 
vale não descongelar a pele para que 
depois esta volte a congelar, isso 

provocaria ainda mais danos na zona 
afectada.

Para evitarmos problemas como 
os descritos há que ser cauteloso 
quando nos aventuramos nos 
campos.

Antes de mais há que ter a noção do 
que é a “sensação térmica”, que é 
aquilo que nos afecta directamente. 
Por exemplo, uma temperatura de 
-1ºC com vento de 40Km/h dá-nos 
uma sensação térmica de -17ºC 
sem vento. Este é um factor a ter 
em conta quando consultamos as 
condições atmosféricas ao preparar 
uma saída.

Devemos vestir-nos com roupa 
escura e/ou colorida que ajuda a 
absorver a luz e ajuda a manter-
nos quentes, ao contrário da roupa 
clara e leve nos ajuda a manter-nos 
frescos no verão. De noite ou de 
manhã cedo devemos usar roupa 
reflectora ou com fitas reflectoras 
caso caminhemos na estrada.

O ideal é vestirmos diversas 
camadas de roupa para podermos 
tirar uma a uma adaptando assim o 
que usamos à temperatura que irá 
variar ao longo do dia.

Ao usar várias camadas de roupa 
quentes e largas estamos como 
que a construir o isolamento de um 
forno. O ar entre cada camada ajuda 
a manter o ar quente junto do corpo.

A melhor escolha para as camadas 
internas são o polipropileno, lã, seda 
ou alguma mistura sintética destes, 
mas o mais importante de tudo 
é que sejam tecidos que ajudem 
a retirar a transpiração da pele e 
mantenham o corpo aquecido (é 
preciso cuidado com o algodão visto 
que ensopa com a transpiração, 
mantém-se ensopado por não 
permitir evaporação e acaba por 
arrefecer a nossa temperatura). Esta 
camada deve ficar confortavelmente 
justa ao corpo.
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As camadas do meio podem ser de 
lã, algodão ou sintéticas e têm como 
objectivo criar diferentes camadas 
de tecido que ajudam a manter o 
corpo aquecido. Como o objectivo é 
manter-nos quentes, estas camadas 
intermédias variam conforme a 
temperatura que formos encontrar.

Externamente deve usar-se um 
paravento de malha entrelaçada 

e impermeável permitindo desse 
modo a evaporação da transpiração. 
Se tiver um fecho de abrir ainda 
melhor porque podemos abri-lo caso 
tenhamos calor.

Tratada a protecção do tronco 
centremos agora atenção nas 
frágeis extremidades do corpo:

Estima-se que um chapéu consiga 
reter 80% do calor que um corpo 
perde no frio. Com a cabeça 

descoberta perdemos mais calor por 
ela do que por qualquer outra parte 
do corpo, por isso costuma dizer-se: 
Se queres manter os pés quentes, 
usa um chapéu!

Também deveremos usar um 
cachecol que cubra o pescoço e 
a cara. Em situações extremas 
podemos usar uma máscara 
como as de ski mas têm o revés 

de a transpiração e 
condensação da 
respiração poderem 
congelar em redor da 
boca.

As orelhas também 
são um ponto bastante 
sensível que convém 
proteger. Um gorro 
protege igualmente a 
cabeça e as orelhas e 
é sempre uma opção a 
considerar. Com uma 
balaclava, apesar de 

ficarmos a parecer um 
ninja, também não teremos frio em 
situações extremas.

Os pés são bastante susceptíveis 
ao congelamento quando estão 
húmidos ou frios e também ficam 
propensos à formação de bolhas se 
as meias ou os sapatos estiverem 
molhados, por isso há que ter 
bastante cuidado para os manter 
secos e arejados.

Podem usar-se dois pares de meias, 

devendo o par interior ser mais leve 
que o exterior.

Em qualquer ocasião devemos 
garantir que a bota consegue 
acomodar os dois pares de 
meias sem que os dedos fiquem 
encavalitados, nem que para isso 
seja necessário usar botas um 
número acima daquele que calçamos 
normalmente.

Para as mãos temos duas opções de 
luvas. Com as de dedos separados 
ganhamos em utilização dos dedos 
mas perdemos em  rentabilidade 
térmica. Com as de dedos 
juntos ganhamos em termos de 
temperatura mas perdemos em 
manobrabilidade. É uma questão de 
escolher qual preferimos.

De qualquer modo temos que 
ter bastante atenção com a 
desidratação das mãos que tendem 
a ficar gretadas e secas. O uso de um 
bom creme hidratante é bastante 
aconselhado em tempo frio, não 
só nas mãos como em toda a pele 
exposta, como as maçãs-do-rosto 
que são muito fustigadas pelas 
baixas temperaturas, por exemplo. 
Mesmo de Inverno não devemos 
descurar o protector solar se vamos 
andar com o corpo exposto e o 
sol brilha. Por estar frio não quer 
dizer que os raios ultravioletas 
não estejam prontos para queimar 
a nossa preciosa pele e a neve 
reflecte-os ainda mais potenciando 
o seu efeito.

Igualmente importante é evitar 
um sobreaquecimento uma vez 
que no Inverno é também possível 
ficar desidratado. Por essa razão é 
bastante importante beber antes, 
durante e depois das caminhadas 
já que o frio age como diurético e 
estimula a urinação e a perda de 
líquidos do corpo.

O ar seco e frio faz-nos perder mais 
líquidos do que aparenta e também 

Estima-se que 
um chapéu 

consiga reter 
80% do calor 

que um corpo 
perde no frio
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compromete a sede que sentimos, 
por isso não nos podemos regular 
por ela para ingerir líquidos.

Um termo com uma bebida quente 
(não-alcoólica) é um excelente 

meio de nos mantermos quentes e 
hidratados.

Quanto à comida existem alguns 
truques ou aspectos a ter em 
consideração:

•	 Se vamos preparar a nossa 
comida no campo o melhor é 
escolher uma que tenha poucos 
passos de preparação. Vamos 
estar de luvas e andar a cortar 
e medir ingredientes acaba por 
dar trabalho demais. Também é 
importante fazer em casa o que 
pode ser feito, como lavar fruta 
ou legumes.

•	 Escolher comida que não 
demore muito tempo a preparar. 
Por exemplo, ferver água em 
tempo muito frio é uma tarefa 
complicada e que consome muito 
combustível.

•	Manteiga, margarina ou azeite. 
Qualquer um fornece a gordura 
e o sabor necessário a uma 
refeição.

•	 Sopas instantâneas. São simples 
de preparar e podem salvar-nos 
de uma hipotermia aquecendo-
nos rapidamente e mantendo-
nos hidratados.

•	 Preferir comida rica em hidratos 
de carbono e gorduras e evitar 
comida rica em proteínas. 

A comida rica em proteínas 
aumenta o consumo de água 
e reduz a tolerância ao frio. 
10 a 15% de calorias oriundas 
de proteínas são suficientes. 
(alimentos ricos em proteína: 
carnes brancas e vermelhas, 
ovos, peixe, lentilhas, grão, 
ervilhas, feijão).

•	 Levar comida rica em gorduras 
como queijo, manteiga de 
amendoim ou grãos de soja. 
Jantares ricos em gordura irão 
manter-nos quentes no saco-
cama e evitam que acordemos de 
noite com fome. Antes de dormir 
não há problema em consumir 
proteínas (o queijo é igualmente 
rico em gorduras e proteínas).

•	 Levar varios pequenos pacotes 
de snacks ricos em hidratos 
de carbono como frutos secos, 
barras energéticas, rebuçados, 
salgadinhos ou biscoitos para 
comer durante o dia.

•	 Ter à mão um conjunto de açucar 
de emergência como barras de 
chocolate ou M&Ms, que são 
rapidamente metabolizados e 
podem ser comidos se alguém 
começar a sofrer de hipotermia 
ou hipoglicémia.

Também ganha principal importância 
sair com companhia e avisar em casa 
acerca do nosso destino. Basta um 
descuido e lá ficamos no fundo de 
uma ravina com uma perna partida e 
sem rede no telemóvel...

3 companheiros é bom, 4 é perfeito 
- se alguém se aleijar um deles tem 
que ir buscar socorro. Se forem 3 fica 
o 3º com o ferido. Se houver um 4º, 
acompanha quem vai pedir socorro.

Um outro cuidado que devemos ter 
é com as mudanças de temperatura 
a que nos expomos. Quando 
estamos em casa ou dentro do 
carro com o aquecimento ligado 

vamos tirando camadas de roupa 
para nos adaptarmos à temperatura 
ambiente, mas quando saímos 
para o exterior não nos podemos 
esquecer de nos voltarmos a 
agasalhar. Toda a gente sabe que 
são estas mudanças de temperatura 
que mais nos afectam no dia-a-dia, 
mas muita gente continua a descurar 
este ponto.

A Cache
Com o advento da chegada das 
chuvas, as caches ficam sujeitas às 
intempéries e às inundações e por 
isso existem alguns pontos a ter 
em consideração, tanto enquanto 
geocachers que procuramos caches, 
como enquanto owners que temos 
as nossas “meninas” sujeitas aos 
caprichos do Outono e Inverno.

Recipiente
O mais importante no que toca a 
manter a água do lado de fora do 
recipiente, é o próprio recipiente em 
si.

Todos já vimos dezenas, centenas ou 
milhares de recipientes diferentes, 
uns de melhor qualidade, outros 
mais bem disfarçados ou outros 
ainda com alta-tecnologia envolvida. 
Seja como for, uma das principais 
preocupações ao escolher um 
recipiente é se vai ser submetido às 
forças da natureza, e se assim for 
convém que seja estanque à água.

As melhores opções passam sempre 
por um recipiente que tenha sido 
concebido para conter precisamente 

Os pés são bastante 
susceptíveis ao 
congelamento 
quando estão 
húmidos ou frios
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líquidos. Se foi desenhado para ter 
líquidos lá dentro sem derramar, 
também será capaz de os manter do 
lado de fora sem problemas.

Se temos dúvidas relativamente 
à concepção do recipiente, 
devemos concentrarmo-nos em 
verificar se tem um vedante que 
trate do isolamento da tampa. É 
importante que o vedante fique 
sob pressão de ambas as partes 
para que vede eficazmente. Por 
outro lado se for muito duro e não 
se moldar à pressão, não irá vedar 
convenientemente.

Saco plástico exterior
Outra das coisas que se vê muito nas 
caches é o eterno saco de plástico 
que as envolve. Um saco de plástico 
pode até ajudar a manter a água 
fora do recipiente mas devemos ter 
em conta que estando no meio de 
pedras ou troncos, ao fim de meia 
dúzia de visitas vai-se rasgar, a água 
vai entrar e então o saco além de 
ser permeável à água passa a ter o 
efeito contrário: deixa-a entrar para 
junto do recipiente e não a deixa sair. 
Por isso, se pudermos, mais vale 
investir num recipiente melhor do 
que num saco de plástico que ao fim 
de algumas utilizações passa a ser 
lixo em vez de um elemento de valor 
na nossa cache.

Logbook
O logbook em si também pode ser à 
prova de água. Existem marcas que 
vendem blocos de notas resistentes 
à água (por ex: Rite in the Rain) mas 
têm um custo bastante mais elevado 
que um normal bloco de notas e por 
isso nem toda a gente está disposta 
a abrir os cordões à bolsa. Assim, 
a melhor opção para proteger o 
logbook é colocá-lo dentro de um 
saco zip-loc de modo a protegê-lo da 
humidade que poderá entrar dentro 
do recipiente.

Adsorvente

Há que goste também de incluir 
um saquinho de sílica-gel junto do 
logbook para eliminar a humidade. 
É um bom procedimento até certo 
ponto. Devemos ter em conta que a 
sílica-gel retém até um máximo de 
30% do seu peso em humidade, por 
isso nunca irá compensar a entrada 
de água dentro do recipiente, 
apenas será útil relativamente 
a alguma humidade que possa 
aparecer no junto ao logbook. Mais 
que isso irá ficar ensopada e perde 
completamente a sua capacidade 
adsorvente (a sílica-gel pode ser 
regenerada sob algumas condições, 
mas perderá sempre capacidade 
adsorvente).

Material de escrita
Relativamente ao material de 
escrita, o que melhor para colocar 
numa cache que um lápis? As 
esferográficas acabam por secar 
ou rebentar o que ainda é pior. 
Pessoalmente acho que é mais fácil 
que quem procura a cache tenha 
um bom material de escrita que lhe 
faça o serviço na perfeição, do que 
esperar que o material de escrita 
que está na cache o salve de um 
eventual logbook encharcado.

Existem várias opções à escolha, 
umas mais eficazes que outras.

•	 Na base das opções temos o 
lápis. É barato, simples de usar, 
escreve até de cabeça para 
baixo, mas não escreve em 
papéis molhados (excepto em 

papéis do tipo Rite in the Rain, 
onde continuam a funcionar na 
perfeição). É a melhor opção para 
colocar dentro de uma cache.

•	 Depois temos as simples 
esferográficas, como a eterna 
BIC por exemplo. É uma opção 
barata mas dentro de uma cache 
irá acabar por secar ou rebentar 
se tiver muito calor e também 
não escreve em papel molhado 
porque a sua tinta é à base de 
óleo.

•	 A opção seguinte são as canetas 
do tipo roller-ball com tinta à 
base de água, que escrevem 
em papel molhado e são uma 
excelente opção para se ter 
enquanto caneta pessoal, mas 
demasiado caras para serem 
encontradas dentro das caches.

•	 Depois temos canetas com tinta 
de gel. Escrevem bastante grosso 
e têm um consumo de tinta 
bastante grande, mas também 
escrevem em papel molhado. 
Ter uma destas enquanto caneta 
pessoal é só uma questão de 
preferência.

•	 Existem ainda canetas de feltro. 
Há com bico fino, outras com 
bico mais grosso, também 
escrevem em papel molhado e só 
dependem do gosto pessoal para 
se usar uma destas.

•	 No topo da lista de preços e, 
pessoalmente, completamente 
fora das escolhas estão as 
canetas de tinta permanente, 
ou canetas de pena ou de fonte 
como são chamadas. São caras 
e pouco práticas porque largam 
tinta por todo o lado. São mais 
dignas de figurar num escritório 
no seu suporte do que num 
casaco e muito menos dentro de 
uma cache.
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O local do recipiente
O owner é soberano no que toca à 
colocação do recipiente, mas por 
vezes pode não prever o efeito das 
chuvas no que toca a manter o seu 
recipiente fora do alcance da água. 
Obviamente nesta secção não se 
pretende abordar os recipientes 
submersos propositadamente. 
Nesses o owner provavelmente 
terá tido o cuidado de utilizar um 
recipiente perfeitamente estanque. 
Relativamente aos outros:

Será sempre de evitar locais cuja 
função seja passar lá a água. Tenho 
visto várias caches colocadas dentro 
de canais de escoamento de água. A 
sério, se existe um muro que separa 
um terreno alto de um mais baixo, 
vai ter buracos deixados em aberto 
que servem para que a água passe 
sem derrubar o muro. Ao colocar lá 
uma cache, é o mesmo que colocá-
la no leito de um rio. O mesmo se 
passa se colocarmos a cache num 
buraco cavado numa rocha e que 
fique voltado para cima (as marmitas 
por exemplo). Se não houver uma 
abertura por baixo a água não terá 
por onde sair, vai encher o buraco e 
submergir o recipiente.

A escolha ideal será sempre um 
local abrigado da chuva e onde o 

recipiente fique fora do alcance da 
água que possa eventualmente 
acumular-se. Por vezes basta 
colocá-lo por cima de uma pedra 
para que não fique em contacto com 
o solo que é mais susceptível de 
ensopar.

A posição do recipiente
Aqui está uma coisa tão simples e 
que muitas vezes simplesmente não 
nos lembramos.

Se colocarmos o recipiente com a 
tampa para baixo minimizamos a 
quantidade de água que ele é capaz 
de acumular no seu interior, caso ela 
entre. Por exemplo: um recipiente 
de 2 litros na sua posição normal 
tem uma capacidade para manter 
2 litros de água no seu interior. 
Um recipiente de 2 litros virado de 
cabeça para baixo apenas mantém 
no seu interior a quantidade de água 
que a sua tampa retiver...

Ao procurar uma cache
Por vezes, ao retirarmos uma cache 
do seu esconderijo e ao abri-la 
estamos a sujeitá-la à chuva ou 
à humidade que eventualmente 
esteja depositada no seu exterior. 
Neste caso não há nenhum truque 
ou qualquer outra medida a tomar 
que não seja o termos cuidado para 

minimizar esse efeito. Tentar fazer o 
possível para não molhar o logbook 
com as nossas mãos molhadas 
de revirar folhas e pedras para 
encontrar a cache e tentar que o 
reipiente não apanhe chuva no seu 
interior...

Manutenção
A manutenção, é um factor bastante 
importante para manter uma cache 
activa. Estar atento aos registos 
online, principalmente na época das 
chuvas é um passo importante para 
uma manutenção rápida e eficiente 
de modo a que a cache esteja o 
menor tempo possível desactivada.

Apesar de muita tinta correr 
relativamente à manutenção de 
caches alheias, não me parece que 
alguém reclame por limparmos 
a humidade do interior de uma 
cache e colocarmos um logbook de 
emergência novinho em folha dentro 
de um zip-loc, se tivermos um 
disponível.

Filipe Nobre
-MightyReek

A manutenção, é um factor bastante importante para manter uma 
cache activa. Estar atento aos registos online, principalmente na 
época das chuvas é um passo importante para uma manutenção 

rápida e eficiente
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Chega ao fim mais uma 
grande edição da Mini 

Super Liga Geopt.org 2012, 
numa organização que levou 
geocachers do Norte ao Sul do 
país a acorrer em massa aos 
recintos onde decorreram 28 
jogos para apurar a melhor 
equipa de futsal do geocaching 
nacional.

A Zona Norte, com 5 equipas 
inscritas foi a mais competitiva 
de todas. A equipa 20Cachar 
cedo começou a resolver o 
apuramento e a depender apenas 
de si própria para conquistar o 
passaporte para a final.

Depois da desclassificação 
administrativa da equipa DNF 
Sports, por utilização indevida 
de um jogador não inscritou, 
qualificaram-se para a final em 

Ferreira de Zêzere as equipas 
20Cachar e Ahriman’s.

Na Zona Centro, com as duas 
equipas inscritas à partida 
qualificadas para a Fase 
Final, os campeões nacionais 
do ano passado, os Online, 
superiorizaram-se como seria de 
esperar aos Descipulos do Priapo, 
vencendo 3 das 4 partidas, 
consentindo apenas um empate 
na primeira ronda. 

Na Zona Sul o equilíbrio foi a 
nota dominante e desengane-se 
quem olhar simplesmente para 
a classificação final. No final, 
qualificaram-se as duas equipas 
mais consistentes, a Green Team 
que pela primeira vez chega 
à fase final e o GeoRibatejo, 
vice-campeões da edição do ano 
passado.

Já na fase final da edição 2012 

da Mini Super Liga Geopt, em 
Ferreira de Zêzere, o equilibrio 
foi a palavra chave do dia. Com 
equipas a lutar renhidamente 
pela passagem às Meias Finais, 
houve jogos emocionantes, 
e disputas acaloradas que 
mexeram com os mais de 50 
adeptos presentes no recinto. 
No final, a vitória do torneio 
sorriu à estreante Green Team, 
com o capitão Hugo Vidal a 
levantar a taça celebratória no 
final do encontro com a equipa 
sensação do torneio, a 20Cachar. 
O capitão da equipa Green Team, 
Hugo Vidal, haveria, também, de 
arrecadar o prémio de Melhor 
Marcador do torneio, com 9 
golos, ficando a bola de prata 
para o Helder Pereira, da equipa 
GeoRibatejo, com 8 golos. 

O RESCALDO



Apuramento Zona Norte

Jogos

GORDOS E FEIOS 0 4 DNF SPORTS

20CACHAR 1 0 GEOBORDEL

DNF SPORTS 1 1 20CACHAR

GEOBORDEL 2 3 AHRIMAN’S

20CACHAR 2 1 AHRIMAN’S

GORDOS E FEIOS 2 2 GEOBORDEL

GEOBORDEL 1 2 DNF SPORTS

AHRIMAN’S 2 1 GORDOS E FEIOS

GORDOS E FEIOS 1 4 20CACHAR

AHRIMAN’S 1 4 DNF SPORTS

Tabela Classificativa

 EQUIPA J V E D GM GS PTS

1º DNF SPORTS1 4 3 1 0 11 3 10

2º 20CACHAR 4 3 1 0 8 3 10

3º AHRIMAN'S 4 2 0 2 7 9 6

4º GEOBORDEL 4 0 1 3 5 8 1

5º GORDOS E FEIOS 4 0 1 3 4 12 1

Melhores Marcadores

EQUIPA JOGADOR GOLOS

DNF SPORTS1 20VER 5

GEOBORDEL Nuno 4

20CACHAR Brunolsg 4

DNF SPORTS Kinder 3

AHRIMAN'S Tozé 3

GORDOS E FEIOS Raul 3

AHRIMAN'S Friz 2

1  A Equipa DNF SPORTS foi desqualificada devido à utilização de um jogador não inscrito em tempo útil. Todos os resultados obtidos foram considerados nulos 
pela organização.
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Apuramento Zona Centro

Jogos

OS DESCIPULOS DO PRIAPO 2 2 ONLINE

ONLINE 3 0 OS DESCIPULOS DO PRIAPO

OS DESCIPULOS DO PRIAPO 1 2 ONLINE

ONLINE 1 0 OS DESCIPULOS DO PRIAPO

Tabela Classificativa

 EQUIPA J V E D GM GS PTS

1º ONLINE 4 3 1 0 8 3 10

2º OS DESCIPULOS DO PRIAPO 4 0 1 3 3 8 1

Melhores Marcadores

EQUIPA JOGADOR GOLOS

ONLINE frutasAka 5

OS DESCUPULOS 
DO PRIAPO Belakiano 2

OS DESCUPULOS 
DO PRIAPO Karbonkid 1

ONLINE Machado445 1

ONLINE Marcelino (Team 
RitaLopz) 1

ONLINE cr235 1
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Apuramento Zona Sul

Jogos

TEAM GEO-MOSCATEL 0 2 GREEN TEAM

TEAM GEO-MOSCATEL 0 1 GEORIBATEJO

GREEN TEAM 2 1 GEORIBATEJO

GREEN TEAM 2 0 TEAM GEO-MOSCATEL

GEORIBATEJO 4 2 TEAM GEO-MOSCATEL

GEORIBATEJO 2 1 GREEN TEAM

Tabela Classificativa

 EQUIPA J V E D GM GS PTS

1º GREEN TEAM 4 3 0 1 7 3 9

2º GEORIBATEJO 4 3 0 1 8 5 9

3º TEAM GEO-MOSCATEL 4 0 0 4 2 9 0

Melhores Marcadores

EQUIPA JOGADOR GOLOS

GREEN TEAM Prodrive Jr 6

GEORIBATEJO Shesuhed 3

GEORIBATEJO Bmps2003 2

GREEN TEAM Hulkman 1

TEAM GEO-MOSCATEL NuCa Team 1

TEAM GEO-MOSCATEL O Santo 1
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MINI
SUPER LIGA

GeoPT.org 2012

Final de Ferreira de Zêzere - GC41PKV

1  A equipa AHRIMAN’s foi apurada por eliminação da equipa DNF SPORTS na fase de qualifação regional, zona Norte. No entanto, não compareceu na final de 
Ferreira de Zêzere, sendo que a organização decidiu desclassificar a equipa, e compensar com dois jogos as outras equipas do grupo.

GRUPO 1

AHRIMAN’S1

GEORIBATEJO

OS DESCÍPULOS DE PRÍAPO

JOGOS

JOGOS

OS DESCIPULOS DE 
PRIAPO 0 4 GEORIBATEJO

GEORIBATEJO 6 0 OS DESCIPULOS DE 
PRIAPO

JOGOS

JOGOS

GREEN TEAM 0 0 20CACHAR

GREEN TEAM 3 0 ONLINE

20CACHAR 3 1 ONLINE

GRUPO 2

GREEN TEAM

20CACHAR

ONLINE

 EQUIPA J V E D GM GS PTS

1º GEORIBATEJO 2 2 0 0 10 0 6

2º OS DESCIPULOS DE PRIAPO 2 0 0 2 0 10 0

-- AHRIMAN’S - - - - - - -

 EQUIPA J V E D GM GS PTS

1º GREEN TEAM 2 1 1 0 3 0 4

2º 20CACHAR 2 1 1 0 3 1 4

3º ONLINE 2 0 0 2 1 6 0
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Equipas Apuradas
Zona Norte

AHRIMAN’S1

20CACHAR

Equipas Apuradas
Zona Centro

ONLINE

OS DESCÍPULOS DE PRÍAPO

Equipas Apuradas
Zona Sul

GREEN TEAM

GEORIBATEJO



MEIAS FINAIS

Jogos

GREEN TEAM 4 0 OS DESCÍPULOS DO PRIAPO

GEORIBATEJO 1 1* 20CACHAR

* A equipa 20Cachar venceu o seu jogo na decisão dos penalties, com 2 penalties convertidos contra 0 da equipa GeoRibatejo.

FINAL

Jogos

GREEN TEAM 1 0 20CACHAR
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O Dia Seguinte
Crónica da Final
O pavilhão de Ferreira do Zêzere foi pelo 
segundo ano consecutivo o palco da final 
da Mini Super Liga Geopt. Das 10 equipas 
inscritas, apenas 6 almejaram chegar à final.

20CACHAR + Ahriman’s 
[Zona Norte]; 

On-line + Descípulos de 
Príapo [Zona Centro]

Green Team + GeoRibatejo 
[Zona Sul].

Divididas por dois grupos, 
com uma equipa de cada 
uma das três zonas, o 
sorteio do Grupo 1 teve 
o capricho de reúnir os 
segundos classificados de 
cada fase regional. Com a 
desistência anunciada dos 
Ahriman’s por insolvência 
da SAD, o GeoRibatejo 
e os Descípulos do 
Príapo qualificaram-se 
automaticamente para 
as meias-finais, pelo que 
as vitórias dilatadas por 
6-0 e 4-0 favoráveis aos 
do Ribatejo são o espelho 
de um grupo menos 
competitivo onde não havia 
grandes decisões a tomar.

Com as contas arrumadas 
no grupo 1, as grandes 
emoções viravam-se 
para o grupo 2, onde os 
três vencedores de cada 
uma das zonas da Fase 
Regional, esgrimiam 
argumentos para avançar 
para as meias-finais. O 
jogo de abertura entre 
a Green Team e os 
20CACHAR deu o mote 
para a o grande equilíbrio 

que havia no grupo, 
terminando, tal como 
começou, com o placard 
em branco. Apesar das 
várias oportunidades 
perdidas para ambos os 
lados, era notório que 
ninguém queria perder o 
jogo, pois sendo o próximo 
adversário de ambos os 
On-line, campeões em 
título, este jogo poderia 
à-priori ser decisivo para a 
passagem às meias-finais.

Estando tudo em 
aberto, foi com enorme 
expectativa que decorreu 
o confronto entre os On-
line e a Green Team (com 
estes a equipar de azul 
devido a ambos equiparem 
de verde). Com alguma 
surpresa os Green Team 
adiantam-se no marcador 
com um potente remate 
do meio da rua do Fade 
2 Black. Com o 2-0 por 
João Carretas, a Green 
Team impunha-se não só 
definitivamente no jogo, 
mas assumia-se também 
com uma palavra a dizer na 
disputa do torneio. O 3-0 
final alcançado novamente 
por Fade 2 Black, veio 
não só selar um resultado 
muito inesperado como 
qualificar automaticamente 
a Green Team para as 
meias-finais.

Com este cenário, os 
campeões de 2011, 
necessitavam de vencer 
no último jogo do 
grupo aos 20CACHAR, 
enquanto que a estes um 
empate seria suficiente 
para seguir em frente 
nesta liga. Aguardava-
se aqui pelo jogo mais 
competitivo e emotivo 
da fase de grupos. No 
campo, a competitividade 
correspondeu às 
expectativas. Os 
20CACHAR inauguraram o 
marcador mas a resposta 
dos On-line não tardou. 
Com 1-1 ao intervalo 
ninguém arriscaria 
prognósticos para o 
resultado definitivo. Na 
parte final do jogo os On-
line tiveram que correr 
atrás do prejuízo porque 
o empate não lhes era 
suficiente. Aproveitando 
inteligentemente esse 
avanço no terreno, com 
o próprio guarda-redes 
a dar apoio à frente, os 
20CACHAR tiraram partido 
do conta-ataque e em duas 
transições rapidíssimas 
conseguiram marcar 
mais dois golos fazendo 
o resultado definitivo 

de 3-1. Desta forma 
dramática, os On-line 
ficavam definitivamente 
eliminados da edição deste 
ano da Mini Super Liga 
Geopt, e da possibilidade 
de revalidarem o título.

O primeiro jogo das meias 
finais colocou frente 
a frente a Green Team 
(vencedor do grupo 2) com 
os Descípulos de Príapo 
(segundos classificados do 
Grupo 1), e sem surpresa 
a Green Team carimbou 
o passaporte para a final 
com um hat-trick do 
capitão Prodrive Jr, que 
assim se sagrou o melhor 
marcador do torneio com 9 
golos em 8 jogos.

A outra meia-final 
pôs frente a frente o 
GeoRibatejo (vencedor 
do Grupo 1) contra os 
20CACHAR (segundos 
classificados do Grupo 2), 
naquilo que seria o jogo 
mais equilibrado de todo 
o torneio, e que só foi 
resolvido nas marcações 
dos penalties depois de 
um inconclusivo 1-1 no 
tempo regulamentar com 
o empate do GeoRibatejo 
a surgir já no caír do pano 
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saído dos pés da arma-
secreta FSena. Muita 
emoção na marcação das 
penalidades, com o capitão 
NunoGil e o goleador 
Shesuhed a falharem 
os penalties decisivos 
do GeoRibatejo. Mérito 
para o guarda-redes 
Cláudio dos 20CACHAR 
principal responsável pela 
eliminação do GeoRibatejo.

Chegava assim a hora 
da tão aguardada final, 
que colocaría frente a 
frente a Green Team e os 
20CACHAR. De ambos 
os lados era notória a 
determinação e a vontade 
de vencer! Fora de campo 
ouviam-se palmas e 
hinos de incentivo às 
duas equipas, num jogo 
que prometia uma franca 
disputa pelo título.

A Green Team apostou no 
cinco de base e mostrou-
se irredutível no ataque. 
Nos primeiros minutos do 
jogo, e depois de uma bola 
à trave da baliza nortenha, 
aos 3:47 Joao Carretas 
concretizava e abria o 
marcador a favor da Green 
Team. Na segunda parte os 
20CACHAR mostraram-se 
mais agressivos, tentando 
o tudo por tudo já sem 
nada a perder, mas a 
defesa em bloco da equipa 
do sul e os sucessivos 
contra-ataques, 
determinaram o 1-0 que 
acabaria por inscrever o 
resultado definitivo desta 
final.

Fair play e desportivismo 
reinaram em campo, onde 
também brilhou uma 
presença constante da 

equipa de reportagem ao 
serviço do geopt. As flash 
intreview’s entre jogos 
deram sucessivamente voz 
aos capitães, marcadores 
e guarda-redes de 
cada equipa, onde foi 
expressada de forma 
unânime a satisfação 
em participar e o bom 
ambiente vivido durante 
esta excecional manhã 
desportiva em Ferreira do 
Zêzere!

Aplauso para todas as 
equipas que participaram 
neste torneio, desde a fase 
eliminatória até à final. Um 
especial agradecimento 
ao Stig Group que, pelo 
segundo ano consecutivo, 
tomou brilhantemente 
as rédeas da organização 
desta final, com o apoio 
presencial da Junta de 
Freguesia de Ferreira 
do Zêzere representada 
pelo Sr. Presidente, Pedro 
Alberto.

Marcamos encontro para 
o próximo ano para a 
terceira edição da Mini 
Super-Liga Geopt.

Oscar Migueis
- Migueis

A equipa vencedora, Green Team, a fazer a festa da consagração
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Geotalk
Pedro Alberto
No encerramento da Mini Super Liga Geopt 
2012, a GeoMagazine conseguiu trocar dois 
dedos de conversa com o Presidente da 
Junta de Ferreira de Zêzere, Pedro Alberto.

Flora Cardoso - Pedro, 
é bom receber estes 
eventos em Ferreira do 
Zêzere?

Pedro Alberto - Sem 
duvida que é sempre uma 
mais valia para a câmara, 
ter cá gente de fora, 
dar a conhecer o que cá 
temos, a nossa natureza, 
o nosso pouco turismo, 
que agora, lentamente vai 
evoluindo, mas é sempre 
bom, as pessoas ficam a 
conhecer uma pequena 
vila no centro de Portugal, 
que tem uma beleza fora 
do comum. Como eu digo, 
Ferreira é um jardim!

Relativamente ao 
desporto, vocês têm 
instalações espetaculares, 
muito acima da média. 
Ferreira do Zêzere tem 
de facto esta cultura 
desportiva de incentivar a 
juventude ao desporto?

Tem, tem bastante cultura 
desportiva, alias, temos 
muitos equipamentos a 
nível do concelho, não 
só no sentido da vila, 
pena é, não serem mais 
aproveitados, de qualquer 
das maneiras, para ficarem 
com a ideia, para alem 
deste pavilhão temos 
mais dois, e temos cinco 
polidesportivos espalhados 
pelo concelho. Estes 
não cobertos, mas com 

balneários de apoio, água 
quente, mais o estádio 
municipal. Acho que a 
nível de infraestruturas 
desportivas, tem até 
demais, se calhar, para 
a dimensão do nosso 
concelho e população, 
mas, pelo menos, são 
infraestruturas que estão 
a funcionar diariamente, 
principalmente a 
piscina. Sempre que há 
a possibilidade de ter  cá 
alguém de fora, que possa 
utilizar as instalações, 
estão sempre disponíveis.

Significa que para a Mini 
Super Liga de 2013, para 
o ano, podemos contar 
convosco, para nos 
receber aqui nas Meias 
finais e Finais?

Com certeza, eu penso 
que sim, não está fora de 
questão, e se começarem 
a tratar já das coisas, 
com mais antecedência, 
podiam-se fazer coisas 
mais engraçadas ainda, 
fazer uma visita ao 
concelho, ou outras mais 
valias, com tempo far-se-ia 
mais do que já se fez.

Ferreira do Zêzere de 
uma forma geral, é uma 

autarquia dinâmica e 
até o próprio GeoPT já 
contactou várias vezes 
convosco. Vêm com bons 
olhos a possibilidade de se 
organizar aqui um evento 
com mais substância, 
qualquer coisa que possa 
ser mais prolongada, 
com mais que um dia, e 
com outras atividades 
tipo desporto aventura, 
visitas guiadas? Estaria a 
autarquia disponível para 
ajudar?

Sim, eu penso que sim, tal 
como disse acima, com 
antecedência conseguimos 
dar mais daquilo que cá 
temos. Toda a gente sabe 
as dificuldades que o pais 
está a atravessar, mas 

de qualquer maneira há 
sempre um pouco mais 
para dar, sempre tratado 
com tempo, como é logico.

O Geocaching aqui em 
Ferreira do Zêzere é um 
hobbie bastante ativo. 
Tem algum impacto no 
concelho?

Tem, tem tido muito. 
Engraçado que fui eu 
que lancei a brincadeira e 
este jogo à uns tempos, 
apesar de ter colocado 
muitas caches, não estou 
registado, tenho feito 
Geocaching, mas sem 
estar registado, e tenho 
cerca de 20 colocadas.  
Foi uma brincadeira, um 
planeamento de umas 
ferias desportivas que a 

Pedro Alberto na entrega das medalhas aos vencedores
Ferreira do 
Zêzere é um 
jardim lindo!
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câmara realiza todos os 
verões para os mais novos 
do concelho em que eu 
lancei a proposta de fazer 
Geocaching. Ninguém sabia 
o que era o Geocaching. 
Acabámos por descobrir, 
fizemos grupos com 3 ou 
4 caches que estavam 
aqui perto e com um GPS 
pessoal, com os colegas 
de desporto da câmara, 
assim começamos a pouco 
e pouco a dar a conhecer 
aos mais novos. Neste 
momento já temos mais 
de cem caches no  nosso 
concelho, o que é muito 
bom e sabemos que chama 
muita gente. Alias, penso 
que o Geocaching é dos 
jogos que muita gente 
devia aproveitar ao nível 
de autarquia porque é um 
jogo que trás muita gente 
às terras. Tendo condições 
e sendo caches muito bem 
colocadas, mostra tudo o 
que possa ter de turismo 
histórico e aqui temos uma 
pequena prova no nosso 
concelho, temos ai caches 
espetaculares tendo em 
conta os sítios onde elas 
estão. Incluem história, 
a parte desportiva, e a 
beleza natural , a nossa 
paisagem do rio Zêzere, 
a nossa albufeira,  acho 
que é espetacular para 
quem conhece. Isso é 
uma mais valia para o 

próprio concelho. Alguns 
ainda não perceberam 
o que é o Geocaching e 
vão estragando algumas 
caches que aparecem, mas 
acho que com o tempo…

Mesmo ao nível da 
própria colocação das 
caches, fazendo-o de 
forma coordenada com a 
própria autarquia, com o 
vosso conhecimento, com 
umas ideias conjuntas, 
para focar alguns pontos 
principais de visita, seria 
interessante.

Certamente. Espero para 
2013 fazer um pequeno 
PowerTrail, uma rota que 
irá juntar um circuito de 
pedestrianismo e BTT, 
vai ser muito giro. Será a 
Rota das Fontes e vai ser 
muito giro, vão ver fontes 
com 400 e 500 anos de 
história, por sítios onde se 
aproveita a beleza natural 
para fazer uma caminhada 
ou BTT. Todas vão ser 
relativamente fáceis 
de encontrar de carro 
mas poderão ter que se 
deslocar em alguns sítios 
100 ou 200 metros. Estou 
a preparar-me no próximo 
ano para lançar o “Centro 
de Saúde” que é um projeto 
que temos no centro de 
saúde e numa das turmas 
da escola aqui de Ferreira 
do Zêzere, da qual já estão 
neste momento, nas zonas 

das ribeiras que desaguam 
no rio Zêzere, 10 caches 
colocadas, em parceria 
com a freguesia, a escola, 
a câmara, e o centro de 
saúde.

Então é um projeto 
educativo, inclusivo e 
social?

Precisamente. A parte 
da escola faz o trabalho 
histórico, pesquisa os 
textos; a autarquia apoia 
na logística e colocação e 
o centro de saúde fornece 
algum material também e 
já vamos com o 3º projeto. 
Geralmente são grupos de 
10.

Quem faz a manutenção 
e monitorização dessas 
caches colocadas?

Normalmente é quem as 
registas, ficam registadas 
num nome, agora não me 
lembro, não decorei essa 
parte [n.d.n.r. LG-FZZ]. 
Ainda há pouco fomos 
fazer manutenção das do 
rio, que precisamos de ir de 
barco, elas estão colocadas 
na zona das ribeiras, e as 
chuvas…

Mas há um planeamento, 
não é?

Sim, claro, há um 

planeamento, não quer 
dizer que uma ou outra 
não estejam algum tempo 
a aguardar manutenção, 
são locais de difícil acesso 
por terra. De verão ainda 
se vai de canoa fazer 

manutenção, agora nestas 
alturas só de barco. A 
distancia ainda é grande, 
estamos a falar de 15 a 
18km da albufeira até ao 
local onde estão colocadas. 
Mas a vontade vai 
continuar, neste próximo 
verão já está planeado 
mais uma atividade 
de Geocaching com os 
miúdos. Nestas que estão 
aqui em volta da nossa vila, 
fazemos em grupos para 
eles perceberem o que é e 
explicar-mos, dar-mos as 
boas regras de Geocaching, 
e, principalmente, 
não estragarem se 
encontrarem alguma vez.

Então, Ferreira do Zêzere 
definitivamente apoia o 
Geocaching?

Penso que não há dúvida 
nisso, participem! Os 
geocachers serão sempre 
bem vindos a esta região. 

Obrigada, até breve, até 
para o ano, se não for 
antes.

Espero para 2013 fazer um 
pequeno PowerTrail
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Crónicas de um
VELHO DO RESTELO

Restelo, Lisboa, Dezembro 2012

É a olhar para a janela e a vislumbrar 
o Tejo ao fundo do casario deste 
bairro antigo de onde partiram os 
nossos navegadores em busca 
de novos mundos que escrevo 
esta crónica. Esses navegadores, 
portugueses de alma e coração, e 
dos quais herdamos o gosto pelo 
desconhecido, pela aventura, pela 
descoberta e pelo enriquecimento 
da alma com o sabor de missão 
cumprida. Hoje, tal como nessa 
altura, é isto que nos distingue dos 
demais povos.
Hoje, quase 13 anos depois do 
aparecimento do Geocaching, quase 
12 desde a sua chegada a Portugal 
e quase não-sei-quantos desde que 
o conheço, tudo é diferente, tudo 
mudou, mas o espírito é o mesmo 
desde então. Tal como os nossos 
antepassados usaram técnicas de 
navegação inovadoras para chegar 
a novos mundos, nós usamos as 
tecnologias actuais para chegar 
a novas caches. Tal como eles 
deixavam um marco em novas terras, 
nós deixamos a nossa assinatura no 
logbook. Tal como eles voltavam para 
contar a sua história, nós escrevemos 
um log online.

Apesar de o espírito não ter mudado 
ao longo dos séculos, as sociedade 
mudam agora a uma velocidade 
aterradora, ninguém as consegue 
acompanhar. Todos os dias novos 
produtos saem para o mercado, as 
tecnologias são o motor de muitas 
economias e todos se tornaram 
dependentes delas. Hoje ninguém 
envia uma carta em papel, ou 
revela um rolo fotográfico. E não é 
preciso recuar muito no tempo para 
encontrarmos grandes diferenças, 
bastam 10 anos. E em 10 anos, 
também as pessoas mudaram, 
afectadas cada vez mais pela 
sociedade que as leva a fazer o que 
ela quer. E no Geocaching, o que 
mudou em 10 anos? Tanta coisa.
Um geocacher saia de casa de manhã 
e fazia 300km para ir procurar uma 
cache, voltando a casa ao fim do dia 
satisfeito com a aventura e com o 
seu found. Hoje, tem que desligar o 
som do aviso de proximidade de uma 
cache para não parecer um toque do 
telefone, de tão insistente que é.
Um geocacher encontrava uma cache 
e partilhava a história com todos os 
outros geocachers, escrevia um log 
detalhado, colocava fotos, escrevia no 
seu blog, escrevia um artigo e ainda 
contava todos os pormenores nos 

encontros com os amigos. Hoje, faz 
um conjunto de caches a pé à beira 
de um caminho, e quando volta para 
o carro já se esqueceu onde estavam 
parte das 27 caches que encontrou 
nas ultimas duas horas.
Quando saia uma cache, era uma 
festa. Todos os pormenores eram 
verificados com detalhe (quem era 
o owner, os atributos, os waypoints 
adicionais, as fotos do listing, 
etc), e preparada uma caçada ao 
milímetro, nem que para isso se 
levasse semanas. Hoje, sai uma 
cache às 2h da manhã, o geocacher 
calça umas botas sem apertar os 
atacadores, veste um casaco por 
cima do pijama, pega no telemóvel 
e na chave do carro e lá vai ele sem 
saber muito bem para onde. Meio a 
dormir chega à cache, faz o log, volta 
para casa e para a cama, e dorme. Na 
manhã seguinte acorda e lembra-se 
vagamente de algo, mas acaba por 
logar como “TFTC” ou “Mais uma” 
ou ainda o “Incha” ou mesmo “o 
estupido do cão do terreno privado que 
atravessei não se calava”.
Quando era publicada uma cache e 
havia dois ou três geocachers que 
lá iam e pisavam uns arbustos a 
mais, o owner era capaz de arquivar 
a cache para que a flora fosse 
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preservada e que o Geocaching não 
provocasse impacto na mesma. Hoje, 
colocam-se caches em locais do mais 
irresponsável que se possa imaginar. 
E quando vem alguém entendido na 
matéria avisar “deviam retirar a cache 
pois está a afectar determinada cena”  
esse alguém ainda é mal tratado e 
corrido para não chatear mais.
Se antes o que interessavam eram os 
locais e o desfrute dos mesmos, hoje 
o que interessa é a cache, o plástico, 
o parafuso, a garrafa de água ou o 
compal, ou lá o que seja.
Se antes o lema era “não tires mais 
que fotos e não deixes mais que 
pegadas” hoje o lema é “graffita o 
mais que puderes para que o local fique 
bem assinalado”. 
Ao fundo passa agora um navio, 
devagar, quase ao sabor da corrente. 
Imagino quanta daquela água já ali 
terá passado, quantas gotas deste 
oceano terão subido ao céu e descido 
novamente para novamente ali 
passar, mesmo diante dos nossos 
olhos. As gotas passam, mas a 
História fica. E um dia os meus filhos 
ou netos irão certamente pensar 
“quê, caches físicas? Que fatela, curto 
muito mais as caches em holograma!”. 
Mas uma coisa é certa: se não 
guardarmos a nossa vivências e as 
nossas histórias e as não soubermos 
transmitir aos mais novos eles nunca 
darão valor ao que têm, nem como 
chegaram a eles. Vá fazer umas 
caches, mas faça-o com calma, 
escolha-as bem, documente-as com 
fotos, escreva detalhadamente as 
aventuras vividas e partilhe-as. Só 
assim evoluímos e melhoramos, 
garantindo um futuro melhor.

Um Velho geocacher do Restelo.



Para a data do 12-12-12 fui 
convidado pela Groundspeak para 
produzir um filme alusivo à data.

Uns dias antes tinha saído um vídeo 
de introdução ao que se iria passar 
nesse dia, e seriam apresentados 
4 geocaching vloggers, juntamente 
com o lançamento de um vídeo 
comemorativo desta data que só se 
repetirá daqui a muitos anos, pelo 
que a ideia, seria marcar este dia de 
uma forma especial.

Embora se tenha lançado o desafio à 
comunidade para envio de filmagens 
inéditas, saberia que à partida, 
seria complicado haver muitos 
interessados em enviar as aventuras 
neste dia, pois as condições eram um 
pouco apertadas e desde o inicio que 
pensei logo em pegar em algumas 
das filmagens que tenho vindo a 
fazer ao longo dos últimos tempos e 
compilar aquelas que para mim foram 
12 das caches mais extremas que 
tive o privilégio de fazer.

Foi indicado à Groundspeak o meu 
plano e imediatamente muito bem 
recebido e aceite por eles.

Quando lhes enviei as primeiras 

imagens, ainda em bruto, ficaram 
deliciados, pelo que tinha então luz 
verde para avançar com a produção 
do vídeo final. Este vídeo iria ser 
visto por muita gente e divulgado 
pela Groundspeak, pelo que é uma 
daquelas oportunidades que não 
se devem desperdiçar. Após ter 
compilado a minha seleção de 12 
caches, ainda tive um tempinho para 
dar um pulo a um evento em Santa 
Cruz e filmar um pouco do que se iria 
passar por la.

Um evento muito catita, com direito a 
bolo comemorativo e tudo. Mas nada 
de guloseimas sem antes irmos fazer 
uma caminhada de 4km, no meio do 
mato, de noite, para aguçar o apetite.

Esta Letterbox faria as minhas 
delicias, e era impensável não incluir 
estas filmagens no meu vídeo, pois 
de facto a cache em questão é algo 
que merece ser registada em vídeo 
para a posterioridade.

Na noite antes do lançamento oficial 
do vídeo (17/12/2012), estava eu 
a editar o final do vídeo, de modo a 
poder incluir esta cache, como forma 
de comemorar o dia 12-12-12 e 
mostrando mais uma cache diferente 

daquilo que estamos habituados a 
ver.

Este evento ficará na memoria dos 
presentes, embora a cache em 
questão tenha tido dificuldades 
na sua publicação na data do 
evento pretendida, devido à sua 
complexidade nos diversos pontos.

Quanto ao vídeo produzido, o 
mesmo tenta mostrar de uma 
forma enérgica, aquilo que tenho 
feito no Geocaching, o tipo de 
caches que gosto, e juntamente 
com muitos outros geocachers que 
me acompanham e aturam nestas 
aventuras, tenho conseguido ter dias 
incríveis muito bem passados.

Se ainda não tiveste a oportunidade 
de ver o que estou aqui a falar, 
espreita em http://www.vimeo.com/
psantos/121212 ou http://youtu.be/
gaL1qgVUKkY

Não esquecer o full screen com 
resolução FullHD e colunas ligadas, 
pois é assim que recomendo a 
visualização destes 6 minutos de 
filmagens.

Pedro Santos
- Peter!
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Com a chegada do Inverno, muitos de 
nós partimos em direção a montes 
e serras à procura de saciar o nosso 
vício, o de encontrar caixinhas 
de plástico em lugares inóspitos, 
remotos e praticamente inacessíveis.

Mas, com esta aventura, vêm vários 
perigos agregados, e hoje escrevo 
para vos relembrar de um dos perigos 
mais subvalorizados - a hipotermia.

A hipotermia ocorre quando o corpo 
perde mais calor do que aquele que 
consegue gerar, geralmente pela 
exposição prolongada ao frio em que 
a temperatura ambiente é muito 
baixa. É especialmente perigoso se 
o frio é acompanhado por chuva, 
humidade ou neve.

A falta de preparação física, a fadiga, 
a fome e a desidratação aumentam o 
risco de hipotermia que se caracteriza 
por uma temperatura corporal abaixo 
dos 35ºC.

Os primeiros sintomas caracterizam-
se por calafrios, irritação e tremuras. 
Se nada for feito nesta fase e a 
exposição ao frio for prolongada, 
a situação pode agravar-se. Os 
tremores diminuem ou cessam, há 

alteração do estado mental e físico da 
pessoa, levando à apatia, letargia e 
sonolência. 

Isto significa que a pessoa pode não 
detetar a hipotermia e que pode 
não tomar as medidas preventivas a 
tempo ou no nível necessário.

A hipotermia exige, portanto, 
tratamento imediato, pois pode ser 
fatal. Os sintomas mais extremos - 
choque, paragem cardíaca ou coma 
- podem instalar-se se as medidas 
de primeiros socorros iniciais forem 
ineficazes ou se não forem realizadas 
de forma imediata.

Na prevenção desta situação é 
necessário atacar dois aspetos: 
a alimentação adequada e a 
proteção/isolamento. Em relação 
ao isolamento, devemos equipar-
nos pelo menos com 3 camadas de 
roupa. A alimentação rica em hidratos 
de carbono, gorduras e proteínas é 
essencial para a reposição energética 
e vai ajudar o organismo a manter-se 
quente. 

Como medidas de primeiros socorros, 
deve-se:

•	 Abrigar a vitima do frio e da 

humidade, retirando as roupas 
molhadas da chuva ou húmidas 
de suor, secar rapidamente a pele 
e vesti-la novamente com roupas 
secas e quentes;

•	 Aquecer a vitima utilizando os 
recursos disponíveis: Enrolar a 
pessoa num saco de cama, manta 
térmica ou, na ausência, num saco 
de plástico (saco do lixo); 

•	 Fazer uma fogueira ou aproximar 
a vitima de uma fonte de calor, 
como uma lâmpada;

•	 Se tudo isto ainda não for o 
suficiente, alguém pode retirar a 
própria roupa e deitar-se com a 
vítima.

Durante uma caminhada, será 
sempre difícil indicar à assistência 
média (INEM) a sua localização exata. 
Vá memorizando marcos de terreno 
ou potenciais abrigos ao longo do 
seu trajeto. Assegure-se que quando 
parte numa expedição deste género, 
leva consigo material necessário 
para socorrer alguém do seu grupo, 
se possivel, leve sempre fósforos, 
kit de primeiros socorros (incluindo 
uma manta térmica), água e barras 
energéticas.

Mónica Dias
- K!mPossible
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    Consultório
           Sentimental

por Drª Maria Vai-com-as-Outras

“O meu GPSr tem outra”

“Olá Doutora,
Estou desconfiada que o meu GPSr já 
não gosta de mim. Desde há uns tempos 
para cá que não é o mesmo para mim. 
Quando vamos cachar juntos por vezes 
apresenta erro de 15m, outras diz que 
não tem bateria quando estamos a 
chegar ao local da cache, também já 
aconteceu não querer ligar, etc. Há dias 
emprestei-o a uma amiga que conseguiu 
achar a cache em dois minutos e sem 
erro! Será que o meu GPSr tem outra?”

Cachadora Louca

Cara Cachadora Louca,

Penso que o que o seu GPSr 
tem é falta de atenção e diálogo. 
Provavelmente anda a exigir demais 
dele, fazendo demasiadas caches de 
seguida, ou a guardar demasiados 
tracks. Ou será que a cara Cachadora 
não terá também trocado o seu GPSr 
por um Smartphone? Vá lá, leve-o a 
passear um pouco mas sem pressas 
e sem caches no caminho. Evite os 
FTFs e PTs durante uns tempos. 

Introduza as coordendas à mão no 
seu GPSr de vez em quando para ele 
se sentir acarinhado. Elogie-o quando 
encontra uma cache facilmente e não 
o culpe quando faz um DNF. Vai ver 
que em breve terá o seu amigo de 
novo a ajudá-la.

“1ª vez só depois do 

casamento”

“Olá,
Eu namoro à 3 anos e desde que ouvi 
falar em Geocaching que o quero fazer 
com a minha namorada, mas ela não 
quer, diz que só depois do casamento. 
Disse-lhe que não ia custar nada e que 
ela ia gostar, mas disse-me que a 1ª vez 
tem que ser especial e que prefere fazê-
lo apenas quando tiver a certeza, mas 
eu quero muito fazer já, mesmo antes 
do casamento. O que faço?”

Zé Manso

Caro Zé,

Aborde a questão delicadamente com 
a sua namorada. Tente falar com ela 
e deixe-a contar como deseja que 
seja a sua 1ª vez. Se o Zé vir que é 
algo que está ao seu alcance, tente 
realizar-lhe o sonho. Se não, leve-a 
a um jardim bonito, e enquanto 
passeiam sentem-se num banco que 
tenha uma cache. Aborde o tema 
despropositadamente, e leve-a a 
meter a mão debaixo do banco, e sem 

É importante levar o seu 
melhor amigo a passear. Não 
se preocupe com as caches...
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ela dar conta já está com ela na mão. 
Agora, já não pode recuar, e verá 
que ela não vai querer outra coisa. 
Coragem Zé, vai ver que tudo correrá 
bem!

 “Já não sinto vontade”

“Doutora Maria,
Tenho 26 anos e já me iniciei à 3 anos, 
com a minha namorada na altura. 
Entretanto acabámos e conheci outra 
pessoa, com quem estou à dois meses 
e desde essa altura que não procuro 
nenhuma cache. E a verdade é que 
não tenho sentido vontade, o que 
estranho porque antes eu e a minha 
ex encontrava-mos várias vezes por 
semana, e até chegamos a encontrar 
duas e três no mesmo dia. Agora, nem 
uma por semana consigo. Já não sinto 
vontade, será que o problema é a minha 
actual namorada? Ela própria é que às 
vezes toma a iniciativa, mas eu dou 
sempre desculpas para não o fazer. 
Ajude-me, pois tenho receio que a minha 
namorada me deixe para ir cachar com 
outro.”

Frederico V.

Caro Frederico,

O seu caso parece grave, mas 
infelizmente é mais comum do que 
parece. No entanto, se não se sente 

atraído por outra actividade qualquer, 
então o seu caso pode ter cura. 
Desabafe com a sua namorada e não 
lhe esconda que está sem vontade 
arranjando desculpas. Explique-lhe 
o que sente e ela se realmente gosta 
de si compreenderá. Deixe-a tomar 
as rédeas da situação e deixe-se 
levar pelo momento, quando ela 
quiser ir cachar. Tentem fazer uma 
que dê prazer aos dois, isso é o mais 
importante. Se mesmo assim não 
sentir vontade, consulte o seu médico 
que certamente lhe o ajudará de 
outra forma a recuperar o apetite.

Envie as suas cartas com os 
pedido de ajuda e conselhos 
geosentimentais para: consultorio@
geopt.org. A Drª Maria Vai-com-as-
Outras terá todo o gosto em ajudá-
lo/a!Não seja precipitado. Siga 

as dicas da Drª Maria, que 
consegue chegar onde 
pretende.
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