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À CONVERSA COM...

E MUITO MAIS!



UM HOSTEL DE 
GEOCACHERS...
PARA GEOCACHERS!
O GZHOSTEL acolhe os membros do 
GeoPT.org no coração da Cidade Invicta 
com um desconto de 10% no valor da 
estadia em regime de dormida com 
pequeno-almoço: 18,00€ / noite por 
pessoa, no centro da cidade do Porto!

�   http://www.gzhostel.com
�  gzhostel@gmail.com
�   http://www.facebook.com/hostelgzFo
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EDItorIaL
POr GUSTAvO viDAl

Esta é a edição #1 da 
GeoMagazine. Longe de 
ser um exemplo de perfei-
ção, devo dizer que é um 
produto que nos enche de 
enorme orgulho. Foi com 
alguma ansiedade que nos 
últimos dois meses acom-
panhamos o desenvolvi-
mento deste bebé, desde o 
primeiro brainstorming que 
originou a espinha dorsal 
desta edição, até à sua 
paginação, passando por 
um processo de maturação 
e uma metamorfose que 
superou as nossas expec-
tativas.

O entusiasmo geral foi 
de tal forma avassalador, 
com tantas contribuições 
de tantos colaboradores, 
que quando chegamos ao 
momento de fechar a revis-
ta, nos deparámos com o 
facto de termos material 
suficiente para quase duas 
edições. Ficámos perante 
um dilema: quais os artigos 
a publicar e quais os artigos 

para guardar para a segun-
da edição.

Não havendo problemas de 
prazo de validade na quase 
totalidade dos artigos em 
mãos, foi difícil a selecção 
do material a incluír nesta 
edição. Uma certeza ficou: 
vamos ter uma fabulosa 
edição #2 daqui a um par 
de meses!!

Debruçando-nos nesta 
edição não poderíamos 
ter escolhido um melhor 
assunto de capa. Uma 
magnífica entrevista de 
carreira ao nosso revisor 
Bruno Rodrigues (BTRo-
drigues) com um conteúdo 
riquíssimo que fez subir 
significativamente o nível 
de qualidade desta publi-
cação, colocando a fasquia 
bem alta, estabelecendo 
novos standards e fazendo 
exigir mais de nós próprios.

Outro assunto muito 
importante neste primei-
ro número é a entrevista 

com o Rui Ribeiro (racr), 
o primeiro geocacher de 
Portugal, owner da mítica 
cache Alfa-Romeu Aban-
donado, que atravessou 
uma década sem dar sinal 
de vida, e doze anos depois 
acabou por fazer o seu pri-
meiro found numa cache de 
tributo, propositadamente 
para ilustrar esta entrevis-
ta. Um momento histórico 
que a GeoMagazine teve o 
privilégio de assistir na pri-
meira fila e de documentar 
para a posteridade.

Não posso deixar de reco-
mendar o artigo do Ricardo 
Ribeiro (Torgut) com contos 
reais de além-fronteiras, 
nesta edição encontros 
imediatos de primeiro grau 
entre a polícia e o geoca-
cher.

Aproveitem o roteiro por 
Castelo Branco, para pegar 
na família e desfrutar um 
dos próximos feriados ou 
fins-de-semana prolonga-
dos para descobrir os mais 

belos tesouros da região, 
sejam eles naturais, ar-
quitectónicos, culturais ou 
gastronómicos. Deixem que 
as caches vos guiem nesta 
descoberta. Se tiverem uns 
dias extra de férias, então 
devorem o artigo sobre a 
Madeira enquanto fazem 
as malas.

Para os amantes do BTT, 
um desafio para explora-
rem os trilhos de Sintra, 
acompanhado de tracks, 
dicas e todos os preparati-
vos para que não falte nada 
na mochila.

Convido-vos a passearem-
se demoradamente por 
esta publicação, deliciando-
se com as guloseimas que 
espreitam a cada página. 
Esperamos que vos agrade 
e que vos proporcione 
momentos de puro prazer, 
fazendo com que voltem 
para ler e reler algumas 
passagens destas páginas 
que vos preparámos.
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Não foi decididamente 
uma tarefa fácil tecer 

uma opinião sobre qual-
quer um dos muitos as-
petos que neste momento 
dão corpo ao geocaching. 
Este ano, que tem apro-
ximadamente dois meses 
de existência, começou 
de forma conturbada e 
desprestigiante para uma 
atividade que se presume 
alegre e saudável.

Independentemente da 
causa motivadora da ce-
leuma que se estendeu por 
mais de sessenta páginas 
virtuais e que causou a 
lapidação de uns e o ar-
rebanhamento de outros, 
muitas coisas foram ditas, 
e algumas delas com in-
tenções que não se podem 
considerar as melhores.

Entendo que, no calor de 
uma acesa discussão, o 
ânimo exaltado impeça, 
por vezes, a observação 

cuidada do gume das pala-
vras, antes do arremesso 
certeiro das mesmas. 

Acredito que toda a “tinta” 
derramada desmesurada-
mente, no intento de provar 
de que lado estava ou está 
a razão, acabará por ter (ou 
não) os seus efeitos, mas 
não me atrevo, porque não 
quero tomar partidos, a 
deixar cair a minha opinião 
para um ou outro lado da 
rede.

Os ventos tempestuosos 
enviesaram-me a vontade 
de me expressar e varre-
ram-me a imaginação, pelo 
que tive que procurar a 

inspiração entre os despo-
jos da ventania.

No meio de tanta aglome-
ração amotinada de vocá-
bulos, surgiu a junção de 
dois que me despertaram 
a atenção: Reles tupperware! 

Se os envolvidos na discussão 
onde esta designação surgiu 
tinham todos os meios para 
se defender, por si só, um 
pedaço inanimado de plástico 
não possui força anímica 
para remover da pele o baixo 
adjetivo que injustamente lhe 
tatuaram. Daí vir aqui colocar 
ao seu serviço o meu brasão 
de geocacher plebeu. 

Quando alguém que à partida 
é praticante regular de geoca-
ching anexa a um objeto que 
é ícone da atividade o adjetivo 
de reles, não posso ficar feliz. 

Não é de todo correto criticar 
alguém que tenha uma 
apetência por contentores 
refinados.

Afinal, também gosto de 
os encontrar e caprichei 
na elaboração de alguns 
que escondi. Devido a isso, 
poderia até sentir algum 
desdém dos ditos invólu-
cros plásticos. Mas, e ainda 
bem, a verdade é que lhes 
presto o maior dos respei-
tos.

Em jeito de teorema geo-
cachiano, descobri que a 
alegria de encontrar um 
contentor ornamentado, 
desterrado no meio de 
um qualquer descampa-
do vazio, é inversamente 
proporcional ao sentimento 
que um simples «guarda-
jóias» plástico, aninhado 
numa encosta ou falésia 
com vista sobre o oceano, 
proporciona ao seu con-
quistador. 

Enquanto arrumado na 
prateleira de um hiper-
mercado, à espera de que 
algum cliente o leve para 

Não é de todo 
correcto criticar 
alguém que 
tenha apetência 
por contentores 
refinados
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casa e lhe dê o uso para o 
qual foi concebido, admito 
que lhe chamem de vulgar, 
corriqueiro ou lhe atribuam 
outra resumida expres-
são que caraterize a sua 
função.

Mas, a partir do momento 
em que se transforma num 
dos elementos que carate-
rizam uma geocache tradi-
cional, se me permitem a 
expressão, a coisa pia mais 
fino. Daí para a frente, o 
descendente de gerações 
consagradas a guardar e 
preservar fielmente gé-
neros alimentícios, passa 
a ter a decorosa tarefa de 
guardião de um tesouro, 
por mais simples que este 
seja, e acredito piamente 
que uma geocache, quando 
não é oca de conteúdo, tem 
espírito próprio e é muito 
mais do que uma simples 
combinação alfanumérica 
aleatória. 

Creio não ser errado afir-

mar que qualquer geocache 
é a representação palpável 
e/ou visível de um peda-
cinho da personalidade do 
seu criador.

Sir Charlie Chaplin afirmou 
sabiamente que o valor de 
um homem não se mede 
pelas suas roupas ou pelos 
bens que possui, mas pelo 
seu carácter, pelas suas 
ideias e pela nobreza dos 
seus ideais. 

Numa comparação propo-
sitada com um ser humano 
digno dessa descrição, o 
valor de um contentor, en-
quanto elemento essencial 
de uma geocache, por mais 
magnífico que seja, estará 
sempre no exterior deste 
e em seu redor e, se assim 
não for, todos os artefatos 
e ornamentos que o deco-
ram valerão tanto como um 

simples, vazio e oco (mas 
nunca reles) tupperware.

Na sociedade atual, as 
ideologias materialis-
tas tendem a camuflar a 

verdadeira essência do 
ser humano. Num mundo 
de aparências, é hábito 
comum avaliar os outros 
por aquilo que vestem, pelo 
automóvel que conduzem e 
pela casa onde moram, dei-
xando para segundo plano, 
ou mesmo esquecendo, o 
que realmente constitui o 
ser e a natureza das coisas.

Não é, pois, de estranhar, 
o facto de que esta forma 
de «viver» tenha conta-
minado o espírito de uma 
atividade na qual o palco da 
verdadeira ação é a própria 
natureza. Daí que não me 
admirarei mesmo nada se, 
numa daquelas declarações 

de intenções para a época 
geocachiana de um novo 
ano, alguém venha, em 
jeito de blogueiro pueril, 
expressar os seus objetivos 
da seguinte forma: “… olhe… 
sei lá… este é um desejo um 
bocado consumista… gostava 
de descobrir um daqueles con-
tentores clássicos… chiquérri-
mos… sei lá… que ficam bem 
em todo o lado… daqueles to-
dos xpto e com aquele logotipo 
giríssimo… era uma conquista 
pessoal… ‘tá a ver?”

Agora tenho de terminar, 
pois vou encomendar uns 
autocolantes da Chanel 
para decorar uns tupperwa-
res, na tentativa de evitar 
que alguém lhes atribua 
mais impropérios sem 
sentido.

Artur Gomes

- Gato Maltês

Num mundo de aparências, é 
hábito comum avaliar os outros



À DESCOBErTA DE...
Levadas da Lombada, madeira, na 

companhia de Luís freitas. 



• Partida e chegada – Solar dos Es-
meraldos (Lombada / Ponta do Sol) 

• Total do percurso – 10.000 metros 

• Duração do Percurso – 4 Horas

• Nível de dificuldade – Médio

• Altitudes
Solar dos Esmeraldos (300m)
Levada do Moinho (300m)
Levada Nova (400m)
Solar dos Esmeraldos (300m)
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Casa da Lombada dos Esmeraldos / Casa dos Esmeraldos em Ponta do Sol.

Solar madeirense de planta retangular, inicialmente com loja no rés-do-chão e moradia no andar superior.



GEO
MAG.

13

FE
VE

RE
IR

O 
20

13
 - 

ED
IÇ

ÃO
 1

ao receber o convite 
para escolher um 

percurso na Madeira para 
esta edição da geomaga-
zine, a primeira dificuldade 
foi escolher um dos vários 
percursos que rasgam 
as montanhas e os vales 
desta bela ilha. Depois 
de conjugar uma série de 
factores optei inicialmente 
por uma longa caminhada 
de 20km por alguns dos 
percursos mais isolados 
da ilha que culminavam 
com a descoberta da cache 
Lombo do Barbinhas. A 
equipa estava convoca-
da, tudo pronto, mas um 
alerta amarelo começou 
por provocar algumas de-
sistências. Éramos agora 
apenas três e no ponto 
de partida deparamo-nos 
com ventos muito for-
tes e alguma chuva pelo 
que decidimos alterar os 

planos. 

A Madeira e os seus micro-
climas são uma caixinha de 
surpresas e enquanto que 
na serra o tempo era pouco 
convidativo a passeios, 
bem mais junto ao mar o 
sol brilhava e tínhamos 
um autêntico dia de verão. 
Optei então por convidar os 
resistentes a acompanhar-
me na realização de duas 
caminhadas mais curtas, a 
Ribeira da Madalena e as 
Levadas da Lombada, das 
quais destaco esta última. 
Esta é uma multi-cache 
com 4 stages, onde cada 
stage tem as coordenadas 
para a seguinte. 

A nossa aventura come-
ça num pequeno largo, 
ornamentado com bonitas 
árvores, no Solar dos Esme-
raldos. Este solar  do século 
XVI, quando a cana sacarina 
era a cultura dominante 

naquelas terras, foi cons-
truído com os dinheiros da 
grande produção açucareira. 
João Esmeraldo mandou 
construir a maior e mais 
faustosa casa solarenga do 
mundo rural madeirense e, 
à beira do solar, uma capela 
em honra do Espírito Santo.  

Após um pequeno lanche e 
uma observação atenta de 
um novo monumento que 
marca a luta do povo local 
pelo direito a água, dirigi-
mo-nos até a primeirasta-
geque está localizada num 
antigo moinho de água, 
neste momento desactiva-
do mas onde, desde a stage, 
se pode observar parte do 
seu mecanismo. Após al-
guns minutos de procura, o 
filipespell consegue encon-
trar a cache com a coorde-
nada seguinte. Partimos en-
tão para a nossa caminhada 
que começa mesmo atrás 
da capela. Percorremos a 

levada e logo nos primeiros 
metros encontramos uma 
pequena derrocada que 
danificou 2 a 3m do percur-
so. Com alguma ginástica 
conseguimos transpor este 
obstáculo e seguimos cami-
nho até a stage seguinte. 

O início do percurso é mar-
cado por alguns terrenos 
cultivados e pelo profundo 
vale onde a Ribeira da Pon-
ta do Sol serpenteia pelas 
montanhas desde a sua 
imponente origem até ao 
mar. À medida que vamos 
avançando, as marcas de 
presença humana são cada 
vez menores e a vegetação 
começa a ficar mais densa. 
Já distraídos com tudo o que 
os rodeava, as stagesquase 
que ficavam esquecidas. Por 
estarmos já bem no interior 
do vale, o sinal parecia não 
ajudar e a segunda stage 
ainda deu luta, sendo ne-
cessário consultar o spoiler. 
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Já a stage 3 foi facilmente descoberta 
novamente por filipespell. Luckytuna, 
o geocacher que raramente faz logs, 
estava mais concentrado em registar 
todos aqueles momentos com a sua 
máquina. 

Este percurso tem a vantagem de ter 
duas levadas paralelas que percorrem 
o mesmo vale permitindo a realização 
de um percurso circular. Entre ambas 
apenas uma diferença de cerca de 
100m de  altura. Chegou a altura 
de abandonar a antiga Levada do 
Moinho, e de subir até a Levada Nova, 

assim chamada por ter sido uma 
construção mais recentemente, data-
da de 1964. Recentemente foi alvo de 
melhoramentos, com protecções ao 
longo de toda a levada. 

Para encontrar a stage 4 fomos até a 
origem da levada onde observamos 
por momentos a grande quantidade 
de pedras de diferentes tamanhos e 
formas que descansam no leito da 
ribeira, esperando que a água lhes 
volte a moldar e lhes leve para o seu 
destino final, as famosas praias de 

calhau da ilha.  Já com as coordena-
das e indicações finais, fizemos uma 
pequena pausa para encontrar uma 
cache mistério que se encontra no 
mesmo percurso, a “HiddenWaterfall 
TB &Geocoin Hotel Madeira”. Após 
as buscas, dedicamos algum tempo 
à exploração da zona e às habituais 
fotografias. 

Prosseguimos o nosso caminho até 
aquele que é o ponto alto desta leva-
da, uma das imagens de marca da ilha 
e ponto final desta multi-cache: uma 
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bela cascata que ao longo dos anos 
moldou através da erosão rochas com 
durezas diferentes dando origem a uma 
imagem magnífica. Aqui demoramos 
mais um pouco com inúmeras fotos e 
alguns momentos de contemplação. 
Ficávamos lá horas mas tínhamos de 
continuar. Ligamos as lanternas e atra-
vessamos  o único túnel deste percurso 
com 200m, em bom estado e onde 
podemos caminhar confortavelmente. 
Pouco depois, um pequeno curso de 
água cai sobre o percurso. Com cuida-
do, passamos junto à rocha pois mais 

vale um duche do que uma queda. 

O restante percurso presenteou-nos 
com boas paisagens. As protecções 
são essenciais já que esta levada 
é bem mais alta e poderia provo-
car vertigens. No final voltamos a 
encontrar os “poios” e ao encontrar-
mos a estrada terminamos descendo 
novamente até ao largo onde se 
notava um maior movimento de 
pessoas. Era hora de missa e o padre 
estacionava com dificuldade mesmo 
em frente ao meu carro. Chegamos 
mesmo a tempo de dar um valente 
grito! Por segundos não saia de lá 
com um toque abençoado no carro. 

Fica aqui a ideia de que na Madeira 
há sempre a possibilidade de um 
bom plano B.

A grande variedade de oferta a 
diferentes altitudes e em diferentes 
pontos da ilha deixa-nos sempre a 
pensar “Tanto para fazer, tão pouco 
tempo para fazê-lo.”

Um agradecimento especial para o 
filipespell e o luckytuna que mesmo 
com as ameaças do clima arriscaram 
e com certeza chegaram a casa com 
a satisfação de conhecer mais dois 
recantos da sua ilha e até ganharam 
uma corzinha na cara do sol que se 
fez sentir ao longo do dia.

Luís Freitas

- Luisftas



À CoNvErsa Com
RACR - Ou Rui Ribeiro, o primeiro 
geocacher português

“Um tesouro nunca encontrado, escondi-
do por um aventureiro desconhecido…”

Este é o início perfeito para uma 
história que facilmente se tornará 
mágica.

É também o início da história da pri-
meira cache publicada em Portugal. 
Com o GC Code GC1DA, e de nome 
“Alfa Romeo Abandonado!”, foi publi-
cada a 02 de Fevereiro de 2001 e ar-
quivada a 11 de Setembro do mesmo 
ano, sem nunca ter sido encontrada.

Assim se compreende o nascimen-

to do mito entre os caçadores de 
tesouros. Sem qualquer contacto com 
o seu criador, muitas são as histórias 
criadas pela comunidade para justi-
ficar o facto da cache pioneira nunca 
ter sido encontrada. 

No entanto, doze anos depois, o perfil 
do seu criador volta a estar activo. 
Algo surpreendido pela curiosida-
de gerada em volta do mítico “Alfa 
Romeo”, o racr mostrou-se disponível 
desde o primeiro contacto para escla-
recer todas as questões que espera-
ram uma dúzia de anos para serem 

respondidas. Rui Ribeiro é o nome 
por detrás do nick. O Bruno Gomes foi 
desmontar o mito!

GeoMagazine – Rui, fala-nos um pouco 
de ti. Quem era o Rui Ribeiro, em 2001, 
aquele mítico geocacher que escondeu 
a “Alfa Romeo Abandonado!”,e quem 
é o Rui Ribeiro em 2013? Como te 
defines em termos pessoais e profis-
sionais?

racr – Defino-me como alguém que 
gosta de experimentar e interligar 
ideias.
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À CoNvErsa Com
RACR - Ou Rui Ribeiro, o primeiro 
geocacher português

Desde cedo que ficou clara uma apti-
dão natural para a informática. Assim, 
tudo o que envolve informática com 
outras tecnologias é algo que tenho 
grande interesse em explorar.

Em 2001, no boom da Internet, estan-
do envolvido em dois empregos e num 
processo de troca de casa atribulado, 
a vida corria algo confusa. Em 2013, 
a experiência e os cabelos brancos já 
permitem outro tipo de abordagem 
aos problemas. Mas, no fundo, conti-
nuo explorador e aventureiro na minha 
área de interesse: a informática.

GEO
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Rui, a tua cache “Alfa Romeo Abando-
nado” foi a primeira cache colocada em 
Portugal. Como tomaste conhecimento 
do jogo? 

racr – Por simples acaso... Estava a 
explorar a web à procura de alguma 
utilidade para o GPS que a minha 
mulher me tinha oferecido uns meses 
antes, no Natal. Encontrei o site geo-
caching.com e fiquei fascinado com 
a ideia das “caças ao tesouro” usan-
do esta tecnologia fantástica. Uma 
excelente justificação para usar mais 
vezes o GPS...

O que te levou a registar no site e es-
conder uma caixa, perante a aparente 
inexistência de outros jogadores a 
nível nacional?

– O objectivo do registo era mais para 
perceber como o sistema funciona-
va. Sendo informático e curioso por 
natureza, este tipo de coisas mexe 
comigo e preciso de experimentar 
para compreender melhor. Faz parte 
do processo de aprendizagem que 
tomo, desde muito novo, como auto-
didacta. 

O facto de outros jogadores a nível 
nacional não estarem registados não 
era nada importante... O processo 
de experimentação de um sistema é 
algo individual. 

Se procurei a ver se existiam outras 
caches, é provável que sim, mas dada 
a disponibilidade de equipamentos 
GPS na altura ser tão pequena, não 
me pareceu ser significativa a sua 
inexistência.

Tens a noção que tu e a tua cache se 
tornaram “mitos” a nível da comuni-
dade geocacher nacional? O que tens a 
dizer sobre isso? 

– Não... O registo foi feito, compreen-
di como o sistema funcionava e segui 
na minha vida, procurando outras 
coisas para explorar. 

Passado algum tempo, lembro-me 
de ter recebido uma mensagem a 

questionar sobre alguém que tinha 
tentado encontrar o “Alfa Romeo” 
mas não tinha encontrado (penso 
que respondi cordialmente indicando 
que estava num parque privado), mas 
depois disso a cache expirou e não 
pensei mais no assunto. Até há cerca 
de uma semana, quando um colega, 
também curioso e a dar os primeiros 
passos no geocaching, me disse algo 
como:

- “Sabias que a primeira cache em Por-
tugal foi registada aqui em frente?”

Ao que eu respondi: “Era sobre um Alfa 
Romeo abandonado?”

- “Sim!”, respondeu.

- “Fui eu que fiz o registo”, finalizei. 

E assim fiquei a saber deste feito 
“mítico” realizado em 2001.

Toda esta situação foi uma grande 
surpresa para mim, exactamente por-
que em 2001 aquilo era só mais um 
site que estava a experimentar. Na 
altura, não sabia o que estava a acon-
tecer, foi só um registo. Algo incons-
ciente, apenas uma experiencia, que 
se tornou uma coisa diferente e nova. 
Mas consigo compreender. Pense-
mos actualmente no Facebook…Se 
agora for tentar encontrar a primeira 
pessoa a registar-se no Facebook, 
também há-de ser uma festa, não? É 
o início… 

Falemos então em concreto da Alfa 
Romeo Abandonado. Devido à ine-
xistência de qualquer informação na 
página da cache, e perante todas as 
possibilidades existentes no nosso 
país, penso que a primeira pergunta na 
cabeça de todos será: Porquê a escolha 
daquele local para colocação da pri-
meira cache em Portugal?

– Trabalho no campus do LNEC desde 
1997. Desde o início que um Alfa 
Romeo com matricula italiana estava 
estacionado numa das zonas de 
estacionamento. Tratava-se de um 
carro com um dono, que penso ser de 
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um investigador do LNEC,que passou 
algum tempo em Itália e que, entre-
tanto, deixou ficar o carro no campus.  

Apesar do muito espaço disponível, o 
veículo causava algum desconforto, 
pois ocupava um lugar útil de esta-
cionamento. Por isso, por volta do 
ano 2000, o carro foi deslocado para 
um local mais distante, com menor 
ocupação. 

Acontece que, poucos meses depois, 
a minha equipa foi deslocada no cam-
pus precisamente para um edifício 
perto deste Alfa Romeo. Agora, o 
problema era “nosso”... O desconforto 
diário era grande e com umas obras 
que foram iniciadas, aquele era, de 
facto, um ponto de interesse.

Portanto, quando quis experimentar 
o registo no geocaching.com, algo 
que surgiu naturalmente foi “o Alfa 
Romeo abandonado” que estava 
mesmo por de baixo da janela do meu 
escritório (que voltou a ser meu dez 
anos depois). O objectivo era marcar 
o ponto e experimentar o funcio-
namento do site, e “o Alfa Romeo 
abandonado” estava perto. Eu sei que 
actualmente é um pouco contra as 
regras, pois estava dentro do campus 
do LNEC. (risos)

De facto, foi apenas isso: um registo 
de um landmark e não o registo de 

uma cache propriamente dita. Na 
altura, o site permitia fazer este tipo 
de registos. Não sei se ainda é assim 
agora. Na prática, nunca mais registei 
nenhuma...Como era apenas um land-
mark, não havia cache e o carro dava 
para ver da rua - pareceu-me que era 
minimamente adequado.

Esta cache tornou-se de tal forma 
mítica, que perante a inexistência de 
qualquer registo de found, existe mes-
mo quem diga que ela nunca existiu. 
Como estava escondida a cache? E já 
agora, que equipamento utilizaste para 
registar as coordenadas?

– Tratava-se de um registo de land-
mark num parque de estacionamento 
privado, de uma cache que expirou 
alguns meses depois. De facto, o 
Alfa Romeo existiu, mas acabou por 
ser deslocado para outro local, que 
desconheço.

Para o registo do ponto usei um GAR-
MIN eMap que me tinha sido ofereci-
do pelo Natal.

Que expectativas tinhas em relação ao 
primeiro found? O que esperavas en-
contrar escrito na página pela primeira 
pessoa a encontrar aquela tua cache?

– Nada... Nem fazia bem ideia do que 
estava a fazer. Estava apenas a regis-
tar um ponto. De algo que, naquele 
dia, àquela hora, parecia importante.

Posteriormente a cache expirou, de-
sapareceu do site, eu nunca mais fui 
notificado e para mim a experiencia 
estava completa.

Falemos agora do racr, o geocacher. 
Após o registo da Alfa Romeo Aban-
donado, ao olharmos para o teu perfil, 
é interessante verificar que não tens 
qualquer cache encontrada, ou tentati-
va registada, até aos dias de hoje, bem 
como mais nenhuma cache colocada. 
Depois da publicação da tua cache, 
porque razão desapareceu o racr do 
panorama do geocaching nacional? 

– A ideia era experimentar. Depois 
ainda tentei fazer alguns search. Mais 
tarde fiz um par de tentativas com os 
miúdos. Mas registar not founds não 
tem muita piada, pois não? 

Na altura, a exportação de caches 
para um GPS da Garmin era feita via 
porta de série, tornando-se muito 
complexo listar os ficheiros, para 
além do carregamento dos ficheiros 
ser feito de forma muito arcaica, e 
o GPS apenas suportar um número 
muito limitado de pontos. Isto obri-
gava-me a pré-selecionar os pontos 
que queria ter carregados antes de ir 
à procura…Só que em 2001 comecei 
a fazer autocaravanismo. Ora, o ob-
jectivo do autocaravanismo é sair de 
casa numa direcção qualquer. Todas 
estas condicionantes levavam a uma 

recordo uma experiência: houve uma que fizemos, muito gira, 
ali próxima da barragem de Odivelas, no Alentejo, junto a um 
parque de campismo. A busca foi feita por mim, a minha família 
e um casal amigo com crianças, tendo-a encontrado ao pé de 
uma árvore.
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situação: não conseguia ter todos os 
pontos dentro do GPS e acabei por 
não fazer muitas pesquisas…

No entanto, recordo uma experiência: 
houve uma que fizemos, muito gira, 
ali próxima da barragem de Odivelas, 
no Alentejo, junto a um parque de 
campismo. A busca foi feita por mim, 
a minha família e um casal amigo 
com crianças, tendo-a encontra-
do ao pé de uma árvore. Foi muito 
giro. Não registei, pois alterei o meu 
identificador na Internet. Era racr 
desde os tempos de faculdade e em 
2001/2002 mudei a minha entidade 
digital para outro identificador.

Para além disso, relembremos outra 
situação: estava ali numa autocara-
vana, a uma semana de voltar para 
casa, e quando regressei, já existia a 
dúvida: qual era a cache que encon-
trei? Qual era o código dela? Hoje em 
dia é diferente… Ligamos o iPhone, 
estamos na Internet, registamos e 
está feito. 

Depois disso tentámos mais duas 
ou três, no Alvito, que não encon-
trámos…. Às vezes são bastante 
difíceis….E temos também as caches 
mistério que é necessário desco-
dificar e quando pensávamos ter a 
solução, tínhamos uma localização 
que não era compatível com o resto 
das pistas. Tudo isto nos deixava na 
dúvida, não esquecendo a incerte-
za sempre presente de que a cache 
podia ter desaparecido e não ter 
manutenção. Se calhar eu próprio fui 
vítima do esquecimento de alguém! 
(risos)

Tudo isto levou a que não prosseguis-
se e comecei a explorar outras coisas. 
Para além disso, como já disse, deixei 
mesmo de utilizar esse nick na inter-
net, daí ter “desaparecido”.

Durante o ano de 2001 apareceram 
mais 9 caches no nosso país, mul-
tiplicando-se exponencialmente ao 
longo dos anos. Apercebeste-te da 
publicação destas caches que foram 
aparecendo entretanto no país? Se 
sim, porque razão nunca procuraste 

nenhuma? 

– Em 2008 penso ter feito uma 
pesquisa e ficar muito surpreendido 
com o número de caches existentes. 
Como já referido anteriormente, num 
passeio ao Alentejo ainda tentámos 
com uns amigos fazer uma “caça”, 
tendo apenas encontrado uma, a 
cache junto à barragem de Odivelas, 
mas sendo bem sucedidos nas res-
tantes. Entretanto, outras actividades 
relegaram esta para segundo plano.

E relativamente à mediatização que o 
jogo foi tendo nos últimos anos, com 
a elaboração de diversas reportagens 
televisivas e nos jornais, bem como 
divulgação numa conhecida telenovela 
juvenil…Isso não te despertou a curio-
sidade de voltar ao jogo, ou não tiveste 
de todo qualquer tipo de contacto com 
esta informação a nível da comunica-
ção social?

– Não... Não tive qualquer percep-
ção de que esta comunidade se 
tinha desenvolvido. Não acompanho 
telenovelas e não calhou ver qualquer 
referência significativa na televisão 
ou nos jornais.

Volvidos doze anos sobre a publica-
ção da Alfa RomeoAbandonado!, é 
com curiosidade e expectativa que a 
comunidade recebe a notícia de que o 
teu perfil afinal se encontrava activo. 
Porque razão resolveste regressar 
agora, doze anos depois?

– Como disse anteriormente, foi uma 
curiosidade e o acaso de alguém 
próximo me ter alertado para o facto. 
Optei por, voluntariamente,contactar 
o dono da cache actual e felicitá-lo 
pela iniciativa. Dado o interesse no 
assunto, achei por bem voltar a confi-
gurar a conta para permitir contactos 
como este.

Agora que actualizaste o teu perfil, po-
deremos interpretar isso com um sinal 
do regresso do racr como geocacher?

– Não... (risos)

O que pensaste quando, ao consultar 
o site, te deparaste com um mapa 
preenchido com mais de 20000 
caches, depois de há doze anos teres 
submetido a primeira? Depois de seres 
o pioneiro em 2001, em que pensas 
quando vês a actividade com 25000 
participantes só no nosso país e cerca 
de 27000 caches colocadas em doze 
anos em solo nacional?

– Fiquei bastante orgulhoso de ter 
feito algo antes de qualquer outro 
português. Tem sido hábito nos 
últimos anos em diversos sites/acti-
vidades. No entanto, este é o primeiro 
caso em que existe algum “reconheci-
mento” do facto. Provavelmente por-
que a comunidade está muito mais 
desenvolvida, do que noutras activi-
dades em que também me iniciei. 

Nestas mais de 20000 caches em 
Portugal podem-se encontrar caches 
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de diversos tipos, para todos 
os gostos. Há quem prefira 
caches mais urbanas, quem 
prefira caches mais natura, 
que impliquem caminhadas 
na natureza. Há também 
quem prefira caches que 
impliquem algum risco e 
adrenalina na sua procura, e 
quem prefira as caches com 
containers mais elaborados, 
quer em termos tecnoló-
gicos, quer em termos de 
trabalho de bricolage. Peran-
te isto, torna-se pertinente 
questionar: o racr será um 
geocacher mais urbano, ou 
por sua vez, alguém que 
prefere aliar o geocaching a 
outras actividades relacio-
nadas com a natureza? Tens 
mais algum hobby relaciona-
do com actividades outdoor?

– Não sendo hábito, ten-
deria a achar que sou mais 
um geocacher rural. Aprecio 
procuras que impliquem 
caminhadas na natureza. 
Sendo adepto do auto-cara-
vanismo, é usual andar “por 
aí” a fazer caminhadas.

Penso que o grande 
obstáculo que sinto é não 
existirem (não conheço, não 
procurei) ferramentas que 
sejam práticas. Ir à procura 
no site de caches, depois 
colocar no GPS, depois 
procurar, dar feedback... 
Até aos dispositivos móveis 
com acesso à Internet, este 
processo era “doloroso”. En-
tretanto das poucas vezes 
que experimentei usar o 
iPhone, não fiquei satisfei-

to com as apps gratuitas 
existentes.

O que sentiste ao perceber 
que, relativamente perto do 
local onde tinhas colocado a 
tua cache, existe desde 2010 
uma cache de homenagem 
chamada “Aqui nasceu o 
Geocaching…. em Portu-
gal!!!”? 

– Muito bem! Achei muita 
piada, achei curioso. Mas 
pareceu-me algo saudo-
sista e até despropositado. 
Independentemente disso, 
considero interessante o 
desenvolvimento da comu-
nidade.

Que mensagem gostarias de 
deixar a todos aqueles que 
nos lêem?

– O Alfa Romeo estava lá, 
era algo que nos “incomo-
dava” e, por isso, foi alvo 
do registo no geocaching 
simplesmente porque esta-
va ali... De facto nunca teve 
qualquer cache, nem nunca 
tive qualquer intenção de a 
vir a colocar. 

Acho o geocaching uma 
actividade muito saudável e 
enriquecedora ao nível pes-
soal, pelo que saúdo todos 
os seus participantes nesta 
actividade, que considero 
ser amiga do ambiente e do 
território.

Bruno Gomes

- Team Marretas
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rui Duarte

Geocaching  e 
Btt
Um artigo sobre BTT, com foco na parte mais 
técnica e nos preparativos, não perdendo de vista o 
enquadramento do geocaching ao longo do percurso... 
Parecia mais simples quando me ofereci para participar 
num dos novos projectos com o selo Geopt, com umas 
linhas sobre o assunto....

Existem ao redor de Lisboa alguns lu-
gares de luxo para a prática das duas 
coisas, BTT e geocaching, e que se 
complementam na perfeição. Locais 
de eleição para se andar de bicicleta, 
brindados com algumas das melhores 
caches do distrito.

Mais do que os meus passeios a pé, 
os de bicicleta são sempre planea-
dos mais ou menos ao pormenor. A 
utilização do GPSies.com para progra-
mar os passeios permite ver mais ou 
menos o tempo que se irá demorar 
(podemos colocar a nossa cadência 
de pedalada), estudar a altimetria 
(quando isso é um factor decisivo 
na escolha do trajecto) e ter-se uma 
noção da distância a percorrer. É, na 
minha opinião, a melhor ferramenta 
para se usar, já que permite que se 
construam os trajectos e os exporte-
mos directamente para o GPS Garmin 
com apenas dois cliques (permite 
também descarregar o trajecto em 
cerca de 30 formatos diferentes, 
mesmo sem estarmos registados). 
De realçar que temos acesso à base 

de dados da Google Maps quando 
estamos na construção do trajecto 
(passando a aparecer, a partir da altu-
ra da gravação do trajecto no site, no 
OSM) e que tem dois pormenores que 
fazem toda a diferença: duas caixas 
que se podem “picar”, de nomes “Fol-
low Road” e “Walking” e que fazem 
exactamente isso, seguem automa-
ticamente as estradas e caminhos 
que constem dos mapas da Google, 
poupando-nos imenso trabalho se os 
locais onde passarmos aí estiverem 
mapeados e dando-nos o melhor 

trajecto para se fazer a pé (ou de 
bicicleta). Em suma, uma ferramenta 
indispensável para se planear uma 
voltinha (Figura 1- GPSIES).

A Serra de Sintra tem um clima muito 
particular, pelo que utilizo sempre 
roupa com fecho na parte superior 
do corpo. Não será estranho que se 
passe por um calor abrasador na 
encosta menos florestal, virada para 
o Guincho e, em poucos minutos, 
estejamos a tiritar de frio ao descer 
no lado oposto, para Colares. Assim, 
um jersey ou camisola de mangas 

Figura 1 - Interface do GPSies.com

http://www.gpsies.com
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compridas que tenha fecho frontal 
faz muita diferença no conforto e 
controlo térmico.

Material sempre indispensável em 
qualquer volta, sendo que aqui não é 
excepção: uma câmara-de-ar suplen-
te (desde que coloquei câmaras de ar 
com fluido anti-furo nunca mais tive 
problemas do género – mudo mais 
vezes de pneus, gastos, do que de 
câmaras de ar propriamente ditas) e 
uma ferramenta multifunções.

Em termos de provisões, o bidão com 
um litro de água, alguma coisa para 
trincar (fruta, bolinhos embalados 
ou uma barra de cereais) e algum 
dinheiro para poder parar num esta-
belecimento se necessitar algo mais 
“consistente”.

Coloco então o foco na serra de Sin-
tra. É provavelmente o mais bonito 
dos locais onde costumo ir andar, 
e aquele onde se consegue ter um 
pouco de tudo em termos de paisa-
gem, vistas deslumbrantes da serra, 
do mar, de localidades e de inúme-

ros monumentos. Existem inclusive 
miradouros espalhados pela serra de 
onde só se vê tonalidades de verde! A 
geocache “O COFRE DO TEMPO” dos 
TIMEARTH fica precisamente num 
desses miradouros.

Curiosamente, quando comecei a vir 
fazer BTT por este local já praticava 
geocaching, pelo que todos os meus 
passeios foram programados nesse 
sentido, e não tenho dúvidas de que 
alguns dos mais bonitos locais onde 
já tive o prazer de estar não teriam 
sido descobertos de outra maneira... 
Até porque não tenho o costume de 
andar a escalar rochedos para ver 

as vistas quando vou passear de 
bicicleta.

Depois de cada volta, descarrego o 
respectivo track e seus POI (as geo-
caches encontradas e algum local que 
considere ter especial interesse) para 
a aplicação da Garmin, BaseCamp, de 
modo a conseguir um ficheiro GPX 
com toda essa informação. Posterior-
mente disponibilizo esses GPX nos 
sites da GPSies, Wikiloc e RideWith-
GPS, cada um com o seu interesse:

1. No GPSies faço apenas a troca da 
volta planeada pela realizada de 
modo a ter um ficheiro actualiza-
do do passeio.

2. O Wikiloc tem uma enorme base 
de dados, o que já me permi-
tiu descarregar alguns tracks, 
e apresenta no mapa o track 
com os respectivos POIs, neste 
caso as caches do passeio (Figu-
ra 2 - PASSEIO SERRA SINTRA 
16MAIO2011)Figura 2 - Serra de Sintra

http://coord.info/GC1BHKC
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3. O RideWithGps disponibiliza uma 
panóplia de gráficos e dados 
dos passeios, dá para tudo. Dá 
para sabermos inclusive quanto 
quilómetros já fizemos, por ano, 
por mês, por semana, etc. Super 
completo. (Figura 3 - IGS ELE-
VATION PROFILE, Figura 4- ME-
TRICS e Figura 5 -RIDEWITHGPS 
OVERVIEW).

Apresento aqui um passeio efec-
tuado em 16 Maio de 2011, pouco 
tempo antes de por lá “nascer” o 
SPT, que acrescentou 51 novas geo-
caches a essa zona.

Como o carro deve ficar sempre 
estacionado junto de habitações, 
para a serra de Sintra aconselho que 
os passeios comecem na Malveira da 
Serra ou em São Pedro de Penafer-

rim, duas bonitas entradas no PN 
que permitem que quando estamos 
cansados só tenhamos de rolar Serra 
abaixo.

Neste caso estacionei na Malvei-
ra da Serra e segui na EN até ao 
cruzamento para o Cabo da Roca, 
onde entrei para a Serra propria-
mente dita. Nesse troço fiz 4 caches 
– Fortaleza (GC293QZ), Mistério? 
(GC1NKNJ), Cinema em Primeira Fila 
(GC1NH7A) e Azoia (GC1MHR9, que 
deverá ser arquivada em breve) em 
jeito de aquecimento antes de me 
lançar às que me tinham levado a 
deslocar até à zona – a já referida O 
COFRE DO TEMPO (GC1BHKC) dos 
TIMEARTH e a Amon Hen II - O Cume 
da Visão (GCW1JD) dos GlorfindelPT 
& Elektra posteriormente adoptada 
pelo MAntunes. Três quilómetros 
numa bela ascensão (dos 260 para 
os 400 metros) para uma das me-
lhores vistas da serra e para a Anta 
de Adrenunes, Monumento Nacional 
desde 16 de Junho de 1910.

Depois de muito trepar, seguem-se 
oito quilómetros, quase sempre em 
descida, para Colares, passando por 
mais três geocaches – Pedras em 
Almoçageme (GC1KP81, entretan-
to arquivada), DOMUS SPECIALIS 
(GC1PYE6) e Colares Velho (GC1KT-
GB).

Voltamos a entrar na área florestal 
pela localidade do Penedo (uma bela 
vista para Colares) onde podemos 
descansar um pouco... Esta subi-
da não são “favas contadas”, não 
senhor.

Até ao final, na Malveira da Serra, 
existem mais quatro motivos para 
parar, no que concerne a geoca-
ching, as Scooby-Doo esconde-se 

no Monte da Lua (GC27FXN), A 
Lenda da Pedra Amarela (GC1BTRT), 
FADA (GC1CG4P) e Charles Darwin 
(GC1MMVC) sempre pelo interior da 
serra.

Tal como escrevi nos meus logs da 
altura, não procurei neste passeio a 
geocache Urca (GC1HTCV) do RKelux, 
pois umas dezenas metros antes de 
lá chegar vi um caminho, de nome 
“Caminho dos Carreiros”, que fará 
certamente as delícias de qualquer 
um. Um lindíssimo tapete de folhas 
ladeado pela vegetação! Sintra no 
seu melhor! Não havia como evitar...

Este é para mim o tipo de passeio 
ideal para se aliar o geocaching ao 
BTT, treze caches ao longo de vinte 
e sete quilómetros, o que permite 
que não se esteja constantemente 
a parar e a quebrar o ritmo, prin-
cipalmente numa zona com algum 
desnível como é o caso da serra de 
Sintra. 

Em zonas mais planas, sou da 
opinião que são já muitas caches 
para esta distância. Existem, claro, 
diferenças entre os geocachers que 
se deslocam de bicicleta (que não 
se importarão passar mais tempo 
“parados” do que a andar) e os que, 
andando de bicicleta, aproveitam 
para procurar algumas caches, que é 
o meu caso.

Podes ver mais em:

http://joeysbiketeamreport.blogs.

sapo.pt/2011/05/?page=3

http://www.gpsies.com/map.do?fi-

leId=chastcqllekelwfc

http://ridewithgps.com/trips/250373

Rui Duarte

- RuiJSDuarte

Figura 3 - IGS ELEVATION PROFILE

Figura 4 - RideWithGPS Overview

http://coord.info/GC293QZ
http://coord.info/GC1NKNJ
http://coord.info/GC1NH7A
http://coord.info/GC1MHR9
http://coord.info/GC1BHKC
http://coord.info/GC1BHKC
http://coord.info/GCW1JD
http://coord.info/GCW1JD
http://coord.info/GC1KP81
http://coord.info/GC1KP81
http://coord.info/GC1PYE6
http://coord.info/GC27FXN
http://coord.info/GC27FXN
http://coord.info/GC1BTRT
http://coord.info/GC1BTRT
http://coord.info/GC1CG4P
http://coord.info/GC1MMVC
http://coord.info/GC1HTCV
http://joeysbiketeamreport.blogs.sapo.pt/2011/05/%3Fpage%3D3
http://joeysbiketeamreport.blogs.sapo.pt/2011/05/%3Fpage%3D3
http://www.gpsies.com/map.do%3FfileId%3Dchastcqllekelwfc
http://www.gpsies.com/map.do%3FfileId%3Dchastcqllekelwfc
http://ridewithgps.com/trips/250373


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

Nova DNA Geocoin
Os genes do geocaching



Não vamos falar de diagnóstico pre-
coce ou despiste de doença oncológi-
ca pois seria demasiado longo.

Vamos apenas debruçar-nos sobre 
algumas regras simples, que con-
sistem na mudança de hábitos, que 
fazem a diferença na probabilidade 
de atrasar ou mesmo evitar o apare-
cimento de cancro.

Existe uma componente genética/
familiar no desenvolvimento cance-
rígeno. Assim, se tiveres familiares 
próximos (pais, tios e avós) com 
história de cancro, deves ter ainda 
maior atenção a alguns aspetos da 
vida quotidiana.

Os fatores ambientais e comporta-
mentais são decisivos para o desen-
volvimento destas doenças. Deste 
modo, estratégias de modificação 
do ambiente e do estilo de vida são 
fundamentais para a sua prevenção.

Vários fatores estão claramente 
identificados como promotores de 
neoplasias malignas, salientando-se 
o tabagismo, o excesso de peso e 
dieta inadequada, o sedentarismo e a 
exposição solar inapropriada, estando 
calculado que são responsáveis por 
mais de 60% dos cancros. Mas outros 
fatores estão também presentes 

no desencadeamento de neoplasias 
como o excesso de ingestão alcoólica, 
sexo não seguro, poluição atmosféri-
ca, uso de combustíveis sólidos, não 
amamentação etc.

Quem tem 4 hábitos fundamentais 
(não fumar, praticar mais de 3,5 h/
semana de exercício físico, ter dieta 
equilibrada e ter peso normal) tem 
apenas 1/3 do risco neoplásico quan-
do comparado com as pessoas sem 
estes hábitos.

Tabagismo: É a principal causa de 
patologia oncológica, sendo respon-
sável por cerca de 20% dos cancros 
em geral e 90% do cancro pulmonar. O 
tabagismo aumenta 20 vezes a pro-
babilidade de ter cancro do pulmão, 
mas o cancro da boca, nariz, faringe, 
estômago, pancreas, cólon e bexiga, 
entre outros, também são despoleta-
dos por este vício.

Os fumadores (ativos e passivos) 
vivem em média menos 13 anos.

A suspensão do tabagismo leva à re-
dução progressiva do risco de doença 
oncológica.

Para saber mais acerca deste fator de 
risco veja a cache Tabagismo/Smo-
king.

Sol: O cancro da pele é um dos mais 
prevalentes. Estão em causa quer 
exposições repetidas e intensas com 
queimaduras solares mas também 
exposições cumulativas de baixa in-
tensidade (muitas horas de exposição 
solar, mesmo sem queimadura). A 
exposição solar em jovens poderá ter 
efeitos mais nefastos. Evite portanto 
apanhar sol entre as 11 e as 15h, use 
protetor solar, chapéu e roupa que o 
proteja da radiação.

Excesso de peso: Estima-se que a 
obesidade seja responsável por cerca 
de 20% dos casos de neoplasias, 
nomeadamente no cólon, mama, 
útero, pâncreas, tiroideia, etc. Está 
demonstrada a redução da incidência 
de cancro nos indivíduos que perde-
ram peso (as mulheres que após a 
menopausa perderam mais de 10Kg 
e mantiveram esta perda reduziram 
50% do risco de cancro da mama).

Sedentarismo: Estima-se que a baixa 
atividade física seja responsável pelo 
menos por 5% dos casos de neo-
plasias malignas. O cancro do cólon 
e recto, por exemplo, é 27% menos 
frequente nos indivíduos com ativida-
de física significativa. Esta proteção 
também está demonstrada noutros 

PrEvENir O CANCrO
o cancro ou neoplasia maligna é uma 
doença grave, frequentemente mortal, e 
causadora de bastante sofrimento físico e 
psíquico. 
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cancros como o da mama. Não está 
definido o tipo de actividade física ou 
a intensidade mais conveniente, sen-
do no entanto importante mantê-la 
(mais de 3 horas/semana). Nalguns 
períodos da vida, como a adolescên-
cia, esta poderá ser mais importante.

Alimentação: Não existe nenhum 
ingrediente “mágico”. 

A importância de ter uma dieta varia-
da, completa, baseada em produtos 
saudáveis está publicada há séculos 
por muitos autores (Jean Brillat-Sa-
varin: “diz-me o que comes, dir-te-ei 
quem és”).

Alguns tipos de cancro poderão 
estar relacionados com o aumento 
de consumo de gorduras, sobretudo 
animais. Estas gorduras contribuem 
também de forma decisiva para o ex-
cesso de peso, que é um importante 
fator de risco neoplásico.

Outro aspeto tem a ver com a 
quantidade e tipo de carne ingerida. 
Consumir 150 gr de carne /dia é mais 
que suficiente (provavelmente ingere 
mais de 4 vezes esta quantidade). As 
carnes de vaca, porco, borrego têm 
sido referidas como cancerígenas, 
quando comparadas com carne de 
aves ou peixe. Do mesmo modo se 
deve ter em atenção se as carnes 
são frescas ou processadas indus-
trialmente (alimentos fumados ou 
com outro modo de conservação têm 
efeito nocivo – fiambre, mortadela, 
chouriço, salmouras, pickles, etc).

O consumo de fibras é fundamental 
para uma alimentação equilibrada 
e, embora não se tenha conseguido 
provar a sua eficácia na prevenção do 
cancro, é uma importante ajuda para 
a manutenção do peso ideal.

Alguns alimentos poderão estar as-
sociados a menor incidência de doen-
ça oncológica, como o consumo de 
soja em vez de carne ou o de tomate 
na prevenção de cancro da próstata. 

Não se conseguiu provar que o 
consumo de açúcar provoque cancro. 
No entanto a presença de diabetes 
multiplica o risco de ter vários tipos 
de neoplasias.

Os suplementos alimentares (por 
exemplo vitaminas) não são aconse-
lhados rotineiramente para preven-
ção de cancro, pois são ineficazes e 
podem ter efeitos nocivos.

Álcool: O consumo moderado de 
vinho é preventivo de doenças cardio-
vasculares. Sabe-se no entanto que, 
sobretudo em quantidades maiores 
que as aconselhadas, tem um efeito 
cancerígeno. Outras bebidas alcoóli-
cas não têm este efeito cardiovascu-
lar benéfico. 

Sexo não protegido e uso partilhado 
de seringas transmitem vírus como 
Herpes, papilomavírus, HIV, hepatite 
B e C, HTLV  que estão implicados 
diretamente em vários tumores.

Há vacinas para a hepatite B e para 
o papilomavírus estando o seu uso 
aconselhado em grupos específicos. 
No entanto é fundamental evitar a 
exposição aos fatores de transmis-
são, até porque pode contrair outras 
doenças graves como a SIDA.

Amamentação: A amamentação pro-
teje as mulheres do cancro da mama 
(além de ser benéfico para o bebé). 
Faça-o pelo menos 6 meses para 
cada filho.

Poluição: Passamos cerca de 1/3 da 
vida em casa. É por isso importante 

escolher um local 
pouco poluído 
para viver. De pre-
ferência junto ao 

mar, com amplas zonas arborizadas, 
e ao mesmo tempo longe das vias de 
circulação com tráfego intenso. As 
zonas industriais devem por regra ser 
evitadas.

Estamos expostos a diversos tipos 
de poluição diariamente. Podemos 
no entanto reduzir de forma ativa a 
absorção de alguns agentes tóxicos.

Procure as ruas mais largas e arbori-
zadas bem como as que têm menos 
tráfego automóvel. Tente passar os 
seus tempos livres em ambientes 
menos poluídos e evite inalar produ-
tos como o vapor da gasolina quando 
vai atestar o carro. Em casa evite a 
inalação de produtos químicos por 
mais inocentes que lhe pareçam 
como inseticidas, produtos de limpe-
za, tintas, etc. O manuseamento de 
vários produtos químicos também é 
nocivo pois a sua absorção cutânea 
é um facto sobejamente conhecido 
pelo que deve usar luvas de proteção. 
Diversas micropoeiras como as que 
contêm amianto podem ser cancerí-
genas pelo que é importante não as 
inalar.

Estima-se que, com mudança de 
hábitos e do estilo de vida, se possam 
prevenir 50% dos casos de neoplasia.

Medidas adicionais no que diz res-
peito ao diagnóstico precoce aumen-
tam ainda mais esta percentagem. 
Parece-nos uma boa aposta para não 
deixar ao acaso.

Aurélio Gomes

- btt
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Estamos expostos a diversos tipos de poluição diaria-
mente. Podemos no entanto reduzir de forma ativa a 

absorção de alguns agentes tóxicos.
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making of...
GPN – SECRET AGENCY by Gang da 
Pata Negra

O Gang da Pata Negra para quem 
não sabe nasceu e cresceu sob a 
bênção de duas letterboxes notur-
nas, logo somos amantes deste tipo 
de caches e tudo o que mete aven-
tura e adrenalina noite dentro nós 
estamos lá…

A partir daí até surgir a ideia de criar 
a nossa própria aventura noturna 
sob o formato de letterbox foi um 
ápice. Numa das nossas reuniões 
semanais começámos a alinhavar 
ideias e foi proposto cada um dos 

teams apresentar um local que fosse 
propicio ao desenrolar de uma cami-
nhada, aventura e historia em que 
tínhamos de reunir fotografias para 
depois votar na melhor opção… 

Esta fase correu com alguma demo-
ra pois não foi fácil arranjar o local 
ideal que escapasse ao olhar alheio 
e que ao mesmo tempo fosse o 
perfeito para as nossas ideias base 
que começavam a surgir nas mentes 
dos gangsters… Podemos afirmar 
que a data das primeiras fotos deste 

projeto datam de dia 5 de Novembro 
de 2011, ou seja, a imaginação desta 
cache começou um ano antes da sua 
publicação!

Depois de ter o local escolhido tínha-
mos gangsters que davam preferên-
cia a um tema que envolve-se “terror 
e sangue”, mas como tínhamos algo 
que poderia ser um PF do outro 
mundo teríamos de o aproveitar para 
o projeto, pois este era com certeza 
algo que ninguém tinha visto na vida. 

O passo seguinte foi começar a defi-
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making of...
GPN – SECRET AGENCY by Gang da 
Pata Negra

nir trajetos possíveis das caminhadas 
e stages intermédios para evitar o 
uso abusivo dos habituais refletores, 
queríamos tentar inovar em alguns 
aspetos e incutir a maior diversidade 
de ideias que fossem viáveis ao nosso 
projeto e tema. 

Fizemos uma retrospetiva de algumas 
das melhores caches que já tínhamos 
tido o prazer de visitar e daí retirá-
mos algumas ideias para os nossos 
pontos intermédios que ao mesmo 
tempo iriam complementar as nossas 
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próprias invenções. Começamos aí 
a ter muito trabalho, que envolvia 
técnica de conceção e aí a Geoficina 
do TZR foi o espaço preponderante 
e principal desta fase da letterbox, 

com muitas horas ali passadas…

Por incrível que pareça a história/
narrativa da GPN foi uma das últi-
mas coisas a ser preparada, ou seja, 
tínhamos todos os stages planea-
dos, em fase de criação e com base 
nisso escrevemos toda a aventura de 
forma que houvesse sentido entre 
história e aventura no terreno. 

Começamos a implementar algu-
mas das “ideias” no terreno para 
ver a aceitação da natureza e dos 
muggles, nesta fase tivemos o 
primeiro grande contratempo que foi 
nem mais nem menos que o des-
baste prematuro de um eucaliptal 
que servia de ponto de passagem da 

aventura. Surgiu aqui alguma des-
motivação da nossa parte e o projeto 
passou algum tempo estagnado, al-
guns dos gangster chegaram mesmo 
a dizer que a GPN nunca iria sair no 
mapa do Geocaching.

Após algum tempo o Gang foi con-
vidado pelo Plnauta para organizar 
em conjunto um evento dedicado 
ao 12-12-12 que mais tarde se iria 
chamar “GoW Santa Cruz”. Decidimos 
então associar a nossa letterbox ao 
programa do evento e a partir daí 
unimos forças, esforços e elevamos 
ao máximo a união deste grupo que 
foi preponderante para o avançar do 
projeto a tempo deste evento. Foram 
muitas as horas neste último mês 
a preparar tudo ao pormenor pois 
nada poderia falhar, os will attend 
aumentavam e a nossa ansiedade 
também, pois não queríamos de-
fraudar espectativas que apareciam 
em alguns tópicos relacionados com 
o evento a nosso cargo.

Depois de tudo acertado mandamos 
para publicação, e sempre em cola-
boração com os revisores, foi-nos 

comunicado que derivado a com-
plexidade da GPN seria difícil o seu 
lançamento na data do evento... Mas 
ficámos sempre na espectativa.

O evento passou e ai sim tivemos o 
primeiro feedback, bem melhores do 
que estávamos a espera. A resposta 
dada pelos novos agentes GPN en-
chia-nos de orgulho e fazia com que 
todos os esforços tivessem valido 
muito a pena. Nós como owners da 
GPN é nos praticamente impossível 
ter a perceção do verdadeiro impacto 
que ela causa na sua realização e aí 
nada como ler os vossos logs para 
nos encher a alma!

Para terminar queremos agradecer a 
todos os que de uma forma direta ou 
indireta participaram na construção 
deste projeto. Um obrigado tam-
bém a todos os que já se tornaram 
agentes GPN e nos brindaram com 
“founds” do outro mundo, que são 
autenticas histórias dentro de uma 
história... 

André Caiado

- Pika7 
Gang da Pata Negra

foi-nos comunicado 
que seria difícil o seu 
lançamento na data do 
evento



Prémios GPs
o objectivo desta iniciativa é a 
eleição da melhor Cache Portuguesa 
publicada durante o ano de 2012, 
assim como a melhor cache de cada 
um dos 20 distritos de Portugal 
Continental e regiões autónomas.

Os Prémios GPS 2012 acabaram de 
arrancar. São inequivocamente a fes-
ta maior do geocaching português e a 
prová-lo, está o crescente interesse 
e adesão da comunidade à eleição 
dos Grandes Plásticos do Século. Na 
noite de apresentação das caches 
nomeadas, e mesmo rivalizando com 
a Gala do 20º aniversário da TVI em 
simultâneo, todos os recordes de 
audiência do Geopt foram pulveriza-
dos. Gustavo Vidal faz a radiografia 
da iniciativa e traça as expectativas 
para a edição deste ano.

Quando a ideia dos Prémios GPS sur-
giu, há um par de anos atrás, longe 
estaríamos de imaginar o sucesso 
que a iniciativa viria a alcançar. A 
ideia de premiar as melhores caches 
de Portugal seria seguramente uma 
motivação adicional para que os seus 
owners se empenhassem em melho-
rar a qualidade do geocaching, mas 
daí até ser um fenómeno contagiante 
transversal a toda a comunidade, 
nem nos nossos melhores sonhos 
nos passaria tal coisa pela cabeça.

Logo na primeira edição dos Prémios 
GPS da década, a receptividade ultra-
passou todas as expectativas, não só 
em termos de votantes como tam-
bém no ressuscitar de alguns míticos 
dinossauros que se encontravam 
em estado de hibernação, nomeada-
mente os GreenShades, o Pcardoso, 
o Bargão Henriques, o RicardobSilva, 

o SamCam, o Mi-
guelrk, o nat_ca-
che, o Clcortez, 
o schprlock, os 
MikeAndCows, o 
Tetra, o João Car-
doso, o JPpina, entre muitos outros.

Esse foi um tónico fundamental para 
que o próprio projecto ganhasse por 
um lado auto-confiança e pelo outro 
credibilidade. Os eventos quer distri-
tais, quer nacionais da Cerimónia de 
Entrega dos Prémios, deram-lhe a 
pedra de toque que faltava.

O segundo ano, com a edição de 
2011 dos Prémios GPS, mostrou um 
projecto muito mais amadurecido e 
solidificado, onde os vários aconteci-
mentos já começaram a ser ante-
cipados no calendário com enorme 
ansiedade. A Cerimónia de Entrega 
dos Prémios GPS, em Mondim de 
Basto, inserida nas festividades do 
GeoAcampamento, é o climax desta 
iniciativa que ano após ano tem 
deixado a sua marca indelével no 
geocaching português.

Para a edição de 2012 as expecta-
tivas estão mais elevadas do que 
nunca, e a fazer fé no massivo en-
tusiasmo gerado pela apresentação 
das nomeadas no portal do Geopt, é 
de crer que esta será a edição mais 
participada de sempre. Algumas 
novidades introduzidas na edição 

deste ano prometem trazer um sal 
extra à iniciativa, com as votações a 
prolongarem-se até Agosto, para que 
os lobbys regionais tenham oportu-
nidade de se empenhar no sentido 
de trazer muitos visitantes às caches 
nomeadas do seu distrito.

Outra novidade interessante é a 
introdução de três novos prémios: 
Local, Aventura e Recipiente, que 
permitirá aos votantes categorizar 
cada cache encontrada dentro destas 
três categorias previamente esta-
belecidas e posteriormente votá-las 
isoladamente. Estes três novos 
prémios juntar-se-hão assim aos 20 
prémios distritais e ao grande prémio 
nacional, totalizando 24 troféus a 
entregar durante a tão aguardada 
Cerimónia a acontecer na primeira 
semana de Setembro.

Estão portanto lançados os dados 
para os Prémios GPS 2012. Acei-
tam-se apostas para saber quais 
serão as finalistas e as vencedoras 
de entre as 392 caches nomeadas 
deste ano.

Gustavo Vidal

- Prodrive
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Um Português... na 
Amazónia por Rui Almeida

a minha relação com 
o Brasil tem mais 

de 30 anos... Desde que 
comecei a balonar álbuns 
de banda desenhada para 
a já extinta Meribérica, 
como co-autor das edições 
portuguesa e brasileira de 
alguns conhecidos heróis: 
Astérix, Tenente Blueberry, 
Spirou, entre outros.

Mas curiosamente, em 
1990 recebi para balonar, 
um ábum do Gabrion, cha-
mado... Amazónia.

A ação passa-se em 1928, 
entre Manaus e São Lou-
renço de Maroni, na Guiana 
francesa, com naturais 
alusões aos vários ex-libris 
da região. O esplendor da 
época da borracha, a ópera 
de Manaus, a selva e o rio 
Amazonas.

Este trabalho espicaçou 
ainda mais o desejo de 

não morrer sem conhecer 
pessoalmente esta reali-
dade tão cheia de mistério, 
exotismo e misticismo.

Quase sem querer, quase 
como movido por alguma 
estranha força do destino, 
acabei não só por poder co-
nhecer em detalhe Manaus 
e a Amazónia, mas por 
viver nela. Mais de 20 anos 
depois.

O primeiro contato ao vivo 
com a realidade amazónica, 
naturalmente fez dispa-
rar todos os alarmes do 
geocacher que sou, rapida-
mente procurando todas as 

possibilidades para colocar 
caches na cidade e nos 
arredores. Algo que se viria 
a provar muito mais com-
plexo do que inicialmente 
pensei.

Vejamos. Não se chama 
floresta das chuvas à Ama-
zónia em vão.

Ao contrário das quatro es-
tações do hemisfério norte, 
aqui há apenas duas. Quan-
do chove e quando chove 
ainda mais. Em média, uma 
vez ao dia, cai um daqueles 
torós.

Rapidamente, as ruas, ca-
leiras e sarjetas da cidade 
ficam transformadas em 
afluentes temporários 
do maior rio do mundo. 
Quando não chove muito, 
a maioria das esquinas 
fica apinhada de camelôs 
(vendedores ambulantes de 
tudo o que a vossa imagi-

nação possa adivinhar).

Estas duas principais con-
dicionantes, obrigam-nos a 
ponderar muito bem o tipo 
de esconderijo e contentor, 
transformando rapida-
mente centenas de GZs 
fantásticos em dezenas de 
possíveis caches.

A primeira vez que vim, em 
dezembro de 2011, existia 
apenas uma cache em 
todo o estado do Amazo-
nas, uma área maior que a 
França, Espanha, Suécia e 
Grécia juntas.

Essa GC23AFK - Paneiro 
02 (o 1º do Amazonas) 
encontra-se numa ca-
choeira perto de Presidente 
Figueiredo, a 130km de 
Manaus, não foi de facto a 
primeira do Amazonas, pois 
esse “título” pertenceu à 
GC1715E – SBEG, entre-
tanto arquivada.

Não se chama 
floresta das 
chuvas à 
amazónia em 
vão
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Trilhos com GPS

Hoje, existem no Amazonas 32 
caches ativas, sendo 29 “Kelux”, às 
quais se juntam mais duas no estado 
vizinho de Roraima, uma delas sobre 
a linha do equador.

Naturalmente, já há projetos para 
algumas mais.

Talvez pelo facto de finalmente residir 
no Brasil um geocacher experiente 
e interventivo na comunidade, em 
julho de 2012, recebi um convite para 
ser moderador voluntário do fórum 
brasileiro da Groundspeak, algo que 
me encheu de orgulho e sentido de 
responsabilidade, sabendo o imenso 
trabalho que há a fazer para de-
senvolver o geocaching neste país. 
Aceitei com prazer.

Desde então, tenho organizado uma 
base de dados de todas as caches, 
owners e geocachers brasileiros, 
assim como publicado várias esta-

tísticas nesse fórum, para além de 
alertas para cada nova cache publica-
da, de que depois faço eco na página 
do Facebook.

São algumas dessas estatísticas 
que de seguida vos deixo, para que 
possam conhecer um pouco melhor a 
realidade do geocaching em terras de 
Vera Cruz.

• Total de caches: 1701

• Caches arquivadas: 492

• Caches ativas: 1123

• Owners de caches no Brasil: 323

• Dos 27 estados da união, existem 
caches em 25 deles e apenas 13 
com mais de 10.

• São Paulo tem 50% das caches 
brasileiras e a grande maioria dos 
geocachers é paulista.

• O número de founds em caches 
brasileiras é atualmente 10.398, 
com 488 favoritos atribuídos.

• Apenas como base comparativa, 
as caches “RKelux” têm 29.986 
founds e 307 favoritos (Brasil 
inclusive).

• Caches sem founds: 390 (262 
aguardam FTF)

• Primeira cache brasileira: GC5FD - 
Brasil Challenge

Naturalmente, muito me envaidece 
ter colocado o Amazonas no Top10.

Ahhh... façam-nos uma visita!

Rui Almeida
– RKelux
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Entrevista de Carreira

Bruno rodrigues

Geocacher, Groundspeak volunteer, revisor, todos os 
chapéus lhe assentam que nem uma luva. Fanático por 
gadgets e tecnologia, não perde uma oportunidade de 
brincar com os outros e de rir dele próprio, sem se levar 
demasiado a sério. A vida só tem um lado: o lado Bt!
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Esta é a técnica do verdadeiro Bru-
ning contada na primeira pessoa. Tão 
despretensiosa e tão simples que 
só podia conquistar meio mundo, 
e deixar a outra metade a olhar de es-
guelha. Tal como o seu mentor.

Falar com o Bruno Tiago Rodrigues, 
é muito mais fácil do que falar sobre 
ele: nasceu para comunicar, para 
atropelar as ideias pré-concebidas 
e experimentar tudo o que há para 
experimentar. O homem diz o que 
pensa, sem papas na língua e ainda 
por cima em vários idiomas.

Mesmo que quiséssemos, não havia 
como evitar: é irresistível conversar 
com o btrodrigues. 

Flora Cardoso – Olá Bruno. Praticas 
um geocaching ativo (tive vontade 
de escrever hiperativo!) desde 2002. 
Onze anos depois, o geocaching con-
tinua a dar-te a mesma alegria?

Bruno Rodrigues – Tenho o prazer e o 
privilégio de ter um grande grupo de 
amigos obtidos à boleia do geoca-
ching, e os melhores momentos são 
com certeza os momentos que passo 
com eles. Isso dá-me alegria. Não é 
necessariamente 100% derivado do 
geocaching. Teria que analisar todos 
estes anos abstraindo-me de aconte-
cimentos chave e dos outros senti-
mentos para o poder determinar. Sei 

que os primeiros anos como geoca-
cher foram estranhos. Parecem-me, 
a esta distância, uma falsa partida 
numa grande prova de fundo. Tinha 
alguma curiosidade em experimen-
tar o que era o geocaching, mas as 
oportunidades de o fazer –  de uma 
forma coerente e dedicada – falha-
ram redondamente e foram passando 
ao lado. Há dois ou três episódios 
em algumas caches (das boas) que 
me fizeram recuperar a esperança. 
Adquirir ritmo foi uma consequência 
natural de episódios da vida e do 
número crescente de caches. Hoje em 
dia, no meio de experiências perfeita-
mente vulgares, continuam a ocorrer 
episódios que me fazem recuperar a 
esperança no bom geocaching e me 
levam a passar bons momentos. 

Nesta escala temporal, o que mudou, 
na tua mochila e na tua cabeça, 
quando sais de casa para uma jorna-
da de geocaching?

– O desafio de sair do sofá e ir desco-
brir qualquer coisa de novo continua 
como se fosse o primeiro dia. Foi, 
a par com a tecnologia, o que me 
motivou a tentar pela primeira vez o 
geocaching. Mantenho há anos uma 
lista de caches por fazer em locais 
(alguns deles vulgares) que tenho 
curiosidade em conhecer. Tenciono 
fazê-lo gradualmente – a lista não 

pára de crescer. Falando do que mu-
dou, a certa altura mentalizei-me que 
não conseguia encontrar caches ao 
ritmo que eram publicadas e desisti 
de ligar aos números. Estou mais 
atento à qualidade que à quantidade. 
Analiso cuidadosamente o feedback 
que me é dado sobre determina-
da cache antes de me fazer a ela. 
Planeio melhor as saídas, porque dei 
comigo a perder horas à procura de 
caches que não valiam a pena. Passei 
a racionar as saídas de carro, poupar 
mais combustível e a potenciar os 
percursos pedestres e cicláveis. Tudo 
isto mudou, mas o vício está entra-
nhado. Às vezes, tenho que quebrar 
essas regras todas para fugir do sofá 
ou espairecer um bocadinho...

Que caches ou que jornadas de 
geocaching guardas na tua memória 
como as mais especiais?

– Há efectivamente visitas a caches 
que dificilmente são esquecidas. Al-
gumas destas experiências tive o pra-
zer de as repetir (algumas mais que 
duas vezes). Incluem-se nesse limi-
tado conjunto de caches a “The Nest 
of Jonathan Seagull”, a “Far away, so 
close” e a “The Gray Havens”. Poucas 
caches me dão tanto gozo em revi-
sitar e penso que se deve em grande 
parte aos panoramas privilegiados 
que se tem daqueles pontos. Depois 

A táctica consiste em ficar de ladecos. Bem oblíquo à 
linha tracejada, com paisagem por trás qb. Deitado de 
costas, pernas e braços bem afastados, o corpo todo 

em contacto com o asfalto, e aí: shot!
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existem locais onde as caches aca-
bam por ser secundárias (sem lhes 
querer tirar qualquer crédito, pois 
existem e são excelentes). Nesses lo-
cais, nos pontos mais remotos, gosto 
de apreciar o isolamento e o silêncio 
e praticar um pouco de meditação 
(e às vezes de nudismo): o Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina e o Parque Natural de 
Sintra-Cascais. Last but not least, as 
longas caminhadas onde os limites 
físicos e mentais são testados: linhas 
de comboio abandonadas (Linha do 
Douro, Linha do Tua) e o Parque Na-
cional da Peneda-Gerês.

Cedo assumiste o cargo de volunteer 
da Groundspeak, ao contribuir na 
tradução de conteúdos e moderação 
dos fóruns oficiais para Portugal 
e para o Brasil. Foi o início de uma 
grande aventura, onde tudo ou quase 
tudo estava por fazer?

– Bem, o fórum para Portugal e o 
fórum para o Brasil aparecem de for-
mas bem distintas. Portugal já tinha 
uma comunidade com uma identida-
de online muito forte. O espaço nos 
fóruns Groundspeak aparece para 
permitir aos geocachers estrangeiros 
entrar em contacto com geocachers 
locais, para obter informações e 
planear as suas visitas. Já o caso do 
Brasil, a sua génese vem da neces-
sidade de potenciar a componente 
social do geocaching e concentrar 
num único ponto a comunidade bra-
sileira, numa fase de grande cresci-
mento. Eram lacunas que precisavam 
de ser preenchidas.Quanto à tradu-
ção de conteúdos, é uma evolução 
natural decorrente do crescimento 
do geocaching um pouco por todo o 
mundo. Era algo de que sentíamos 
todos necessidade, como presença 
activa nos meios online. Era frequente 
verificarmos as dificuldades de alguns 
geocachers com os conteúdos em in-
glês. Como estou envolvido em vários 
projectos de tradução/localização, 
consigo olhar para o princípio da ini-
ciativa da Groundspeak e verificar que 
foi desencadeada da melhor forma 

possível. E graças à excelente equipa 
que se reuniu, temos conseguido 
fazer uma tradução homogénea e 
acessível do website e das aplicações, 
tudo em tempo recorde e como muito 
bom feedback.

Em março de 2011 aceitaste o cargo 
de Revisor. O que te levou a assumir 
este compromisso?

– Aceitei o convite e assumi o com-
promisso porque achei que conseguia 
fazer algo mais pela qualidade do 
geocaching em Portugal. Não falo só 
de conseguir criar condições para se 
lidar com mais de 1000 caches sub-
metidas para revisão por mês. Falo 
de criar mecanismos que permitiram 
diminuir consideravelmente o tempo 
de revisão de algumas caches. Falo 
da mudança (em alguns casos radical) 
da forma como é feita a comunica-
ção com quem coloca caches. Falo 
da consistência que foi aplicada nos 
contactos com entidades oficiais. 
Falo de, e embora as indicações que 
temos vão no sentido de permitir a 
publicação de caches com pouca ou 
nenhuma descrição (apenas coorde-
nadas), sugerir sempre a utilização de 
informação mais clara e visualmente 
apelativa, fotografias, atributos e 
classificações mais realistas do ter-
reno e dificuldade da cache. E ainda 
agora começámos.

A tua visão e perceção da atividade 
foram afetadas por esta decisão? O 
que muda quando somos confronta-
dos com “o outro lado do espelho”?

– Creio que graças aos contactos que 
tinha com outros revisores e lackeys 
já tinha uma boa ideia do que era ser 
responsável pela revisão e publica-
ção de caches, muito antes de me 
fazerem o convite. A passagem de 
geocacher comum a revisor não pode 
implicar uma mudança de visão e per-
cepção sobre o que é o geocaching. 
Continua a ser a mesma actividade, 
praticada pelas mesmas pessoas. As 
linhas de orientação são para com-
preender e respeitar, independente-
mente do cargo. Um bom geocacher 
tem estas linhas de orientação em 
conta quando esconde uma cache 
ou quando procura uma cache. Tem 
sentido crítico para apontar que há 
conflitos, contacta o owner, faz uma 
crítica construtiva, propõe mudan-
ças para melhorar a situação. Como 
revisor, faço-o, mas antes da cache 
ser publicada. Desde que a cache é 
submetida até ser publicada (bem, às 
vezes muito para além desse ponto), 
acompanhamos o owner, apontamos 
as falhas, propomos alterações, va-
lidamos de acordo com a informação 
que temos do terreno. 

Em algum momento te arrependeste 
de ter assumido o cargo de Revisor?

– Nunca. Se em algumas fases me 
aproximei perigosamente do pon-
to de burnout, tive a sorte de ter ao 
meu lado uma equipa fantástica que 
tomou as rédeas às minhas respon-
sabilidades e ajudou o processo de 
revisão a prosseguir como esperado. 
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Existem casos em que, como revi-
sor, o facto de conhecermos a forma 
como determinada cache funciona 
antes dela ser publicada nos pode 
estragar a experiência de a encontrar 
como jogador. Digamos que é um mal 
necessário para que possa ser uma 
experiência do agrado de todos os 
outros jogadores, mantendo-se fiel 
às linhas de orientação.

Qual é o pior pesadelo de um Revi-
sor?

– Ao contrário do que se pensa, os 
revisores levam vidas absolutamen-
te normais. Levantam-se cedo para 
ir trabalhar, tomam banho (todos 
os dias!), passam horas ao telefone 
com clientes, a fazer apresentações 
PowerPoint e em reuniões chatas e 
demoradas. Às vezes conseguem 
ter um pouco mais que uma hora de 
almoço e procurar uma geocache. 
Depois voltam à cadeira de escritório 
e aos relatórios mensais e briefings 
para as reuniões de staff. Saem tarde, 
vão buscar os filhos e passam algum 
tempo a brincar com eles. Depois 
ajudam a fazer o jantar, arrumam a 
cozinha e sentam-se no sofá a ver 
a telenovela. Se o vento estiver de 
feição, fazem sexo desenfreado com 
as suas mulheres e adormecem até à 
manhã seguinte. O pior pesadelo de 
um revisor é aquele tipo de pessoas 
que pensam que estes revisores 
não fazem outra coisa sem ser ficar 
agarrados ao site e a publicar as suas 
caches meia hora depois de subme-
tidas.

Agora a sério. Nós, os revisores,so-
mos seres humanos. O nosso traba-
lho é voluntário. Dedicamos parte do 
nosso tempo livre ao geocaching. A 
nossa tarefa é ajudar e fazer com que 
as vossas caches sejam publicadas. 
As vossas caches, desde que estejam 
de acordo com as linhas de orienta-
ção, serão publicadas. Pode não ser 
na meia hora seguinte, pode não ser 
no dia seguinte, pode demorar até 
uma semana, na pior das hipóteses. 
Quando existem problemas de comu-

nicação, diferenças de interpretação 
no que dizemos e existe dificuldade 
em passar uma mensagem de parte 
a parte, o processo torna-se mais 
demorado. O pior pesadelo de um 
revisor é uma geocache que tem que 
passar por um número infinito de 
iterações até poder ser publicada. 
É ter que passar tanto tempo para 
fazer algo tão simples como carregar 
no botão verde que tudo o resto que 
mencionei acima seja afectado ou 
prejudicado. Os revisores são seres 
humanos. Trabalhem com eles, não 
contra eles.

Periodicamente surgem nos fóruns e 
redes sociais polémicas que en-
volvem, direta ou indiretamente, o 
papel do Revisor. São pontas soltas 
e assuntos quentes pouco represen-
tativos do estado global da ativi-
dade, ou a comunidade portuguesa 
de geocaching é de facto, de trato 
difícil?

– Todas as indicações e contactos 
que temos com outras comunidades 
confirmam um facto. A comunidade 
portuguesa, para o dinamismo que 
apresenta e para a taxa de penetra-
ção do geocaching, é de um carácter 
exemplar. A componente indirecta 
que mencionas é perfeitamente 
natural e tem essencialmente a ver 
com o facto dos revisores serem o 
ponto de ligação mais próximo com a 
Groundspeak. Quanto à componente 
directa, e como já referi anterior-
mente, existem muitos conflitos e 
discussões devido a problemas de 
comunicação ou de compreensão do 
significado das linhas de orientação. 

Muitas destas discussões ocorrem 
em privado entre geocachers (nem 
sempre no papel de owners) e os 
revisores e tentamos sempre fazer 
passar a mensagem de uma forma 
clara e paciente. Diria que a grande 
maioria destas diferenças de opi-
nião são facilmente solucionadas a 
bem, mas há uma minoria que, face 
à barreira intransponível dos factos, 
transborda para as redes sociais. 
Nestas situações, e nem sempre com 
a totalidade dos factos à vista – diria 
que propositadamente –, é fácil criar 
polémica. Em qualquer dos casos, os 
revisores assumem a sua condição 
humana – não é a primeira vez que 
erramos – e recomendam desde logo 
o contacto directo com a Grounds-
peak para desfazer quaisquer dúvidas 
que persistam.

Achas que o espírito do geocaching 
poderia ter sido mais preservado se 
o trabalho de revisor pudesse ana-
lisar também qualitativamente as 
caches, não publicando aquelas que 
não reunissem os requisitos mínimos 
de interesse?

– Tenho que reconhecer que, como 
jogador, prefiro uma geocache em 
que o owner tenha mostrado algum 
empenho na criação (num conjunto 
de requisitos, que, ao encontro da 
pergunta, podem ser considerados 
“mínimos de interesse”: o container, 
a localização, o texto introdutório, os 
desafios adicionais). O geocaching é, 
no entanto, uma actividade aberta a 
todos, independentemente dos meios 
a que têem acesso. Não podemos à 
partida limitar o acesso à actividade a 
todos aqueles cuja noção de “interes-
se” seja diferente do público em geral. 
São critérios subjectivos e muito difí-
ceis de avaliar ou estabelecer gradua-
ções e barreiras. A primeira cache que 
coloquei não tinha o mínimo de inte-
resse, segundo o meu critério actual. 
Serviu, no entanto, para que pudesse, 
através das críticas que recebi e da 
comparação que fiz com as restantes 
caches que encontrei entretanto, para 
elevar os meus mínimos. Serviu para 
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que as caches seguintes fossem, na 
minha opinião, muito melhores. Para 
finalizar, penso que a melhor forma 
de implementar um geocaching de 
qualidade é liderar pelo exemplo. É 
ajudar a criar boas caches, dar-lhes 
relevância, publicitá-las, incentivar 
todos a fazer igual ou melhor.

Em alguma ocasião o btrodrigues e o 
btreviewer estiveram em desacordo? 
Quem costuma levar a melhor?

– Creio que a separação jogador-re-
visor existe e é comum entre inú-
meros revisores por uma questão de 
preservar a opinião pessoal de cada 
um. Como jogador, posso discordar da 
forma como uma cache está escon-
dida (porque está demasiado exposta 
ou porque o local tem lixo) e mencio-
ná-lo no registo que escrever, mas 
nada me pode impedir (como revisor) 
de a publicar, desde que esteja de 
acordo com as linhas de orientação. 
São pontos de vista diferentes sobre 
o mesmo assunto. Na realidade, há 
poucas diferenças na maneira de es-
tar desses dois indivíduos e a minha 
forma de estar como revisor foi uma 
evolução natural da minha forma de 
estar como jogador. Reportar uma 
geocache cuja procura destrói escan-
dalosamente uma peça de patrimó-
nio ou cuja configuração no terreno 
seja propositadamente diferente da 
descrita na página em geocaching.
com é da responsabilidade de todos 
e, sempre que posso, faço uso das 
ferramentas a que tenho acesso para 
o comunicar e /ou resolver.

No final de 2011, numa iniciativa le-
vada a cabo pelo Geopt, foste um dos 
10 finalistas eleitos pela comunidade 
como geocacher da década [2001 - 
2010]. Um ano depois, que reflexão 
fazes sobre esta demonstração de 
reconhecimento público? É uma no-
meação que acarreta algum tipo de 
responsabilidade acrescida?

– Para ser totalmente honesto, não 
acho que tenha feito algo assim 
preponderante para ser eleito um dos 
geocachers da década. Foi com algu-
ma surpresa que vi o meu nome a ser 
mencionado como um dos candida-
tos e fiquei totalmente estupefacto 
quando me confirmaram a presença 
no top 10. Gostava de perceber o 
que levou estas pessoas a votar em 
mim, gostava que me detalhassem as 
razões pelas quais as minhas atitu-
desao longo destes 10 anos foram 
assim significativas. Não posso negar 
que sempre que foi dada a oportuni-
dade de trabalhar em prol de alguma 
coisa relacionada com o geocaching o 
fiz com todo o agrado, mas não o fiz 
para ganhar mérito. Fi-lo porque gos-
to verdadeiramente do geocaching, 
gosto das pessoas que o praticam e 
gosto dos laços e das experiências 
que a actividade me proporcionou até 
à data. O meu posicionamento para 
o futuro aposta fundamentalmente 
na continuidade. Continuar a ter boas 
experiências, continuar a fazer bons 
amigos, continuar a apostar nas boas 
caches!

Que qualidades achas que deverá re-

unir o geocacher da próxima década, 
em prol de um geocaching melhor?

Penso que, à data, já existam gran-
de parte das bases que permitirão 
formar bons geocachers para os 
próximos anos. A crescente valoriza-
ção das actividades ao ar livre, como 
componente educativa e recreativa, 
a presença constante do geocaching 
nos media e a proliferação de recep-
tores GPS na maioria dos telefones 
móveis contribuirão para o cresci-
mento a um ritmo ainda maior que 
o presente. Continuando a existir o 
conjunto de iniciativas para promover 
as melhores caches e as boas práti-
cas no geocaching, havendo o devido 
destaque nas redes sociais para as 
BOAS caches, criando-se o concei-
to de comunidade alimentada pelo 
peer-review e auto-feedback, creio que 
bastará um mínimo de senso comum 
e participação nestas comunidades 
para que se proporcione a conjunção 
destes factores e seja sustentado um 
geocaching melhor.

Passaram poucas semanas sobre o 
início do ano de 2013. Já gastaste 
algum favorito?

– Primeiro que tudo, creio que é 
preciso clarificar o que me leva a atri-
buir um ponto favorito a uma cache. 
Tenho-o feito sistematicamente para 
premiar localizações extraordinárias, 
caches com conceitos, enredos e 
detalhes únicos. De uma forma ou 
outra, as caches em que reconheço 
o trabalho excepcional dos owners 
para criar uma cache de qualidade. 
Em 2013, não gastei. Investi. Investi, 
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até à data que escrevo isto, e se não 
me engano, dois favoritos em duas 
caches bem elaboradas, que demons-
tram algum trabalho de preparação 
e que merecem grande destaque. 
Tenho ainda disponíveis mais de 
100 pontos favoritos por atribuír. 
Sou muito exigente... E ficaria muito 
satisfeito se atribuísse a grande parte 
deles durante este ano. 

Quais são as tuas expectativas 

relativamente ao ano de geocaching 
que agora se inicia? Entrámos na era 
de um geocaching definitivamente 
hi-tech? Achas que assistimos a 
uma mudança profunda na escala de 
valores e critérios do ”geocaching de 
qualidade”? 

– Estou muito optimista. Sou opti-
mista por natureza. Dar-me-ei por 
contente se os owners de referência 
continuarem a fazer a manutenção 

necessária às suas caches de refe-
rência e que não as deixem morrer 
fruto do desinteresse, da prolifera-
ção de caches vulgares à volta das 
suas caches premiadas, dos logs 
minimalistas e das polémicas nas 
redes sociais e fóruns. Espero que o 
geocaching continue a crescer a um 
bom ritmo e que as iniciativas que 
visam aumentar a qualidade das ca-
ches ganhem visibilidade, divulgação 
e adesão. Espero que essas iniciativas 
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sirvam de referência e que as caches 
sejam colocadas a pensar nelas. A es-
cala de valores e critérios do “geoca-
ching de qualidade” é um conjunto de 
valores, mesmo subjectivos, que tem 
que transparecer destas iniciativas. 
Mesmo que não cheguem à totalidade 
da audiência, dar-me-ia por satisfeito 
se uma pequena fracção das caches 
colocadas ao longo do ano fosse bem 
planeada, pensada para durar por 
muito tempo e com o objectivo claro 
de impressionar pela positiva quem a 
fosse encontrar. 

Que prós e contras destacarias na 
massificação do geocaching nos últi-
mos anos?

– Tento ao máximo evitar o uso do 
termo “massificação”. Existe um cres-
cimento considerável de caches e de 
praticantes, mas “the world is our play-
ground”. Arrisco dizer que há oito anos, 
a proporção de logs minimalistas face 
à totalidade de logs era exactamente 
a mesma de hoje. Que o rácio entre 
caches extremamente boas e extre-
mamente más, face à totalidade de 
caches publicadas era semelhante ao 
de hoje. Até os recursos online cres-
ceram a olhos vistos face ao número 
de utilizadores, com cada vez mais 
núcleos “locais”. O vandalismo de 
caches sempre existiu, provavelmen-
te equivalente em proporção ao que 
temos hoje. As virtudes e os defeitos 
são os mesmos, mas mais mediati-
zados. Não creio que a “massificação” 
tenha trazido nada de novo. Estou 
certo que continuam a existir sítios es-
pectaculares por cartografar, histórias 
mirabolantes por contar e incríveis 
odisseias por viver. E casas de bifanas 
onde petiscar pelo caminho.

O btrodrigues já ambiciona jornadas 
de geocaching familiar, com o Tiago a 
tiracolo? A paternidade criou-te novas 
expectativas relativamente a esta 
atividade?

– Comecei recentemente a tomar 
mais atenção às caches com o atributo 
“Stroller Accessible”. É incrivel o que se 
tem que fazer para atravessar uma 

rua em segurança ou para subir umas 
escadas num parque público. Bem, o 
Tiago terá muitas oportunidadesde 
encontrar umas caches às cavalitas 
do pai, depois a inaugurar os seus 
primeiros passos e mais tarde de 
bicicleta ou com a mochila às costas. 
Terá todo o apoio e a paciência de um 
pai e uma mãe que gostam muito de 
geocaching e que reconhecem nesta 
actividade, também, uma componen-
te educativa e pedagógica. Assisto 
com alguma curiosidade e um sorriso 
cúmplice ao fascínio que os filhos de 
alguns amigos têm pelo geocaching, 
pela forma como partilham as aventu-
ras com os colegas na escola e como 
lentamente uma actividade ao ar livre 
lhes proporciona horas de lazer sem 
recorrer às consolas de jogos e canais 
de TV. A minha única preocupação tem 
a ver com a forma anárquica como al-
guns owners classificam e descrevem 
as suas caches, mascarando perigos e 
omitindo pormenores que, para quem 
vai acompanhado por uma criança, são 
críticos. Acho que esses indivíduos de-
viam sentir todos os dias pela manhã 
a dor lancinante de uma peça de Lego 
espetada nos pés descalços.

O que é que te deixa mal disposto?

– Como revisor e geocacher, e corren-
do o risco de ser demasiado frontal, 
carapaus de corrida. Permitam-me a 
explicação: indivíduos que não hesi-
tam em recorrer às tácticas mais reles 
e comuns para conseguir atingir os 
seus fins, que com falta de formação 
e falta de respeito planeiam, através 
de esquemas ardilosos e alegando 
o desconhecimento das regras mais 
básicas da convivência humana e / ou 
das linhas de orientação para colo-
cação de caches do geocaching.com, 
enganar alguém. Eles próprios, geoca-
chers, revisores, lackeys e quem sabe 
algumas personagens imaginárias. 
Deixa-me também extremamente mal 
disposto jogar todas as semanas no 
Euromilhões e não ter ganho nada de 
significativo nos últimos anos.

E o que é que te arranca um franco 

sentimento de satisfação?

– Assumo que a pergunta pressupõe 
um “como revisor” ou “como geo-
cacher”. Do primeiro ponto de vista, 
muitas coisas. O dinamismo da co-
munidade , concretizado em projectos 
como esta revista (só para citar um 
exemplo). Receber pedidos de opinião 
sobre um projecto de uma cache, vê-la 
seguir o seu rumo, assumir a revisão 
da mesma, vê-la crescida e completa, 
carregar no botão verde e sentir o 
pulsar da comunidade, o borburinho 
da expectativa, as primeiras visitas 
e o primeiro feedback entusiástico. 
Os emails que recebemos de agra-
decimento pelo trabalho que eu e os 
restantes voluntários fazemos dia 
após dia. As palavras de encoraja-
mento dos nossos colegas em Seattle, 
confirmando que os nossos “cargos” 
estão em boas mãos, que as nossas 
funções estão a ser feitas conforme 
é suposto e que o nosso trabalho é 
reconhecido. Do ponto de vista do 
geocacher, muitas coisas. A já referida 
experiência épica, o píncaro do geo-
caching. A aproximação a uma cache, 
depois de uma caminhada não muito 
longa, intercalada com momentos de 
reflexão e introspecção. O prazer de 
sentir a distância a diminuir, o jogo 
de gato e rato com um container bem 
escondido, a satisfação de finalmente 
o detectar pelo canto do olho e de o 
tocar pela primeira vez. Abrir a tampa, 
procurar o logbook, folhear as páginas 
de histórias e finalmente encontrar 
o meu lugar, agora história. Deixar a 
minha marca, guardar tudo e apreciar 
o momento. Fechar os olhos, sentir a 
brisa e pensar que deviam ser todas 
assim. E que podia ser só aquela, e 
que posso ir para casa porque aquela 
cache me encheu as medidas. E é isso. 
Fiz a coisa parecer extremamente 
sexual. Foi sem querer. Juro.

Obrigada Bruno.

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Geocaching
Por aí, por esse mundo fora

Estamos em frente a uma movi-
mentada estação de comboios 

de Madrid. Uma caixa de electrici-
dade. De um lado, dois rapagões, 
espadaúdos, faces angulares, 
patilhas à espanhol, estendidas 
quase até ao queixo. Vestem de 
escuro, com a farda da Guarda Civil. 
Conversam animadamente, braços 

cruzados. Mas não se deixe o leitor 
enganar: o paleio de ocasião não 
impede aqueles olhos de falcão de 
perscrutar a multidão, em busca de 
um movimento suspeito, de algo 
que faça perigar a ordem pública 
que juraram defender. Do outro 
lado da pequena estrutura metálica 
um vulto aproxima-se. Pousa um 

cotovelo em cima do tampo, olha de 
soslaio, a avaliar reacções. Os polí-
cias parecem não prestar atenção. 
Estão a uns escassos dois metros 
de distância. Ouve-se distinta-
mente o seu tagarelar. A estranha 
figura, ganhando confiança, intro-
duz o braço no espaço por detrás da 
caixa de electricidade. Tacteia, em 
busca de algo, aparentemente sem 
sucesso. Com um esforço adicional 
os dedos ágeis chegariam à arma 
que pende do cinturão do guarda 
mais próximo, mas esse não é o 

A polícia e o geocacher. Contos 
reais de além-fronteiras.
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Geocaching
Por aí, por esse mundo fora

policiais, estão criadas as condições 
para situações mais complicadas. 
Em Portugal contam-se às deze-
nas os casos de interacção entre as 
autoridades e o Geocaching. Basta 
ler os “logs”. Aquilo é a polícia que 
é chamada a investigar um objecto 
suspeito (com diversos finais para 
a pobre da cache, uns mais felizes 
do que outros) ou a interpelação ao 
caçador de tesouros que, encabula-
do, se vai explicando como pode.  Já 
houve telefonemas da esquadra ao 
“owner”, emboscadas de “shotgun” 
em punho, perseguições de automó-
vel e outros episódios rocamboles-
cos. Mas, bem vistas as coisas, em 
Portugal jogamos em casa. Sabemos 
bem com que linhas nos cosemos e 
até onde podemos ir. 

Então e por esse mundo fora, sobre 
o qual pouco conhecemos? Como 
é practicar Geocaching em países 
onde se falam outras línguas, em 
pleno choque cultural, sem fazer-
mos ideia das consequências de ser 
apanhado de boca na botija, ou, pior, 
de “mão na cache”?

A situação mais flagrante que vivi 
passou-se na capital do reino da 
Dinamarca. Copenhaga, 29 de Abril 
de 2010. Vindos de comboio da 
cidadezinha dos arredores onde 
dormiamos, saímos umas quantas 
paragens antes do centro. Havia 
ali uma série de caches para serem 
encontradas. A primeira, justamente 
na estação de Svanemøllen, resulta 
num “found” com alguma dificul-
dade, mas que acaba por chegar. 
Afastamo-nos, prontos para o 
passeio que se aproxima. Palmilha-
mos alguns quilómetros. Dois DNF’s. 
Mais um “found”. Aproximamo-nos 
de uma quinta cache que promete 
ser fácil, considerando a dica explí-
cita: “sentar no banco”. É isso que 

fazemos. Ainda estamos a preparar 
os dedos para começar a investigar 
quando se aproxima um tipo. Calças 
de ganga, casaco de pele ruço de 
muitos anos de uso; traços faciais 
escandinavos, barba de alguns dias. 
Quando chega à minha frente, mos-
tra-me um cartão plastificado, muito 
mal amanhado, que trazia pendu-
rado ao peito. Bem, parece que é 
suposto eu retirar alguma conclusão 
daquilo. Só que não faço ideia do 
que seja. Os meus olhos passam do 
indecifrável cartão para ele, fitan-
do-o com expressão interrogativa. 
O tipo volta a mostrar o papel, como 
aquelas pessoas que se nos dirigem 
numa língua estranha e quando lhes 
dizemos que não entendemos repe-
tem o que acabaram de dizer, mas 
falando mais alto. Enquanto isto 
se passa, e estamos a falar de uma 
meia dúzia de segundos, a minha 
mente vai colocando hipóteses para 
explicar o que se está ali a passar. A 
mais credível é que o homem faça 
parte de uma associação de ex-
toxicodependentes, daqueles que 
vendem revistas na rua. Mas há um 
ligeiro problema: ele não tem nada 
para vender. Há apenas aquele car-
tão gasto e sebento que faz pender 
em frente ao meu nariz pela terceira 
vez, recebendo em troca, também 
pela terceira vez, o meu olhar inter-
rogativo, cada vez mais baralhado. 

Terá sido nesse momento que se 
lhe fez luz. Compreendeu que éra-
mos estrangeiros, completamente 
estrangeiros. Não daqueles que 
nasceram e foram criados noutra 
parte do mundo e que procuraram 
no seu país uma vida melhor, mas 
dos outros, que vêm de visita e que 
não percebem patavina de dinamar-
quês. E digo isto porque foi então 
que falou, e quando o fez fê-lo em 
inglês: 

objectivo do... geocacher. Frustrado, 
pressionado pela presença policial, 
afasta-se. A caçada não teve resul-
tados imediatos. Mais tarde, nova 
passagem pelo local. Apesar de 
terem decorrido quarenta minutos, 
os agentes mantinham-se firmes. 
Apenas numa terceira tentativa, 
algumas horas depois, foi possível 
alcançar a “cache”. Sempre estava lá.

Neste episódio, real, a acção termi-
nou sem incidentes. Mas quando o 
geocacher se cruza com as forças 
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“- Polícia. Estamos a 
seguir-vos há 45 minutos, 
desde que saíram do com-
boio, e isto porque notá-
mos um comportamento 
suspeito, que vocês têm 
vindo a ter”.

E eu a pensar... “isto 
promete, vai ser diverti-
do”. Encorajado pelo meu 
silêncio interrogativo, o 
homem prosseguiu, com 
uma série de perguntas 
curtas: “vivem na Dina-
marca?”, “quando chega-
ram?”, “porque é que estão 
tão afastados das áreas 
procuradas pelos turis-
tas?”, “têm alguma coisa 
ilegal com vocês?”.  A esta 
última questão respondi: 
“Não, não... pode verificar”. 
E estendi-lhe a mochila. 
Foi então que percebi que a 
situação não se ia agra-
var. Acho que os anos de 
experiência que levava em 

cima lhe disseram que éra-
mos de facto inofensivos, 
porque senti um descon-
trair da sua postura. Disse 
que não seria necessário, 
que apenas tinham ficado 
intrigados com os nossos 
movimentos. Nessa altura 
eu já tinha a certeza que o 
problema estava resolvido, 
mas perante a simpatia 
do tipo, quis dar-lhe uma 
explicação. Disse-lhe a 
verdade, falei-lhe do Geo-
caching. Entretanto a Zaya 
tinha feito o “found” mais 
estranho da sua carreira, e 
já agarrara a cache. Mos-
trou-lha. Nisto, como se 
de um ninja se tratasse, o 
parceiro do agente mate-
rializou-se mesmo ali, sem 
que nenhum de nós tivesse 
dado pela aproximação. Se 
o primeiro era talhado para 
fazer de “polícia bom”, o 
companheiro deveria de-

sempenhar as funções de 
“polícia mau”. Não conosco, 
que já estávamos todos em 
bons termos, conversando 
descontraidamente. Mas 
a sua cabeça rapada e o 
arcabouço de touro não 
deixariam descansados os 
seus inimigos. 

O segundo agente já 
conhecia o Geocaching. 
Contou-nos, aos três, que 
há uns anos atrás esteve 
envolvido numa operação 
de vigilância de um local 
suspeito. Um residente 
tinha telefonado à polícia 
sobre movimentos estra-
nhos junto a uma árvore. 
Foi montado um sistema de 
vigilância permanente, com 
pessoal a ficar em casa do 
denunciante. Já se está a 
ver. O próximo geocacher a 
aproximar-se da dita árvore 
apanhou o susto da sua 
vida, subitamente rodeado 

de homens armados que 
lhe gritavam para se deitar 
no chão. 

Ficámos ali mais uns 
minutos, falando sobre 
a Dinamarca, sobre os 
méritos do Geocaching, 
sobre os desafios que estas 
situações colocavam às 
forças policiais. Quando de 
repente um som estranho 
proveniente de debaixo do 
casaco do “polícia bom” 
veio quebrar o momento; 
era um walkie-talkie, que 
ele alcançou rapidamente, 
deixando-me vislumbrar 
uma parafernália de instru-
mentos bem dissimulados 
sob a roupa: algemas, pis-
tola, lanterna... e sei lá que 
mais. Um problema exigia 
a sua atenção imediata. 
Despedimo-nos, e ficámos 
a vê-los  a afastarem-se 
apressadamente.

Fotografar polícias, sobretudo em países “manhosos” pode dar maus resultados, mas não consigo resistir. Yere-
van, Arménia, Maio de 2010.
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Uma outra ocasião de 
algum embaraço ocorreu 
na Hungria. 2 de Maio de 
2007. Um dia cheio de sol. 
Estava decidido a vingar um 
DNF numa “cache” localiza-
da num labirinto de sebes 
à beira Danúbio, à sombra 
do imponente edíficio do 
Teatro Nacional. Entrámos 
de GPS em punho, procu-
rando o local apontado pela 
setinha. Procurámos em 
vão. Após alguns minutos 
a Zaya anunciou a desis-
tência e saiu, deixando-me 
por ali sozinho. E foi nesse 
momento que a sorte me 
ajudou. Quis ela que esti-
vesse a olhar na direcção 
certa e no momento exacto 
em que um “gorila” da 
segurança entrou como um 
tiro no labirinto. Percebi 
logo que estava trama-
do, que aquela correria 
toda era por minha causa. 
Mas como me apercebi 
da sua entrada fulgurante 
tive tempo de pensar no 
problema e reagir adequa-
damente: desempenhando 
o papel de turista inocente. 

Enquanto o “segurança” 
percorria o labirinto, vascu-
lhando, espreitando, rádio 
na mão, cabeça rapada, 
fato e gravata a cobrirem 
um corpo de colosso, eu 
saquei da minha câmara e 
pus-me a fotografar, com 
a cara mais angélica do 
mundo. Quando finalmente 
ele deu comigo, apareceu 
nas minhas costas. Senti a 
sua respiração ofegante a 
escassos metros de mim. 
Os olhos certamente que 
me observavam com aten-
ção. Houve um momento 
de silêncio em que tudo po-
deria acontecer. Ou ouviria 
qualquer frase em húngaro, 
sentindo quiçá uma mão 
pesada no ombro, ou dava 
pelos seus passos a afasta-
rem-se. Felizmente o meu 
desempenho convenceu-o. 
Foi-se. Escutei tagarelar 
em húngaro, já a certa 
distância. Comunicava pela 
rádio com a central. Olhei 
para cima e vi o delator. 
Para ai no quarto andar do 
edíficio uma cabeça à janela 
observava-me ainda, des-

confiada, pouco convencida 
do relatório recebido do 
homem que viera cá abaixo. 

Deixei passar alguns minu-
tos e saí. A Zaya contou-
me rapidamente o que eu 
já sabia. Dizia ela que já 
estava a pensar o que faria 
quando me visse surgir 
puxado pelo braço... se se 

comprometeria intervindo 
na situação, se se faria de-
sentendida, mantendo-se 
em condições de procurar 
auxílio. Felizmente não foi 
preciso optar. E a malvada 
da “cache” não apareceu. 
Ainda está activa, seis anos 
depois.

Mas qualquer uma destas 
aventuras passou-se em 
nações, por assim dizer, 
cujos princípios civilizacio-
nais nos estão muito pró-
ximos. Estados de Direito, 
onde os direitos humanos 

estão salvaguardados e 
onde, mesmo que não nos 
sintamos completamente 
confortáveis, sabemos que 
nada verdadeiramente mau 
nos irá acontecer só porque 
andamos às caches. Tudo 
isto faz-me pensar o que 
teria sucedido se fosse 
apanhado em situações 
semelhantes noutras 
paragens que já trilhei... 
Síria, Marrocos, Jordânia, 
Kosovo. Mas não. Safei-me 
bem e encontrei caches em 
todos esses países e mais 
alguns onde não gostaria 
de ter interagido com as 
forças policiais. Na Ucrânia 
estive à beira do abismo 
umas quantas vezes. Numa 
ocasião, tinha acabado 
de sair de uma posição 
altamente compromete-
dora quando passou por 
mim um carro da polícia; 
noutro dia, depois de saltar 
um muro e me encavalitar 
numa árvore num terre-
no reservado, vi ao longe 
um grupo de agentes em 
amena cavaqueira... foi o 
tempo de “logar”, muito 
devagarinho, e sair dali sem 
movimentos bruscos. Mas 
interessante mesmo foi 
esbarrar, de carro, com o 
acesso lateral a uma base 
de misseis, na floresta 
ucraniana, na região da 
Crimeia. Nós a fazermos 
inversão de marcha, e um 
grupo de militares a parar 
a futebolada para observar 
os intrusos, sem saberem 
bem o que fazer, AK-47’s a 
olhar para nós. 

Ricardo Ribeiro

- Torgut

vi ao longe 
um grupo 
de agentes 
em amena 
cavaqueira

A base de misseis na Ucrânia. Ainda houve tempo de uma fotografia antes da 
ansiedade apertar
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À descoberta de...

Castelo Branco
Sugiro-vos alguns lugares que não devem ser perdidos 
ao visitar o concelho de Castelo Branco, na Beira Baixa. 
Para além de algumas preciosidades gastronómicas 
e paisagísticas já bem conhecidas de todos nós, que 
não devem deixar de fazer parte de um roteiro definido 
por esta região, serão também apresentadas algumas 
possibilidades de lugares a visitar não tão conhecidos, 
sempre com o geocaching em plano de fundo.

A procura de novos lugares, paisa-
gens e experiências fazem parte das 
expectativas que a generalidade das 
pessoas coloca num fim-de-semana 
escapado numa qualquer localidade 
do nosso país. Porém, alguns prefe-
rem ir mais longe. Alguns preferem 
colocar-se no papel de explorado-
res com um objectivo que vai muito 
além das rotas turísticas e principais 
pontos de encontro. Esses encontram 
a satisfação na procura de objectos 
escondidos em alguns dos luga-
res mais recônditos do nosso país. 
Conseguem, numa caminhada ou 
passeio de bicicleta, com a procura de 
umas caixinhas pelo meio, o ânimo 
e energia para os dias de trabalho 
que se seguem. As próximas linhas 
pretendem servir de motivo para 
aqueles que não se satisfazem ape-
nas com uma tarde numa esplanada 
virem conhecer novos lugares, com 
uma desculpa que nos une a todos, o 
geocaching! 

Antes de mais, é conveniente per-
ceber o que nos espera quando 
visitamos esta região. Para isso, 
quem melhor que o mais importan-
te geógrafo português até à data? 
Orlando Ribeiro, no Guia de Portugal, 
explica-nos que “Beira” é a terra de 
entre Douro e Tejo, naturalmente 
dividida pela maior cordilheira que 
atravessa o nosso país. A designa-
ção “Baixa” corresponde não à sua 
parte menos montuosa, mas sim à de 
posição menos elevada em latitude, 
ou seja, mais meridional. Esta porção 
do território encaixada entre regiões 
de identidade bem marcada, como 
o Alentejo e a Estremadura, é uma 
manta de retalhos, uma contiguidade 
de unidades bem demarcadas na pai-
sagem e nas vivências dos locais, em 
muitos casos com nomes populares. 
Esta variedade de naturezas resulta, 
no entanto, numa unidade de posi-
ção, definida pelas planuras e vales 
que se estendem da Estrela ao Tejo, 

a província, onde se encontra Castelo 
Branco. 

Com este enquadramento, é possível 
antecipar o que nos aguarda. Roupa 
e calçado devidamente adequados ao 
exigente frio do Inverno e duro calor 
do Verão são os requisitos mínimos 
para explorar as várias possibilidades 
que nos permitem conhecer as terras 
albicastrenses. 

Quem vem de Sul pode optar por 
descobrir alguns bons exemplos de 
urbex, já nas franjas urbanas, perto 
da localidade das Benquerenças. 
Algumas caches (GC1G727; GC1C-
W6W) colocadas em antigos casarios 
reflectem bem o despovoamento 
e a gradual perda de influência da 
agricultura na estrutura económica 
regional. Ainda assim, a pecuária de-
sempenha um papel suficientemente 
importante para nos cruzarmos com 
grande frequência por rebanhos e 
pastores. Nada mais natural, ou não 

http://coord.info/GC1G727
http://coord.info/GC1CW6W
http://coord.info/GC1CW6W
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fosse o Queijo de Castelo Branco e da 
Beira Baixa um dos ex libris regio-
nais e nacionais! Para quem gosta de 
azenhas, não pode deixar de visitar 
algumas que se encontram pelo rio 
Ocreza, acessível pelas localidades 
das Benquerenças e Taberna Seca. 
Em alguns destes elementos patri-
moniais existem caches (GC1GV8A; 
GC3TXBM; GC18XBF), o que enri-
quece ainda mais o vislumbrar da pai-
sagem de um rio tipicamente beirão 
que nasce na Serra da Gardunha e vai 

desaguar no Rio Tejo. A Oeste do con-
celho, o conjunto de povoações tem 
características bastante particulares, 
uma vez que se encontra numa zona 
onde o Pinhal Interior mantém forte 
influência, com relevo mais aciden-
tado. Podemos encontrar caches nas 
localidades das Sarzedas (GC1NDDK) 
e Santo André das Tojeiras, numa 
aeronave (GC1JTKT), para além de 
outras plantadas no meio dos muitos 
olivais que dominam esta zona (GC-
3W0DK). 

Por esta altura será já momento de 
rumar até à cidade dos bordados a fio 
de seda frouxa, ou seja, Castelo Bran-
co, onde as propostas gastronómicas 
são mais do que suficientes para 
repor as energias necessárias para 
conhecer um pouco melhor a capital 
de distrito. 

Existe um número significativo de 
caches mistério distribuídas pe-
los vários pontos cardeais que dão 
uma boa noção das espacialidades 
geográficas aos que se empenharem 
na sua resolução e descoberta. Das 
várias caches misteriosas existentes, 
não posso deixar de recomendar al-
gumas que considero particularmente 
interessantes e cuja resolução, mais 
ou menos complexa, permitirá bons 
momentos de geocaching, seja pelo 
container (GC1TX18), pelo enigma 
que as oculta (GC3YVR), a aventura 
que proporcionam (GC40JMY) ou pelo 
lugar onde se encontram (GC1RC3A)! 

Perto do GZ da cache mistério GC2AG1M, Ribeira das Rabaças (Caféde)

http://coord.info/GC1GV8A
http://coord.info/GC3TXBM
http://coord.info/GC18XBF
http://coord.info/GC1NDDK
http://coord.info/GC1JTKT
http://coord.info/GC3W0DK
http://coord.info/GC3W0DK
http://coord.info/GC1TX18
http://coord.info/GC3YVR
http://coord.info/GC40JMY
http://coord.info/GC1RC3A
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Desta forma, não vou es-
tragar a surpresa que pro-
porcionam, deixando-vos 
apenas a recomendação 
para as resolver e procurar! 
Ainda assim, alguns pontos 
de particular interesse não 
estão actualmente con-
templados com uma cache. 
São disso exemplo o Jardim 
do Paço Episcopal, conheci-
do pelas suas estátuas, e o 
Jardim da Cidade, comple-
tamente renovado durante 
a execução do Programa 
POLIS. Ainda assim, fazem 
ambos parte dos pontos a 
seguir para concretizar uma 
multi cache (GC16RQ4). 
A zona velha da cidade, 
mais próxima do castelo 
é local de passagem para 
resolução de algumas 
multi caches (GC309CF) 
e letterboxes (GC1Y46F). 
Não podemos esquecer a 
muralha do castelo tem-
plário, com passagem e 
paragem obrigatória pelo 
miradouro recentemente 
recuperado – onde po-
dem aproveitar para fazer 
mais um par de caches 
(GC23N14; GC2TRYN) - 
com uma excelente vista 
para a região Norte do 
concelho. Daí é possível 

avistar a Serra da Gardunha 
e, em dias limpos, tam-
bém a Serra da Estrela! No 
Verão está perfeitamente 
aconselhada uma visita à 
piscina-praia municipal, 
que é das maiores do país. 

Depois de refrescar, fica 
mais simples fazer uma 
cache wherigo (GC21Q29) e 
uma multi (GC2A2QG) com 
pontos bem engenhosos 
que se desenvolvem pelo 
Parque Urbano, a dois pas-
sos da piscina, proporcio-
nando uma boa caminhada 
num espaço bem equipado 
e acolhedor para toda a 
família, inclusivamente 
para os nossos amigos de 
4 patas! Alguns pontos de 
uma multi “informática” 
(GC3F6X9) são ali perto, 
e dão a conhecer a Escola 
Superior de Tecnologia e a 
Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco.

Depois de solucionadas 
e encontradas as caches 
em contexto urbano, é boa 
ideia ir conhecer aquelas 
que se encontram no san-
tuário dedicado à padroeira 
local, Nossa Senhora de 
Mércules (GC16TB3), a 
quem é dedicada a festa 
anual, na terceira terça-fei-
ra a seguir à Páscoa. Este 
é um bom ponto de partida 
para irmos conhecer o rio 
Ponsul (GC17EPV), passan-
do pelo Monte e Capela de 
São Martinho e pelo seu 
vértice geodésico de Pri-
meira Ordem, contemplado 
com uma cache (GC16Z8R). 

Este é o ponto de partida 
ideal para um passeio até 
Malpica e Monforte da 
Beira que pode ser realiza-
do de bicicleta. A estrada 
quase não tem movimen-
to, apesar de contemplar 
os mais audaciosos com 
alguns declives menos 
delicados logo à saída da 
cidade. Existe uma dezena 
de caches ao longo da N18 
que tornam a curta deslo-
cação até Malpica bastante 
enriquecedora, já que as 
constantes pausas que 
proporcionam permitem 

desfrutar das variações da 
paisagem, que irá mudar 
drasticamente de Castelo 
Branco até esta pitores-
ca localidade de onde a 
vizinha Espanha não dista 
mais de 4km. O estilo de 
habitação dominante é 
composto por moradias de 
apenas um piso, onde os 
currais estão à parte, ao 
contrário das aldeias tradi-
cionais beirãs, onde gado e 
homens viviam no mesmo 
edifício. 

Daqui até ao PN do Tejo 
Internacional é um pulinho, 
ainda que por caminhos 
algo tortuosos e íngremes. 
Este parque, pelas suas 
características e beleza, 
merece um capítulo para 
si próprio, pelo que ficará 
reservado para posterio-
res explorações. A ida até 
Monforte da Beira permite 
complementar este curto 
passeio pela região, dando 
a conhecer outra aldeia de 
características semelhan-
tes à sua vizinha, permi-
tindo também procurar 
algumas caches (GC1W4PJ; 
GC1W801). A visita ao 
posto de vigia (GC1W80E) 
é particularmente reco-

aldeias 
tradicionais 
beirãs, onde 
gado e homens 
viviam no 
mesmo edifício

Vista da estrada que liga Malpica do Tejo a Monforte da Beira nas imediações de uma cache (GC2KN6D) – não 
referida no texto, embora esteja implícita no passeio até Malpica – Monforte.

http://coord.info/GC16RQ4
http://coord.info/GC309CF
http://coord.info/GC1Y46F
http://coord.info/GC23N14
http://coord.info/GC2TRYN
http://coord.info/GC3F6X9
http://coord.info/GC16TB3
http://coord.info/GC17EPV
http://coord.info/GC16Z8R
http://coord.info/GC1W4PJ
http://coord.info/GC1W801
http://coord.info/GC1W80E
http://coord.info/GC2KN6D
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mendada para aqueles que 
gostam de apreciar paisa-
gens de pontos elevados, o 
que permite ter uma noção 
de contexto da geologia 
envolvente. Todo este pas-
seio é especialmente rico 
em horizontes e paisagens 
marcantes. Nesta altura 
será já momento de voltar 
para Castelo Branco para 
jantar e procurar uma nova 
forma de solucionar aquela 
cache enigma que teima 
em não querer deixar-
se resolver! Apesar de a 
desconfiança não ser um 
sentimento espontâneo ou 
duradouro nas gentes bei-
rãs, um muggle é sempre 
um muggle e também po-
derá ter ficado um DNF por 
vingar nas várias caches 
colocadas pelos locais mais 
frequentados da cidade. A 
noite é uma boa possibili-
dade para o fazer!

Alexandre Herculano refe-

riu, em 1854, que a Beira 
Baixa parece um plano 
onde se eleva ao centro o 
monte de Castelo Branco, o 
céu é puro e os horizontes 
bem distintos. Desta forma, 
não deixaremos de avistar 
a cidade na generalidade 
das nossas deslocações 
pela região mais a Norte 
no concelho. É para ai que 
agora iremos procurar mais 
algumas caches e conhecer 
novos lugares! 

Assim que nos dirigimos 
para Norte, é impossível 
não passar por Alcains, 
uma simpática vila com 
fortes ligações a Castelo 
Branco, fruto da curta dis-
tância que separa as duas 
povoações. O museu do 
Canteiro, com direito a uma 
cache (GC178RT) é um bom 
ponto de partida para co-

meçar a conhecer um pou-
co da história deste lugar. 
Para além disso, uma multi 
cache (GC1A8PY) também 
dá a conhecer um pouco 
da paisagem típica desta 
região mais a Norte, domi-
nada por ovelhas e pasto-
res! De Alcains chega-se 
rapidamente a Caféde, que 
é um bom ponto de partida 
para uma cache mistério 
(GC2AG1M), que deve ser 
resolvida em casa antes de 
nos fazermos ao terreno. 
Para além de proporcio-
nar uma boa caminhada 
ou passeio de bicicleta, 
dá também a conhecer a 
Ribeira das Rabaças, num 
lugar de características 
bastante particulares, onde 
a união entre o meio fluvial 
e a acção humana está ain-
da dentro de um equilíbrio 

harmonioso, muito interes-
sante. Durante o Inverno, 
o caudal dos cursos de 
água torna todo o espaço 
mais agradável, embora o 
mesmo também se possa 
visitar durante o período de 
estiagem. Para aqueles que 
gostam e não conseguem 
evitar a visita às aldeias da 
região, não podem deixar 
de passar pela Póvoa de 
Rio de Moinhos, onde uma 
multi cache (GC182YZ) nos 
dá a conhecer os principais 
pontos da aldeia. Tinalhas, 
conhecida pela Capela 
dedicada à Rainha Santa, 
onde se realiza anualmente 
uma pitoresca romaria, é 
também um interessante 
ponto de passagem. Aí 
podemos encontrar meia 
dezena de caches, o que 
permite dar a conhecer de 
forma bastante agradável 
os traços gerais da aldeia, 
misturando aventura com 

Não deixaremos de avistar a cidade na 
generalidade das nossas deslocações pela 
região

Na Ponte da Monheca sobre o rio Ponsul que, naquele local, faz a separação entre o Concelho de Idanha e Cas-
telo Branco, também perto de uma cache (GC1FNAY). 

http://coord.info/GC178RT
http://coord.info/GC1A8PY
http://coord.info/GC2AG1M
http://coord.info/GC182YZ


GEO
MAG.

50

FEVEREIRO 2013 - EDIÇÃO 1

história e etnografia. É 
possível destacar uma 
sequência de duas ca-
ches regulares (GC3HJ2A; 
GC3HY7M) que dão as 
coordenadas para uma 
cache mistério (GC3HY5R), 
que contam também algu-
mas das muitas estórias 
e lendas que enriquecem 
sobremaneira o património 
identitário da região beirã. 
O Salgueiro do Campo é 
um ponto estratégico para 
aqueles que se aproximam 
de Castelo Branco vindos 
de Coimbra, via Pampilhosa 
da Serra, pelas estradas 
secundárias. As diversas 
fontes que povoam a aldeia 
são motivo de paragem 
para várias famílias que as 
utilizam para abastecer os 
seus garrafões. Para além 
de algumas caches regula-
res (GC1JZQZ; GC1ZGJX) em 
que uma delas relata uma 
curiosa história de rivalida-
des passadas (GC1YB34), 
uma multi (GC1PG9K) dá 
igualmente a conhecer os 
principais lugares desta 
povoação através dos seus 
vários pontos de passa-
gem. 

O elevado número locali-
dades existentes impos-
sibilita que todas sejam 
aqui observadas. Isto não 
significa que não mereçam 
também uma visita. Mas 
a inexistência de caches 
nesses lugares à altura da 
redacção desta peça faz 
com que tenham de ficar 
para um outro momento. 
Notem que em quase todas 
as aldeias beirãs existirá, 
pela altura do Natal, um 
madeiro que, pelo valor 
emocional e festivo que 
encerra, merece, por si só, 
uma visita!

Mas voltemos ao eixo 
Norte da região, baseado 
na N18, que, desde que as 
autoestradas SCUT deixa-
ram de o ser, recuperou boa 
parte do tráfego que ai cir-
culava antes da construção 
das mais modernas obras 
rodoviárias. Com Alcains 
para trás, não é preciso 
muito para estarmos na 
Barragem de Santa Águe-
da, ou da Marateca, como 
também é conhecida. Esta 
albufeira abastece a cidade 

de Castelo Branco e seus 
arredores. O enquadramen-
to com o volume áspero e 
pedregoso que é a Serra da 
Gardunha proporciona fins 
de tarde muito agradáveis. 
É também palco de grandes 
pescarias e aproveitada por 
muitos para se refrescarem 
nos dias de maior calor. 
Para além das tradicionais 
actividades recreativas que 
albufeiras deste género 
proporcionam (atenção, que 
na barragem da Marateca 
não são permitidas embar-
cações a motor) podemos 
também encontrar várias 
caixinhas daquelas que nos 
levam a sítios que, normal-
mente, passariam des-
percebidos! E que melhor 
forma para ficar a conhecer 
a barragem do que algumas 
caches? Nas proximidades 
da albufeira existe uma 
multi cache (GC3Y5XE) que 
coincide com o ponto ideal 
para estacionar o automó-
vel e ir procurar os restan-
tes pontos e caches regu-
lares (GC1779G; GC32GTJ; 
GC3QQJB) da barragem, a 
pé ou de bicicleta. Desta 

forma fica possível contor-
nar o plano de água e com-
preender de que forma a 
construção desta estrutura 
veio alterar a paisagem e 
as actividades económicas 
levadas a cabo nas suas 
imediações. Os pomares 
passaram a ser parte inte-
grante da paisagem, graças 
à possibilitação da irrigação 
das culturas, o que permitiu 
também uma diversificação 
da produção agrícola. 

Para além do posiciona-
mento estratégico para 
a rede de abastecimen-
to pública, a barragem 
representa também um 
dos limites a Norte do 
concelho. Daqui, para nos 
mantermos dentro da 
nossa limitação territorial, 
temos de nos deslocar ou 
para Nordeste, em direcção 
à Lardosa e Vale da Torre, 
ou para Noroeste, rumo a 
São Vicente da Beira. Na 
Lardosa encontramos uma 
cache mistério (GC29AAH) 
que pode dar algumas 
dores de cabeça na sua 
resolução, mas assim que 

Perto do topo da Serra da Gardunha (esta já sim no concelho do Fundão), com vista para a Barragem da Marate-
ca (que é concelho de Castelo Branco).

http://coord.info/GC3HJ2A
http://coord.info/GC3HY7M
http://coord.info/GC3HY7M
http://coord.info/GC1JZQZ
http://coord.info/GC1ZGJX
http://coord.info/GC1YB34
http://coord.info/GC1PG9K
http://coord.info/GC3Y5XE
http://coord.info/GC1779G
http://coord.info/GC32GTJ
http://coord.info/GC3QQJB
http://coord.info/GC29AAH
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descobrirem as coordena-
das finais, aproveitem a 
curta viagem e vão conhe-
cer Vale da Torre. É uma 
das aldeias mais afastadas 
da sede de concelho, mas 
nem por isso deixa de ser 
igualmente interessante. 
Uma das duas multis que 
ai podemos encontrar 
(GC3RZXA) representa um 
interessante desafio para 
aqueles que gostam de 
caminhar pelo campo. Para 
além de uma distância sig-
nificativa, que rondará os 
5km (não se esqueçam de 
dobrar a distância devido 
ao regresso), o terreno é 
também algo difícil. Porém, 
o esforço será compensado 
pela beleza do ponto final. 
Na verdade esta é daquelas 
caches que dificilmen-
te sairá da memória de 
quem a encontrar, já que, 
para além do desafio que 
representa, dá também a 
conhecer as ruínas de uma 
antiga estância termal que 
aproveitava as águas da 
Ribeira de Alpreade para os 
tratamentos do reumatis-
mo e dermatoses. Hoje não 
passam de ruínas, mas a 
envolvência daquele lugar 
corresponderá ao ideal e 

ao imaginário de muitos 
geocachers, justificando 
plenamente todo o esforço 
que exige. 

Desta forma, atingimos o 
limite Nordeste do con-
celho. Resta-nos explorar 
a região mais chegada à 
Serra da Gardunha, perto 
de São Vicente da Beira. 
Embora o topo da serra 
seja já parte do concelho 
do Fundão, é justo avançar 
que se encontra a cerca de 
1223 metros de altitude. 
Este maciço apresenta uma 
morfologia caprichosa e as-
simétrica, predominando a 
forma alongada no sentido 
este-oeste. As estruturas 
graníticas assumem formas 
variadas e, em alguns 
casos, suficientemente 
curiosas para motivarem a 
existência de caches, sejam 
elas regulares (GC3BH8F) 
ou earthcaches (GC43D65). 

Uma boa forma de iniciar 
a abordagem à Serra da 
Gardunha é através de São 
Vicente da Beira. O inte-
resse desta povoação vai 
muito para além da exis-
tência do engarrafamento 
da água “Fonte da Fraga”. 
Os vestígios romanos ai 

encontrados, como por 
exemplo a estrada roma-
na (GC3VMTV) confirmam 
que o seu interesse não se 
reduziu quando deixou de 
ser sede municipal e o seu 
concelho fundido com o de 
Castelo Branco, em 1895.

Encontramos geocaches 
espalhadas pela área 
da Gardunha ainda per-
tencente ao concelho 
albicastrense (GC1ADF1; 
GC1AE5C; GC1AEH8; 
GC35FYM; GC2HMYF), e 
é também importante dar 
a conhecer o aproveita-
mento do potencial eólico 
da região através de uma 
cache mistério (GC1K2YJ) 
bem concebida, com início 
no Parque Eólico de São 
Vicente. As possibilidades 
de exploração da Serra são 
quase infinitas, e não era 
justo impor uma limitação 
de base territorial a esse 
processo de descoberta. 
Assim, não poderia deixar 
de vos aconselhar uma visi-

ta mais demorada a Castelo 
Novo e a Alpedrinha, ambas 
já localidades do concelho 
do Fundão, mas bem mere-
cedoras desta referência. 

De facto, por esta altura, a 
experiência sensitiva que 
a região da Gardunha, e 
todas as outras que já fo-
ram visitadas, desencadeia 
ultrapassa já qualquer fron-
teira geográfica, embarcan-
do no espírito aventureiro 
de cada um de nós, onde 
os reais limites são os da 
nossa ambição e consciên-
cia. É aqui que este conjun-
to de sugestões termina, 
dando lugar ao espírito da 
descoberta autónoma! A 
expectativa é a de que es-
tas linhas tenham desper-
tado curiosidade suficiente 
para justificar uma visita 
ao concelho albicastrense 
através da apresentação de 
algumas das suas princi-
pais características, aliadas 
ao espírito e iniciativa do 
geocaching. O que ficará 
para a posteridade serão as 
recordações e experiências 
por que forem passando. 

Se em alguns casos a 
capacidade de superação 
tenderá a ser um factor de-
terminante, especialmente 
para algumas caminhadas 
pela serra e montes, outros 
haverá em que o mais 
relevante será a habilidade 
e facilidade de abstracção, 
para resolver uma qualquer 
cache enigmática. Isto re-
flecte uma certa diversida-
de que poderemos encon-
trar na região de Castelo 
Branco quando o principal 
motivo para a visita for o 

a capacidade 
de superação 
tenderá a ser 
um factor 
determinante

Vista para paisagem beirã (com nevoeiro matinal em plano de fundo, embora 
pouco perceptível)

http://coord.info/GC3RZXA
http://coord.info/GC3BH8F
http://coord.info/GC43D65
http://coord.info/GC3VMTV
http://coord.info/GC1ADF1
http://coord.info/GC1AE5C
http://coord.info/GC1AEH8
http://coord.info/GC35FYM
http://coord.info/GC2HMYF
http://coord.info/GC1K2YJ
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geocaching. Nem os adeptos de tree 
climbing são esquecidos (GC2ZT9H)! 
De igual forma, a experiência sensi-
tiva será também bastante rica, ou 
não fosse esta região uma manta de 
retalhos de traços identitários únicos 
e com algumas particularidades. 

As expectativas deste texto terão 
sido alcançadas quando algum geo-
cacher vier conhecer esta região e 
outras peças sobre outros concelhos 
e lugares ganharem o seu espaço 
próprio espaço no panorama da 
divulgação regional com base neste 
jogo mundial. 

A escala global só poderá ser en-

tendida quando compreendermos 
o que representam realmente os 
espaços de proximidade e encontro 
que frequentamos no nosso quo-
tidiano. O geocaching permite-nos 
esse posicionamento crítico e atento 
para com o que nos rodeia. Esta 
lógica, juntamente com o espírito de 
partilha e entreajuda, são a verda-
deira essência do deste jogo para a 
qual espero ter contribuído de algu-
ma forma! Preparem-se e partam 
à descoberta com boas cachadas e 
melhores aventuras!   

Gonçalo Caetano

- Cacheight

Poço da voltinha, num lugar (ainda) sem caches.

Sabias que:
• O concelho de Castelo Branco 

é o terceiro maior do país com 
1.438km² e que nele residiam, 
em 2011, 56.109 habitantes, 
dos quais 38.542 moram na 
cidade sede de concelho?

• O bordado de Castelo Branco 
é das peças artesanais cujos 
preços de venda ao público 
são dos mais elevados no pa-
norama artesanal português?

• Amato Lusitano, natural de 
Castelo Branco, foi um médico 
que se notabilizou pela desco-
berta das válvulas venosas e 
por ter sido médico pessoal do 
Papa Júlio III?

• Afonso de Paiva, explorador 
português nomeado pelo Rei 
D. João II para obter informa-
ções no Oriente, era albicas-
trense?

Onde ficar?
• Hotel TRYP Colina do Castelo
• Best Western Hotel Rainha D. 

Amélia
• Residêncial Europa
• Residencial Arraiana
• Horta d’Alva
• Parque de Campismo de Cas-

telo Branco

Onde comer?
• Restaurante O Ferreiro
• Restaurante O Kalifa
• Restaurante A Muralha
• Restaurante Praça Velha
• Restaurante Marisqueira o Te-

lheiro do Abílio
• Restaurante Gardunha
• Para além disso, podem encon-

trar produtos típicos da região, 
como queijos, enchidos e doçaria 
regional nas lojas do edifício da 
Praça Municipal!

http://coord.info/GC2ZT9H
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VESTE A CAMISOLA
Na nossa loja online, tens diversos 
modelos de t-shirts, sweats, chapéus, �tas 
de pescoço e patches Geopt. Adquire já o 
teu em:

h�p://loja.geopt.org
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revisão In-Loco
Um making-of... original!

No início do ano, a equipa de 
revisores surpreendeu a 

comunidade portuguesa com um 
comunicado que anunciava as 
novas directrizes da Groundspeak, 
que obrigavam a uma revisão in 
loco das novas geocaches antes de 
serem publicadas.

Para dar credibilidade a este comuni-
cado, a equipa de revisores trajou-se 
a rigor e mostrou as imagens inédi-

tas do trabalho de revisão no terreno 
da letterbox “Secret Ops - EP.1 - the 
flight from Ottendorf” (GC42EA2).

Gustavo Vidal foi espreitar os basti-
dores deste episódio, que mostra o 
lado mais folião dos nossos reviso-
res.

A notícia teve tanto de engraçado 
como de convincente, e se muitos 
perceberam à partida que o dia 1 
de Abril tinha chegado mais cedo 

este ano, outros acreditaram que, 
doravante, todas as caches teriam 
que passar a ser inspeccionadas e 
revistas no terreno, antes de serem 
publicadas, independente de esta-
rem escondidas em Lisboa, Torre de 
Moncorvo, no Algarve ou nas ilhas. 
BTRodrigues, o revisor que esteve na 
génese da ideia explicou à GeoMaga-
zine como surgiu esta ideia: “Existem 
muitos geocachers novos que ainda 
acreditam que as caches são verifica-

http://coord.info/GC42EA2
http://coord.info/GC42EA2
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revisão In-Loco
Um making-of... original!

támos a disponibilidade de todos no 
sábado de manhã seguinte para pregar 
aquela partida. Restava-nos inventar 
uma história minimamente convincen-
te e ver como corria. Até pensámos em 
levar o Bolacha, o quarto revisor”.

O resultado final acabou por ficar 
bastante credível, mas no início o 
cepticismo da equipa de revisão era 
enorme, principalmente quando che-
garam ao ground zero e se depara-
ram com um combate de airsoft em 
plena acção. “A visita à cache foi tão 
atribulada que não cheguei a perce-
ber quando é que o Rui se apercebeu 
que estávamos a gozar. Se não fosse 
o espaço estar ocupado por forças 
militares hostis, teria sido muito mais 
divertido. Assim, estivemos ali uma 
hora a pensar quem é que estava a 
fazer pior figura: os palhaços de bata e 
fato-macaco ou os palhaços de camu-
flado”, explica BTRodrigues.

Por muito que a ideia de rever todas 
as caches no local soe romântica 
e perfeita, a sua exequibilidade é 
nula, ao ponto de o exemplo usado 
ter sido a cache mais próxima em 
processo de revisão. Segundo BTRo-
drigues, a escolha para a produção 
recaiu nesta cache “pelo facto de ser 
muito perto (menos de 1Km de casa) 
e de ter acompanhado de forma tão 
próxima o processo de brainstorming 
no Geopt. Pelo facto de a cache, pelo 
que tínhamos visto dela, me pare-
cer extremamente bem construída e 
um grande balde de água fresca na 
qualidade da generalidade das caches 
daquela área.”

Para parecer o mais credível possí-
vel, a equipa de revisores socorreu-
se de um guarda-roupa apropriado, 
mas desengane-se quem pensou 
que a produção envolveu meses de 
preparação. “Foi tudo de véspera”, 
explica BTRodrigues, acrescentando: 

“Pedi um capacete emprestado ao 
ministro das obras públicas, levei um 
pacote de batatas fritas Lays Gour-
met e usei o fato de macaco Lacoste 
já reservado para as caches em que 
é preciso andar a rastejar. O Serafim 
levou um capacete Chanel, um colete 
da Gucci, uma caixa de ferramentas 
Dolce & Gabanna e um leitor de código 
de barras dos Supermercados Lenita. O 
Hugo levou uma bata de fisico-química 
Calvin Klein de um dos filhos e uns 
óculos 3D da Lusomundo.” 

Quisemos saber a que se devem os 
critérios da foto-reportagem, mas 
“chamar aquele trabalho deplorável 
foto-reportagem deve fazer o senhor 
Henri Cartier-Bresson dar voltas no 
túmulo”, adverte o revisor de serviço, 
explicando que “o tripé estava torto, a 
máquina vinha calibrada com equilíbrio 
de brancos indoor e as fotografias 
saíram todas esverdeadas. Estávamos 
rodeados de praticantes de airsoft com 
complexos de superioridade militar e 
sentíamo-nos um pouco, vá lá, parvos, 
naquelas figuras. Se estivéssemos 
menos limitados pelas manobras 
militares, a reportagem teria sido mais 
decente” conclui BTRodrigues.

Faltava apenas saber o veredicto 
final. Suspeitando da sorte atribuí-
da à cache quisemos saber se saiu 
mesmo publish à primeira tentativa, 
ou foi necessário recorrer a vários 
takes. As nossas suspeitas confir-
maram-se da pior maneira: “Tivemos 
que atirar a moeda ao ar três vezes. 
Depois percebemos que era a moeda 
viciada. Foi tudo photoshoppado”, 
confessa BTRodrigues.

Gustavo Vidal

- Prodrive

das uma a uma, no terreno, pelos revi-
sores. Existem geocachers experientes 
que desejavam que isso fosse feito, para 
controlar a qualidade das geocaches à 
partida. O Rui (o owner) tinha trocado 
uns emails comigo na preparação da 
cache, o Cláudio (clcortez) tinha-me 
convidado para fazermos beta test da 
cache e eu pensei que era uma boa ideia 
fazer beta test também, mas de uma 
forma diferente. O Hugo e o Serafim 
concordaram de imediato e aprovei-



Halite (mineral) ou cloreto de sódio 
(da sua fórmula química), popular-
mente conhecido simplesmente 
como sal ou sal de cozinha, é formado 
na proporção de um átomo de cloro 
para cada átomo de sódio e tem a 
fórmula química NaCl. Em condições 
normais o sal é um sólido cristalino e 
branco mas a sua cor pode variar para 
castanho, laranja e até roxo. Deno-
mina-se salgema o cloreto de sódio 
acompanhado de cloreto de potássio 
e de cloreto de magnésio. A popular 
flor de sal, tão apreciada na cozinha“-
gourmet”, é constituída pelos cristais 
de sal que se formam à superfície 
da água, durante a produção de sal 
marinho em salinas.

A formação de halite em leitos deve-
se à evaporação da água do mar. 
Estes leitos correspondem a grandes 
áreas que anteriormente continham 
corpos de água salgada separados do 
mar, tal como lagos ou lagoas. Com a 
evaporação da água, a halite precipita 

da solução formando camadas de sal 
cristalino. Estas camadas, denomina-
das evaporíticas devido ao processo 
que as forma, podem ficar à superfí-
cie da terra ou ser enterradas debaixo 
de sedimentos ao longo do tempo. 
Estes depósitos de sal enterrados, 
devido a serem muito plásticos em 
termos de deformação, e menos 
densos do que a maioria das outras 
rochas encaixantes podem, eventual-
mente, formar diapiros de sal poden-
do estes ascender através de falhas.

Por ter um comportamento plástico, 
utilizam-se diapiros de sal para se 
escavar cavernas para armazena-
mento de gás. A sua plasticidade 
garante a estanquicidade da caverna 
por autoselar qualquer fractura. 

Hoje condimento tão banal, em tem-
pos longínquos já foi moeda de troca, 
tendo tanto valor como o metal. A 
halite tem uma variedade de usos 
industriais sendo muito importante 
para a indústria química. É utilizado 

para a produção de ácido clorídrico, 
cloro, sabão, soda cáustica, hidróxi-
do de sódio e esmaltes cerâmicos. 
Como todos sabemos é também um 
tempero na comida para pessoas 
e animais. Mais vulgarmente é um 
bom conservante para tratamento de 
peles de animais e alimentos. Um dos 
usos mais comuns, devido ao facto de 
baixar o ponto de fusão da água, é ser 
utilizado para “derreter” o gelo das 
estradas nos meses de inverno.

Em Portugal conhecem-se várias 
jazidas de sal distribuído pelos con-
celhos de Óbidos, Loulé, Caldas da 
Rainha, Pombal, Rio Maior e Torres 
Vedras com idades a rondar o Jurás-
sico Inferior (200 M.a., aproximada-
mente).

Uma das mais antigas e provavel-
mente das mais interessantes jazidas 
será a das salinas da Fonte da Bica 
situadas a 3 km de Rio Maior e com 
oito séculos de história. Aqui, água 
sete vezes mais salgada do que a do 

Daniel Oliveira
CaIXINhas CoNDImENtaDas
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mar é conduzida de um poço, através 
de regueiras, para talhos, compar-
timentos feitos de cimento ou de 
pedra, de tamanho variado e pouco 
fundos.Os esgoteiros, as eiras e as 
casas de madeira para armazenagem 
do sal, completam o conjunto do que 
é denominado Marinhas de Sal de Rio 
Maior.

Tal como outrora, hoje o sal é ex-
plorado por várias entidades – os 
empresários grandes e pequenos, 
industriais e artesanais, e também 
pelo singular geocacher. Este último 
apenas para difundir conhecimento 
de uma indústriae arte por vezes 
esquecida. O sal não vem do super-
mercado, mas sim dos processos que 
actuam na terra. 

Aveiro e Rio Maior parecem-me 
terras propícias para o desvendar 
desta indústria. Não deixem de visitar 
Halite (NaCl) - DP/EC25 (GC1G07D) e 
Flor de Sal (GC3KE9A) para ficarem a 
conhecer mais sobre este tema.Mas 
porquê parar aqui? A zona do Samou-
co ali ao lado de Lisboa e Setúbal? E 
Porque não também a zona de Castro 
Marim? Curiosamente aqui não se 
destacam caches com esta temática 
e ali empilha-se sal em quantidades 
apreciáveis. 

Das profundezas de Loulé extrai-se 
halite para a indústria química e para 
degelo das estradas, particularmente 
as da Serra da Estrela. Ninguém se 
lembrou da antiga CLONA? Empresa 
da CUF!

Se é condimento, no jogo das cai-
xinhas, as condimentadas são as 
melhores, porque dão outro sabor à 
aventura. Essa aventura começa no 
sul e acaba no norte mas vai além-
fronteiras para terras que já foram 
nossas. Procurem que hão-de gostar.

Daniel Oliveira
– DanielOliveira

Desconto (aos 
portadores de cartão 
Geopt) nos Parques de 
Campismo da FCMP.

Campismo e 
Montanhismo em 
segurança!

http://coord.info/GC1G07D
http://coord.info/GC3KE9A
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Desde 2001, várias gerações de geo-
cachers cruzam caminhos e fazem 
história em Portugal. Numa atividade 
tão versátil, cada jogador, através 
da procura de geocaches, persegue 
os seus ideais, procura sair da rotina 
e desafiar-se a si próprio. Nesta 
rubrica, quisemos colocar frente a 
frente duas gerações de geocachers 
com perfis e ritmos diferentes, com o 
objetivo de fazer uma leitura trans-
versal sobre a atividade que apaixona 
milhares de jogadores, há mais de 
doze anos. As mesmas perguntas, 
duas visões diferentes. O desafio foi 
lançado, e prontamente aceite!

De um lado, o Manuel Antunes 
[MAntunes], único Charter Member 
português, no ativo desde abril de 
2002. Praticamente a completar 11 
anos de geocaching, o Manuel conta 
com 665 founds. Um geocacher com 
ritmo brando e prazeroso, que faz da 
natureza e das longas caminhadas o 
seu habitat privilegiado.

Do outro lado, José Ribeiro [Team 
Ribeiro], no ativo desde novembro 
de 2009. O impressionante conta-
dor aponta para 9463 founds, que 
certamente estarão desatualizados 
nas próximas horas! Presente nas 
mais elevadas posições de todos os 

rankings portugueses, o geocaching 
parece não ser um fim, mas antes um 
meio para retirar prazer e satisfação 
de cada jornada.

Duas personalidades bem distintas, 
dois geocachers incontornáveis no 
panorama do geocaching português 
e duas visões desta atividade onde 
o prazer da busca assume contornos 
diferentes, perfeitamente comple-
mentares e respeitáveis.

Muito obrigada Manuel e José por 
aceitarem participar neste desafio 
ao mais alto nível! Quem sonha em 
conquistar o Monte Evereste, e quem 
gostaria de partir por uma longa 
jornada no John Muir Trail? Procure as 
respostas e descubra as diferenças!
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O que é para ti, a essência do 
geocaching?

MAntunes – Descobrir locais que 
de outra forma não conheceria. 
Contacto com a natureza. Aven-
tura e, desde que se formaram os 
Expedicionários, convívio.

Team Ribeiro – A essência do 
geocaching são as regras que de-
finem este jogo e que se baseiam 
na procura de containers, usando 
os elementos de orientação, só ou 
em equipa ao ar livre em qualquer 
local, superando os desafios pro-
postos e o registo da experiência 
online.

Quais os fatores que te 
apaixonam nesta atividade?

MAntunes – Aventura, tecnologia, 
natureza, afastamento da rotina 
diária.

Team Ribeiro – O contacto com 

a natureza, com a descoberta de 
novos locais, os desafios para 
chegar ao local, a superação dos 
mesmos através dos meios ne-
cessários, o testar de capacidades 
físicas e psicológicas e descoberta 
de outras, fotografar e acima de 
tudo fazer novas amizades sem-
pre que possível.

Como descreves um dia de 
geocaching perfeito?

MAntunes – Um dia que tenha 
necessitado de preparação e 
planeamento nas suas diver-
sas facetas, em que exista uma 
deslocação para áreas afastadas 
da zona de residência, implique 
uma caminhada apreciável, algum 
esforço físico e progressão com 
exigência técnica, belas paisa-
gens e, se possível, companhia de 
alguns amigos e companheiros 
de geocaching. Diria que o “dia 

de geocaching perfeito” ocorrido 
mais recentemente foi a caminha-
da na “Sabor Transmontano” em 6 
de Outubro 2011, com alguns dos 
Expedicionários.

Team Ribeiro – O dia de geoca-
ching perfeito tanto pode ser uma 
saída planeada ou não para fazer 
uma única cache, como para fazer 
dezenas ou até centenas delas. 
Tudo depende de vários fatores, 
como o local, o container, o tipo 
de cache, o desafio, a companhia 
e, no final, o mais importante é a 
experiência, tudo o que vivenciou 
e que ficará na memória.

Quais os itens que não podem 
faltar na tua mochila, para uma 
jornada de geocaching?

MAntunes – GPSr e máquina 
fotográfica mais as respectivas 
pilhas / baterias, e depois água e 
algum alimento.
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Team Ribeiro – Conside-
ro indispensável o GPS, 
como é evidente, ma-
terial de escrita à prova 
de água, máquina foto-
gráfica, pilhas, mapas e 
planeamentos, frontal 
ou lanterna normal e 
UV, estojo de primei-
ros socorros, algum 
equipamento básico de 
segurança e comunica-
ção, alimentação, água, 
containers e logbooks de 
emergência pois nunca 
se sabe se é preciso re-
parar ou deixar um novo 
container para publicar 
uma nova cache ou até 
para ajudar na manuten-
ção de alguma nem que 
seja a título provisório. 
Todos estes itens devem 
estar em consonância 
com o número de horas 
que se vai estar ausente 
e de modo a prevenir 
sempre algum imprevis-
to que possa surgir pelo 
caminho.

Preferes uma jornada 

solitária, em família 
ou acompanhado por 
um grande grupo de 
amigos?

MAntunes – Sinto-me 
bem em todas essas 
situações. Em todas elas 
tenho conseguido tirar o 
melhor partido e prazer. 
Não tenho preferências.

Team Ribeiro – Não 
tenho preferência por 
nenhuma pois cada 
uma delas tem os seus 
atrativos. Uma jornada 
para procurar uma cache 
recentemente publicada, 
por vezes limita-se ao 
facto de ser o primeiro 
a procurá-la. Um maior 
número de caches, 
atendendo também à 
dificuldade e à distância, 
já não é tão aliciante de 
procurar sozinho, até 
mesmo por questões de 
segurança. Como jogo de 
equipa, é praticado por 
todos os elementos de 
família, de uma forma 
planeada, sendo uns 
mais ativos que outros e 

também com objetivos 
e resultados bem dife-
rentes, que, no entan-
to, se complementam. 
Uma jornada planeada 
em grupo com amigos 
acontece normalmente 
com alguma antecedên-
cia, tendo em conta as 
suas metas individuais, 
as suas satisfações 
pessoais, os interesses 
e os objetivos dos vários 
intervenientes e geral-
mente desenvolve-se 
durante um dia ou mais. 
Por vezes contamos com 
a companhia de geo-
cachers da zona ou em 
atividades comuns, que 
por vezes acabam em 
momentos de confrater-
nização com a troca de 
experiências e relatos as 
histórias vividas ou na 
participação em algum 
evento.

O que valorizas mais 
numa cache? O local, o 
container ou a aventura 
no seu conjunto?

MAntunes – Primeiro, o 
local ou o percurso, de-
pois a aventura e final-
mente, o container.

Team Ribeiro – Neste 
caso valorizo tudo no seu 
conjunto. Um container 
mais humilde ou simples 
reciclado não será impe-
ditivo para apreciar um 
local de exceção, uma 
small num local recôn-
dito e desconhecido ou 
uma other bem elabora-
da decerto que propor-
cionarão uma aventura 
agradável para lá chegar.

Que tipo de caches 
evitas procurar?

MAntunes – Citadinas 
e mistério muito rebus-
cadas. O meu trabalho 
é essencialmente inte-
lectual (analista-pro-
gramador) e, por isso, 
no geocaching, prefiro o 
oposto.

Geocaching é 
sair de casa e ir.
MAntunes
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Team Ribeiro – Não 
evito procurar nenhuma 
cache, não tenho nenhu-
ma na ignore list. Tanto 
procuro uma cache mais 
complicada como uma 
mais simples. No entan-
to, algumas multi caches 
podem não ser muito 
atrativas dependendo 
do local. Por vezes são 
caches que por serem 
longas demais, porque 
passam por sítios que só 
fazem sentido ao owner, 
são mais demoradas de 
encontrar e nem sem-
pre contêm os atrativos 
necessários e geralmen-
te o ponto final não é o 
melhor local.

Na posição de owner, 
o que é para ti uma 
cache que te enche de 
orgulho?

MAntunes – Uma cache 
que eu gostaria mesmo 
de encontrar.

Team Ribeiro – Na posi-
ção de owner, uma cache 

que me enche de orgulho 
é toda aquela da qual 
recebo os registos de 
quem as encontra, des-
crevendo de alguma for-
ma o agrado e satisfação 
pelos mais variados 
motivos. Há caches mais 
elaboradas e difíceis e 
que têm claramente uma 
resposta mais positiva 
da parte dos finders, 
tanto pela experiência 
proporcionada como 
pela divulgação de algum 
local mais especial. Por 
vezes essa apreciação é 
expressa através de um 
favorito.

Se tivesses que iniciar 
alguém no geocaching, 
passo a passo, que 
método adotarias?

MAntunes – Usaria o 
método baseado na 
prática no terreno. Umas 

breves explicações teó-
ricas, e depois levava-o 
para o “campo de jogo” 
e aí ia transmitindo os 
conceitos e levando-os a 
praticar na altura. Geo-
caching é sair de casa e 
ir. Seja para onde for mas 
ir, embrenharmo-nos na 
aventura.

Team Ribeiro – Se tiver 
que iniciar alguém no 
geocaching, prefiro o 
método presencial. No 
entanto, através dos 
meus contatos, tenho 
usado o método da 
divulgação via internet. 
Iniciar alguém no Geo-
caching implica uma 
responsabilidade e, de 
certa forma, um “apa-
drinhamento”, sendo 
gratificante acompanhar 
e seguir a sua evolução.

Se pudesses partir 
amanhã para a jornada 
de geocaching que 
sempre sonhaste, até 
onde os teus passos te 

levariam?

MAntunes – John Muir 
Trail; o mapa ou o relato 
no blog do pcardoso. 

Team Ribeiro – Não 
tenho de momento ne-
nhuma rota em mente, 
e como os sonhos não 
se transformam em 
realidade, fico por aqui. 
No entanto, visitar a 
primeira cache colo-
cada já é decerto uma 
grande aventura. Poder 
viajar por vários países 
e conhecer alguns locais 
graças ao geocaching é 
sempre mais aliciante.

Poder visitar a EarthCa-
che Earth’s Roof - Mou-
nt Everest Peak seria 
sem dúvida uma grande 
jornada de geocaching. 
Bora lá….

Flora Cardoso
– Lusitana Paixão

Não tenho 
nenhuma rota 
em mente
Team Ribeiro

http://johnmuirtrail.org/
http://johnmuirtrail.org/
http://www.restlessadventurer.net/backpacking/long-distance/john-muir-trail/jmt_map.php
http://naturgrafia.blogspot.pt/
http://coord.info/GC2BX63
http://coord.info/GC2BX63
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Geocaching e Espeleologia

Morcegos: protegidos por lei, 
ameaçados pelos humanos?!

Quantas vezes deste por ti a pensar 
“Se não fosse o geocaching nunca 
conheceria este lugar”? Quantas 
vezes tiveste que te aventurar para 
chegares àqueles metros quadra-
dos de “terra” onde o tesouro se 
encontra escondido?! Mas todos os 
esforços para chegar são recompen-
sados: poder contemplar a natureza, 
o espaço envolvente, tudo isso torna 
aquele momento numa memória 
única de geocaching.

E dessas aventuras inesquecíveis, 

Geocaching - a actividade que 
nos diz tanto, que nos vicia, 
que nos agarra às coisas mais 
simples da vida, tais como a 
descoberta de uma paisagem 
inesquecível, ou mesmo de um 
convívio animado.
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Geocaching e Espeleologia

Morcegos: protegidos por lei, 
ameaçados pelos humanos?!

A nossa presença numa cavidade 
tem sempre algum efeito negativo 
sobre o ecossistema da mesma. 
Cabe-nos adoptar as atitudes mais 
correctas para minimizar “os estra-
gos”.

Ao entrar numa gruta ou algar en-
contramos vários seres vivos que ali 
vivem, ou apenas utilizam o espaço 
como abrigo. Os mais comuns e já 
conhecidos por muitos geocachers 
são os morcegos.

Os morcegos existem na terra há 
50 milhões de anos e são os únicos 
mamíferos com capacidade de voar. 
Além de possuírem visão, muitas 
espécies de morcegos são capazes 
de voar e apanhar insectos na total 
escuridão, graças à capacidade de 
emitir e detectar impulsos ultra-só-
nicos (ecolocalização).

Os morcegos são muito importantes 
pois comem toneladas de insectos 
por ano. Um bom e esperto morcego 
insectívoro pode devorar mais de 
600 mosquitos por hora, fazendo 
assim um rigoroso controlo de popu-
lação e prevenção de pragas.

As espécies que se alimentam de 
frutas espalham sementes de cente-
nas de espécies de árvores, contri-
buindo desta forma para a regenera-
ção de florestas. Cada morcego pode 
transportar mais de 500 pequenas 
sementes por cada noite.

Algumas das particularidades bioló-
gicas destes seres vivos têm vindo 
a ser utilizadas na investigação mé-
dica e farmacêutica, como o estudo 
de mecanismos de orientação em 
invisuais com base na ecolocalização 
e o desenvolvimento de anticoagu-
lantes baseados em proteínas da 
saliva dos morcegos que se alimen-
tam de sangue.

Sabendo agora da importância dos 

morcegos para a biosfera, será que 
os geocachers são sensíveis a estes 
mamíferos? Estamos a errar? Se 
estamos, o que podemos fazer para 
os proteger? A resposta passa por 
ter o conhecimento: Conhecer para 
intervir.

Os morcegos são espécies parti-
cularmente frágeis por terem uma 
capacidade de recuperação popu-
lacional muito reduzida. Esta baixa 
capacidade deve-se principalmente 
a uma maturidade sexual tardia 
e uma taxa de reprodução muito 
baixa (a maioria das espécies só tem 
uma cria por ano). Adicionalmente, 
o carácter colonial da maioria das 
espécies, que se concentram num 
número reduzido de locais, aumenta 
a sua vulnerabilidade.

A perturbação dos abrigos, em par-
ticular no caso dos subterrâneos, é 
nefasta, particularmente nos perío-
dos de maternidade e hibernação.

Em Portugal, os morcegos acasa-
lam no Outono. Mas com o terminar 
desta estação, o frio e a escassez de 
alimentomlevam os morcegos a hi-
bernar, o que inviabilizaria o desen-
volvimento da recente gravidez. Mas 
o corpo das fêmeas está preparado 
para “guardar” a nova geração que 
nascerá em Junho. Cada fêmea de 
morcego tem apenas uma cria, que 
amamenta durante mais ou menos 
seis semanas. Voar com a cria em 
busca de alimento pode tornar-se 
pesado, razão pela qual a maioria 
das espécies deixa a cria no abrigo 
(berçário) enquanto se vai alimentar 
- a cria fica vulnerável.

Se ao olhar para uma colónia detec-
tares “manchas rosas” ou morcegos 
“mais volumosos” suspeita da exis-
tência de crias e abandona o local o 
mais rápido possível, sem pertur-
bar a colonia. As crias, assustadas, 

quantas já te levaram a cavidades, 
grutas, algares…? Como geocachers 
conscientes, há algumas coisas que 
precisamos saber em relação a estes 
paraísos subterrâneos.

Cada cavidade tem um ecossistema 
próprio. A definição de ecossistema 
compreende todos os elementos de 
uma determinada área, incluindo os 
elementos vivos e os não vivos, como 
o ar, o solo e a água, bem como todas 
as interacções que ocorrem entre 
esses elementos.
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podem cair ao chão ou, nos 
casos mais graves, as mães 
podem abandonar os abri-
gos e, consequentemente, 
as crias morrem de fome.

Em Portugal considera-se 
que o período de hiberna-
ção de morcegos se esten-
de desde Outubro a Março, 
embora seja mais notório 
de Novembro a Fevereiro. 
A hibernação deve-se à 
diminuição da temperatura 
ambiente, mas também 
da quantidade de alimento 
disponível ou ao estado 
reprodutivo.

Durante a hibernação, os 
morcegos penduram-se 
imóveis em tectos, fissu-
ras, ou buracos. Desde que 
a temperatura do abrigo 
se mantenha ligeiramente 

acima da temperatura de 
congelamento, os morce-
gos mantêm a temperatura 
corporal pouco acima da 
temperatura ambiente, não 
baixando, normalmente, 
dos 6ºC. Nestas circunstân-
cias o consumo de oxigénio, 
assim como o batimento 
cardíaco, baixam significa-
tivamente, e praticamente 
toda a energia utilizada 
passa a ter origem no 
metabolismo da gordura. 
Ao mesmo tempo, o animal 
sofre diversas alterações 
internas, como a diminui-
ção de volume de alguns 
órgãos e quebra de tecidos. 
Por exemplo, no morcego 
Lasiurusborealis, fora do 
período de Inverno, o ritmo 
cardíaco é de 250-450 

pulsações por minuto em 
repouso e cerca de 800 pul-
sações por minuto em voo. 
Quando em hibernação, o 
ritmo cardíaco baixa para 
10-16 pulsações por minu-
to. O sangue pára de irrigar 
os membros, e apenas o 
cérebro e o coração man-
têm um fluxo sanguíneo 
normal. O morcego respira 
devagar, podendo passar 
uma hora sem respirar.

Se entrares numa gruta 
no período de hibernação 
e te deparares com uma 
colónia de morcegos, a 
atitude mais correcta é 
retirares-te imediatamente 
do local, de forma a não 
perturbar a mesma, pois 
o acordar frequente pode 
levar ao gasto prematuro 
das reservas alimentares, 
podendo implicar nos casos 
mais graves a morte dos 
indivíduos.  

A Federação Portuguesa de 
Espeleologia desenvolveu 

uma listagem das cavida-
des naturais e artificiais 
que estão classificadas 
como abrigos de Importân-
cia Nacional, onde estão 
indicados os períodos em 
que as visitas são interditas 
e desaconselhadas (http://
goo.gl/UuwoH).

Esta informação é muito 
importante para os geo-
cachers, pois há inúmeras 
caches nos locais lista-
dos. Não programes a tua 
visita a estas cavidades nas 
épocas de hibernação ou 
maternidade. Se conheces 
caches localizadas em abri-
gos de Importância Nacio-
nal ou em qualquer abrigo 
que contenha colónias de 
morcegos, informa-te com 
o owner se é necessário 
entrar na cavidade para 
encontrar a cache e sensi-
biliza-o para esta situação, 
para que juntos possamos 
fazer melhor e proteger 
estas e outras espécies.

Um indivíduo come mais de metade 
do seu peso em insectos numa 
noite, o que, se considerarmos uma 
colónia com milhares de indivíduos, 
dá milhões de insectos

Juvenis agarrados às progenitoras – © Diogo Oliveira @ http://therocky41.blogspot.pt
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Segundo dados recentes do Instituto 
de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB), existem 27 
espécies de morcegos em Portugal 
Continental. Enquanto determinadas 
espécies se conseguiram adaptar 
bem à progressiva humanização da 
paisagem, outras (infelizmente, a 
maioria) têm vindo a regredir, estando 
mesmo à beira da extinção. No terri-
tório continental, as mais ameaçadas 
são o morcego-rato-pequeno (Myo-
tisblythii), o morcego-de-ferradura-
mourisco (Rhinolophusmehelyi) e o 
morcego-de-ferradura-mediterrânico 
(Rhinolophus euryale). No entanto, 
independentemente do seu estatuto 
de ameaça, todas as espécies estão 
protegidas por legislação nacional 
(desde 1967, por um decreto que 
reconhece a necessidade de proteger 
os morcegos) e internacional (Direc-
tiva Habitats, Convenção de Berna e 
Convenção de Bona, de que resultou 
o Eurobats).

Mónica Dias
– K!mPossible

Como proceder?
• Evitar entrar nos abrigos nos 

períodos de Hibernação e Ma-
ternidade;

• Evitar ruídos e emissões de 
ultra-sons (não sussurrar, não 
abrir ou fechar fechos éclair);

• Evitar focos luminosos/flash de 
máquinas fotográficasmpara o 
local da colónia;

• Sempre que encontrares uma 
colónia, deves informar as auto-
ridades competentes (Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas ou a Federação 
Portuguesa de Espeleologia);

• Os períodos menos sensíveis 
são entre 15 Março e 30 Abril e 
entre 20 Agosto e 30 de No-
vembro.
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