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Editorial
por Gustavo Vidal

Bem-vindos à edição #12 
da GeoMagazine. Uma edi-
ção de Natal, muito especial 
que assinala o segundo ano 
de vida da revista.
Esta é também para mim 
uma edição diferente, uma 
vez que marca o fim de um 
ciclo. Será a última em que 
terei exercido a função de 
editor da GeoMagazine. 
2015 marcará um novo ci-
clo na minha vida pessoal e 
profissional pelo que deixa-
rei de ter a disponibilidade 
necessária para dedicar a 
este projecto que acarinhei 
desde o primeiro instante 
de vida.
Continuarei a acompanhar 
e a colaborar pontualmen-
te com a revista, eventual-
mente até com a criação 
de alguns artigos, mas dei-
xarei se ter este cargo de 
supervisão que passará a 
ser assegurado por outro 
elemento da redacção a ser 
anunciado oportunamente.
Posto isto, concentremo-
nos nesta edição de Natal 
que alusivo à época nos 
brinda com um Frente a 

Frente extraordinário entre 
dois Geocachers de eleição, 
um finlandês e um israeli-
ta que são o paradigma de 
duas formas bem diferen-
tes de praticar Geocaching. 
Descubra-os nestas pági-
nas da GeoMagazine.
A entrevista de capa é dedi-
cada à Silvana, uma Geoca-
cher do Norte de Portugal, 
uma das primeiras mulhe-
res a praticar Geocaching 
a solo em Portugal, e uma 
forte referência na comuni-
dade de norte a sul do país.
Nesta edição, dedicamos 
a entrevista histórica ao 
Afonso Loureiro, um dos 
pioneiros do Geocaching 
português, que continua 
a manter uma actividade 
mais ou menos regular. Não 
percam esta bela entrevis-
ta.
Também a não perder, a 
magnífica reportagem do 
Valente Cruz no Parque Na-
cional dos Picos da Europa 
em Espanha. Muita aven-
tura e paisagens de cortar 
a respiração, num dos me-
lhores e inspiradores arti-

gos que já publicámos na 
GeoMagazine.
Destaque também para a 
revelação do maravilhoso 
mundo subaquático que as 
Earthcaches nos proporcio-
nam. Um artigo de suster 
a respiração. Equipem-se 
a rigor e mergulhem sem 
medos nesta viagem guia-
da pelo Pedro B. Almeida e 
pelo Luís Machado.
Ainda nos Açores, onde a 
aventura e a beleza natural 
são uma fonte de inspiração 
inesgotável, a apresentação 
do projecto Grande Trilho 
Santa Maria, que promete 
atrair nos próximos anos os 
geocachers mais temerá-
rios e sedentos de grandes 
panoramas.
Para conhecer nas pági-
nas desta revista, um Geo-
cacher Incrível: Neverfail, 
atleta olímpico, recordista 
português de campeonatos 
nacionais e vice-campeão 
mundial de tiro com pistola. 
Uma verdadeira inspiração 
para toda a comunidade.
Igualmente inspiradora foi 
a missão de recolocação 

das caches do Touperdido, 
um dos Geocachers de re-
ferência do Geocaching na-
cional que duma assentada 
resolveu arquivar as suas 
caches. Num gesto sem 
precedentes, vários Geoca-
chers de Norte a Sul do país 
aceitaram o desafio de as 
recolocarem. Conheçam a 
história trazida pela Lusita-
na Paixão e inspirem-se!
Em termos de património 
cultural ou paisagístico, 
três destaques de visita 
obrigatória: o Castelo de 
Castro Laboreiro, a Pateira 
de Fermentelos e a Serra da 
Gardunha, aqui numa pers-
pectiva de “antes e depois”.
De resto, as habituais cró-
nicas de Annie Love a partir 
do Quartel-General do Geo-
caching em Seattle, o A a Z 
com a GeoBumblebee ou o 
Making Of da cache Fallen 
Angel do K!inder são outros 
artigos a não perder nesta 
edição da GeoMagazine.
Boas leituras! Votos de Fe-
liz Natal e um 2015 pleno 
de GeoResoluções e cheio 
de amor.
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Após três viagens por mon-
tanhas lusas, nos parques 
da Peneda-Gêres, da Serra 
da Estrela e ainda nas Mon-
tanhas Mágicas da Serra da 
Feita, chegou o momento de 
internacionalizar os meus 
escritos e aventuras “geo-
montanhistas” pelo Parque 
Nacional Picos de Europa!

Os Picos de Europa são uma 
formação montanhosa que 
pertence à Cordilheira Can-
tábrica, no norte de Espanha. 
Apesar de estarem relativa-
mente perto mar, estas mon-
tanhas são muito acidenta-
das e originaram inúmeros 
acidentes geográficos de 
enorme interesse geológico 
e paisagístico. Tornaram-se 
famosas depois se serem o 
último refúgio da cristandade 
ibérica, devido precisamen-
te à existência de inúmeros 
locais de acesso muito difí-
cil, onde facilmente se ficava 
(e ainda fica) esquecido do 
mundo. Desde então, estas 

montanhas têm inspirado a 
história, assim como muitas 
estórias e aventuras. Não 
é fácil ficar-se indiferente à 
sua beleza e ao desafio de 
as desvendar. Convém é ter 
a perceção que estas mon-
tanhas podem ser tão belas 
quão perigosas!

Não existem certezas quanto 
à origem do nome. Apenas 
versões. Uma defende que 
o nome teria sido colocado 
pelos caminheiros de Santia-
go que vinham do centro da 
Europa, tendo batizado estas 
montanhas pelas parecenças 
com as que existiam por lá, 
em particular os Alpes. Uma 
outra versão, talvez mais 
credível, defende que o batis-
mo se deveu aos marinheiros 
que, vindo das américas, re-
gressam pelo mar cantábrico 
e o primeiro vislumbre que 
tinham da Europa era preci-
samente destes Picos.

Os Picos de Europa dividem-
se em três grandes maciços: 

o Ocidental ou Cornión, o 
Central ou dos Urrieles, e o 
Oriental ou de Ándara. Ape-
sar de estarem naturalmente 
próximos, as já referidas difi-
culdades e os poucos aces-
sos fazem com que, primeiro 
que tudo, seja muito impor-
tante definir o local (ou locais) 
a ficar. Escolhendo apenas 
uma localização, creio que 
aquela que minimiza as dis-
tâncias a percorrer para visi-
tar os locais e percursos mais 
interessantes seja em Arenas 
de Cabrales. Trata-se de uma 
pequena vila no sopé dos Pi-
cos, onde existem inúmeros 
hotéis, residências e ainda 
um parque de campismo, que 
vive particularmente do tu-
rismo, ou não fossem estas 
as montanhas mais visitadas 
de Península Ibérica! A razão 
desta escolha está também 
relacionada com a proximida-
de da praia, pelo que, haven-
do gostos distintos (como no 
nosso caso), sempre se pode 

dividir irmãmente o tempo 
entre praia e montanha.

O segundo aspeto mais rele-
vante para visitar estes Picos 
de Europa prende-se com 
a meteorologia. Mesmo no 
verão, o tempo é muito ins-
tável. Assim, torna-se fun-
damental ter uma perceção 
clara de quais são as previ-
sões meteorológicas para o 
local ou percurso que se pre-
tende visitar e estar prepara-
do para qualquer alteração, 
em particular para a chuva 
e o nevoeiro, que são mui-
to frequentes. Comparando, 
por exemplo, com a Serra do 
Gerês, nos Picos de Europa 
a meteorologia é muito mais 
instável e severa. Se mesmo 
no verão já é necessário ser 
cuidadoso e ter paciência, 
nas outras estações, em par-
ticular no inverno, será muito 
importante ter experiência 
em situações semelhantes, 
conhecer minimamente o lo-
cal e levar material específico 

Além Fronteiras

Picos da Europa

Por Valente Cruz
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para progressão em cená-
rios com neve. Contudo, esta 
é uma viagem pelo tempo 
ameno. Apesar de, à medida 
que nos aproximamos dos 
picos, subsistirem “neveros” 
todo o ano, durante o verão 
a neve não deverá represen-
tar problemas de progressão 
na generalidade dos trilhos, 
também pelo número eleva-
do de caminhantes e mon-
tanhistas que os percorrem. 
Pela instabilidade meteoro-
lógica referida, é importante 
dar alguma flexibilidade ao 
número de dias referenciados 
para a viagem.

Para quem quiser uma expe-
riência completa, de mochila 
às costas e Picos pela frente, o 
sítio mais relevante para con-
sultar será http://www.elanil-
lodepicos.com/. Aqui poderão 
ser obtidas informações so-
bre os vários percursos (po-
dendo o caminhante escolher 
e adaptar as suas caracterís-
ticas a um dos três “anéis” 

disponíveis), em particular no 
que diz respeito a distâncias 
e tempos. Apresenta também 
informações sobre os vários 
refúgios e ainda os contactos 
para fazer as reservas. Em 
particular no verão, pela forte 
afluência de montanhistas, 
torna-se fundamental reser-
var a pernoita nos diferentes 
refúgios, se possível com al-
guma antecedência. De outra 
forma, a disponibilidade não é 
garantida. Ainda, nos refúgios 
é possível comprar alguma 
alimentação, bebidas e man-
timentos. Contudo, e como os 
refúgios são de difícil acesso, 
os produtos podem esgotar-
se. Na maioria dos refúgios 
existe água disponível. Andes 
de avançar mais gostaria de 
deixar uma lamúria geresiana: 
arriscando uma comparação, 
nas devidas proporções, en-
tre o nosso Parque Nacional 
Peneda-Gêres e o Parque 
Nacional Picos de Europa, 
é lamentável que enquan-
to aqui se proíbe o contacto 

com a montanha pela criação 
de Zonas de Proteção Total, 
onde paradoxalmente não é 
difícil tropeçar na poluição e 
em más práticas; em Espanha 
esse contacto é promovido e 
acarinhado, notando-se me-
nos poluição e melhores prá-
ticas. Contudo, não bastará 
mudar as leis, mas também 
as mentalidades dos turistas/
caminhantes.

Como o número de caches 
existentes nos Picos de Euro-
pa ainda é diminuto, quando 
comparado com outras mon-
tanhas/regiões, existe uma 
maior probabilidade para que 
a maioria das caches que se 
encontram sejam boas. Aliás, 
na parte central, algumas 
delas estão alinhavadas em 
percursos. Assim, neste arti-
go, não irei referenciar muitas 
caches; o que será uma van-
tagem. Por outro lado, infeliz-
mente, na generalidade das 
caches, os seus recipientes 
são pequenos e não existem 

itens de trocas. Para quem 
gosta de subir a um monte 
e encontrar um recipiente 
do tamanho do seu cansaço, 
pode ficar um pouco desilu-
dido neste aspeto. Contudo, o 
resto compensa claramente!

Dependendo do local de par-
tida, existirão naturalmente 
muitos percursos até aos Pi-
cos de Europa a considerar. 
Dependendo também do 
tempo disponível, poderá ser 
interessante programar algu-
mas paragens pelo caminho. 
No nosso caso, optámos por 
passar a fronteira por Chaves 
com o intuito de ficarmos en-
cantados com as fabulosas e 
antigas minas de ouro de Las 
Médulas (GC28D30). Segui-
mos depois por Astorga (GC-
2JB8P) e fizemos mais uma 
paragem em León para visitar 
a sua catedral (GC1H0AN). A 
partir de León, entrámos no 
fascinante mundo dos Picos 
de Europa, pelo Parque Na-
tural, que fica mais a sul. Foi 
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com uma grande dose de 
curiosidade que iniciámos as 
nossas descobertas na enig-
mática Cueva de Valporquero 
(GC4APM8). As expetativas 
eram altas mas foram cla-
ramente superadas! Ao lon-
go de milhões de anos, o rio 
abriu uma gruta com quiló-
metros de distância e furou 
a montanha até à outra ex-
tremidade. Entra-se na gruta 
precisamente por onde entra 
o rio. Porém, no verão, o rio 
transforma-se num tímido 
ribeiro e a água corre sem 
pressas pela gruta. Lá dentro, 
é com espanto que se obser-
vam as grandes galerias e se 
aprecia a beleza paciente-
mente construída em esta-
lactites e estalagmites. Ficou 
ainda a curiosidade de visitar 
o lugar no inverno e seguir o 
rasto da água, por canyoning, 
pelos locais mais técnicos e 
reservados. Descer aquelas 
cascatas deve ser extraordi-
nário!

Ainda mal refeitos das boas 
sensações e descobertas em 
Valporquero, quando demos 
conta já as férias se tinham 
tornado memoráveis, em 
particular para mim. Para 
tal, perto de Riaño, resolve-
mos fazer a ascensão ao Pico 
Gilbo (GC3X1XV). Seguimos 
os planos previamente de-
finidos e estacionámos na 
aldeia de onde parte um per-
curso assinalado, Horcadas 
ó Carande. A dado momen-
to é necessário abandonar o 
trilho e arriscar uma subida 
pelo desconhecido. Quanto 
mais nos aproximamos do 
maciço rochoso mais se tor-
na evidente no quão difícil é 
chegar lá em cima. Contudo, 
do nada, surge um trilho que 
sobe até ao topo. Porém, é 
ainda necessário continuar, 
literalmente, pela crista do 
cume. De cada lado, largas 
dezenas de metros de preci-
pício. Ao meio, uma vontade 
enorme de alcançar o Pico. É 

um lugar mágico e que vale 
por todas as palavras que 
lhe sejam dedicadas. Não 
é contudo o único pico que 
existe por ali. Do outro lado 
da albufeira, o Pico Yordas 
(GC4A8KR) é também digno 
de uma visita demorada, as-
sim como Peñas Pintas, um 
pico situado perto da barra-
gem e que impressiona pela 
sua dimensão. Depois desta 
paragem, existirão outras 
formas de entrar no Parque 
Nacional mas uma das mais 
impressionantes é, a partir 
de Riaño, seguir na direção 
do Desfiladeiro de los Beyos. 
Este desfiladeiro impressio-
na tanto pela dimensão das 
encostas muito escarpadas 
como pelo trabalho que teve 
de ser realizado para abrir ali 
uma estrada. E vamo-nos 
sentindo cada vez mais pe-
quenos neste mundo de gi-
gantes!

O percurso mais conhecido 
e percorrido dos Picos de 
Europa é a Ruta del Cares 
(GC4B6YY), também conhe-
cida como “Garganta Divina”. 
Poderiam bastar estas duas 
palavras e estaria tudo es-
clarecido mas vale a pena 
aprofundar mais o tema. O 
percurso linear realiza-se em 
12 quilómetros de grandes 
vistas, entre as aldeias de 
Poncebos e Caín, e acompa-
nha o percurso do Rio Cares. 
Será de ida e volta no caso de 
não existir um segundo car-
ro, o que é habitual de ocor-
rer, dada a grande distância 
a percorrer. É importante 
salientar que, dadas as difi-
culdades de estacionamento 
em Poncebos em momentos 
de grande afluência turística, 
ir cedo pode fazer a diferen-
ça entre deixar o carro perto 
do início do trilho ou a vários 
quilómetros de distância. 
O que torna este percurso 
mítico, para além da paisa-
gem fascinante, é o facto de 
acompanhar um túnel, sen-

sivelmente com a mesma 
distância e maioritariamente 
aberto na rocha, para apro-
veitamento hidroelétrico. No 
percurso também existem 
alguns túneis, pontes, pas-
sagens vertiginosas e muitas 
sensações a algumas cente-
nas de metros de altura do 
rio, que corre lá em baixo. E 
se o percurso já é fabuloso, 
o desvio geocachiano é por 
demais recomendado! Sen-
sivelmente a meio, é possível 
descer ao rio Cares, passando 
por uma lagoa de água gélida 
(GC4H6T1) e subir depois o 
íngreme trilho Cares Xtrem 
(GC1HNPA) que leva a um 
prado mágico. Uma cache/
local de excelência, qualquer 
que seja a língua!

Para além da Ruta del Cares, 
a proximidade entre Arenas 
de Cabrales e Poncebos faci-
lita ainda outras abordagens 
nos Picos de Europa. Um ou-
tro local de visita obrigatória é 
a misteriosa aldeia de Bulnes 
(GC1Z81Z). Partindo de Pon-
cebos, existem três formas 
de chegar a Bulnes (de carro 
não é possível): através de 
um trilho pedestre que sobe 
o desfiladeiro do rio com o 
mesmo nome (GC30HC4); 
subindo por um funicular, 
através de um túnel que se 
abriu a montanha e aproxi-
mou a aldeia da modernidade 
(os poucos habitantes sobem 
tudo o que precisam pelo fu-
nicular, incluindo tratores!) e/
ou, finalmente, levar o carro 
até onde existe um povoa-
do, pelo Arroyo de la Canero, 
do outro lado da montanha, 
e continuar a pé a partir daí 
até à aldeia. Bulnes vive da 
pecuária e do turismo, sen-
do que mais de metade das 
casas são restaurantes e/
ou bares. Mantém contudo a 
sua essência tradicional.

Não existe outro elemento 
nos Picos de Europa que con-
gregue tanto fascínio como o 

Pico Urriellu, também conhe-
cido como Naranjo de Bulnes 
(GC1Z7QV) (designação mais 
recente e nem sempre acei-
te pelos asturianos). Trata-
se de um pico emblemático, 
tanto pela forma como pela 
dimensão. A história recente 
deste pico está intimamente 
ligado a Pedro José de Quirós, 
que foi uma das primeiras 
pessoas a ascender ao seu 
topo (GC4M3N9). Ainda, este 
asturiano multifacetado foi 
o principal impulsionador da 
criação deste parque nacio-
nal. Os seus restos mortais 
descansam, por sua vonta-
de, no Mirador de Ordiales 
(GC2VVB3), um local de vis-
tas fantásticas. Voltando ao 
Pico Urriellu, o melhor aces-
so será a partir do já referi-
do estacionamento perto de 
Arroyo de la Canero. A subi-
da é longa mas ainda assim 
é muito mais fácil do que a 
partir de Bulnes. Para quem 
não quiser fazer um percurso 
linear, se as pernas e a agili-
dade ajudarem, poderá subir 
pelo trilho habitual e poste-
riormente continuar por um 
trilho menos usado que pas-
sa por detrás do Pico Urriellu. 
A partir deste pico, a subida 
é muito mais íngreme e di-
fícil mas é naquele verten-
te que estão escondidas as 
vistas mais fantásticas para 
o Urriellu, em particular da 
Collada Bonita (GC3Y7HB). 
Esta cache esteve mais de 
dois anos para ser visitada e 
a dificuldade da subida está 
bem patenteada na imagem 
da listagem. Depois de pas-
sar a Collada, o trilho desce 
até ao Pozo de la Moñetas 
(GC370CN) e daí continua até 
ao estacionamento.

Na parte central destas mon-
tanhas, um outro pico de vi-
sita tão obrigatória quão di-
fícil é Torrecerredo. Trata-se 
do ponto mais alto dos Picos 
de Europa e a cache que lá 
existe, Despedida y Cierre 12
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(GC3PR09) vale por todas e 
mais algumas estrelas de di-
ficuldade. Saindo do Pico Ur-
riellu, o trilho serpenteia por 
outros picos, com algumas 
passagens a terem de ser 
feitas com material de segu-
rança (cravado na rocha). As 
últimas centenas de metros 
transformam-se numa subi-
da alucinante e com algumas 
dezenas de metros de expo-
sição. O mais importante é 
manter a calma e permane-
cer no percurso. Ao chegar ao 
topo deste mundo fantástico 
qualquer esforço valerá a 
pena, como se nós próprios 
fossemos a inspiração por 
detrás de um poema. Per-
to do Pico Urriellu existe um 
refúgio muito utilizado pelos 
caminhantes e montanhis-
tas. Dependendo do tempo 
disponível, do percurso e do 
andamento de cada um, para 
se aceder ao Pico Torrecerre-
do poderá fazer sentido per-
noitar nesse abrigo.

Covadonga e os seus famo-
sos lagos são também de 
visita obrigatória! Foi em Co-
vadonga que se travou uma 
batalha que haveria de mol-
dar a história da Península 
Ibérica. No âmbito da con-
quista muçulmana, as forças 
cristãs refugiaram-se numa 
gruta, precisamente onde 
agora se pode visitar uma 
pequena capela (GC1XV70) 
que foi construída sobre 
uma cascata. A água, vinda 
dos lagos, situados a cerca 
de 12 quilómetros, corre por 
um rio subterrâneo e surge 
abençoada por debaixo da 
capela, criando um lago a ju-
sante. O fio de água no verão 
dá lugar a um espetáculo de 
impetuosidade no inverno. 
Enquanto para visitar Cova-
donga não existe qualquer 
restrição, a viagem aos lagos, 
já em plena montanha, está 
dependente do horário. Para 
reduzir o impacte ambiental 
dos automóveis e poder lu-

crar um pouco com o local, 
em momentos de grande 
afluência, como no verão, a 
partir das 8h30 e até às 19h 
o acesso é condicionado. As-
sim, nestas circunstâncias, 
quem quiser aceder de carro 
tem que ir antes das 8h30. 
As alternativas passam por 
apanhar um dos autocarros 
(estão sempre em trânsito) 
ou fazer os cerca de 12 qui-
lómetros a pé, sempre a su-
bir. À semelhança de outros 
locais, o clima nos Lagos de 
Covadonga é bastante instá-
vel e é importante confirmar 
com antecedência as previ-
sões meteorológicas. Lá em 
cima, existe um percurso que 
passa pelos lagos Enol e Er-
cina (GC22ZK9) e ainda pelas 
minas de Buferrera. O am-
biente bucólico é fantástico e 
inesquecível! Para terminar, 
não existe algo melhor do 
que subir ao pico El Mosqui-
tal (GC1XVA2) para apreciar a 
envolvência. A subida é difícil 
mas as vistas são inefáveis! 
Quem quiser um pouco de 
aventura, longe das rotas tu-
rísticas, dos Lagos de Cova-
donga partem alguns trilhos 
emblemáticos. Desde logo 
os que seguem na direção da 
Ruta del Cares, o que passa 
pelo pico Torre de Santa Ma-
ria e ainda o que termina no 
já referido Mirador de Ordia-
les (GC2VVB3).

Do outro lado dos Picos, a vi-
sita a Fuente Dé é igualmen-
te obrigatória! A pequena 
localidade tornou-se famosa 
depois de ali ter sido cons-
truído um teleférico (GC5B-
N1R), que permite subir um 
desnível de mais de 750 
metros em poucos minutos 
e com ainda menor esforço. 
Dado que Fuente Dé fica a 
cerca de 70 quilómetros, por 
estrada, de Arenas de Ca-
brales, poderá valer a pena 
ficar hospedado lá perto. 
Existe também um parque 
de campismo próximo. O te-

leférico de Fuente Dé é habi-
tualmente usado por quem 
quer aceder à parte monta-
nhosa daquele lado dos Pi-
cos. O trajeto mais percorrido 
é a subida até aos Horcados 
Rojos (GC2E1AK), que poste-
riormente dá acesso à parte 
central dos Picos e à Vega 
do Pico Urriellu. Inicialmente 
subtil, a subida não demora 
muito a tornar-se exigente. 
Se o tempo disponível não 
for muito, a ascensão ao 
Pico Tesorero (GC2E1B2) é 
imperdível. Trata-se de um 
pico triangular de onde se 
tem uma vista triunfal sobre 
a montanha envolvente. A 
visão do desafio persegue o 
caminheiro durante grande 
parte da subida. E se visto 
de longe parece inacessível, 
a proximidade ainda mete 
mais respeito! Porém, com 
calma e alguma destreza é 
possível chegar lá em cima. 
Perto existe um refúgio em-
blemático, a Cabaña Verónica 
(GC2E07R). A cabana, que 
reluz ao longe na nossa com-
preensão, é a cúpula metálica 
de uma bateria antiaérea de 
um porta-aviões. O segundo 
lugar de visita obrigatória é a 
Peña Vieja. Fazendo um des-
vio desde o trilho que sobe 
para os Horcados, percor-
rendo de seguida a exigente 
subida até ao Collado de la 
Canalona (GC2DP3A), deve 
continuar-se pelo trilho que 
leva à Peña Vieja, onde as 
vistas são, uma vez mais, 
fantásticas. Ao invés de se-
guir-se para os picos, pode 
optar-se por ir até aos prados, 
visitando Aliva (GC3W4KE) 
e a sua mina (GC3W4N4). 
Quem tiver problemas com 
vertigens maquinais, como 
alternativa ao teleférico, po-
derá fazer a íngreme e exte-
nuante subida à parte supe-
rior da montanha através de 
um percurso, tendo também 
vários motivos de interesse 
para visitar, como a Vega de 

la Jenduda (GC2DP6P) ou a 
Vega de Liordes (GC2CFXG). 
Algures a meio do Desfila-
deiro de Deva, na estrada 
entre Fuente Dé e Arenas, 
parte mais um percurso as-
sombroso com uma subida 
alucinante, passando pelo 
Balcón de Pilatos (GC2EF59) 
até à turística aldeia de Tres-
viso (GC2EF54). Esta aldeia 
é também visitável de auto-
móvel, com acesso a partir 
de Poncebos. No que diz res-
peito a caches de montanha, 
falta apenas uma última re-
comendação, no Collado de 
Ándara (GCVKZK).

Como foi referido anterior-
mente, a visita aos Picos da 
Europa pode servir também 
para quem gosta de praia. A 
poucos quilómetros de dis-
tância pode visitar-se uma 
praia com características 
únicas, Gulpiyuri (GC4KNHR). 
O mar passa por uma gru-
ta da falésia e forma a praia 
uns 100 metros à frente, 
num cenário campestre. Os 
Bufones de Pria (GC2K45M) 
também não se devem per-
der, até porque a enseada é 
muito convidativa ao banho. 
Na viagem de regresso op-
támos por seguir pelo litoral. 
Certamente existem muitos 
outros motivos de interes-
se mas visitámos Oviedo e 
a sua arte pré-românica, a 
Playa de las Catedrales (GC-
4G9EC), a Torre de Hercules 
(GC1101N), Fisterra (GC-
Q6KZ) e tivemos, infelizmen-
te, que adiar a ida às Islas 
Ciés (GC3MHKN), sempre ao 
sabor da maresia. 

E termina assim esta viagem 
pelo maravilhoso mundo dos 
Picos de Europa!

António Valente

- Valente Cruz
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O Castelo de Castro Labo-
reiro

Se existem locais onde pode 
ter nascido a expressão “vale 
mais uma imagem do que mil 
palavras”, Castro Laboreiro e 
seu Castelo é sem sombra 
de dúvida um deles. 

Desde que me lembro de ser 
gente, de ser um apaixona-
do pela natureza, de passar 
dias a fio, “perdido” pelos 
matos circundantes da zona 
de Mafra e enfiado na água 

até à cintura nos rios e ri-
beiros a fazer a vida negra a 
cágados, rãs, cobras de água 
e mais bicharada houvesse, 
que me lembro de me dize-
rem “tens de ir ao Gerês”, “ias 
adorar o Gerês” e outras fra-
ses que me perseguiram du-
rante toda a juventude e que 
acabaram por transformar o 
Parque Nacional “naquele” 
local a visitar… e a visita foi 
sendo sempre adiada…

Foi necessário passar a pri-
meira metade dos “trintas” 

para que finalmente me 
aventurasse nesse já quase 
mito que fui criando acerca 
dos locais que só conhecia 
de relatos em segunda e 
terceira mão.

Marcadas que estavam as 
pequenas férias de Setem-
bro (que prometiam sol e 
não cumpriram, de todo), 
a escolha de um dos locais 
de estadia foi precisamente 
Castro Laboreiro (ficamos 
alojados a dois ou três qui-
lómetros da localidade pro-

priamente dita) e desde logo 
a atenção ficou focada no 
Castelo. 

A primeira preocupação foi 
o grau de dificuldade para 
lá chegar. Estudei mapas e 
afins, mas esta foi a uma das 
primeiras coisas que per-
guntei ao dono da proprie-
dade onde ficamos. Confes-
so que foi bem conservador 
nas indicações e que a coisa 
é até bastante simples…

Património

Castelo de Castro 
Laboreiro

Por RuiJSDuarte
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Origens

Na região de Castro Laborei-
ro encontram-se vestígios 
de ocupação humana deste 
a pré-história, comprovada 
pelos diversos monumentos 
megalíticos da zona do pla-
nalto, a nordeste da locali-
dade.

Pela zona existiam (exis-
tem) diversas pontes que se 
supõe remeterem ao usu-
fruto romano das vias para 
a travessia dos rios locais. 

O domínio romano sobre a 
península ibérica seria subs-
tituído pelo visigodo com a 
queda do chamado “Império 
do ocidente”, sendo que o 
reinado visigodo duraria até 
aos anos de 711 quando, 
pela mão do general Tárique, 
se deu a Invasão Muçulma-
na e foi derrotado Rodrigo, 
o último dos seus Reis, na 
batalha de Guadalete (atual 
província de Cádis, Andalu-
zia). O domínio árabe na pe-
nínsula durou cerca de sete 

séculos, findo em 1492, com 
a tomada de Granada.

O Castelo na época medie-
val

Entretanto e sobrepon-
do-se com os factos acima 
descritos temos a fundação 
do Reino de Portugal por D. 
Afonso Henriques e a con-
quista de Castro Laborei-
ro pelo mesmo em 1141, 
passando a fazer parte das 
defesas fronteiriças dos 
domínios portugueses. O 

Castelo passou então a lo-
cal habitual de contendas 
com os vizinhos espanhóis. 
Em 1212, já no reinado de D. 
Afonso III, eram os do reino 
de Leão que danificavam se-
veramente a fortaleza, para 
ser reparada em 1290 sob 
ordens de D. Dinis (ficando 
com o aspecto atual) e aju-
darem mais tarde D. João I a 
deter os oriundos da Galiza 
durante a sua estadia como 
regente.
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O Castelo na época moder-
na

No período da Guerra da 
Restauração (conflitos ar-
mados travados entre os 
Reinos de Portugal e de Es-
panha, entre 1640 e 1668, 
que culminaram com a in-
dependência de Portugal), 
foi conquistado por Baltazar 
Pantoja, em 1666, voltando 
para as nossas mãos aquan-
do da intervenção militar de 
D. Francisco de Sousa (Con-
de de Prado).

Esteve desguarnecido a par-
tir de 1715, tendo sido uti-
lizado (entre 1766 e 1778) 
como cárcere para cerca de 
quatro centenas de homens 
e mulheres que se recu-
savam a deixar os filhos ir 
cumprir o serviço militar.

Durante o conturbado perío-
do que iria culminar com a 
Guerra Peninsular (Invasões 
Francesas), foi novamente 
ocupado por tropas e arti-
lharia. Com o “regresso” da 
paz, voltou a ser progressi-
vamente abandonado e en-

trou em ruína.

Classificado como Monu-
mento Nacional em pleno 
séc. XX recebeu trabalhos 
de prospecção arqueológica, 
revelando então testemu-
nhos de ocupação do pe-
ríodo da Alta Idade Média, 
tendo recebido, entre 1979 
e 1981, obras de limpeza e 
restauro.

Características

A fortificação está inserida 
no alto de um monte, a cer-
ca de 1.033 metros acima 
do nível do mar e apresenta 
uma planta adaptada ao ter-
reno, com uma forma algo 
oval e arquitetura românica 
com padrões góticos.

É composta por duas zonas 
distintas:

Uma a Norte, mais elevada, 
com a torre de menagem no 
centro da praça de armas e 
pela cisterna. Possui duas 
portas nos muros, uma a 
Leste (Porta do Sol) e outra 
a Norte (Porta da Traição, 
também conhecida como 
Porta do Sapo).

Outra a Sul, numa zona infe-
rior, e composta apenas por 
um recinto muralhado que 
terá tido a função de reco-
lher os bens e gado quan-
do a região se encontrava 
ameaçada. Esta função, a de 
guardar o gado, é caso único 
no País e revela a importân-
cia da pecuária na região. 

O Geocaching e o Castelo

No que ao nosso hobbie diz 
respeito, o Castelo e as suas 
vistas estão referenciados 
no Geocaching.com desde 
Abril de 2006, com a coloca-
ção da Tradicional Castelo de 
Castro Laboreiro (GCV3TK) 
pelos Rifkindsss. A cache 
conta com cerca de 400 vi-
sitas (outras tantas fotos 
nos logs) e mais de setenta 
favoritos (média de cerca de 
60%).

Além das informações dis-
ponibilizadas no artigo, a 
listing desta cache é o local 
ideal para complementar 
com mais um pouco de his-
tória e com as indicações de 
como melhor aproveitar a 

visita.

“Para chegar à cache será 
necessário realizar uma pe-
quena caminhada (menos de 
1km), vencendo um desnível 
de cerca de 100m. Podem 
usar o acesso Sul (mais fá-
cil e mais longo) ou o acesso 
Norte (mais “radical” e mais 
curto). Recomendamos que 
sigam por um e regressem 
pelo outro. Pelo caminho, 
além da paisagem, encon-
trarão uma curiosa pedra 
com o formato de uma tar-
taruga.” in listing da cache.

Confirmo as indicações, fiz 
exatamente assim. Confir-
mo também que não me 
lembrei de procurar a dita 
tartaruga.

Além desta geocache, uma 
outra surgiu nos últimos 
meses, a Entre o Castro e o 
Laboreiro (GC5C5T6), pela 
mão do _JBC_, pelos trilhos 
de acesso ao Castelo. 

Rui Duarte

- RuiJSDuarte
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Percursos Pedestres
Grande Rota de Santa Maria

  Por Nuno Braga Moura
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Haverá algo neste pedaço 
de terra que ainda seja ca-
paz de nos surpreender?

Foi com esta pergunta que 
nasceu a ideia de realizar o 
projeto do Grande Trilho na 
ilha de Santa Maria, Açores. 
Estavam assim dados os 
primeiros passos para que 
um grupo de jovens marien-
ses satisfizesse a necessi-
dade de testar os seus limi-
tes explorando a ilha onde 
vivem e, claro, fazendo algo 
que se perpetuasse na sua 
memória. Desta forma, e 
conduzindo o sonho à rea-
lidade, lançaram-se numa 
jornada contínua de quatro 
dias a percorrer todos os 
trilhos pedestres classifica-
dos da ilha.

A Equipa do Grande Trilho, 
constituída por Aléxio Puim 
(Professor de educação fí-
sica), Henrique Loura (Pro-
fessor de educação física) 
Hélvio Braga (Eng. Técni-
co de proteção civil), João 
Brandão (Produtor e Desig-
ner gráfico) e Nelson Moura 
(Vigilante da natureza) par-
tilha o gosto por diversas 
atividades físicas ao ar livre 
e de exploração da nature-
za, como o pedestrianismo, 
BTT, canyoning, geoca-
ching, observação de aves 
e fotografia. Desta forma, a 
aventura que aconteceu no 
mês de Fevereiro de 2014 
foi “tocando” os gostos de 
cada um dos elementos, e 
documentada em fotografia 
e vídeo, por forma a possi-
bilitar a partilha da aventura 
nas redes sociais. 

No verdadeiro sentido da 
palavra, o desafio tornou-

se numa Aventura. Fugindo 
da rotina e proporcionando 
umas miniférias na própria 
ilha, não só o fato de per-
correr os mais de 85 qui-
lómetros de trilho foi uma 
aventura em termos des-
portivos, como fomos leva-
dos, tantas vezes por meio 
do geocaching, a caminhos 
antigos e paisagens incrí-
veis por nós desconheci-
das. Percorremos todas as 
áreas classificadas do Par-
que Natural da ilha, todos 
os geossitios e andamos 
de bicicleta em constante 
contato com a paisagem 
natural da ilha, quer de bai-
xo de um bonito sol, quer 
de intensa chuva, bem ao 
jeito do ser ilhéu. Também 
a interação com os locais foi 
uma experiência inesquecí-
vel, termos a possibilidade 
de ouvir histórias e saberes 
antigos, deu-nos a oportu-
nidade de perceber que a 
dimensão da ilha de San-
ta Maria é muito maior do 
que os seus reduzidos 97 
quilómetros quadrados. A 
mistura de sensações entre 
um parcial desconhecimen-
to da terra onde crescemos 
e a sua descoberta foi por 
isso “Uma Grande Aventura, 
num Pequeno Paraíso”.

Com a partilha de imagens e 
vídeos daquilo que a Equipa 
do Grande Trilho experien-
ciou e das paisagens únicas 
da ilha junto dos nossos 
amigos e população em ge-
ral, desde cedo percebemos 
que o que à partida seria 
apenas uma brincadeira en-
tre amigos, poderia ser um 
projeto de toda a comuni-
dade mariense. Desde cedo 
vários agentes turísticos 
disponibilizaram os seus 

serviços para concretiza-
ção da “nossa aventura” e, a 
partir dai, com a envolvên-
cia destas empresas, enti-
dades públicas e particula-
res, idealizou-se o “Grande 
Trilho de Santa Maria”, sen-
do o trajeto pensado para 
disponibilizar uma oferta 
turística diferenciada. Não 
só por constituir um trilho 
com uma classificação de 
grande rota, como o facto 
de possuir um trajeto cir-
cular único nos Açores, o 
Grande Trilho é capaz de in-
tegrar diferentes atividades 
de lazer e fruição da natu-
reza para além do pedes-
trianismo ou do BTT. Com 
o geocaching, a observação 
de aves, a possibilidade de 
visita a todos os geossitios 
e áreas do parque natural 
de ilha, assim como a visita 
a um vasto património rural, 
este trilho oferece a possi-
bilidade de qualquer turis-
ta permanecer ativo e em 
constante contacto com a 
natureza e cultura marien-
se durante vários dias. O 
percurso tem a valência de 
poder ser dividido em qua-
tro etapas ou mais, sendo 
que no fim de cada uma, o 
utilizador consegue encon-
trar o merecido descanso 
numa casa de turismo rural, 
por exemplo, e começar o 
dia seguinte no mesmo lo-
cal onde terminou o dia an-
terior e assim ao longo dos 
vários dias de caminhada.

De momento o projeto do 
Grande Trilho de Santa Ma-
ria passa pela fase final de 
homologação, estando a 
decorrer o acerto de con-
tactos e protocolos com as 
entidades oficiais para a 
oficialização do trilho, a qual 

está programada para o iní-
cio de 2015.

Também para os primeiros 
dias do novo ano, a Equipa 
do Grande Trilho está a de-
sencadear um conjunto de 
geocaches, como incenti-
vo extra para que ao longo 
deste percurso leve o turis-
ta, em segurança, a visitar 
outras paisagens e lugares 
de singular beleza que por 
diversos fatores possam 
ser menos conhecidos e es-
tejam fora do trilho circular 
de 87 quilómetros e à dis-
tância de pequenos desvios. 
O objetivo é, através desta 
atividade e sob a modalida-
de de “PowerTrail”, construir 
16 desses “tesouros”, prin-
cipalmente distribuídos pe-
los referidos desvios que no 
seu conjunto vão permitir o 
acesso gratuito ao museu 
e centro de interpretação 
ambiental da ilha, a quem 
conseguir fazer prova de 
que encontrou todos estes 
geocahes, certos de que a 
visita a estes pontos vai ser 
recompensadora do esfor-
ço.

Se ficou curioso sobre este 
projeto, poderá ficar a saber 
mais, através da rede social 
do Facebook ou através da 
página online www.grande-
trilho.pt, na qual estão to-
das as informações sobre o 
projeto, equipa, etapas, en-
tre outros. Poderá inclusive 
contactar a equipa através 
dos seguintes endereços 
eletrónicos info@grande-
trilho.pt ou  grandetrilho-
santamaria@gmail.com

Nelson Braga Moura
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Nesta edição, o Geocaching 
de A a Z volta a Lisboa, desta 
vez para conhecer o Geoca-
ching através de um olhar 
feminino. É a Paula André 
quem partilha connosco a 
sua forma de ver e estar no 
geocaching, percorrendo 
todo o alfabeto e dando-lhe 
o seu toque pessoal de acor-
do com o significado que 
esta actividade tem para si.

Conhecida entre a comuni-
dade geocacher pelo nick 
GeoBumblebee, esta sim-
pática versão feminina de 
um geo-zangão encontra-se 
registada em geocaching.
com desde 2005, tendo en-
contrado a sua primeira ca-
che a Janeiro de 2006. Neste 
momento, podemos verifi-
car através do seu perfil que 
contabiliza já mais de 3.700 
caches encontradas em 14 
diferentes países. Conheci-
da pela sua boa disposição e 
pelo seu espírito destemido, 
não nega uma boa aventura.

Assim, sem mais demoras, 
fiquemos então a conhecer 
o que é o Geocaching para 

a nossa Geobumblebee, de 
A a Z!

A - Amizades ao longo dos 
8 anos de Geocaching é sem 
dúvida uma constante. É a 
magia deste jogo.

B - Bora às caches. Assim 
têm sido o mote mais pre-
nunciado quando se avizinha 
mais uma saída.

C - Convívio, sem dúvida que 
esta atividade tem propor-
cionado excelentes momen-
tos.

D - Dah! Afinal a cache está 
aqui!

E - Especial é como defino o 
tempo nesta atividade.

F - F de Porra com F, não en-
contro a cache ou então de 
Fenomenal foi o cozido das 
Furnas preparado por mui-
tos amigos Geocachers. Isto 
também é geocaching!

G - GPS aquela máquina doi-
da que nos faz ir por montes 
e vales à procura daquela ca-
che especial.

H - Happydays é o que o 
Geocaching tem permitido, 
com mais ou menos adrena-
lina.

I - Intensa foi a preparação 
para subir à Atlantis, mas o 
mau tempo no Canal é lixa-
do!!! Mas um dia irei lá aci-
ma!

J - Já fui ao Bugio, Fajã de 
Santo Cristo e Ribeira Bra-
va!!!!!

L - Lisboa Menina e Moça, 
uma cache num miradouro 
especial de Lisboa que o GC 
me proporcionou.

M - Mau Maria onde aqueles 
gajos a esconderam!

N - Natureza no seu melhor.

O - Ó pra ela aqui escondida!

P - Pistas (show hint) por 
vezes uma ajuda preciosa…
ou nem por isso.

Q - Quase, quase, quase…
mas DNF. Assim acontece 
quando o GPS marca 1m e 
estamos numa escarpa!

R - Rocalva, uma cache que 
ficará na memória.

S - Só nós sabemos a pica 
que dá o Geocaching, as 
aventuras, os locais espe-
taculares por onde já passá-
mos.

T - Tramada, chegar lá não é 
fácil…

U - Único é como defino este 
jogo. Pois permite fazer-
mos a sua gestão total, para 
onde, quando, quanto tem-
po, quantos euritos...

V - Vale a pena o envolvi-
mento nesta atividade. É 
marcar mais um “smile” num 
local soberbo e acima de 
tudo chegarmos ao final de 
um passeio com um sorriso 
e o sentimento de momen-
tos bem passados. 

X - Xiiii! Onde ela está!

Z - Zarpar para outras para-
gens para com o geocaching 
conhecer, conhecer, conhe-
cer!

Bruno Gomes

- Team Marretas

Geocaching de A a z
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As caches do Touperdido

  Por Prodrive e Lusitana Paixão
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A notícia do arquivamen-
to massivo das caches do 
Touperdido, há escassas 
semanas, não deixou a 
comunidade indiferente. 

Para quem vive e acom-
panha esta atividade para 
além dos números, da es-
tatística e dos TOP’s; para 
quem simpatiza com a 
história do Geocaching em 
Portugal e está atento às 
caches e aos owners que 
deixaram uma marca de 
referência no panorama 
do nosso hobby favorito, 
acredito que um pequeno 
aperto no coração tenha 
sido inevitável. Uma espé-
cie de ”Black December”.

O Rui Duque abriu mão 
da (quase) totalidade das 
suas caches, e com uma 
frase de despedida per-
sonalizada e apropriada, 
encerrou o ciclo de vida 
desses simbólicos tesou-
ros que moveram várias 
gerações de geocachers.

Mas afinal o que de tão 
especial tinham, e con-
tinuarão a ter, as ca-
ches do Touperdido?

Para compreender melhor, 
há que fazer uma peque-
na viagem na máquina do 
tempo. Para quem se ini-
ciou ou praticou assidua-
mente geocaching por volta 
dos anos de 2007, 2008 e 
2009, é fácil recordar que 
cada nova cache do Touper-
dido acabada de publicar, 
deixava-nos com o cora-
ção aos pulos e abria-nos 
um incomensurável apetite 
de aventura. Para as gera-
ções seguintes, e para to-
dos aqueles que são apai-
xonados pelo geocaching 
de natureza, essas caches 
afigurar-se-iam como mí-
ticas e entrariam, natural-
mente, na lista das mais 
desejadas e almejadas.

O Touperdido foi um ow-
ner extremamente abran-
gente ao nível geográfico, 

com caches escondidas 
um pouco por todo o país 
e também além-frontei-
ras. Numa época em que a 
oferta de geocaches ainda 
era, de certa forma, limita-
da, o Rui teve um sentido 
de oportunidade muitíssi-
mo apurado e não deixou 
créditos por mãos alheias 
na escolha dos locais onde 
escondeu os seus tesouros. 
Uma cache do Touperdido 
era, invariavelmente, sinó-
nimo de um ponto zero de 
exceção: panoramas fabu-
losos, grutas, lapas, alga-
res, pequenas e grandes 
rotas, rochedos, paredes de 
escalada, cascatas ou leitos 
de rio, entre outras propos-
tas de enorme qualidade.

Um dos aspetos mais in-
teressantes da carreira do 
Touperdido como owner, foi 
na minha opinião, a incrível 
diversidade de caches que 
escondeu, com enorme ge-
nerosidade, para todos os 
gostos, para todas as ida-
des e capacidades. Publicou 
muitas caches de terreno e 
dificuldade extremamen-
te elevados, creio que de 
acordo com o seu próprio 
perfil: o Rui sempre esteve 
de alguma forma ligado aos 
desportos radicais, à esca-
lada e ao pedestrianismo. 
Mas também colocou a jei-
to e de forma descomple-
xada, caches muito acessí-
veis, em matas municipais 
ou jardins citadinos, sim-
plesmente pelo prazer de 
partilhar este lado bom da 
vida, ao alcance de todos. 
Arriscou propostas mais 
arrojadas com caches no-
turnas, normalmente sem-
pre em locais interessantes 
e que trariam algum valor 
acrescentado ao projeto.

Outro aspeto que me pa-
rece relevante é o facto de 
o Touperdido ter sido um 
grande impulsionador de 
Eventos, numa época em 
que a comunidade era um 

pouco complexada com 
este tipo de ajuntamento. 
Afinal nem toda a gente 
tem uma predisposição na-
tural para o convívio com 
desconhecidos. As propos-
tas eram quase sempre 
temáticas, com objetivos 
bem definidos e originais, 
normalmente copiosamen-
te temperados e regados: 
o churrasco e os petiscos 
partilhados foram sempre 
os convidados de honra, em 
todas as oportunidades. O 
Rui tem esta facilidade na-
tural em se aproximar das 
pessoas, um rapaz aces-
sível, disponível e sempre 
pronto para uma nova aven-
tura, com diversão e ani-
mação como pratos fortes.

Quis o destino que o Tou-
perdido tivesse laços afe-
tivos especiais com a re-
gião centro, uma zona que 
conhece como a palma da 
mão e onde residiu duran-
te vários anos. É justo di-
zer que, no que respeita ao 
geocaching, a Serra d’Aire 
e Candeeiros, a Serra de 
Santo António e os Alvados 
estiveram por sua conta, de 
forma quase exclusiva, du-
rante uns bons anos. Even-
tualmente à falta de caches 
para procurar, o Rui terá 
tomado o gosto em escon-
der e, assim, os melhores 
locais, os mais belos mira-
douros naturais e os me-
lhores percursos pedestres 
foram georreferenciados 
com uma “Cache Touperdi-
do”. E nós ficámos a ganhar!

É preciso dizer que as ca-
ches do Touperdido foram 
muito mais do que caixo-
tes escondidos no meio 
da Serra. Cada uma delas 
tinha um propósito sin-
gular, um objetivo claro e 
uma razão de ser, normal-
mente bem explicitados 
na listing. As caches foram 
criteriosamente distribuí-
das pela Serra de forma a 
mostrar todos os aspetos 

morfológicos relevantes, 
evidenciar a sua riqueza 
no aspeto endémico, uma 
fauna e uma flora excecio-
nais e as imensas espé-
cies endémicas protegidas.

Para mim, e para todos 
aqueles cujos primeiros 
passos no geocaching fo-
ram dados à custa destas 
aventuras loucas na Serra 
d’Aire, as caches do Tou-
perdido forjaram muito do 
nosso espírito e das nossas 
preferências, tendo incon-
testavelmente contribuído 
para a nossa “geo-educa-
ção sentimental”. Foi este 
o geocaching que nos fez 
crescer e ganhar o gosto por 
esta atividade e é aquele de 
que aprendemos a gostar 
e que aspiramos praticar 
por muitos e bons anos.

As caches do Touperdi-
do sempre gozaram de 
uma confortável longevi-
dade, eventualmente por 
estarem escondidas da 
forma simples, na maio-
ria dos casos debaixo de 
três pedras. Incrível como 
a boa velha receita con-
tinua a ser a mais eficaz.

Talvez por isso o nosso 
imaginário assumiu que es-
tas caches durariam para 
todo o sempre: era tão na-
tural como respirar, nomes 
como “ Travessia do Javali”, 
“Dobras Verdes dos Can-
deeiros”, “Tomilho e Alecrim 
aos molhos” ou “Penedo do 
Sítio do Elias”, entre mui-
tos outros, ultrapassaram 
o estatuto de geocaches e 
passaram a designar locais, 
memórias, vivências e mo-
mentos inesquecíveis. Coi-
sas que não se apagam do 
mapa com um “Archived”.

Contudo, um belo dia e sem 
pré-aviso, o geocaching da 
nossa Serra, assim como 
o de outros magníficos 
locais deste país, empo-
breceu inexoravelmente. 
Ficamos perplexos, incré-
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dulos e com um estranho 
nó na garganta: as “nos-
sas caches do Touperdido” 
esfumaram-se do mapa. 

Ao início, é difícil acreditar 
que a opção tenha sido tão 
radical. A razão e o moti-
vo do arquivamento global 
apenas ao owner dizem res-
peito e não são de discutir 
ou contestar. O Touperdido, 
salvo raras exceções, não 
dá caches para adoção. Esta 
é também uma posição que 
conhecemos há anos, com-
preendemos e respeitamos. 

Ainda assim, olhar para 
o mapa despojado des-
sas caches que nos fize-
ram sonhar durante tan-
tos anos e que eram a 
“alma” da Serra d’Aire não 
fazia o menor sentido.  

A ideia da sua recuperação 
caches terá surgido como 
uma solução óbvia e natu-
ral face ao desalento que 
nos provocou este apa-
gão. O Mafilll e o Helder-
SSa lançaram o desafio, a 
ideia germinou, tínhamos 

a vontade, a disponibilida-
de e a oportunidade para 
levar o projeto em frente: 
não pensámos duas ve-
zes, traçámos a rota e em-
brenhámo-nos na Serra. 

O fim-de-semana de 6 e 
7 de dezembro de 2014 
foi vivido a plenos pul-
mões desde o nascer do 
sol e muito para lá do cair 
da noite. Foram visitadas 
mais de 10 caches arqui-
vadas do Touperdido entre 
Aire, Candeeiros, Alvados, 
Ourém e Rio Maior. A baga-
geira do Jeep ia carregada 
de tupperwares large, lo-
gbooks, presentes para tro-
ca, stashnotes, lápis e afias, 
tudo à moda antiga, sorri-
sos nos lábios e muita for-
ça de vontade. Umas após 
as outras, as caches foram 
ganhando uma nova vida!

Entramos naturalmente em 
contacto com o Touperdido. 
Demos conta do nosso pro-
jeto de recuperação desses 
locais emblemáticos e dei-
xámos em aberto a possibi-
lidade do desarquivamento, 

opção que o Rui declinou, 
mostrando-se no entanto 
muito feliz com a iniciativa 
que apoiou sem reservas. 

Obrigada, Rui. Esta aventu-
ra talvez tenha sido levada 
a cabo um bocadinho por ti, 
um bocadinho por nós, mas 
muito e sobretudo para os 
geocachers que não tive-
ram a sorte de descobrir 
estes pequenos paraísos, 
e que ganharam assim 
uma nova oportunidade de 
provarem esta felicidade.

Gosto de pensar que, quan-
do um owner esconde uma 
cache, dá um pouco de si, 
contando que todos os que 
venham à descoberta sai-
bam valorizar esse gesto, 
respeitá-lo e partilhar o 
legado com os próximos, 
deixando tudo como en-
contraram ou um pouco 
melhor, se for possível. Por 
cá, limitamo-nos a cumprir 
esta promessa, o melhor 
que pudemos e soubemos.

Nos dias que se segui-
ram, a ideia contagiou 

outros geocachers pelo 
país fora e foi com muita 
satisfação que vimos ou-
tras caches do Touperdi-
do renascerem das cinzas.

A todos aqueles que con-
tribuíram, de uma ou outra 
forma, para este movimen-
to positivo, o nosso since-
ro obrigado. Na certeza de 
que muitas outras geoca-
ches do Touperdido, mais 
dia, menos dia, tenham o 
mesmo feliz destino, não 
hesitaremos em visitar ou 
revisitar estes locais mí-
ticos que fazem todo o 
suor e dor valer a pena!

Rui, boa sorte para esta 
nova etapa da tua vida!

Quando passares pelo PN-
SAC e fores assaltado por 
uma irresistível vontade de 
procurar uma cache, abre o 
mapa e segue o teu instinto! 
Nunca pares de descobrir…

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Natal! Independentemente 
da orientação religiosa de 
cada um, é impossível não 
perceber que estamos perto 
do Natal. O frenesim comer-
cial da busca de presentes, 
os engarrafamentos à volta 
de cada grande superfície 
comercial, as luzes pelas 
cidades, nas grandes ruas 
e avenidas, iluminações nas 
varandas e árvores decora-
das pelas salas deste país.

O Frente a Frente, imbuí-
do de espírito natalício, fez 
uma pequena investigação, 
e descobriu dois geocachers 
muito especiais, que para 
além de serem famosos 
mundialmente, partilham 

connosco o gosto pelo geo-
caching.

Assim, nesta 12ª edição 
da Geomagazine, depois 
de aceite o convite, e con-
seguindo conciliar as suas 
agendas, preenchidíssimas 
nesta altura do ano, é para 
nós um privilégio termos 
conseguido juntar e por à 
conversa tão peculiares 
personagens.

De um lado, estará Nicolau, 
também conhecido mun-
dialmente por Santa Claus 
ou Pai Natal, geocacher 
residente na Lapónia, com 
geocaches encontradas por 
todo o mundo, sendo de-
tentor do recorde de países 
visitados em 24h. Invejável.

Frente a Frente, estará Je-
sus, mais conhecido entre 
todos como o Menino Jesus, 
jovem geocacher da Nazaré, 
que aproveitando as suas 
longas viagens de burro, vai 
somando caches encontra-
das, muitas das vezes na 
companhia dos seus pais.

Quem será o geocacher 
mais descontraído? Como 
conheceram o geocaching? 
Quais são os seus projectos 
futuros? 

Satisfaça a sua curiosidade 
e saiba a resposta a estas 
e outras perguntas, aqui, 
Frente a Frente!

Como é que descobriste 
este jogo?

Menino Jesus: O jogo foi-
me dado a conhecer à nas-
cença por uns geocachers 
de nome Gaspar, Baltazar 
e Belchior, cujos nicknames 
não me ocorrem, embora 
até ache que continuem a 
praticar Geocaching sob a 
identidade de uma equipa: 
“Teamagos”. Estavam pre-
cisamente à procura de uma 
cache aqui perto, viram que 
havia para aqui pessoal, e 
vieram perguntar se éra-
mos geocachers. Como não 
éramos, tiveram de nos ex-
plicar o que era essa acti-
vidade. E até disseram que 
nesta gruta ficava engraça-
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do colocar uma cache. Mas 
como tinham de a enterrar e 
aparentemente isso é proi-
bido, abandonaram a ideia. 
A partir daí transformei um 
pão num GPSr e fui em bus-
ca da primeira cache, sem 
ainda saber bem como é que 
isto funcionava…

Pai Natal: Foi este ano. Re-
cebi uma série de cartas de 
crianças, todas elas dentro 
do mesmo género: 

“Pai Natal XD

Keria um smartfone pó 
geokashing XD)))))” 

Perguntei aos meus duen-
des o que era isto do 
“Geokashing” e nenhum de-
les sabia. Perguntei a uns 

amigos meus da Lapónia 
que foram despedidos da 
Nokia e lá me explicaram 
que é uma cena ligada aos 
americanos e ao iPhone. 
Benzi-me três vezes e lá me 
registei no site.

Uma vez conhecido o jogo, 
qual foi a primeira cache 
que encontraste e como é 
que foi escolhida? 

Menino Jesus: Falando sin-
ceramente, não me recor-
do da primeira cache que 
encontrei. As viagens eram 
longas, fazia-se uma via-
gem de vários dias de burro 
para uma única cache, e não 
havia fieldnotes, nem geo-
caching paperless. Passá-
vamos as dicas e as partes 

mais importantes da descri-
ção para um papiro e lá ía-
mos nós, em busca de uma 
caixinha. Infelizmente, com 
as perseguições dos roma-
nos, perdi os registos escri-
tos que tinha, e acabei por 
nunca por os logs online em 
dia, mesmo tendo registado 
fisicamente a cache no local. 
A maior parte delas já está 
arquivada. Desapareceram 
durante o grande dilúvio. 
Vale pela experiência, não 
pelos números. No entanto, 
há um found mais recente 
que recordo com especial 
carinho: trata-se da cache 
GC3TXTC: A shepherds field. 
Aqui, recorda-se onde os 
anjos apareceram aos pas-
tores anunciando o meu 

nascimento. Tentei apurar 
se terá sido aquele o local 
exacto, mas sem grande su-
cesso, pois já foi há bastante 
tempo.

Pai Natal: Depois de me re-
gistar no site, e estando os 
duendes a arrumar presen-
tes no armazém, e o trenó 
na revisão Pré-Natal, não 
podia ir até muito longe, 
e como tal, resolvi ver no 
mapa se existia algo aqui 
ao pé de casa, e não é que 
havia??? Mesmo ali na li-
nha do Círculo Polar Ártico, 
existe uma webcam cache, a 
GCP9AR: Arctic circle jump, 
o que explica as figuras que 
muitas vezes vi alguns ma-
lucos a fazer em frente ao 
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escritório, virados para a 
câmara. No entanto, fiquei 
com o bichinho de ver se 
esta coisa dos tupperwares 
existia mesmo, e então fui 
procurar uma cache física, 
a GCK2BQ: Rest Stop Santa 
Claus Village, também aqui, 
tendo encontrado a minha 
primeira tradicional. Quem 
diria que mesmo aqui no 
escritório estavam duas 
geocaches??? Agora já 
existem mais umas quan-
tas por aqui…

Já foste surpreendido por 
muggles durante a procu-
ra de alguma cache? Lem-
bras-te de algum episódio 
divertido que nos possas 
contar a esse respeito?

Menino Jesus: Já, mas fa-
cilmente dou a volta à si-
tuação. Como geralmente 
cacho com os meus pais, 
parando o burro, vou geral-
mente na alcofa de palha 
ou ao colo. Quando percebo 
que alguém me está a to-
par nas buscas, facilmente 
coloco aquela expressão 
de bebé fofinho e enquan-
to as pessoas se derretem 
a olhar para mim, dá tem-
po dos meus pais logarem 
a cache e a recolocarem. 
O momento mais difícil de 
manter a descrição é mes-
mo no período nocturno, 
pois não é fácil ser discreto 
com uma aura luminosa à 
volta.

Um dos momentos mais 
divertidos que me recordo 
relacionado com muggles, 
foi numa cache, já não me 
recordo o local, que ficava 
bem perto de uma fonte. 
Sem me aperceber, en-
quanto procurava a cache, 
estava um muggle ali a 
beber água na fonte, com-
pletamente curioso por ver 
um menino da minha idade 

só de fralda a meter a mão 
em tudo quanto era buraco. 
Sem saber o que fazer, pois 
tinha sido completamente 
apanhado, só me ocorreu 
transformar a água em vi-
nho. Não queiram saber o 
estado em que o rapaz saiu 
da fonte…. :D

Pai Natal: Algumas vezes! 
Se for junto a pinheiros, 
consigo disfarçar a situa-
ção, pois mando a cache 
para dentro do saco e tiro 
de lá um presente, o que 
rapidamente faz colocar de 
lado qualquer dúvida que 
possa surgir ao observador 
mais atento. Noutros lo-
cais, depende se estou far-
dado ou não. Nem imagi-
nam a dificuldade que é ser 
discreto, quando se é bem 
constituído como eu, e se 
veste uma farda vermelha e 
branca que se nota a quiló-
metros, principalmente na 
neve. Lá tenho de inventar 
que estou a apertar o fato 
ou as botas. Um dos epi-
sódios mais caricatos que 
me recordo foi o de estar 
a procurar uma nano, num 
sinal qualquer de estrada, 
e de repente eis que sou 
abordado por uma criança 
que me reconhece. Com a 
cache na mão, a criança a 
pedir para ir ao meu colo, 
eis que me lembro de es-
conder a cache na barba, 
de forma a repô-la quando 
a criança se fosse embora. 
E voltar a encontrá-la de-
pois? Foi o bom e o bonito. 
No chão não a vi e na barba 
não dei com ela. Ainda hoje 
não sei dela, mesmo de-
pois da Mãe Natal ter esco-
vado a minha densa barba 
durante horas e horas. Pedi 
desculpa ao owner, e como 
compensação coloquei um 
nano-container e logbook 
de substituição. 

O que é que não pode fal-
tar no teu kit/mala de geo-
caching?

Menino Jesus: Um mapa 
das estrelas, palha para o 
cachemobil, três fraldas de 
substituição, pilhas para a 
aura da cabeça, uma bíblia, 
e uma geocache completa 
para manutenções, com 
logbook, stashnote e lápis, 
bem como alguns presen-
tes para troca. 

Pai Natal: Um termo de 
chocolate quente e umas 
bolachinhas, ração para as 
renas, muitos containers 
de substituição (normal-
mente uma folha de pa-
pel rasgada dentro de um 
plástico cor-de-rosa) para 
os longos PT’s por todo 
o mundo. Ah! E o carim-
bo para logar sem perder 
tempo. Não costumo fazer 
troca de presentes, porque 
me faz lembrar trabalho...

Qual o teu tipo de cache 
favorito?

Menino Jesus: Como pas-
so muito tempo deitado ou 
estendido nas palhinhas, 
gosto bastante das caches 
mistério que são enigmas, 
pois aproveito o tempo 
entre cada visita para os 
ir resolvendo e assim ir 
guardando os pontos finais 
para numa visita futura, 
quando lá passar com os 
meus pais, registar o found 
no logbook físico. No en-
tanto, também aprecio um 
belo longo passeio de bur-
ro, numa multi que dê a co-
nhecer a história e locais de 
interesse de um novo local. 
Gosto também de caches 
em igrejas.

Pai Natal: Não tenho ne-
nhum tipo de cache fa-
vorito. Gosto bastante de 
um bom PT, pelo número 

de founds que me permite 
alcançar. Para além dis-
so, aqui há uns tempos, a 
verificar se uns quantos 
meninos tinham sido bem 
ou mau comportados, dei 
de caras, em vários paí-
ses, com variadas listas de 
pontos finais. Bem sei que 
pode ser considerado ba-
tota, mas ninguém leva a 
mal o Pai Natal, e por isso 
de vez em quanto, lá vou 
directamente ao ponto fi-
nal em vez de estar a con-
tar gaitinhas em múltiplos 
pontos de uma multi mais 
chata e desinteressante.

Quantas caches tens como 
encontradas neste mo-
mento? E FTF, já tens ou 
tentaste fazer?

Menino Jesus: Nem sei! 
Como já referi na segun-
da pergunta, na altura da 
perseguição dos romanos, 
perdi os papiros onde re-
gistei os founds e fiquei 
sem saber quais foram as 
caches que tinha encontra-
do até então. No entanto, 
pouco me interessam os 
números, bem como a cor-
rida dos FTF’s. Prefiro um 
planeamento cuidado para 
uma única cache, que me 
mostre um local especial, 
e onde tenha tempo para 
o apreciar. Para corridas, já 
basta andar a fugir do Rei 
Herodes.

Pai Natal: Ui, uns quan-
tos milhares! Actualmen-
te? Registados, cerca de 
33000 founds, no entanto 
com muitos milhares de 
logs em atraso. Gosto de 
escrever logs compridos, 
nunca menos de dois ou 
três caracteres e isso de-
mora imenso tempo. Ler 
todas as cartas que me 
enviam de todo mundo, 
analisar as bases de da-
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dos de comportamentos 
anuais e tratar da logística 
do armazém dos duendes, 
consome-me muito tempo. 
No entanto, todos os anos, 
na noite de Natal, aproveito 
para acrescentar uns quan-
tos países novos à minha 
lista de founds, e no regres-
so à Lapónia, depois da en-
trega de prendas há sempre 
tempo para uns cem ou 
duzentos powertrails. Em 
relação a FTF’s, as renas 
comem muito e por isso, 
por vezes não compensa 
estar a equipar os trenós 
para uma cache saída aqui 
na Lapónia ou lá mais para 
os lados de Helsínquia, pois 
quando acabo de prepa-
rar tudo, já lá passou outro 
geocacher de snowmobile. 
No entanto, na véspera e no 
dia de Natal, por vezes, um 
ou outro reviewer de todo 
o mundo aprovam umas 
quantas geocaches, antes 
da consoada ou do cabri-
to do almoço de Natal e às 
vezes, nessa altura, consi-
go fazer uns quantos FTF’s 
porque está tudo mais inte-
ressado nas prendas e nos 
doces do que nos alertas 
dos telemóveis. 

A que situação mais facil-
mente atribuis um ponto 
de favorito: um cache com 
um container diferente ou 
um local especial com um 
container banal?

Menino Jesus: Eu acho que 
o geocaching tem tudo a ver 
com os locais. Como dizem 
os fariseus: location, loca-
tion, location. O geocaching 
é para ser feito de uma 
forma ponderada, para se 
apreciar, e como tal prefiro 
um belo local com um con-
tainer banalíssimo, desde 
que estanque e completo, 
do que um container todo 
trabalhado à beira de uma 

qualquer estrada de ter-
ra batida. No entanto, sei 
apreciar um bom trabalho 
de geo-bricolage, não fos-
se o meu pai um excelente 
carpinteiro! Existem tantos 
locais por esse mundo fora 
para conhecer…

Pai Natal: Para mim o fa-
vorito aplica-se a qualquer 
situação no geocaching que 
me tenha marcado, inde-
pendentemente de ser um 
local especial, um container 
diferente ou um desafio. 
Fazem parte da minha lista 
de favoritos, todas aquelas 
caches, que por qualquer 
uma destas razões, ou até 
por todas, ficam gravadas 
na minha memória. Como 
devem calcular, depois de 
tantos anos a percorrer o 
mundo inteiro, torna-se 
difícil encontrar locais que 
sejam novos e ainda me 
surpreendam, se bem que 
existem, tais como existem 
aqueles em que a cada re-
gresso me maravilho com 
tamanha beleza. No entan-
to, também sou capaz de 
atribuir um voto de favorito 
a uma cache de um PT que 
acho que mereça, como re-
conhecimento pelo trabalho 
do owner. Nunca resisto a 
dar favorito a uma cache 
numa chaminé mais traba-
lhadinha.

E relativamente às caches 
em si: Aventura ou mais 
acessíveis?

Menino Jesus: Embora me 
sinta protegido, não gosto 
de por os outros em risco. 
Para além disso, sou muito 
baixinho e a menos que lá 
chegue a partir das costas 
do burro, qualquer cache 
muito alta, ou que implique 
situações muito radicais, 
torna-se algo difícil de a 

alcançar. No entanto, não 
significa que não faça uma 
ou outra mais radical, prin-
cipalmente numa cachada 
com amigos. Para mim, as 
mais complicadas são mes-
mo as subaquáticas. Não 
consigo mergulhar, quando 
entro dentro de água come-
ço sempre a caminhar à su-
perfície. A semana passada 
saiu uma nova subaquática 
no Rio Jordão, já dei um to-
que ao Moisés para ele ir lá 
abrir as águas enquanto eu 
faço o log.

Pai Natal: Subir e descer 
chaminés, bem como viajar 
a altas altitudes, são situa-
ções de grande desgaste e 
que implicam um vasto e 
variado treino. Assim, du-
rante o ano, aproveito os 
momentos de cachada para 
me ir mantendo em forma 
e como tal, não recuso uma 
nova cache que saia que 
implique uma escalada, um 
rappel ou mesmo espeleo-
logia. Ou então uma bela 
cache de mergulho num 
lago gelado depois de uma 
sauna. Não quer dizer que 
não faça todas as outras 
drive-by, pois os números 
são para manter, no en-
tanto, todas as caches de 
aventura providenciam um 
momento óptimo de treino 
para a noite de 24 de De-
zembro.

Se pudesses, o que muda-
rias no geocaching actual?

Menino Jesus: Antigamen-
te faziam-se centenas de 
quilómetros em cima do 
burro para logar uma única 
cache, pois não existia mais 
nenhuma cache à volta. O 
aparecimento de uma nova 
cache era algo vivido com 
muita festa, pois não acon-
tecia todos os dias. Lembro-
me que uma das primeiras 

caches saiu num domingo, 
na Ilha da Páscoa. A partir 
dessa altura passámos a 
celebrar o acontecimento 
todos os anos. Foi assim 
que se começou a celebrar 
a Páscoa. Hoje passou-se 
do 8 para o 80. Centenas de 
caches a surgirem diaria-
mente, praticamente sem 
qualidade, nem plano de 
manutenção. Gostava que 
a comunidade tivesse mais 
atenção nas trocas de items 
nas caches, que se perdeu. 
Lembro-me perfeitamente 
da “Teamagos” que chegou 
a deixar numa única cache 
ouro, incenso e mirra, sem 
levar nada em troca. Per-
deu-se a essência do geo-
caching, devido à pressão 
constante de se estar mais 
acima nos rankings. Facil-
mente os novos geocachers 
desconhecem o que é estar 
umas boas horas a ler um 
logbook, cheio de registos 
desde a publicação da ca-
che, ou a trocar itens de va-
lor num container grande e 
com espaço.

Pai Natal: Gostaria de mu-
dar a preocupação que toda 
a gente parece ter com o 
geocaching do vizinho. Cada 
um faz o geocaching de que 
gosta e que prefere, desde 
que isso não interfira com 
o geocaching dos outros. 
Não vejo como o facto de 
eu gostar de fazer 2000 ca-
ches num dia interfere com 
aquele outro geocacher que 
gosta de fazer grandes ca-
minhadas para fazer uma 
única cache. E porque é que 
o meu geocaching vale me-
nos do que o dele? Apenas 
porque privilegio a quanti-
dade? Onde é que isso está 
escrito? Gostava também 
que as pessoas compreen-
dessem os log minimalis-
tas, que penso serem prefe-
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ríveis a um eterno log-later. 

A velocidade a que faço 

geocaching não me permite 

por vezes encontrar dife-

renças nas 440 igrejas por 

onde passei, ou pelos mi-

lhares de One for the Road 

que encontrei. Isso aliado 

ao acumular de logs por fa-

zer, dos quais só começo a 

tratar depois do Dia de Reis, 

sendo que começam tam-

bém logo a aparecer cartas 

de agradecimento pelos 

presentes e inicia o traba-

lho para o Natal seguinte, 

são razões pelas quais op-

tei pelos logs minimalistas, 

feitos ali no local, a partir do 

smartphone que vai ali no 

kit mãos-livres instalado na 

última rena do trenó.

Projectos para novas ca-

ches enquanto owners? 

Menino Jesus: Tenho várias 

ideias em mente para umas 

novas caches. Uma delas é 

uma multi, de muitos qui-

lómetros, ali para os lados 

da Judeia, e sabendo dessas 
novas tendências que há 
para valorizar os containers 
trabalhados, já pedi ao meu 
pai para fazer um container 
todo porreiro ali em madei-
ra, que irá ficar dentro um 
tupperware estanque no 
ponto final.

Pai Natal: Tenho assim a 
ideia de um conjunto de 
mistérios a nível mundial, 
espalhados por vários paí-
ses, que após serem resol-
vidos e encontrados, permi-

tiriam encontrar uma cache 
mistério, colocada aqui na 
Lapónia, baseada no tema 
do Natal. Já estou em con-
tacto com o revisor para sa-
ber a exequibilidade do pro-
jecto. Para além disso, ando 
com vontade de criar um 
mega powertrail, ao longo 
do Circulo Polar Ártico.

Bruno Gomes

- Team Marretas
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O geocaching, os lugares 
que visitamos e algumas 
das aventuras que uma ca-
che nos proporciona são 
momentos memoráveis 
com tendência para se pro-
longarem de forma cons-
tante nas nossas melhores 
recordações. É isso que faz 
deste um hobby fantástico! 
Mas por detrás do que vimos 
numa cache ou para além do 
que os nossos sentidos ex-
perienciaram na nossa últi-
ma aventura estão pessoas. 
À maioria não temos qual-
quer ligação a não ser este 
hábito de procurar objetos 
escondidos, capaz de gerar 
bons momentos e amiza-
des. Porém, algumas delas 
têm uma história de vida 
fora do vulgar. As suas expe-

riências e vidas tornam-nos 
geocachers fantásticos dos 
quais toda a comunidade se 
deve orgulhar! Esta rúbrica 
propõe dar a conhecer um 
geocacher que, pelos mais 
variados motivos, é um geo-
cacher fantástico. E a rúbri-
ca não podia ter uma estreia 
mais brilhante!

A simplicidade na forma de 
estar quase deixa desar-
mado quem está perante 
um campeão nacional. Não 
foi um campeonato, nem 
dez, nem quinze. Foram 58 
campeonatos nacionais, vá-
rias participações em taças 
e campeonatos europeus 
e do mundo, com diversos 
resultados excecionais. Nem 
os jogos olímpicos escapa-

ram à mira deste geocacher! 
Vem daí conhecer o João 
Costa, atirador olímpico, que 
responde por Neverfail1 no 
mundo do geocaching! Só 
não lhe perguntamos quan-
tas estantes são necessá-
rias para arrumar os méritos 
alcançados…

GeoMagazine - João, quem 
é o Neverfail1?

João Costa - É um geoca-
cher português, que procura 
caches como hobby, com o 
objetivo de visitar novos lu-
gares e conhecer Portugal. 
Isso é o que me leva a fazer 
geocaching. Vivo perto da 
Figueira da Foz e sou militar 
da Força Aérea.

GM - E para além da tua 

ocupação profissional e do 
hobby que nos une a todos 
nós, fazes algo mais…

JC- Sim! Pratico um desporto 
que não é muito banal, o tiro 
ao alvo! Ou seja, andamos 
por aí com umas pistolas e 
participamos em campeo-
natos nacionais, campeona-
tos regionais, taças do mun-
do, taças da europa, jogos 
olímpicos… Por aí!

GM - E como é que apareceu 
na tua vida esta modalidade 
desportiva?

JC - No fundo, a curiosi-
dade começou com o meu 
pai, que também era atira-
dor, tendo chegado a fazer 
3.º lugar no campeonato 
da Força Aérea, em Angola. 

Geocacher Extraordinário

Neverfail1

Por Gonçalo Caetano
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Recordo-me de quando era 
novo, com 14 ou 15 anos, já 
andar a dar uns tiros. Passa-
dos uns anos, ingressei na 
Força Aérea, e perguntei se 
por lá havia tiro, para expe-
rimentar. Como na semana 
seguinte havia um campeo-
nato na Ota acabei por en-
trar de imediato na equipa. 
À chegada à Ota, éramos 6, 
sendo a dimensão máxima 
da equipa 5 unidades, “con-
vidaram-me” para ir para 
a pistola… até hoje! Come-
cei em 86/87, tendo ficado 
em 15º. Depois de alguns 
campeonatos com presta-
ções interessantes comecei 
a perceber que tinha jeito 
para aquilo. Descobri que o 
Naval 1.º de Maio, um clube 
da Figueira da Foz, era fede-

rado e tinha a secção de tiro 
e acabei por me federar em 
1992.

GM - Já levas uma carreira 
com alguns anos!

JC - Federado são 22, em-
bora pratique já desde o tal 
campeonato, em 1986/87.

GM - Tendo em conta a 
tua experiência, quais são 
as qualidades necessárias 
para se ser um bom atira-
dor?

JC - Em primeiro lugar é ne-
cessário ter uma aptidão 
nata. No momento do tiro, 
é necessária calma, des-
contração e, acima de tudo, 
capacidade para dominar o 
momento, dominar a men-
te, para que esta não derive 

para outros assuntos que 
não o tiro. Essa é a parte 
mais exigente: manter a ca-
pacidade de concentração 
por um longo período de 
tempo. Depois é necessário 
experimentar, para saber se 
se gosta ou não e se temos 
aptidão!

GM - É uma modalidade de 
entrada difícil, em Portugal?

JC - Não. É ir à carreira de 
tiro, que haverá sempre al-
guém disponível para faci-
litar contactos, mesmo não 
tendo uma arma com que 
praticar, é possível experi-
mentar.

GM - E para se fazer carrei-
ra?

JC - Em primeiro lugar é 
necessário querer, depois 
é preciso ir! Começa com a 
inscrição na prova do clube, 
depois na prova do regional, 
se houver resultados pode 
ir ao nacional! É preciso é 
ter disponibilidade e gostar. 
Não é uma modalidade onde 
se gaste muito dinheiro. Se 
eu gastar, a título de exem-
plo, 1500€ numa arma, esta 
dura 10 anos, o que acaba 
por ser barato. Noutras mo-
dalidades gastam-se 150€ 
só em sapatilhas que duram 
meses. Ou seja, mais do que 
dinheiro é necessária vonta-
de.

GM – Como descreves o pa-
norama atual nesta modali-
dade desportiva?
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JC - Há diversas realidades. 
No projeto olímpico somos 
2. Atletas de alta competi-
ção somos 3 a 4. Júniores 
são poucos, tal como as 
senhoras. Depois varia con-
soante a modalidade. Diria 
que no total, seremos cerca 
de 1000 atiradores a prati-
car em Portugal.

GM - E nesse cenário, onde 
é que te posicionas?

JC - No topo. Não tenho pro-
blemas em assumi-lo, sou o 
melhor na minha categoria. 
Se houvesse um número 
maior de bons atiradores 
seria ainda melhor para a 
modalidade, obviamente.

GM - Tu próprio serias me-
lhor?

JC - Talvez. A competição 
seria mais renhida, os resul-
tados mais repartidos. Não 
ganhando eu, ganhariam 
outros! Embora não seja 
o que mais me preocupa, 
qualquer um gosta de ga-
nhar.

GM – João, és muito com-
petitivo?

JC - Sim. Este é um jogo 
muito psicológico em que 
basta uma ligeira perda de 
concentração para se perder 
o ponto. Não há contacto fí-
sico, não há jogo de equipa, 
apesar de haver resultados 
por equipas. No tiro, o que 
conta somos nós, contra 
nós próprios e o alvo, que é 
o nosso objetivo.

GM - Ao nível do teu pal-
marés, quais consideras as 
tuas conquistas de maior 
relevância?

JC - A importância é relativa. 
De acordo com a imprensa, 
que influencia muito a opi-
nião pública, os jogos olím-
picos são os mais importan-
tes. Isto não quer dizer que 
sejam a competição mais di-
fícil! Já tive dois sétimos lu-

gares, em Sidnei e Londres, 
os meus melhores resul-
tados olímpicos. Agora em 
Setembro consegui um 2.º 
lugar num Campeonato do 
Mundo, numa modalidade 
não olímpica. Ainda assim, 
dou grande relevo desporti-
vo aos meus 58 campeona-
tos nacionais!

GM – Bom, 58 vitórias em 
campeonatos nacionais! É 
recorde em Portugal?

JC - Sim, o máximo eram 53, 
da Teresa Machado, com 
lançamento do dardo, do 
disco, do peso… Eu cheguei 
aos 58 e o objetivo agora 
será os 60! Era um objetivo 
meu de há muitos anos, ser 
o atleta com mais campeo-
natos individuais, porque 
também tenho outros!

GM - E a nível internacional, 
Campeonatos do Mundo e 
Jogos Olímpicos sentes que 
são metas ao teu alcance no 
teu futuro desportivo?

JC - O meu futuro desporti-
vo passa sempre por fazer 
o melhor resultado lá fora. 
Uma vez que estou integra-
do no projeto olímpico isso 
obriga a que vá a provas 
internacionais. O objetivo 
é ficar sempre pelo menos 
nos 10 primeiros. Ou 20 
primeiros, quando a coisa 
corre mal, o que pode sem-
pre acontecer… Por vezes o 
cansaço, muito tempo fora 
de casa, faz com que se fi-
que em quadragésimo… 
Também acontece!

GM - Com tantos resulta-
dos de relevo, haverá algum 
desempenho que te tenha 
marcado pelo lado mais ne-
gativo?

JC - Sem dúvida, há momen-
tos que não se esquecem. 
O famoso campeonato da 
europa em pistola 50m, em 
Zagreb… Estava a discutir 
o 1.º lugar, e no último tiro, 

pensei que iria dar um tiro 
bom. Levantei a pistola e 
atirei. Olhei para o público 
que estava atrás, e, sem 
olhar para o monitor, per-
cebi que tinha acertado no 
alvo… Mas no do vizinho! 
Esse viria a ganhar e eu pas-
saria para 7.º, falhando uma 
medalha no Campeonato da 
Europa. Um momento muito 
presente. 

GM - É, sem dúvida, um 
momento marcante. Mas 
voltando aos bons resulta-
dos, és exuberante na ce-
lebração das tuas vitórias, 
ou o treino militar acaba por 
moldar um pouco a tua per-
sonalidade?

JC - Não fico extravagante, 
ou aos pulos. Nesse aspe-
to sou muito introvertido. 
Já tem acontecido ganhar 
uma prova e ir ler um livro. 
Os dias lá fora continuam! 
A habituação às regras, a 
concentração e a segurança 
no manuseamento da arma, 
adquiridas ao longo da car-
reira militar, influenciam o 
meu desempenho.

GM - No meio de tantas 
competições, nacionais e 
internacionais, como é que 
surgiu o geocaching na tua 
vida e onde arranjas tempo 
para praticar este teu hob-
by?

JC - Foi o tiro que me condu-
ziu ao geocaching. Um dos 
companheiros, numa via-
gem para uma competição, 
pediu-me para fazermos 
uma paragem, porque preci-
sava de procurar uma coisa. 
Inicialmente ficámos confu-
sos porque pensámos que 
ele teria perdido algo, o que 
era impossível, visto que 
por ali ainda não tínhamos 
passado. A curiosidade ins-
talou-se, e dessa vez nem 
se encontrou a cache, de-
vido à inexperiência. Numa 
tentativa posterior, noutra 

cache, acabaria por ser eu a 
dar com ela! Acabei por me 
registar, e, mais tarde, na 
Coreia do Sul, uma atirado-
ra que me acompanhava 
também se registou. Até o 
treinador nacional, que nos 
acompanhava, se viria a re-
gistar, um ano depois!

GM - Imagino que todos os 
atletas de tiro ao alvo estão 
registados no geocaching!

JC - Não, são poucos. Alguns 
vão à procura de caches, 
mas não estão registados. O 
treinador nacional registou-
se e gosta bastante, e usa o 
geocaching como justifica-
ção para sairmos do hotel, 
para melhor aproveitar o 
tempo e relaxar.

GM - E de que forma contri-
bui o geocaching para o teu 
desempenho?

JC - Contribui de duas for-
mas. Descontraindo do 
stress da prova, e fazendo 
com que, de vez em quando, 
dê umas caminhadas. O que 
é bom, porque eu sou uma 
pessoa que prefere estar 
sossegada, e assim provo-
ca-me alguma movimenta-
ção!

GM - E atualmente, como 
praticas geocaching?

JC - Comecei em Abril de 
2011, e já passei por várias 
fases. Inicialmente fazia 
mais perto de casa. Depois 
comecei a combinar com 
amigos e fazíamos cami-
nhadas em locais mais dis-
tantes, em grupo. Quando 
vou ao estrangeiro, faço o 
que posso perto da carrei-
ra de tiro. De acordo com 
o IAAN, e a estatística vale 
o que vale, já “piquei” 26 
países na América do Sul, 
América do Norte, Europa e 
Ásia! Já corri aos FTFs, e não 
faço apenas as caches mais 
favoritas. Faço um pouco de 
tudo o que aparecer, embora 
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em alguns casos, no estran-
geiro, as caches não estejam 
feitas para ser procuradas 
por turistas.

GM - Preferes um geoca-
ching mais solitário, ou em 
grupo? 

JC - Aprecio os dois tipos. No 
estrangeiro é solitário, e não 
me incomodo muito com 
isso. Mas gosto bastante do 
grupo que se formou com 
base no geocaching e das 
pessoas que conheci.

GM - E já tiveste algum en-
contro especial no âmbito 
do geocaching?

JC - Já fiz bons amigos, da 
mesma forma como conheci 
pessoas de quem não gos-
tei. Encontrei pessoas com 
quem só estive uma vez e 
de quem fiquei amigo; já fui 
a eventos em que finalmen-
te associei caras a nicks… 
Eventos na Figueira, só se 
não puder. Acho piada!

GM – És portanto sociável, 
apesar de introvertido?

JC – Quem me conhece diz 
que não, e até estranha eu 
fazer geocaching e ir a even-
tos! Mas dou-me bem com o 
tipo de convívio existente no 
geocaching!

GM - Nesta altura, entre a 
tua vida profissional, o tiro, 
e o geocaching, consideras 
que encontraste um equilí-
brio entre aquilo que gostas 
de fazer?

JC - Sim. Estou dedicado ao 
tiro, e não preciso de ab-
dicar do tiro em função do 
geocaching, que é um com-
plemento ótimo, onde se fa-
zem novas amizades. Com-
plementam-se umas coisas 
com as outras!

GM - És um geocacher ex-
traordinário… cai-te bem o 
adjetivo?

JC - Na média, tenho sorte, 
tenho talento, tenho queda 
para o tiro… Sou extraor-
dinário na medida em que 
fiz 2.º num Campeonato do 
Mundo… Alguma coisa isso 

há-de ser!

GM - E serás algum dia o 
primeiro?

JC - Não estou preocupado 
com isso, nem penso nisso. 
Isso é a pergunta típica de um 
jornalista, principalmente na 
altura dos jogos olímpicos, 
quando se fala em meda-
lhas. Nós tentamos sempre 
fazer o nosso melhor e pelo 
nosso país. Eu tenho muito 
gosto em ser português, de 
voltar para Portugal depois 
de uma competição, de di-
vulgar Portugal… Portugal é 
bom, é ótimo!

GM – Obrigado, João! Para 
terminar, gostarias de dei-
xar alguma palavra aos nos-
sos leitores?

JC - Claro. Divulguem o geo-
caching e ensinem os novos 
a esconder, a encontrar, a 
fazer manutenção às ca-
ches, mesmo às que não 
são nossas. Basicamente 
que eduquem. Não só no 
geocaching, mas que edu-

quem as pessoas. Há uma 
grande necessidade de nos 
educarmos uns aos outros 
e, porque não, educar para 
sermos bons geocachers!

Podes seguir o João Costa, 
através da sua página oficial 
no Facebook: 

https://pt-pt.facebook.com/
pages/Jo%C3%A3o-Cos-
ta-Atirador-Ol%C3%ADmpi-
co/267224526627595

De resto, daqui para a frente, 
sempre que o João estiver 
em competição, terá o apoio 
de toda a comunidade do 
GeoPT! Boa Sorte e… Never 
fail 1!

Gonçalo Caetano

- Cacheight

Com a colaboração de Capi-
tão77 e Lusitana Paixão

Fotos gentilmente cedidas por 
neverfail1
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Foto-Reportagem
Pateira de Fermentelos

  Por Lusitana Paixão
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A Pateira de Fermente-
los é uma das maiores la-
goas naturais da Península 
Ibérica, estando localiza-
da entre os concelhos de 
Águeda, Aveiro, Oliveira do 
Bairro, antes da confluên-
cia do Rio Cértima com o 
Rio Águeda.

Considerada uma zona 
húmida de elevada rique-
za ecológica, a Pateira de 
Fermentelos desde cedo se 
tornou um sistema em que 
as atividades humanas se 
integravam perfeitamente 
na sua dinâmica, permi-
tindo assim a manutenção 
da lagoa. A prática de uma 

agricultura drenante e a 
recolha constante do mo-
liço (para posterior utiliza-
ção como adubo natural), 
permitiu a manutenção de 
uma significativa superfí-
cie livre de água e impediu 
o avanço do pântano. Este 
equilíbrio, entre a ativida-
de agrícola e a recolha do 
moliço, conduziu a uma 
paisagem humanizada de 
elevada organização e di-
versidade, na qual a lagoa 
atingia a sua maior dimen-
são. Com uma fauna avíco-
la diversificada, constitui 
um magnífico local para a 
prática da observação de 

aves.

Em Novembro de 2005 
nascia a multi-cache Patei-
ra de Fermentelos [Águe-
da] (GCRFDP), pela mão do 
Olharapo. Uma cache mui-
to acarinhada e sucessiva-
mente adotada pelos geo-
cachers Muesli e Macafe, 
que zelam pela cache com 
especial dedicação, sem 
poupar esforços nas fre-
quentes visitas de manu-
tenção ao longo dos seus 9 
anos de vida.

Com mais de 240 founds 
e uma galeria fotográfica 
absolutamente invejável, 

esta multi-cache de 3 pon-
tos oferece ao visitante as 
melhores perspetivas so-
bre a Pateira, num ambien-
te bucólico e com pontos 
de observação dignos dos 
melhores cenários naturais 
do país.

Uma cache de luxo, a não 
perder!

Fonte: http://www.turis-
modocentro.pt

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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PEQUENAS ROTAS

Montejunto
  Por RuiJSDuarte
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Nesta edição vamos explo-
rar um pouco da maravi-
lhosa Serra de Montejunto, 
um maciço calcário, que, 
pelo estatuto de Paisagem 
Protegida, se tem esca-
pado a (mais) estruturas 
construídas pelo Homem, 
nomeadamente as Turbi-
nas Eólicas que povoam 
alguns promontórios vizi-
nhos e que se avistam do 
topo da mesma.

O ano que termina foi por 
demais prolífico em termos 
geocachianos e é (já) sem 
surpresas que encontra-
mos (aquando da escrita 
deste artigo) mais de 150 
caches espalhadas pela 
Serra, principalmente na 
zona envolvente ao Quartel 
da Força Aérea ali existen-
te. 

As excelentes condições 
meteorológicas da primei-
ra semana de Dezembro 
(convém não esquecer que 
a Serra serve de divisória 
de zona climatéricas dife-
rentes, por vezes mesmo 
muito diferentes) permi-
tiram que planeasse uma 
nova incursão pelas redon-
dezas, uma vez que já cá 
tinha vindo percorrer a PR 
Trilho dos S´s além de algu-
mas visitas a caches espe-
cíficas.

Existem vários sites onde 
se podem recolher infor-
mações sobre os vários 
trilhos, assinalados no 
terreno ou não, sendo que 
um dos melhores será o 
“Montejuntotrilhos.pt” já 
que disponibiliza, além dos 
panfletos informativos, o 
trilho no GPSies passível 
de ser descarregado no 
formato que nos for mais 
conveniente. 

Nesta sexta-feira soalhei-
ra e fresca a escolha recaiu 
sobre o “Trilho pela Quin-
ta da Serra e até ao Topo” 
(não totalmente assinalado 
no terreno), provavelmente 
o trilho que melhor mostra 
esta zona da Serra e que 

nos leva a alguns dos seus 
pontos mais interessan-
tes, a todo o redor da parte 
mais alta de Montejunto 
(altitude máxima de 666 
metros).

Todos os trilhos (pelo me-
nos os desta parte) come-
çam junto do Centro de 
Interpretação Ambiental, 
onde podemos estacionar 
as viaturas sem problemas, 
e optei logo por aproveitar 
o fresco da manhã para 
realizar a parte da ascen-
são ao Topo, realizando 
o passeio no sentido do 
ponteiro dos relógios, para 
Oeste e em busca dos Con-
ventos lá em cima.

A subida faz-se muito bem, 
por um pequeno e bonito 
trilho calcetado (que luxo) 
que requer alguma aten-
ção, prometendo alguns 
desafios aos mais desa-
tentos, ou não encontrás-
semos uma mão cheia de 
sinais relativos a patina-
gem, mais ou menos artís-
tica, pelo caminho.

Uma primeira paragem 
junto aos Conventos Domi-
nicanos em ruínas e às Er-
midas vizinhas, e estamos 
no ponto mais alto, com 
uma espetacular vista em 
volta (fazendo por ignorar 
as antenas, claro) e esta-
mos prontos para fazer 
uma meia-lua descenden-
te em direção aos penedos 
que acompanham a estra-
da tomada por quem vem 
da zona de Torres Vedras 
(provavelmente se dizer 
que é onde se encontra 
uma cache do Lobo Astuto 
se situem melhor!). Nesta 
zona o trilho oficial (e por 
vezes pouco visível) embi-
ca mesmo para os penedos 
e para uma passagem que 
provavelmente existirá, 
sensivelmente a meio, e 
que vista do lado da estra-
da parece acessível para 
se descer. Na altura, com 
o terreno bastante húmi-
do e com algumas zonas 

derrocadas, que tinha ob-
servado, não me senti con-
fortável para o ir descobrir 
tendo aproveitado mais 
umas centenas de metros 
do trilho que se dirige para 
Oeste e fiz a descida para a 
estrada de alcatrão mais à 
frente.

Temos agora cerca de três 
quilómetros de caminhada 
pela estrada (ou muito per-
to da mesma), intervalado 
com a subida ao Moinho do 
Céu (e seu Vértice Geodé-
sico) e vistas desafogadas 
para Noroeste. Apesar de 
se caminhar pela estrada 
o passeio não deixa de ser 
agradável e é uma boa ma-
neira de descansar as per-
nas para o que se segue. ;)

Até ao local onde abando-
naremos o alcatrão temos 
oportunidade de visitar a 
Gruta de Salvé-Rainha e, 
mais à frente, o Miradouro 
e Cruzeiro com o mesmo 
nome. Locais a não ignorar, 
sendo que a gruta é de fácil 
exploração, pelo menos os 
dois primeiros patamares… 
a partir do terceiro a coisa 
estreita em proporção di-
retamente inversa com as 
aranhas, que aumentam 
exponencialmente de ta-
manho!

Na zona do miradouro en-
traremos num trilho (al-
guém chama aquilo de tri-
lho?) um pouco escondido 
no meio da vegetação (até 
aos joelhos) sendo que 
um bom par de calças e de 
calçado próprio para cami-
nhada faz toda a diferença 
entre uma passagem pací-
fica ou um martírio de 500 
metros de arranhões e im-
propérios. O trilho termina 
junto a um moinho (Moinho 
do Moloiço) com uma vista 
(o quê, mais?) daquelas e 
onde largamos os arbus-
tos massacrantes pelos 
caminhos de terra batida 
e/ou trilhos bem abertos 
e marcados até ao final do 
passeio. 

Estes últimos quatro quiló-
metros correspondem em 
grande parte a outro trilho 
(que também dá parte do 
nome a este), o “Trilho da 
Quinta da Serra”. Após vi-
sitarmos a Penha do Meio-
Dia e seus penhascos (zona 
de nidificação de aves) te-
remos contacto com a par-
te arborizada do percurso 
em que veremos Casta-
nheiros, Cedros, Pinheiros 
e até tufos de Alecrim pon-
teando os campos.

A Serra é referida como 
sendo uma verdadeira Ilha 
Biológica em que, de acor-
do com o sítio online da 
Câmara Municipal de Alen-
quer “(…)constam mais de 
uma centena de espécies 
de aves nidificantes e mi-
gradoras, cerca de vinte e 
cinco espécies de mamífe-
ros e vinte de répteis e an-
fíbios, constituindo, no seu 
todo, um dos ecossistemas 
mais prósperos do centro 
do país.”. 

O passeio está no final e 
estamos de volta ao ponto 
de partida, junto à Real Fá-
brica do Gelo (classificada 
como Monumento Nacio-
nal desde 1997) de onde 
saía o dito gelo para Lisboa. 
Mesmo à porta do comple-
xo temos uma excelente 
zona para nos sentarmos 
a retemperar forças, com 
mesas disponibilizadas na 
Mata (onde também existe 
um quiosque que encontrei 
fechado, talvez por ser dia 
de semana). 

Em relação ao Geocaching, 
tal como referi, existem 
centena e meia de caches 
pela Serra, sendo que este 
trilho passa por uma boa 
parte… Dito isto, é para 
mim obrigatório a escolha 
de apenas algumas, de for-
ma a não quebrar o ritmo 
e de não transformar um 
passeio de três a quatro 
horas em algo que demore 
seis ou sete.
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Recomendo, sem dúvida, 
as seguintes caches, or-
denadas pelo momento 
em que as encontramos ao 
longo do passeio, tal como 
o fiz e narrei:

 • EC – A Lagoa do Mon-

tejunto – GC4WMRP de 

2014 (geocadaval)

 • T – Conventos e Ra-

dares – Montejunto 

– GC10W81 de 2007 

(McPenha & Team_Ti-

nonin)

 • T – Heavens Windmill 

[Torres Vedras] – GC-

G8XW de 2003 (Lobo 

Astuto)

 • M – Windmill Sky – 

GC1R9GT de 2009 

(team quinzena)

 • T – Salvé Rainha [Mon-

tejunto] – GC1H9K3 

de 2008 (mtrevas & 

friends)

 • T – [081.CDV] A 

Varanda do Moloiço 

– GC57KXG de 2014 

(geocadaval)

 • T – Penha do Meio-Dia 
– Montejunto – GC-
10VPJ de 2007 (McPe-
nha & Team_Tinonin)

 • T – Real Fábrica do 
Gelo [Montejunto] – 
GC10GP0 de 2007 
(NFreitas e AnaFilipa)

Temos então um excelente 
passeio circular com cerca 
de 13 quilómetros que se 
faz bem em pouco mais de 
quatro horas (com caches, 
fotos e pequenas pausas 
para comer qualquer coisa 
incluídas) e com acumulado 

de subida de pouco mais de 
450 metros. É, na sua maior 
parte, bastante simples de 
progredir à exceção de 200 
metros sensivelmente ao 
km 2.6 (trilho pouco visí-
vel com vegetação até aos 
joelhos que se passa bem) 
e de 500 metros ao km 8.1 
(trilho muito pouco visível 
com vegetação acima dos 
joelhos que arranha que se 
farta e que obriga a tentar 
progredir por cima das zo-
nas rochosas).

Rui Duarte

- RuiJSDuarte
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Entrevista de Carreira

Silvana
Silvana é já um dos nicks mais conhecidos da comunidade 
geocacher em função da sua longevidade e proatividade neste 
mundo de caixinhas. Vamos conhecer um pouco a pessoa 
que está atrás da já conhecida identidade. Leitores e amigos, 
apresentamos-vos a Silvana, e o prazer é todo nosso!
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Silvana Pires é uma das 
mais conhecidas e acari-
nhadas geocachers da nos-
sa comunidade. De corpo e 
alma nesta atividade 2006, 
é justo dizer que esta mu-
lher é apaixonada por Por-
tugal e usa o Geocaching 
como uma excelente des-
culpa para partir à desco-
berta do nosso património 
e de paisagens excecio-
nais. Geocacher dinâmica, 
empreendedora e com um 
espírito de iniciativa fora 
do vulgar, a Silvana já orga-
nizou dezenas de Eventos, 
viagens de grupo em Portu-
gal e além-fronteiras, entre 
outras atividades que visam 
sempre a partilha e o conví-
vio entre amigos.

Nesta Edição da GeoMaga-
zine, a Silvana recebe-nos 
com o seu habitual sorriso 
e partilha connosco o seu 
vasto álbum de recordações 
e memórias! Bem-vinda à 
GeoMag, Silvana!

GeoMagazine: Silvana, vi-
ves na zona do Porto mas 
as tuas raízes situam-se 
em Trás-os-Montes. Onde 
passaste a tua infância e 
como foi o teu percurso 
geográfico até hoje? 

Silvana Pires: Olá Flora! Tal 
como tu, sou filha de emi-
grantes. Nasci numa pe-
quena aldeia do concelho 
de Montalegre em Trás-os-
Montes. Com a idade de um 
ano segui com os meus pais 

que partiram para França 
em busca de melhores con-
dições de vida. 

As minhas raízes são bem 
portuguesas mas a minha 
infância foi passada por al-
gumas das mais belas re-
giões francesas: Martigues 
(sul), Grenoble (este), Mai-
sons-Laffite (norte) e arre-
dores de Paris.

Esta experiência de vida in-
fluenciou a minha forma de 
estar. Não me sinto particu-
larmente “presa” a nenhum 
local específico. São as pes-
soas que nos prendem, não 
os locais.

GM: Fixar residência na 
Grande Porto foi uma esco-
lha, ou antes fruto de opor-

tunidades profissionais ou 
compromissos familiares?

SP: Após ter regressado a 
Portugal para completar o 
ensino secundário, finalizei 
o 12º ano no Colégio Nª Sra. 
da Bonança em Vila Nova 
de Gaia. Embora tivesse a 
hipótese de fazer medicina 
em Paris perto da família, 
optei por gestão no Porto 
pois foi-me proposta uma 
bolsa de estudo por méri-
to com a contrapartida de 
manter uma média mínima 
de 14 valores. Aceitei! Sem-
pre gostei de desafios cujo 
resultado dependa só do 
nosso empenho ou esforço 
no alcance de determinado 
objetivo.

Entretanto, universidade, 
primeiro emprego, vida fa-
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miliar e nascimento do Tia-
go, trabalho e um segundo 
curso universitário em Co-
mércio Internacional no IS-
CAP… Tudo contribuiu para 
fixar residência na Grande 
Porto.  

GM: Qual é a tua ocupação 
profissional e quais são os 
teus grandes desafios do 
ponto de vista da carreira, 
atualmente?

SP: Estou há quase uma 
vintena de anos a trabalhar 
numa empresa de um gru-
po metalúrgico onde sou 
responsável pela seleção 
de fornecedores interna-
cionais, compra de matérias
-primas e componentes em 
mercados internacionais, 
participação em feiras fora 
de Portugal, seguros de 
crédito à exportação, acom-
panhamento de uma cartei-
ra de clientes francófonos e 
anglófonos (vendas), entre 
outras funções.

Quando somos jovens, te-
mos mil e um sonhos na 
cabeça sobre o que gosta-
ríamos de ser ou de realizar 
ou mesmo, de viver. Sinto 
que já realizei grande parte 
do que tinha como projeto 
de autorrealização pessoal.

Os meus pais ensinaram-
me, com o seu exemplo, o 
valor do trabalho e estou-
lhes muito grata por essa 
lição. Os desafios profissio-
nais vão surgindo no dia-a-
dia. E, com vontade, tudo se 
ultrapassa.

GM: Como é que o Geoca-
ching surgiu na tua vida? 
Lembras-te do primeiro 
contacto que tiveste com 
a atividade? Foi “amor à 
primeira cache”, ou levaste 
algum tempo a sentir-te 
entusiasmada com este 
passatempo invulgar?

SP: O meu filho Tiago tinha 
acabado de completar onze 
anos em 2006. E como to-
dos os adolescentes dessa 
idade, os computadores são 
uma perdição em termos de 
tempo “investido” em jogos, 

nomeadamente, os de es-
tratégia. 

Fiz então uma pesquisa na 
Internet sobre algo que lhe 
pudesse despertar algum 
interesse, como uma caça 
ao tesouro, e foi dessa pes-
quisa que obtive o endereço 
da GS. Daí à inscrição e à 
compra do primeiro GPS foi 
uma questão de dias.

A minha primeira cache foi 
a [GCQD3Z] Restinga, em 
Ofir. E quando me apercebi 
que existia mesmo um con-
tainer, decidi levar o Tiago 
na aventura seguinte, uma 
cache dos “zoom bee” em 
Valinhas- [GCQT4E]. 

Nesse dia partilhámos uma 
tão bela aventura para che-
gar ao container que ambos 
ficámos fãs do Geocaching. 
A descoberta deste hobby 
foi algo que nos aproximou 
e ainda hoje é motivo de 
muitas histórias e conver-
sas à mesa apesar de ele 
fazer poucas e já ter deixa-
do de registar.

GM: De acordo com a tua 
personalidade e com o teu 
carácter, quais são os fa-
tores que mais te seduzem 
nesta atividade? Como ex-
plicas a excecional longe-

vidade do teu percurso no 
geocaching, de forma pra-
ticamente ininterrupta?

SP: Para mim, o Geocaching 
é um hobby para ser levado 
de uma forma desportiva.

Não me incomodo com nú-
meros e/ou com objetivos 
concretos. É algo para se ir 
fazendo e desfrutando, de 
preferência, na companhia 
de amigos e familiares.

Quem faz caminhadas de 
20 kms no Gerês pelo pra-
zer da caminhada e de estar 
com amigos percebe esta 
minha forma de estar.

Se fizer 100 caches, tudo 
bem (a dor de cabeça vem 
depois com os logs)! Se 
encontrar uma cache, está 
tudo bem na mesma.

O que realmente aprecio no 
Geocaching é o potencial 
que este hobby tem de nos 
levar a conhecer locais de 
importância histórica ím-
pares, paisagens naturais 
únicas e o facto de poder 
partilhar estas experiências 
e aventuras com pessoas 
que admiro e com as quais 
me identifico na forma de 
estar nesta atividade.

GM: Em traços gerais, como 
descreverias o panorama 
do Geocaching nacional, na 
altura em que te iniciaste?

SP: Na minha visão da 
questão, pelo facto de ha-
ver menos gente a fazer 
geocaching, menos caches 
disponíveis e menos in-
formação, o panorama era 
bastante mais emocionante 
e atrativo. Isto porque havia 
todo um mundo para des-
cobrir, inúmeros locais para 
visitar e para colocar ca-
ches. Para teres uma ideia, 
recordo-me de no Porto 
haver 3 caches! Também 
me recordo do Tiago e eu, 
as pouparmos, como quem 
guarda um quadrado de 
chocolate, para mais tarde!

Não se conheciam os rostos 
por trás dos nicks porque 
estávamos nos primórdios 
dos eventos e o maravilho-
so mundo das tecnologias 
resumia-se a um Gps, à 
máquina fotográfica e, por 
vezes, a um PMR. Havia 
apenas um fórum a nível 
nacional onde o pessoal 
aproveitava para tirar algu-
mas dúvidas. 

Recordo-me que se conse-
guia acompanhar a publica-
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ção de cada cache e o seu 
FTF.

As aventuras eram igual-
mente marcantes e por 
vezes assemelhavam-se 
a verdadeiras expedições. 
Na falta de Google Earth, 
o estudo da abordagem 
a determinada cache de 
terreno elevado era mui-
tas vezes feito através das 
cartas militares porque se-
não corria-se o risco de dar 
muitas voltas sem chegar a 
lado algum. E a descoberta 
do trilho ou melhor acesso 
a uma cache era muitas ve-
zes aquela motivação extra, 
o que hoje acabamos por 
chamar o fator “aventura”. 

Nunca me hei-de esquecer 
da forma como cheguei ao 
Castro de S. Lourenço em 
Esposende. O GPS deixou-
me na base da encosta do 
monte. E eu subi-o todo, 
encosta acima, num dia 
de sol...Ao chegar ao topo, 
descobri que havia um sim-
pático estradão... Nem sa-
bia se havia de rir ou chorar. 
Sim, porque o carro estava 
lá em baixo, e exigia que eu 
voltasse a descer o monte!

Por outro lado, existiam 
“normas/sugestões” que 
na generalidade se cum-
priam bem mais do que 
agora... Como a presença de 
stashnotes nos containers 
(talvez por existirem me-
nos caches micro) e a troca 
de objetos nas caches, que 
fazia a delícia das crianças.

Atualmente, quando vou 
com o Júlio e a pequena Rita 
visitar algumas caches, levo 
muitas vezes alguns ob-
jetos nos bolsos (colares, 
brinquedos e outros peque-
nos objetos) para que a me-
nina tenha algo para sacar 
dos containers maiores.

A meu ver, esta foi a maior 
perda que se teve com o 
crescimento exponencial e 
descoberta do geocaching 
por muitos mais geoca-
chers.

GM: Quais são as diferen-
ças mais gritantes, do teu 
ponto de vista, com o Geo-
caching dos “tempos moder-
nos”?

SP: O crescimento expo-
nencial tem o seu lado po-
sitivo. Na falta da disponi-
bilidade de alguns locais já 
ocupados por caches temá-
ticas por exemplo, a distin-
ção começou a ser feita pela 
originalidade do container. 

Atualmente temos caches 
muito boas que se dife-
renciam não pelo local que 
dão a conhecer mas pela 
excelência do container. Di-
gamos que a mais-valia da 
cache passou a ser o con-
tainer “trabalhado” ou até 
pelo enredo do listing, mais 
visível nas Letterbox hybrid.

A entrada de pessoas de 
diversas áreas profissionais 
acrescentou uma maior 
diversidade de enigmas 
das caches mistério assim 
como, na criação de eventos 
que desafiam a coragem e a 
imaginação de cada um.

Depois existem alguns as-
petos menos positivos, 
como a existência de mui-
tas caches a precisarem de 
manutenção (por exemplo 
um novo logbook) pela ele-
vada quantidade de visitas 
e falta de tempo dos ow-
ners para manutenções.

A proliferação de caches 
micro em locais que pode-
riam bem suportar contai-
ners maiores.

As stashnotes que atrás in-
dicava dão bem jeito quan-
do um muggle descobre 
uma cache por acidente. No 
entanto, a maioria das ca-
ches encontradas não têm 
nenhuma explicação sobre 
o container ou o jogo. 

E depois são os objetos de 
troca, que deixaram de fa-
zer sentido pois ninguém 
quer ter uma cache repleta 
de lixo em troca de itens in-
teressantes que são deixa-
dos com carinho pelo owner 

no container original com a 
criação da cache.

GM: És uma geocacher 
saudosa do “geocaching 
de antigamente”, ou enca-
ras estas mudanças com 
naturalidade e consegues 
apontar até alguns aspe-
tos evolutivos francamente 
positivos?

SP: Não sou particularmen-
te saudosa. Adapto-me às 
novas realidades e contex-
tos.

Melhores containers em al-
guns casos e a facilidade de 
acesso à informação são al-
guns dos aspetos positivos. 
E quando não se tem deter-
minada informação, conhe-
ce-se sempre alguém que 
tenha. Nisto os eventos e o 
facebook tiveram um papel 
relevante.

GM: Silvana, foste um dos 
primeiros nicks femininos a 
solo no geocaching, que era 
aliás uma atividade muito 
masculinizada na altura em 
que te iniciaste. Sentias-te 
confortável nesse papel de 
mulher geocacher, ou fa-
zia-te falta companhia fe-
minina na prática do hob-
by?

SP: Iniciei-me no Geoca-
ching com o meu filho (Dra-
ger) em 2006. Fazíamos 
sempre geocaching juntos. 
Também é verdade que 
sempre me senti bem rece-
bida em todo o lado!

Primeiro no fórum inicial, 
depois no 1º evento do nor-
te que foi o GeoMagusto de 
2006, e nos acampamentos 
da Serra da Estrela pelos 
Rifkindisss. Depois em vá-
rias investidas no Gerês, em 
longas caminhadas como 
por exemplo, com os Ex-
pedicionários, grupo cria-
do pelo Bargão Henriques, 
MCA, Mantunes e ClCortez, 
creio que em 2006.

Nos últimos tempos, os 
Tasqueiros, amigos de ca-
chadas e de longas cami-

nhadas pelas diferentes 
tascas do Porto e não só.

GM: És uma geocacher par-
ticularmente sociável e ao 
longo dos anos foste cons-
truindo amizades de norte 
a sul de Portugal, no con-
texto do Geocaching. Quais 
foram os encontros mais 
marcantes, mais insólitos 
ou divertidos dos quais te-
nhas memória?

SP: Um dos mais insólitos 
foi quando conheci os que 
vieram a ser os Overdo-
senesquik que na altura 
do meu GeoMagusto em 
2008 apareceram por Bo-
ticas/Montalegre com ami-
gos que eram geocachers. 
Como os Sagitários e eu 
estávamos ocupados com 
a organização do evento, 
encarregamos o antigo re-
visor (Garri) e o Drager de 
fazerem umas caches pelos 
arredores e os introduzirem 
ao geocaching. Pouco tem-
po depois, apareceram num 
Cimbalino do Porto já com o 
actual nick e uma série de 
caches registadas.

Conhecer o Pcardoso tam-
bém foi uma experiência 
marcante. Recordo-me de 
um convite para uma ca-
minhada pela encosta da 
serra da Arrábida. Estendi 
o convite ao Mightyreek e 
à Raquel do team Raricisco 
para esta aventura. A aula 
de biologia que tivemos 
nesse dia, nomeadamen-
te, sobre os aracnídeos foi 
fantástica! O percurso pelas 
arribas da encosta também 
se transformou numa boa 
recordação.

Uma das mais marcantes 
ou divertida (agora passa-
do uns anos) foi uma ida à 
ilha do Pessegueiro para 
a manutenção de uma ca-
che a convite do Almeidara. 
O Drager e eu aceitamos 
prontamente pois não tí-
nhamos a cache feita. Re-
sumindo, o barco ficou 
inoperacional ao acostar-
mos à ilha, acabámos por 
usar chiclete para remendar 
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a embarcação com ajuda de 
fita náutica disponibilizada 
pelo último barco que fez 
escala na ilha. O Almeidara 
regressou ao continente a 
dar ao remo com a embar-
cação a afundar-se antes de 
chegar à praia.

O Drager e eu tivemos lugar 
na embarcação de recreio 
que nos deixou em Porto 
Covo. Fomos salvos à jus-
ta de passar a noite com as 
gaivotas!

Nesse mesmo dia, tínhamos 
uma caracolada marcada e 
não conseguíamos entrar 
em contacto com ninguém 
desde a ilha. Creio que foi a 
Dakidali a primeira a ser in-
formada do ocorrido.

Estas são umas entre inú-
meras aventuras e peripé-
cias que tenho partilhado 
com muitos geocachers.  

Mas as maiores aventuras 
são as que tenho vivenciado 
durante as férias de verão 
em países como Marrocos, 
Turquia, Irlanda, Espanha, 
Escócia, Israel, Jordânia, 
Palestina entre outros des-
tinos, com geocachers que 
tenho acompanhado nestas 
aventuras como os BTT, Mi-
torigeikos, Monho, Nandini, 
Bringer, Fernando Rei, Cade-
te, Oliveira, OverdoseNes-
quik, Almeidara, Mightyreek 
e AlexandraN, Miguel Bra-
ga, Drager ou Wolfraider, a 
quem aproveito para man-
dar um enorme abraço. Pes-
soal fantástico e do melhor!

GM: Costumas praticar geo-
caching sozinha? É algo que 
te dá prazer? Ou nunca te 
passaria pela cabeça partir 
à caça aos tupperwares sem 
companhia?

SP: Gosto de praticar geoca-
ching acompanhada. Ainda 
mais e na condição de mu-
lher, nem sempre é muito 
aconselhável procurar ca-
ches sozinhas em locais me-
nos frequentados.

Mas já me aconteceu várias 
vezes fazer geocaching sozi-

nha tanto em Portugal como 
no estrangeiro (como na mi-
nha última viagem a França). 
Simplesmente porque me 
apetece procurar uma caixi-
nha para colmatar o tempo 
morto. Não consigo estar 
parada!

Mas existe sempre um 
maior prazer que é o da par-
tilha da aventura e o da ce-
reja no topo, o found. Nes-
tes últimos tempos, tenho 
partilhado todos estes mo-
mentos com o Júlio Gomes 
(weed hunter). E temos vi-
sitado caches de excelência 
porque procurámos ser mais 
seletivos com as caches que 
escolhemos para visitar.

GM: Ao nível dos founds o 
teu “curriculum” é porven-
tura um dos mais invejá-
veis de Portugal! Caches 
pioneiras, locais de cortar a 
respiração, aventuras me-
moráveis! Entre tudo o que 
tiveste oportunidade de 
descobrir no nosso país à 
conta do geocaching, quais 
são as caches que mais te 
tocaram?

SP: Tenho uma predileção 
por caches que dão a co-
nhecer locais históricos ou 
paisagens fantásticas após 
longas caminhadas. Há ca-
ches que me encantaram 
como a Fenda da Calce-
dónia do schprlock, Tou às 
aranhas, Six Feet Under do 
Pcardoso (atualmente arqui-
vada), Stairway to Heaven 
dos GreenShades, caches do 
Shadowlord na costa Vicen-
tina, do Fernando Rei e Su-
per666 no Gerês e nat_ca-
che na Serra da Estrela.

As caches colocadas no 
meio da natureza e longe da 
civilização são as que mais 
despertam a minha aten-
ção e sem dúvida, as minhas 
preferidas.

GM: Quais são os Owners 
que consideras referências 
absolutas no teu Geoca-
ching e pelos quais nutres 
especial admiração?

SP: Para mim, os owners de 
referência são aqueles que 
colocam caches e as man-
têm ao longo dos anos ou 
garantem a sua manuten-
ção. 

De muitos geocachers que 
poderia referenciar, desta-
caria, o Mightyreek (listings 
fantásticas), o Fernando Rei 
(locais impressionantes em 
termos de beleza natural), o 
Almeidara (excelentes spots 
históricos), Mantunes e Cl-
Cortez (quem fez “na linha 
do Douro” e “pontes y tune-
les” entende o porquê). 

Depois teria de referen-
ciar o nat_cache, Pcardoso, 
GreenShades, Afonso Lou-
reiro e Walrus pela excelên-
cia das suas caches. Caches 
que agora são míticas.

GM: Pode-se afirmar que 
o teu filho Tiago [Drager], 
caiu no “caldeirão” do Geo-
caching quando era muito 
pequenino?

SP: Caiu quando era peque-
nino mas tomou um antído-
to, o fim da adolescência! 

Neste momento, as priori-
dades dele são outras como 
é normal quando se chega 
aos 19 anos.  

Continua no entanto, a ter a 
mesma admiração que tinha 
pelo Paulo_Hercules, BTRo-
drigues, Mantunes, entre 
outros.  

Temos excelentes recorda-
ções de momentos partilha-
dos em cachadas por todo o 
país e mesmo, em viagens 
de lazer juntos fora do país. 
Momentos de grande cum-
plicidade.

GM: Surpreendente tam-
bém, o teu mapa do geoca-
ching no plano internacio-
nal! Viajas mais em contexto 
profissional, ou em turismo 
e lazer? O geocaching está 
sempre na agenda?

SP: Viajo em trabalho mas 
sobretudo, em contexto de 
lazer.

Tenho um “fétiche” pelos 
locais Património da Huma-
nidade (UNESCO) e sempre 
que posso, procuro visitar 
mais algum. Desta forma, 
dou prioridade às visitas aos 
monumentos, museus e a 
conhecer a cultura e tradi-
ções locais, e se sobrar tem-
po, então procuro umas cai-
xinhas. A cache é escolhida 
em função do local que que-
ro visitar (e não ao contrário) 
e pelo critério secundário de 
antiguidade.

Uma cache de 6 dígitos é 
uma cache que me chama a 
atenção!

GM: Qual foi a viagem mais 
marcante que alguma vez fi-
zeste, e porquê? E o destino 
que mais ambicionas adi-
cionar ao teu mapa-mundo?

SP: A viagem mais mar-
cante que fiz foi em 2012 à 
Palestina, Israel e Jordânia. 
A Palestina foi um país que 
me marcou bastante pela 
simplicidade e simpatia do 
seu povo, num país onde se 
cresce com poucas expecta-
tivas sobre o futuro.

Observar crianças a brin-
car “à bola” com um balde 
no braço à espera de ajuda 
humanitária é algo que nos 
impressiona. 

Assim como conhecer e vi-
ver com uma família pales-
tiniana e perceber todas as 
dificuldades por que passam 
no dia-à-dia, é de facto mar-
cante. Guardo a recordação 
dessa gente no coração.

A Jordânia também é um 
país deslumbrante. Petra 
é um local mítico que reco-
mendo vivamente. Depois 
vem o deserto de Wadi Rum 
e os castelos do deserto. 
Lindo!

Mas se há destino completo 
e que me encheu os olhos, foi 
sem dúvida a Turquia. Todos 
os que participaram nessas 
férias voltaram encantados 
com aquela viagem. 

O próximo destino será a 
viagem ao Peru e Equador 
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em 2015. Uma viagem no 
tempo às civilizações anti-
gas da América latina.

Ficará uma outra aventu-
ra para mais adiante, Laos, 
Camboja e Vietname. Um 
dia...

GM: Silvana, ao longo dos 
anos foste também a gran-
de impulsionadora de pas-
seios de geocaching à des-
coberta de trilhos ou regiões 
na companhia de bons ami-
gos: Costa Vicentina, Ser-
ra da Estrela, Gerês, entre 
outras grandes expedições 
que certamente os partici-
pantes nunca esqueceram. 
Qual é a tua motivação para 
organizar estes passeios, e 
como escolhes esses desti-
nos de eleição? Que memó-
rias guardas dessas belas 
aventuras?

SP: Os bons momentos são 
para serem partilhados. E se 
há algo que aprecio é par-
tilhar estas aventuras com 
pessoas com as quais me 
identifico dentro do geoca-
ching. Assim, tenho vindo a 
organizar eventos informais, 
convidando pessoas que co-
nheço e que têm aquele tal 
espírito aventureiro e repleto 
de boa disposição. Como foi 
a operação Swordfish in the 
Shadow I em 2011 e a II em 
2012 pela Costa Vicentina 
em que tónica estava no re-
lax e em caches de excelên-
cia (poucas mas boas). Este 
ano, houve a Serra a Pleno 
Pulmão na Serra da Estrela 
(a natureza em bruto) e em 
2015, será um regresso às 
origens. Em termos de via-
gens internacionais, o Perú 
e Equador fazem parte dos 
próximos destinos a conhe-
cer brevemente em modo 
geocaching, com pessoal 
amigo.

GM: És também uma Ow-
ner de sucesso, com caches 
absolutamente míticas liga-

das ao teu profile, entre as 
quais algumas caches que 
adotaste carinhosamente. 
De todas elas, existe algu-
ma que ocupe um lugar es-
pecial no teu coração?

SP: Das que adotei, a Fenda 
da Calcedónia tem um lugar 
de predileção. Foi um pre-
sente do owner, Hugo, no 
Natal de 2013. 

Creio que já somo umas 11 
ou 12 visitas a essa cache. 
É sem dúvida, uma das me-
lhores caches do país e que 
recomendo vivamente pela 
experiência que é a passa-
gem pela fenda. 

Das minhas, tenho um ca-
rinho especial por todas as 
caches que coloquei fora do 
país mas também pelas do 
Gerês, e destas destaco “Aos 
grupos expedicionários” 
pela paisagem a 360º. Mas a 
minha predileta é a Wherigo 
do Porto, a “Porto’s Templar 
secret” -GC29J16 - cache do 
Mightyreek e minha - que 
leva a conhecer alguns dos 
mais belos recantos da In-
victa. Uma aventura pelo 
Porto que evolui segundo as 
opções de cada um. Torna-
se muito divertida quando 
feita em grupo e mediante 
as respostas de cada um. 

Divertimo-nos muito a criá
-la! Fica aqui o convite para 
quem ainda não a tenha vi-
sitado.

GM: Decorreu em Montale-
gre durante o passado mês 
de outubro, a 9ª Edição do 
GeoMagusto, um dos Even-
tos mais populares e mais 
antigos do calendário na-
cional de geocaching! Qual é 
a fórmula do sucesso deste 
evento, na tua opinião? É 
um acontecimento anual do 
qual te orgulhas particular-
mente? 

SP: Participei no 1º GeoMa-
gusto em 2006 organizado 

perto de Barcelos pelo Sagi-
tário.

Retomei o evento no ano 
seguinte e convidei-os a 
fazer parte da organização. 
Em 2007, o evento mudou-
se do Minho para Trás-os-
Montes. Curiosamente, tem 
tido sempre muita adesão. 
Inicialmente, pelo local mí-
tico que eram os jardins das 
águas de Carvalhelhos e 
agora, em Mourilhe, no hotel 
rural de Nª Sra. dos Remé-
dios. O Padre Fontes encar-
rega-se da queimada que 
esconjura todos os males e 
da bênção dos GPS para que 
nenhum geocacher se perca 
ou sinta o gosto amargo do 
DNF!

A queimada é um elemento 
integrante do GeoMagusto 
desde 2007.

É um evento de sucesso do 
qual me orgulho muito. Mas 
o mérito não é meu. É sim, 
de todos os que aparecem e 
contribuem para o bom am-
biente e para um fim-de-se-
mana de excelência.

GM: Olhando para o futuro, 
quais são os teus projetos 
de curto-médio prazo e as 
tuas maiores ambições ao 
nível do geocaching?

SP: Não tenho grandes pro-
jetos em termos de geoca-
ching. Tenho 3 caches em 
mente para criar eventual-
mente. Uma teve a contri-
buição do Hugo Pita!

Creio que sou assim no geo-
caching, não crio expectati-
vas. Tudo vai acontecendo!

GM: Aproveitando a quadra 
natalícia, se o Pai Natal te 
concedesse um desejo rela-
cionado com o geocaching, 
qual seria o teu primeiro 
pedido?

SP: Que todos os geoca-
chers tivessem Paz, Amor e 

Saúde para continuar a pra-
ticar geocaching. 

Quanto a mim, sou uma 
pessoa feliz. E ter por perto 
quem gosto e aprecio, já é 
um belo presente.

GM: E por fim Silvana, que 
mensagem gostarias de 
deixar aos leitores?

SP : A minha mensagem vai 
no sentido de todos os geo-
cachers, antigos e novos, 
atuarem com a consciência 
de que este passatempo só 
tem a ganhar se todos tiver-
mos comportamentos que 
promovam a sua existência 
como algo divertido e sau-
dável, excelente para ativi-
dades outdoor com família 
e amigos, como forma de 
conhecer novas pessoas e 
locais de grande beleza na-
tural e arquitetónica e histó-
rica.

Sejamos todos embaixado-
res desta maravilhosa ativi-
dade, para que o seu cres-
cimento seja sustentável e 
se mantenham as principais 
características que estive-
ram na sua génese: diversão 
e aventura!

GM: Muito obrigada Silva-
na pela tua disponibilidade, 
e por aceitares ser a nossa 
“Mãe-Natal” nesta Edição! 
Boas festas para ti e para a 
tua família, e votos de um 
excecional ano de 2015!

SP: Um beijinho de despedi-
da, obrigada Flora pelo con-
vite e um forte abraço a toda 
à equipa Geopt! Os meus vo-
tos de boas festas!

 

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Antes e Depois
Serra da Gardunha

  Por Geopt
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O geocaching dá-nos a co-
nhecer lugares que nos mar-
cam. Este espaço propõe 
dar a conhecer as viagens e 
aventuras proporcionadas 
pelo geocaching, em que o 
elemento central é o lugar, 
assim como as sensações 
que o mesmo proporciona 
e evoca. O que se propõe é 
um processo de revisita aos 
espaços mais marcantes, 
procurando perceber de que 
forma estes se têm trans-
formado e que é que pode-
mos esperar deles no futu-
ro. Nesta edição vamos até à 
Serra da Gardunha, perceber 
como aquele tão particular 
maciço no coração da Beira 
Baixa tem evoluído e que 
impressões evoca. Entra 
nesta viagem de sensações!

A abertura da porta signi-
ficava a inevitabilidade das 
sensações associadas ao 
frio de uma manhã outonal. 
Apesar de o dia começar 
solarengo, o fresco beirão 
anunciava-se com algum 
vigor, capaz de comprome-
ter a vontade de quem não 
estava disposto a sacrificar 
o conforto de uma manhã 
debaixo do cobertor por uma 
jornada ao ar livre.

O gpsr assinalava 8 horas e 
35 minutos. Estava propo-
sitadamente atrasado para 
que o tempo pudesse es-
tar um pouco menos frio. O 
“click” do sapato ao encaixar 
no pedal anunciava o início 
de uma manhã há muito 
aguardada: subir ao topo 
da Gardunha em bicicleta 
e aproveitar para revisitar 
esta Serra que faz parte do 
meu imaginário desde que 
me recordo! 

O desafio, para além de fí-
sico, era também o de ex-
perienciar os processos di-
nâmicos e de mudança que 
têm afetado aquele lugar e 
de que forma. A verdade é 
que já visitei várias vezes a 
Serra da Gardunha. Desde 
criança que os passeios até 

esta extensão do Maciço 
Central são feitos de forma 
mais ou menos regular, em 
todas as alturas do ano.

A saída de Castelo Branco 
faz-se rumo a Norte, ul-
trapassando as localida-
des de Alcains, em direção 
à Soalheira, onde se faz a 
paragem obrigatória, para 
retemperar energias e men-
te, como que antecipando o 
embate que se avizinha. 

A passagem por S. Fiel é já 
feita num estado psicológico 
de concentração e absorção 
sensorial, tentando esque-
cer que dali para a frente é 
sempre a subir. Este lugar, 
que não descola do Louriçal 
do Campo, é daqueles por 
onde o tempo passou, levou 
a vida, e deixou ficar as pa-
redes. Pouco mais de uma 
dúzia de casas, é o que po-
demos encontrar por aquele 
sítio, dominado pelo antigo 
Colégio Jesuíta de S. Fiel, 
que, desde 1852, desempe-
nhou diversas funções as-
sociadas ao processo edu-
cativo.

O estado do edifício princi-
pal é daqueles que permite 
compreender que o tem-
po não dá tréguas. Passa. 
Devagar, mas passa. Prova 
disso é o estado dos jardins, 
outrora bem cuidados, não 
passam agora de um vulgar 
matagal desregrado e des-
provido de qualquer identi-
dade ou beleza. Desde que 
o Centro Educativo que por 
aqui existiu encerrou, em 
2008, que o espaço entrou 
numa decadência inevitável. 
Enquanto aguarda por um 
fim definitivo ou nova vida, 
vai sendo alvo de roubos, 
ainda que o comum vanda-
lismo não seja ainda muito 
notório na sua estrutura ex-
terior, fruto da sua localiza-
ção remota, longe das latas 
de spray. Nas salas onde, a 
certa altura, estudou Egas 
Moniz (Prémio Nobel da 
Medicina), não existe agora 

senão vazio. Um vazio que 
quebra mais de 150 anos de 
vida. 

Anexo ao Colégio, que se lo-
caliza num espaço conheci-
do por Tapada da Renda, es-
tão uma Igreja, um complexo 
desportivo e uma piscina. 
Apesar de a igreja apresen-
tar uma fachada robusta, 
ainda que já sem qualquer 
sinal de caracterização reli-
giosa, consta que no interior 
já nada há. Nesse aspeto o 
povo é preventivo. Se não se 
salvam as paredes salvem-
se os santos e os altares.

O complexo desportivo ain-
da funciona. Pelo menos 
assim era numa visita ante-
rior. De dentro do pavilhão 
chegavam relatos abafados 
de animados jogos de fute-
bol de salão, protagonizados 
por jovens cujos pais resis-
tem em aldeias onde o tem-
po passa a uma velocidade 
diferente. Não há centros 
comerciais nem ginásios. 
Não são necessários. Há 
onde jogar à bola e até dar 
umas braçadas no Verão, a 
piscina tem um circuito de 
enchimento de água que 
vem diretamente da Serra, 
ideal para atenuar os dias 
mais quentes de Verão. Por 
agora está fechada. Mas 
está lá, que é o que importa.

Ultrapassado este primeiro 
instante, inicia-se a subida. 
A presença humana torna-
se menos notória, ainda que 
por ali também não abun-
dem pessoas. Ainda bem. 
É melhor assim. Só nós e o 
que nos move. O caminho de 
terra batida que provém de 
S. Fiel foi arranjado e é fácil 
para qualquer automóvel 
empreender esforços ser-
ra acima. Sempre é menos 
uma desculpa para os que 
ainda não visitaram este lu-
gar o façam.

Ao conquistar metros à 
montanha, cedem os peque-
nos perímetros florestais 

que ainda vão resistindo, e 
fica a ganhar a paisagem. A 
este respeito, a Serra con-
tinua encantadora. Apesar 
de as mimosas (ou acácias) 
que se encontram à beira 
do caminho não estarem na 
fase de floração, o percurso 
não deixa de ter a sua bele-
za. Ao fim ao cabo esta es-
pécie é invasora. É bom que 
se remeta à discrição nestes 
períodos de maior dureza 
meteorológica. 

A beleza e magnitude da pai-
sagem que se vai avistando 
é diretamente proporcional 
aos metros que subimos. 
Quanto mais alto, melhor. 
Apesar de, nesta altura, 
ainda estarmos longe dos 
1225m a que se ergue este 
maciço granítico, não deixa 
de ser interessante perceber 
de que forma se desenvolve 
a paisagem e a atividade hu-
mana. A Barragem da Mara-
teca surge como o principal 
ponto de referência. Um 
salpico estrelado e brilhante 
que, nesta altura do ano, se 
apresenta um pouco mais 
disperso pelos vários braços 
que compõem o seu corpo. 

Alguns (poucos) quilómetros 
depois de iniciada a subida 
cruzamo-nos com a casa do 
guarda. A primeira, visto que 
por este lado da subida e até 
ao topo ainda se passa por 
mais uma. Esta está com-
pletamente devoluta. Se no 
colégio de S. Fiel o tempo 
tem passado devagar, por 
aqui passou bem mais de-
pressa, e com pressa tal que 
só deixou ficar algumas pa-
redes. Numa delas lê-se em 
azulejos “Mata Nacional”. Ao 
menos que seja nacional. A 
subida vai-se fazendo, sen-
do sempre notório o som 
da água. Corre em bermas, 
buracos, em pequenas ca-
choeiras, sem grande signi-
ficado visual mas com uma 
presença sonora incontor-
nável. Mesmo no Verão, em 
pleno período de estiagem, 
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a água não deixa de estar 
presente nesta serra, fa-
zendo deste um elemento 
transversal no contexto pai-
sagístico e sensorial.

Olhando para a esquerda a 
paisagem continua lá. Al-
guns pormenores tornam-
se agora mais distantes. 
O que se perde em nitidez 
ganha-se em alcance e o 
planalto albicastrense fica 
exposto a nossos pés, en-
tregue ao colosso granítico 
que marca a separação da 
planície beirã da depressão 
da Cova da Beira. Quase in-
conscientemente, é nessa 
paisagem que se encontra 
o refúgio do esforço que é 
percorrer os 8 quilómetros 
que separam S. Fiel das an-
tenas no cimo da serra.

O anel florestal que dá um 
pouco mais de vida à mon-
tanha fica-se pelos 800 
metros de altitude. Alturas 
houve em que os incêndios 
se encarregaram de redu-
zir ainda mais a porção do 
verde que vai resistindo ao 
cinzento do granito beirão. 
Felizmente agora temos a 
companhia serena das árvo-
res, pinheiros principalmen-
te, com alguns eucaliptos e 
castanheiros pelo meio, até 
à zona da segunda casa do 
guarda. 

Aqui os escuteiros procu-
raram humanizar um pou-
co mais a dura realidade da 
serra. O parque de meren-
das convida a uma paragem 
retemperadora que nesta 
altura não se coloca nem 
no meu mais profundo sub-
consciente. Parar agora é 
que não. Construíram tam-
bém, sem nunca ter con-
cluído, um anexo à casa do 
guarda, que também tenta-
ram recuperar, sem sucesso. 
Continua a não ser notória 
vivalma.

As placas das pequenas ro-
tas existentes um pouco 
por toda a serra resistem 

ao tempo e dão indicações 
importantes a quem não 
conhece ou se prefere per-
der por ali sem um gprs ou 
mapa. Não é o meu caso. 
Sei perfeitamente para onde 
vou, e se não soubesse sa-
beria o gpsr, mas as sen-
sações proporcionadas pa-
recem sempre novas. Uma 
redescoberta constante.

Ao fundo já se avista o mi-
radouro do Castelo Velho e 
dele é notório um caos de 
blocos (EC, GC34MDR) loca-
lizado numa espécie de cin-
tura da serra onde o declive 
faz uma pausa e permite 
que se passem 3 centenas 
de metros sem grande difi-
culdade. Na realidade pare-
cem 30 metros, já que, mal 
nos distraímos a olhar a 
paisagem, envolvidos pelo 
que já conquistámos e ainda 
falta subir, damos por nós 
novamente em plano ascen-
dente. Nesta fase que ante-
cede alguns monumentos 
geológicos típicos da serra, 
foi, em tempos, notória a 
presença de pessoas. Vários 
cães que por ali costuma-
vam deambular, entusias-
madíssimos com a presen-
ça de algo vivo, e algumas 
placas anunciando supostas 
“propriedades privadas” da-
vam disso conta. Desta vez 
os cães não estavam por lá, 
e as propriedades a que se 
referiam as placas devem 
ter passado para domínio 
público, de onde, na realida-
de, nunca chegaram sequer 
a sair. A Serra é de todos. Até 
a sua paisagem tem estatu-
to de protegida. Não pode 
ser privada.

Mais alguns metros aci-
ma e entra-se num troço 
alcatroado que não mais 
nos deixará até ao topo da 
montanha. Foi ali colocado 
por altura da instalação das 
antenas de rádio e teleco-
municações que povoam a 
cabeça da Gardunha, facili-
tando o trabalho de homens 

e máquinas. Curiosamente 
acabam por conferir à paisa-
gem um aspeto lunar, o que 
pode ter a ver com o facto de 
à serra estarem associados 
bastantes fenómenos pa-
ranormais, nomeadamente 
Ovnis. Não são raros os re-
latos de residentes e espe-
cialistas que afirmam terem 
visto objetos de aparência e 
trajetória estranha em redor 
da Gardunha. Quem sabe 
procurando local de hiber-
nação. O próprio termo que 
deu origem ao nome da ser-
ra, Guardunha, provém do 
árabe, que significa refúgio. 
Tal é o poder da sabedoria 
popular.

A passagem pelo cérebro de 
granito (EC, GC43D65) volta 
a trazer para plano principal 
o granito. Surpreendente 
a forma como os processo 
hidrogeológicos se fazem 
notar de forma tão evidente 
em rochas aparentemente 
tão sólidas. Água mole em 
pedra dura… Este foi um dos 
objetivos que me levou até 
à Serra, mas ficaria para a 
fase descendente, o que sig-
nifica que em breve voltaria 
a passar por ali novamente. 
Alguns painéis informativos 
explicam as técnicas que a 
natureza usa de modo a que 
nos sejam proporcionados 
monumentos geológicos 
como este, restando-nos 
fazer a sua divulgação e 
apreciação, nunca esque-
cendo a etiqueta ecológica 
e a salvaguarda de tão pre-
ciosos imóveis (como estão 
classificados) para memória 
futura.

O objetivo vai-se aproxi-
mando, e à medida que o 
percurso se vai desenvol-
vendo cruzamos trilhos que 
conduzem a pontos estra-
tégicos de observação da 
paisagem. Em mais um de-
les encontra-se outra cache 
(GC1AE38), uma que possi-
bilita uma imagem de postal 
de Castelo Novo, aldeia his-

tórica no sopé da Gardunha, 
já no concelho do Fundão.

Passando por algumas bar-
ragens de existência sazo-
nal, percebemos que este 
lugar tem uma dinâmica 
própria, dependente das 
estações do ano. Se nos 
alegra a Primavera, não nos 
pode entristecer o Inverno, 
grande responsável pela 
reposição das característi-
cas hidrológicas de muitos 
ribeiros e cursos de água 
de existência efémera, limi-
tados aos tempos de maior 
pluviosidade.

Dito isto estamos na reta 
final. Não tem curvas, mas 
é a subir. A paisagem fica 
nas nossas costas e esta-
mos numa mano a mano 
com os últimos metros da 
subida. As pernas não têm 
o vigor com que iniciaram a 
subida, mas o entusiasmo 
de chegar lá acima era ca-
paz até de nos fazer subir 
às antenas. Não é necessá-
rio. A coroação do esforço é 
feita através do rejuvenesci-
mento do espírito e a gorje-
ta é uma cache (GC1ADBZ). 
Lá de cima até nem parece 
que acabámos de subir à vi-
gésima montanha mais alta 
de Portugal. Especialmente 
porque ali quem domina a 
paisagem é já a Estrela! Ain-
da assim o esforço da subida 
já faz parte do passado, e o 
que se pondera são já novas 
aventuras, alimentadas pela 
vontade de superação e pela 
descarga de adrenalina ain-
da recente. Lá de cima acer-
ta-se a contabilidade dos 
pensamentos já que pedalar 
em solitário por quase uma 
hora, subida a cima, é uma 
atividade fértil no ato de 
“pensar”, o que faz com que 
“exista” de certeza.

Mas o que mudou desde as 
últimas visitas à Serra da 
Gardunha?

Muito pouco. Este lugar 
mantém-se sereno, alheio 
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aos poucos que o vão visi-
tando. Os milhares de anos 
que esta estrutura mon-
tanhosa levou para que se 
erguesse da planura confe-
rem-lhe uma veterania in-
contrariável que nenhuma 
força humana poderá ama-
ciar. Poder-se-á ambicionar 
domesticar um pouco aque-
la serra. Porém, como tantas 
outras, só permitirá que o 
façamos até um certo pon-
to. Até achar que o caminho 
está suficientemente lar-
go, que a propriedade está 
no limite do privatizável ou 
as rotas pedonais suficien-
temente abertas. Chegado 
esse ponto de ebulição os 
elementos encarregam-se 
de voltar a normalizar aquilo 
que o homem fez para além 
do limite tácito definido pela 

Gardunha. Se a água mole 
quebra o granito, a água 
dura quebrará o resto.

A Serra da Gardunha man-
tém-se. O que nela vai evo-
luindo num círculo virtuoso 
são as estações do ano, que 
vão proporcionando perspe-
tivas sempre diferentes, o 
que faz com que uma visita 
não seja suficiente. É ne-
cessária uma sequência de 
incursões para que possa-
mos absorver as diferentes 
sensações proporcionadas 
pelas várias épocas do ano.

Aqui, felizmente, o homem 
parece não degradar o que 
a natureza demorou a ge-
rar, que continue assim, 
para bem de todos nós, dos 
outros e dos Ovnis! Resta 
saber se o faz pelo respeito 

ecológico ou se por aquele 
ser um lugar remoto, visi-
tado apenas por quem sabe 
o que procura. A resposta 
será dada quando for res-
pondida a questão: Não há 
por ali caixotes do lixo, será 
por isso que não se vê lixo 
no chão?

O regresso faz-se pelo mes-
mo caminho. Pormenores 
que escaparam na subida 
são agora inequívocos na 
descida. O conjunto senso-
rial está em elevada rotação, 
a velocidade da descensão 
faz com a despedida se faça 
de forma rápida. Por pata-
mares vamos voltando às 
cotas habituais. Revemos o 
anel florestal, e despedimo-
nos definitivamente das ca-
sas do guarda.

A confirmação do regresso 
à normalidade faz-se com a 
aterragem no largo da igre-
ja, onde termina a descida e 
se encerra o que interessava 
deste passeio. As visitas à 
Gardunha são sempre as-
sim, efémeras. Porém re-
gressamos com o conforto 
de que a serra continuará 
lá, e assim estará quando 
a revisitarmos. A revisita é 
adiável mas inevitável. Esta 
é a serra onde nos podemos 
abrigar, por breves momen-
tos, de tudo aquilo que fica 
cá em baixo, assim que a su-
bimos. A serra do refúgio, a 
Serra da Gardunha!

Gonçalo Caetano

- Cacheight
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Earthcaching
Earthcaches Submarinas em 
Portugal

  Por Luis Machado e Pedro Almeida 
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Nos Açores, estão localiza-
das, até à data, as únicas 
earthcaches submarinas 
de Portugal! Também, nos 
Açores, se situa a earthca-
che localizada a maior alti-
tude de Portugal (Pico’s), na 
ilha do Pico. As earthcaches 
submarinas são cinco, de 
momento, e são: “A Outra 
Rocha dos Bordões (GC5D-
Q6N)” e “A Europa acaba 
aqui – Ilhéu de Monchique 
(GC5DQ6D)”, ambas na ilha 
das Flores; “Under World 
(GC5E2GD)”, “Ilha Sabrina 
(GC5H0C9)”, em S. Miguel 
e “A Décima Ilha (GC5G-
PHR)”, na ilha Terceira, que 
se presume serem feitas em 
mergulho com escafandro. 
A componente científica de 
quatro destas earthcaches 
foi revista pelo Professor 
Catedrático Jubilado Victor 
Hugo-Forjaz, da Universi-
dade dos Açores, perito em 
vulcanologia e geologia. 

Devido às características 
e perigosidade destas ca-
ches, os FTF ainda estão por 
realizar, talvez à espera de 
melhores condições de mar, 
pois o Mar nos Açores não é 
para brincadeiras…

Para realizar estas earth-
caches “especiais”, é neces-
sário ir ao local, “ver bem” e 
estudar os fenómenos geo-
lógicos envolvidos…, aliás, 
como para qualquer outra 
earthcache… Devido às ca-
racterísticas destas caches, 
os owners recomendam 
que os “mergulhos” sejam 
bem planeados, com apoio 
de uma empresa certifica-
da, tendo em atenção as 
condições meteorológicas 
(que, nos Açores, variam, por 
vezes, com grande rapidez) 
e que se mergulhe sempre 
acompanhado, como aliás 
mandam as regras.

Também existem, neste ar-
quipélago, algumas earthca-
ches (seis, por enquanto…), 
que só se podem fazer, de 
barco, isto para além das de 
mergulho!

Existem até à data 92 earth-
caches nos Açores; estando 
ainda, à data de dezembro 
2014, e tanto quanto tenha-
mos conhecimento, mais al-
gumas a serem preparadas, 
duas das quais também de 
mergulho, uma com esca-
fandro e a outra…de subma-
rino!

Sem sombra de dúvida que 
as Earthcaches nos Açores 
são um tema apaixonante, 
pelos Açores serem o que 
são! Uma região rica em 
geossítios, onde os termos: 
ilhas vulcânicas, vulcanismo 
(primário e secundário), geo-
termia, fumarolas, crateras, 
caldeiras, lagoas, cones vul-
cânicos, cones hidromag-
máticos, cones de escórias, 
derrames lávicos, condutas 
de magma, chaminés vulcâ-
nicas, arcos vulcânicos, di-
ferentes tipos de lava, mis-
térios, lahars, maars, tubos 
lávicos, nascentes termais, 
fontes hidrotermais, ema-
nações gasosas, colapsos de 
arribas, paleossolos, erosão, 
fajãs costeiras, filões, gra-
ben … e, claro, disjunções 
prismáticas! Quase que po-
demos dizer que “em cada 
esquina e recanto, desco-
brimos (ou conhecemos) um 
novo fenómeno geológico”…

No passado dia 12 de outu-
bro, comemorou-se o Dia In-
ternacional das Earthcaches. 
De registar que a primeira 
earthcache, a nível mundial, 
foi colocada a 10 de janeiro 
de 2004, portanto há quase 
onze anos.

A OUTRA ROCHA DOS BOR-
DÕES... [ FLORES - AÇORES] 
- GC5DQ6N – D/T: 5/5 de 
Palhocosmachado

Esta foi a primeira earthca-
che submarina de Portugal, 
tendo sido publicada, às 
08H00 do dia oito de ou-
tubro de 2014. Situa-se na 
zona do Cabouco, na ilha 
das Flores e é uma cache 
submarina com um ponto 
de mergulho, sendo o seu 
“tema geológico” as disjun-
ções prismáticas. Devida à 
profundidade da zona de 
mergulho, (mais de vinte 
metros), é necessário rea-
lizar o mergulho com esca-
fandro e, apesar do “spot” 
do mergulho se situar muito 
próximo da linha costeira, 
recomenda-se o mergulho 
a partir de uma embarcação. 

Existem, no nosso planeta, 
muitos fenómenos associa-
dos às disjunções prismáti-
cas, como por exemplo: na 
Irlanda, na China... No arqui-
pélago dos Açores, os mais 
conhecidos são as “Pegadas 
de Gigante” em Santa Maria 
e a “Rocha dos Bordões” na 
ilha das Flores. Todavia, este 
fenómeno geológico, tam-
bém existe na ilha Terceira. 
A surpresa é haver outra 
“Rocha dos Bordões”, mas 
submarina, na ilha das Flo-
res, no lugar do Cabouco!

Disjunção prismática ou dis-
junção colunar  (paisagem 
de origem basáltica)  é um 
processo geológico tectó-
nico que se dá quando, ao 
arrefecer de alta tempera-
tura, o basalto sofre tensão 
por contração e fragmenta-
se em colunas com forma 
de prismas, geralmente em 
sentido perpendicular à su-
perfície de arrefecimento 
e com a forma de prismas 
hexagonais, quase perfeitos, 
que se geram no seio da es-
coada.  Após uma erupção, a 
lava escorre e arrefece rapi-
damente nos bordos. O inte-
rior continua muito quente. 
As diferenças de tempera-
tura fazem com que, o ba-

salto, se parta em prismas 
hexagonais perfeitos. Este 
fenómeno tem a ver com a 
viscosidade dos materiais e 
com as altas e bruscas va-
riações de temperatura, a 
que são sujeitos.

Por ocorrer geralmente (mas 
não neste caso…) na super-
fície, o padrão geométrico 
regular tem aspeto peculiar 
de calçamento. Ocorre ge-
ralmente em materiais de 
origem ígnea, soleiras, di-
ques de rochas básicas ou 
intermediárias.

Com a erosão do cone vulcâ-
nico os prismas aparecem à 
superfície e a erosão começa 
a atuar com maior facilidade 
nas diáclases. Ao longo de 
milhões de anos estes pris-
mas arredondam as suas 
arestas e vértices, devido à 
ação da erosão causada pelo 
sol e pela água da chuva, 
até ficarem com um aspe-
to aparentemente cilíndrico 
que fazem lembrar órgãos 
de igreja, daí o nome órgãos 
basálticos.

Os cientistas e especialistas 
na área julgam que a dis-
junção prismática submari-
na se formou em ambiente 
subaéreo. Depois a estru-
tura colapsou, dando-se 
um “afundimento”. No caso 
deste fenómeno (disjunção 
prismática submarina), tem 
que se ter em conta a “bás-
cula da ilha das Flores”; ou 
seja: ao longo de milhares de 
anos, a ilha “desceu” e “su-
biu” em vários momentos.

É de ter em conta, tam-
bém, que neste caso este 
fenómeno ainda está “mal” 
estudado, no que respeita 
à ilha das Flores, a que não 
é indiferente o facto desta 
ilha, bem como a do Corvo, 
estar na placa americana (ao 
contrario das restantes ilhas 
açorianas, que pertencem à 
placa europeia).

O mergulho (nível 1 de ex-
periência), deve ser feito de 
escafandro, para poder ad-
mirar com tempo o espeta-
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cular fenómeno, que começa 
em terra, com uma elevação 
de aproximadamente 40 
metros, e que se prolonga 
numa extensão de apro-
ximadamente 60 metros, 
sendo os últimos … metros, 
submarinos (em declive). O 
mergulho na zona vai até 
uma profundidade máxima 
de 20 metros, sendo a tem-
peratura da água no verão 
de cerca de 4º centigrados 
e tendo-se uma visibilidade 
média, aproximada, de 30 
metros. A zona do mergulho 
localiza-se a cerca de quatro 
milhas náuticas do porto de 
Santa Cruz, a cerca de 15 
minutos de barco. No local 
a fauna atlântica é variada, 
observando-se às vezes a 
passagem de alguns pelá-
gicos e podendo-se obser-
var, junto à linha das marés 
vivas, algumas espécies de 
marisco.

Underworld [S.Miguel - 
Açores] – GC5E2GD – D/T: 
5/5 de Netuseraz

Esta foi a primeira earthca-
che submarina de S. Miguel, 
foi publicada em outubro 
de 2014, situa-se na zona 
da Ponta da Galera, Calou-
ra, que é um SIC - “Sítio de 
Interesse Comunitário” e é 
uma multi-cache submarina 
com três pontos de mergu-
lho, sendo o seu “tema geo-
lógico” as escoadas lávicas 
(basálticas) e, portanto, os 
tubos lávicos. Devido à pro-
fundidade do local de mer-
gulho, onde se localizam os 
três “spots” (mais de vinte 
metros), é necessário rea-
lizar o mergulho com es-
cafandro e a partir de uma 
embarcação. No fundo do 
oceano é possível observar 
tubos lávicos, que são res-
ponsáveis pela distribuição 
da lava ao longo de gran-
des distâncias do ponto de 
erupção. Neste SIC podemos 
observar: fundos de leito ro-
choso, sedimento e blocos. 
O leito rochoso é composto 
por estruturas, como lajes, 

vales, paredes, túneis, cris-
tas, fendas, grutas e caldei-
ras de abrasão, de superfí-
cies normalmente rugosas 
ou irregulares. Nesta zona 
podem-se observar várias 
“grutas” (com diversas aber-
turas), bem como “arcos de 
pedra”. Estas grutas (cavi-
dades vulcânicas), que não 
são um fenómeno geológi-
co, encontram-se em locais 
do globo onde o magma 
ascende à superfície. Exis-
tem dois tipos de cavidades 
vulcânicas: as grutas ou tu-
bos lávicos e os algares vul-
cânicos. Podemos dizer que 
os tubos lávicos resultam 
do arrefecimento da escoa-
da lávica em contacto com o 
ar ambiente e as formações 
que a rodeiam, quer lateral-
mente, quer em profundida-
de, aparecendo assim uma 
crosta endurecida, dentro 
da qual continua a escorrer 
lava (fluída e quente). Com o 
passar do tempo e com a di-
minuição do caudal de lava, 
o nível da lava existente no 
interior desta crosta (tubo) 
baixa, formando-se um va-
zio, que origina o tubo lávico. 

  

A EUROPA ACABA AQUI... 
[FLORES - AÇORES]  GC5D-
Q6D - D/T: 5/5 de Palhocos-
machado

 Esta earthcache submarina 
foi publicada em outubro de 
2014; localiza-se na costa 
da ilha das Flores e é uma ca-
che submarina com um pon-
to de mergulho, sendo o seu 
“tema geológico” os ilhéus e 
a rochas. Devida á profundi-
dade, da zona de mergulho, 
(mais de vinte metros), é ne-
cessário realizar o mergulho 
com escafandro e a partir de 
uma embarcação. 

O ilhéu de Monchique é um 
grande rochedo oceânico, 
com uma formação geo-
lógica única, que atraía os 
visitantes que viajavam, 
pelo mar, entre a Europa 
e a América, cruzando-se 
aqui no seu caminho para 
os portos de Lajes ou San-

ta Cruz portos de Ilha das 
Flores. Se os Açores forem 
considerados como parte 
da Europa  (embora o ilhéu e 
as ilhas do Grupo Ocidental 
estejam situadas na placa 
norte-americana), o ilhéu de 
Monchique constitui o ponto 
mais ocidental da Europa. 
Na altura em que a navega-
ção era feita com base nos 
corpos celestes, este ilhéu 
de Monchique serviu como 
ponto de referência para 
acertar as rotas e verificar os 
instrumentos de navegação.

O ilhéu é um enorme roche-
do de sólido basalto, consti-
tuindo os restos de um cone 
litoral desmantelado pela 
erosão marinha. Eleva-se 
a partir de uma plataforma 
sita a 40–50 m de profun-
didade, constituída por es-
coadas lávicas de morfolo-
gia irregular, o que confere 
aos fundos circundantes 
um microrrelevo acentuado. 
São numerosas as cavida-
des submarinas nas en-
costas dos ilhéus. A região 
mais profunda da formação 
é recoberta por depósitos 
de blocos, calhaus rolados 
areias. Nas zonas próximas 
à linha de costa do ilhéu as 
escoadas lávicas apresen-
tam grandes fraturas, origi-
nando paredes verticais. A 
baixa profundidade existem 
covas de gigante de grandes 
dimensões.

A ilhota é um monólito só-
lido de preto basalto rocha 
que consiste de uma forma-
ção de parede vertical, res-
quícios de um cone vulcâni-
co no litoral, corroída pelas 
forças do oceano. Esten-
de-se abruptamente a uma 
altura de 34 metros (112 
pés) acima do nível do mar. 
O ilhéu foi formado a partir 
de fluxos irregulares de lava 
que produziram muitas cavi-
dades submarinas ao longo 
da ilhota, com areia e pedre-
gulhos acumulados em tor-
no da costa. A ilhota é uma 
área elevada, que inclui duas 
formações rochosas acima 
da superfície da água. 

O mergulho (nível 2/3 de 
experiência), deve ser feito 
de escafandro, para poder 
admirar com tempo a zona 
envolvente ao ilhéu. O mer-
gulho na zona vai até uma 
profundidade máxima de 40 
metros, sendo a temperatu-
ra da água no verão de cerca 
de 4º centigrados e tendo-
se uma visibilidade média, 
aproximada, de 30 metros.

A zona do mergulho localiza-
se junto ao Ilhéu de Monchi-
que (local mais ocidental da 
Europa), a pouca distância 
da Fajã Grande, na ilha das 
Flores. 

A Décima Ilha - Banco D. 
João de Castro - GC5GPHR – 
D/T: 5/5 de mcassis

Esta earthcache, publicada 
no passado mês de novem-
bro, tem por tema os vul-
cões submarinos e a fontes 
hidrotermais e localiza-se 
no Banco D. João de Castro, 
obrigando a um perigoso 
mergulho (não pela pro-
fundidade do local – 12/15 
metros, mas pelas corren-
tes que se fazem sentir na 
zona), com escafandro a 
partir de uma embarcação e 
a uma distância considerá-
vel de terra.

O Banco D. João de Castro é 
um aparelho vulcânico sub-
marino localizado no Arqui-
pélago dos Açores, entre as 
ilhas de S. Miguel e Terceira, 
numa zona conhecida por 
rifte da Terceira. Este local 
é constituído por um con-
junto de cones vulcânicos e 
falhas dispostos entre o Sul 
da Ilha de Santa Maria e que 
se estende até à dorsal mé-
dio Atlântica, sendo por isso 
desprovido de plataforma 
continental. 

Estima-se que este apare-
lho vulcânico se formou no 
último dia do ano de 1720, 
após uma erupção vulcâ-
nica que originou uma ilha 
circular. Mais tarde e devi-
do à abrasão marinha, esta 
ilha foi desaparecendo, até 
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que desapareceu totalmen-
te passados dois anos. No 
século passado descobriu-
se que esta ilha se tinha 
transformado num recife e 
se encontrava apenas uns 
metros abaixo da superfície, 
podendo ter sido, por isso, 
origem de naufrágios. Ao ní-
vel geológico, este Banco é 
constituído por escoadas de 
lavas de formas irregulares 
e muitas cavidades, estando 
sobrepostas a estes depó-
sitos vulcanoclásticos sub-
marinos. Na zona existem 
muitas falhas vulcânicas, 
pelas quais se dá a liberta-
ção de gases. Esta formação 
ígnea é importante porque 
se situa numa zona de rifte, 
constituindo, por isso, um 
excelente local para o estu-
do da tectónica das placas e 
consequente atividade sís-
mica e magmática. 

As fontes hidrotermais são 
tipo gêiseres, ou “fontes ter-
mais”, no fundo do oceano. 
Perto das, cristas médio-o-
ceânicas onde as placas tec-
tônicas se encontram, surge 
o magma que ao esfriar, for-
ma uma nova crosta e novas 
cadeias de montanhas vul-
cânicas. Assim, uma fonte 
hidrotermal pode ser defi-
nida como uma fissura na 
crosta a partir da qual emer-
ge um fluido geotermal ou 
hidrotermal. A água penetra 
na crosta em altas profun-
didades e reage com os mi-
nerais presentes, sofrendo 
alterações físico-químicas 
no caminho. O aquecimento 
pelo gradiente geotérmico 
faz com que a água retorne à 
superfície devido ao aumen-
to de pressão. Existem dois 
tipos de fontes hidrotermais 
nos oceanos: fumarolas ne-
gras e fumarolas brancas. 
As fumarolas negras apre-
sentam solução hidrotermal 
rica em sulfetos metálicos, 

os quais atribuem a ela a cor 
escura (temperaturas entre 
200 e 380 °C). As fumarolas 
brancas apresentam uma 
solução hidrotermal rica em 
óxidos de bário, cálcio e si-
lício, responsáveis pela sua 
cor clara (temperaturas en-
tre 5 e 60 °C).

No entanto, no Banco de 
D. João de Castro as fontes 
hidrotermais estão locali-
zadas a profundidades me-
nores (algumas centenas 
de metros), sendo as suas 
“consequências” visíveis 
logo a poucos metros de 
profundidade.

ILHA SABRINA  - GC5H0C9 
– D/T: 5/5 de Palhocosma-
chado

Esta earthcache submarina 
foi publicada em dezem-
bro de 2014; localiza-se na 
“ponta” sudoeste da ilha de 
S. Miguel e é uma multi-ca-
che com dois pontos de mer-
gulho, sendo o seu “tema 
geológico”, o vulcanismo e 
os “tufos”. Devida á profun-
didade, da zona de mergu-
lho, (mais de vinte metros), é 
necessário realizar os mer-
gulhos com escafandro e a 
partir de uma embarcação. 
Por outro lado, é prudente 
ter em atenção a que este 
mergulho é considerado de 
risco (nível 3), devido a se 
localizar numa zona despro-
tegida da costa e, portanto, 
sujeito, habitualmente a for-
tes correntes.

A zona do mergulho locali-
za-se em duas “baixas”, co-
nhecidas no meio piscatório 
e junto dos entusiastas do 
mergulho com escafandro, 
como “Brilhante ou Sabrina” 
e “Lourenços”, situando-se 
a menos de duas milhas da 
costa, na zona da Ferraria. 
São dois “cabeços”, relativa-
mente próximos da superfí-

cie, que correspondem aos 
pontos de maior altitude, do 
que foi a ilha Sabrina.

“No meio do oceano Atlân-
tico, assim como em outros 
lugares da Terra, tem sido 
palco de uma luta insaciá-
vel entre o fogo e o mar, 
para dar origem a novos 
solos de cinzas e pedras 
que posteriormente serão 
devolvidos às profundezas 
que lhe deram origem. Ga-
nhadores dessa lula, foram 
com certeza as nove ilhas e 
ilhéus açorianos, que depois 
de muita cinza e lava derra-
ma, Era após Era, ergueram 
montanhas verdejantes 
sobre o majestoso oceano. 
Sorte menor teve a ilha Sa-
brina, que a sua conquista 
sobre as águas ferozes do 
mar durou apenas escassos 
meses. Tudo teve início em 
Janeiro de 1811, quando se 
deram os seus primeiros 
sinais de vida de uma nova 
ilha a surgir sobre as águas 
ao largo da ilha de S. Miguel, 
com bastante frequência até 
Junho borbulhavam gases 
emitidos pelo mar, acompa-
nhados de abalos sísmicos, 
que deixaram a população 
assustada, derrubando ca-
sas, até que por fim, em 
Junho, dá-se uma violenta 
erupção submarina, que em 
poucos dias formou uma 
ilhota a aproximadamente 2 
km da Ponta da Ferraria, na 
Ilha de S. Miguel. Dia após 
dia a ilhota foi crescendo, 
com sucessíveis explosões 
de escórias basálticas, cin-
zas e vapores, até atingir 
90m de altura.

Por esta altura, um capitão 
de um navio inglês, James 
Tillard, pôde observar de 
perto, enquanto vigiava a 
costa de uma possível inva-
são francesa. Várias foram 
as tentativas de pisar aque-
le chão pouco consolidado, 

composto de escórias, ainda 
quentes, mas finalmente a 
4 de Julho do mesmo ano, 
quando as erupções cessa-
ram, pôde então, desem-
barcar na ilha, hasteando a 
bandeira britânica, tomando 
posse formal da ilha, ba-
tizando-a de Ilha Sabrina, 
nome do navio que coman-
dava, HMS Sabrina. Daqui 
surgiu um grande conflito 
diplomático, entre Portugal 
e Inglaterra, que fico resolvi-
do pelas forças da natureza: 
depois erupções cessarem, 
o mar começou a invadir a 
ilha, recentemente criada, 
erodindo toda a área, redu-
zindo-a uma pequena zona 
centrar por onde fumegava 
alguns gases. Oito meses 
depois o início da sua forma-
ção, em Outubro de 1811 já 
não restava qualquer vestí-
gio de ilha ao largo da ilha de 
S. Miguel. Mas sabemos que 
a ilha Sabrina, dorme debai-
xo das águas do oceano, a 
algumas dezenas de metros 
de profundidade, emitindo 
gases do interior da terra 
num cume situado a algu-
mas centenas de metros de 
profundidade”.

Poderão ter ocorrido outras 
erupções submarinas nos 
Açores do tipo surtsiano 
após o povoamento, mas 
os Capelinhos, pela infor-
mação científica, e Sabrina, 
pelo incidente diplomático, 
tornaram-se nos dois casos 
mais famosos do Arquipéla-
go deste estilo eruptivo!

Luis Machado & Pedro 
Almeida

- palhocosmachado & pe-
dro.b.almeida

Créditos fotográficos: Carlos 
Mendes, João Gonçalves, Luis 

Machado, Nelson Raposo e 
Pedro Silva.
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Um acaso da vida obrigou-
me a mudar de residência e 
da minha área de conforto. 
Longe dos amigos, dos ca-
fés conhecidos e dos locais 
apetecidos. Um desagrado, 
digamos. Vejo-me como 
uma pessoa que gosta de 
estar ocupada e aproveitar 
cada minuto do dia, já me 
chegam as horas intermi-
náveis no trabalho ou as 
horas impostas pelo orga-
nismo ao descanso diário, 
cada segundo extra terá 

de ser sempre aproveitado 
ao máximo. Deparando-me 
com o facto de, nesse mo-
mento estar a viver numa 
vila costeira e desconheci-
da, tive de me orientar para 
alguns dos meus “hobbies”, 
ou seja, explorar casas e lo-
cais abandonados, os ditos 
Urbex.

Aborrecido, lá entrei na in-
ternet e os meus dedos co-
meçaram impulsivamente a 
digitar letra a letra, palavra 
a palavra... Casas abando-

nadas em Ovar

Com a precisão e rapidez 
com que o Google nos habi-
tuou lá obtive uma resposta 
pronta e aceitável. Não é 
que a meros 15 quilómetros 
da minha nova casa estava 
uma quinta pronta a ser 
descoberta. E para ajudar 
na festa era num local iso-
lado e temido pela fantasia 
local da existência dum fan-
tasma dentro dos seus mu-
ros. O fantasma do Coman-
dante. Não eram precisos 

mais “adjectivos”, lanterna 
em riste, chaves na ignição 
e lá fui eu sozinho pela noi-
te fora conhecer esse tal 
Comandante. 

Bem, nem imaginam. «Que 
achado!». Uma quinta sem 
igual, uma casa senhorial e 
brasonada. Paredes pinta-
das com motivos pessoais, 
entre eles viagens ou retra-
tos dos amigos e familia-
res do Comandante. Tectos 
munidos de relevos. Adega. 
Horto. Capela. Tudo o que 

Making Of
Fallen Angels

Por André Rebelo
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se poderá imaginar. Dessa 
noite falta ainda contar o 
episódio final, episódio esse 
em que ou muito me enga-
no ou bati mesmo o record 
dos 100 metros do Obik-
welu. Apanhei um susto 
daqueles, como se diz nas 
aldeias “Quem tem c% tem 
medo”.

Já na segurança do carro o 
coração continuava em so-
bressalto, as pernas como 
varas inquietas e a face 
duma cor pálida. Primeiro 

pensamento:

«Tenho de fazer com que 
mais alguém sinta o mesmo 
que eu.»

Como o mês era o de Se-
tembro, lá me decidi e de-
safiei-me a criar um even-
to para o Halloween daí a 
pouco mais dum mês, iria 
tentar, nesse evento, repli-
car os meus sentimentos 
da noite nos participantes. 
Mãos-à-obra. A noite do 
evento tinha chegado. Com 

cerca de 100 participantes 
era já um sucesso conse-
guido. Com mais alguns 
meses de trabalho lá acabei 
por conseguir transformar 
essa experiência numa ca-
che: a letterbox Fallen An-
gels, a minha primeira me-
nina do coração. 

Desde o evento até a fina-
lização da letterbox decor-
reram quase 4 meses. Du-
rante esses meses descobri 
novos pontos de interesse 
na quinta e nos arredores e 

lá comecei a pensar numa 
maneira de incorporar to-
dos os factores na história 
fictícia, na história real da 
quinta e do Comandante e 
nos vários pontos físicos. 

No final tinha uma letter 
nocturna que obrigava to-
dos os participantes a en-
trar em minas apertadas 
para ouvir as últimas pala-
vras do Alfaiate que lá tinha 
sido soterrado, a explorar 
cada divisão da casa princi-
pal e anexos, pistas escon-
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didas em UV e a busca do 
poço escondido por baixo 
do horto onde por fim esta-
ria o logbook. 

Já que estava a criar algo 
diferente para mim por-
que não tentar inovar no 
logbook? Num dos pontos 
para quem entrava nes-
ta aventura encontrava-
se uma peça que acumula 
energia quando uma luz lhe 
incide e depois permanece 
brilhante no escuro, essa 
peça simbolizava as almas 
das crianças que tinham 
sido prisioneiras do Co-
mandante durante os seus 
anos de loucura. No final, 
em vez de um livro onde os 
participantes assinavam, 
decidi inovar e cada parti-
cipante assinava o seu nick 
na peça brilhante e colava 
na capela da quinta, este 
procedimento significava o 
salvamento e a ascensão 
da alma da criança ao céu.

Por outro lado era também 
necessário pensar nos vá-
rios containers e como con-
seguir maximizar a expe-

riência a quem se atrevesse 
cruzar o seu caminho com 
este comandante seden-
to de sangue. Ao longo da 
página da cache estavam 
escondidas várias pistas 
para o caminho até à cache 
final ficar mais facilitado, 
bem como parte da história 
que levaria o geocacher aos 
pontos de interesse. 

A nossa triste história entre 
o Comandante e o alfaiate 
terminava com o desaba-
mento e a morte do se-
gundo no túnel de acesso 
à propriedade. O início da 
cache começava nesse tú-
nel e com a primeira men-
sagem deixada pelo fan-
tasma. Esse foi o primeiro 
desafio que se me colocou: 
como transmitir a mensa-
gem do fantasma de forma 
mais criativa. Normalmente 
quando preciso de pensar 
num problema por resol-
ver gosto de caminhar sem 
destino enquanto ouço mú-
sica. E assim o fiz, só que 
pelo caminho o MP3 ava-
riou, além de que apenas 

tinha aproximadamente 
128 Mb, uma velharia sem 
grande utilidade, mas uma 
solução interessante, por-
que não colocar esse MP3 
com a mensagem do fan-
tasma gravada como única 
faixa do MP3? 

De seguida o fantasma en-
viava o geocacher para a 
propriedade e o quarto do 
comandante. A partir deste 
momento dava-se início a 
um conjunto de pistas em 
UV ao longo da casa, em 
que o participante era con-
vidado a percorrer o quarto 
do comandante, a cozinha, 
a cave e por fim procurar 
o poço escondido. Numa 
segunda parte da história 
contava-se o sucedido ao 
herdeiro do Comandante 
que com vergonha do lega-
do do seu antecessor man-
dou construir um edifício 
por cima do poço da vergo-
nha.

Depois de muito investiga-
rem, finalmente chegariam 
a uma pequena entrada 
pela qual teriam passar a 

rastejar de modo a encon-
trar o poço escondido. Ata-
do com um cordel estava 
uma gaiola que simulava a 
jaula que prendeu todas as 
crianças no tempo do co-
mandante. Porém, acom-
panhando a gaiola, vinha 
um último presente, uma 
máscara de fantasma que 
dava ao geocacher o susto 
da noite. 

Abrindo a jaula que tinha um 
cadeado a guardá-la esta-
vam as almas das crianças 
e a última pista para o local 
final. Cada participante pe-
gava na sua alma salvadora 
e teria que a levar até o lo-
cal final onde a colocaria em 
viagem até ao céu. 

Esta foi uma primeira ca-
che bastante simples e com 
containers em que tudo 
foi pensado para condizer 
com uma história de modo 
a maximizar a experiência 
vivida.

André Rebelo

- K!nder
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Entrevista Histórica

afonso loureiro 
  Por Jasafara
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Capítulo Primeiro, também 
conhecido como Introdução, 
onde se apresenta a perso-
nagem principal!

Como já devem ter percebido, 
chamo-me Afonso Loureiro. 
Mas não é só. Antes de Afon-
so vem Manuel, sim sou «Ma-
nel». Antes de Loureiro e de-
pois de Afonso, naturalmente, 
tenho ainda mais três nomes 
- Lages Braz Vargas. Sim, po-
dem chamar-me os nomes 
todos, desde que façam parte 
da lista...

Ao que consta, nasci às 
10h15m duma sexta-feira. 
Dizem que foi ao segundo dia 
de Junho do, já longínquo, ano 
de 1978... E isso faz com que 
eu tenha agora... bom, já sou 
maior. E dizem-me que foi em 
Oeiras, mas não sou capaz de 
confirmar... a memória já me 
começa a falhar quando ando 
tanto para trás.

Tirando umas estadias mais 
ou menos prolongadas no 
Hospital D. Estefânia, sempre 
morei em Queluz, num canti-
nho sossegado.

A minha primeira recorda-
ção foi a de três estranhos 
homens, ricamente vestidos 
montando camelos, entrarem 
na maternidade à procura 
de um burro e de uma vaca. 
Como estavam com pressa 
por se terem perdido quando 
seguiam uma estrela (que afi-
nal era de néon) resolveram 
deixar-me três presentes sem 
se preocuparem com os ani-
mais. Ainda tenho um dos pre-
sentes - um urso de peluche.

Dizem as crónicas que andei 
na escola. Se andei ou não, 
ainda não é certo pois as duas 
grandes correntes de pensa-
mento que me estudam ainda 
não chegaram a acordo.

Há, no entanto, relatos fide-
dignos de que fui avistado no 
meio do Atlântico a tocar flau-
ta, em período escolar... e, si-

multaneamente, a ser adora-
do por milhões de fiéis numa 
qualquer cidade da Península 
Arábica, dizem que é por cau-
sa do Ouro, Incenso e Mirra 
que recebi quando pequeno 
- mas acho que isto são boa-
tos lançados por uns tais de 
Gaspar, Baltazar e Melchior - 
dizem que sou filho de alguém 
famoso...

O certo é que sei ler e escrever 
e até nem sou muito incapaz 
com as contas de sumir.

Ainda não sei bem como, mas 
dei comigo finalista do Curso 
de Engenharia Geográfica da 
Faculdade de Ciências de Lis-
boa. Acho que devo ter anda-
do muito distraído...

Nos Manuscritos do Mar Mor-
to referem a minha incapaci-
dade para resistir a chocolate 
preto. Reconheço que sofro 
desse santo vício, com muito 
orgulho.

Sou conhecido, cá em casa, 
como aquele que se esquece 
dos recados todos. Assumo 
que é verdade, mas não sou 
o único a culpar - se sabem 
que me esqueço, porque con-
tinuam a insistir?

Tenho uns gostos musicais 
bastante estranhos, que vão 
desde Shankar Mahadevan a 
Loreenna McKennitt - eu disse 
que eram estranhos.

Já fiz parte de Selecção Nacio-
nal de Tiro com Arco embora, 
por causa do estudo, me te-
nha afastado um pouco do 
desporto - nota-se pela barri-
ga a crescer...

Tenho um certo fascínio por 
mapas, penso que herdado 
do meu pai. Em especial os 
mapas medievais, com todo o 
seu repertório de monstros e 
assombrações...

Desde pequeno que quis co-
nhecer África. Não sei se por o 
meu avô lá ter estado no prin-
cípio do Século XX, durante a 

1ª Guerra Mundial - à conta 
desses 6 anos devo lá ter al-
guns tios...

Afonso Loureiro, Queluz, 28 
de janeiro de 2002, 91 anos 
depois do decreto que decla-
rava os feriados Republicanos 
os mesmos que os Monárqui-
cos, daqui 

GeoMagazine: Afonso, não 
conseguirás fazer uma 
apresentação mais original 
que esta que tens no teu 
antigo blog. Revela uma 
personalidade muito nar-
císica que inclusive se con-
funde com o menino Jesus… 
Agora a sério. Sem dúvida 
que revela um estilo. Da-
tado (o post tem quase 13 
anos) ou que ainda é o teu?

Afonso Loureiro: O estilo 
ainda é o meu, talvez um 
pouco suavizado, mas con-
tinuo a escrever de uma 
forma parecida. Na altura 
era uma brincadeira com os 
meus colegas de curso que 
acompanhei numa missão 
científica aos Açores onde 
me entretive a fazer flautas 
com canas. As referências 
aos Reis Magos prendiam-
se com ter escrito a grosso 
do texto perto do Natal. Ha-
bitualmente concluiria com 
“... Procuravam uma vaca e 
um burro. Encontraram-me 
a mim e disseram: O burro já 
temos.” Narcisismo é coisa 
de que não sofro de forma 
crónica. Mas já dizia o poeta: 
“Sou grande em tudo, espe-
cialmente na modéstia”.

Os restantes capítulos da 
biografia não são segura-
mente biográficos, apro-
ximam-se mais de um re-
lato de aventuras de um 
pequeno grupo de amigos. 
Os textos dessa época es-
tão muito datados, e talvez 
hoje sejam tão crípticos para 
mim como para quem não 
as vivenciou. Não os releio 
há mais de uma década. Na 

altura, só um de nós tinha 
cabelos brancos. Hoje acho 
que sou o único que resiste 
ao grisalho.

Por curiosidade, nessa épo-
ca estive sentado a poucos 
metros da “Translant chess 
cache” [GC8EF9], três me-
ses após ter sido publicada. 
Faz parte da primeira deze-
na de caches portuguesas. 
Na altura ainda não conhe-
cia o geocaching e a falta 
desse marco deixa-me roído 
por dentro.

GM: Ora 1978. Estamos em 
2014. É só fazer contas….
Ainda és um jovem e na al-
tura que criaste o blog e te 
inscreveste no geocaching 
(20 de Agosto de 2002) ain-
da o eras mais. Entretanto 
passaram uns bons anos. 
Grosso modo o que é que na 
tua vida mudou desde en-
tão? Já escreveste um livro 
(já lá iremos). Já plantaste 
uma árvore e já tiveste um 
filho?

AL: A vida muda sem que se 
dê por isso. É uma sucessão 
de pequenas mudanças que 
se somam e culminam no 
que somos a cada momen-
to. O livro já está escrito. A 
primeira árvore, plantei-a 
em 1994. Depois dessa, 
mais algumas. Parte delas 
medrou e começa agora a 
dar sombra. As próximas 
que plantar darão sombra à 
nossa filha que nasceu este 
mês. É uma daquelas mu-
danças pequeninas no dia 
em que nasce mas que de-
pressa se torna a maior da 
vida.

GM: O que é que faz mesmo 
um engenheiro geográfico?

AL: Resumidamente, o en-
genheiro geógrafo trabalha 
em cartografia matemá-
tica, geodesia, detecção 
remota, gere sistemas de 
informação geográfica e 
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adora quantificar precisões 
e erros. A base da forma-
ção é matemática aplicada, 
astronomia e uma miríade 
de outros assuntos interes-
santes. O Almirante Gago 
Coutinho era Engenheiro 
Geógrafo, embora na altu-
ra se chamasse à profissão 
Geógrafo. O nome de enge-
nheiro foi acrescentado pos-
teriormente para distinguir 
dos geógrafos humanos e 
físicos formados nos cursos 
de Letras.

Entretanto mudei um pou-
co de área, e sou Geofísico. 
É uma ciência da Terra, tal 
como a Engenharia Geográ-
fica. Trabalho em sísmica 
profunda e ando a investi-
gar a separação da América 
do Sul da África. Ao mesmo 
tempo continuo a estudar e, 
se tudo correr bem, hei-de 
defender uma tese de dou-
toramento em 2016.

GM: No que diz respeito ao 
geocaching vamos separar 
a coisa em três lotes. As 
caches que encontraste (e 
também as que não encon-
traste), as caches que colo-
castes e Eventos. Comece-
mos pela tua apresentação 
global!

AL: Pois é, também sou um 
fantástico geocacher!

Fantástico porque o geoca-
ching é um espectáculo, mas 
principalmente porque EU 
sou fantástico!

He he he. Presunção e água
-benta, cada qual toma a 
que quer. Melhor dizendo, 
presunção e água benta 
cada quer toma a que quer.

Passando ao que interessa: 
desde o final de Agosto de 
2002 que sou o orgulhoso 
possuidor de um receptor 
Magellan Meridian Gold. 
Para além de funcionar às 
mil maravilhas, é uma exce-
lente homenagem ao nosso 

Fernão de Magalhães. A pri-
meira coisa que fiz quando 
cheguei da loja foi ir à página 
do geocaching, e saber se 
havia caches perto de casa. 
É claro que havia, mas ainda 
antes de partir à procura de 
tesouros escondidos, colo-
quei a minha cache GC8636.

O meu Magellan está quase 
reformado. Foi substituído 
por um Garmin 60Cs, que 
me foi roubado e agora por 
um Garmin 60Csx. Ainda 
sinto falta de algumas coi-
sas do Meridian, mas a idade 
já se começa a fazer notar.

Como comecei a enviar al-
guns e-mails a contar as 
aventuras do geocaching 
aos amigos, achei que seria 
uma pena desperdiçar esse 
trabalho. Resolvi criar as pá-
ginas que se seguem. Será 
isto um blog do geocaching? 
daqui

GM: Prometo que não vol-
to mais a fazer citações do 
teu blog antigo http://afon-
soloureiro.net/siteantigo/
index2.html mas convido 
os leitores a lê-lo com aten-
ção. Alguns trechos são um 
bocado crípticos para quem 
não te conhece, mas outros 
são muito interessantes.

Nasceste em Queluz e 
quando começaste a fazer 
geocaching possivelmente 
vivias em Queluz. No en-
tanto a primeira cache que 
tentaste fazer foi em Mon-
santo. Não havia caches em 
Queluz em 2002? (eu sei a 
resposta, mas a entrevista 
é contigo!)

AL: Em 2002 não havia pro-
priamente caches em lado 
nenhum. Com 27 caches no 
país inteiro e 11 geocachers 
activos, não posso dizer que 
a comunidade fosse gran-
de. Na altura nem sequer 
fui procurar caches. Come-
cei por criar uma, a primeira 
cache da Matinha, uma caixa 

muito grande, cheia de ber-
lindes para as trocas. Só de-
pois fui à procura das caches 
dos outros. Durante alguns 
anos cheguei a considerar 
ser possível encontrar todas 
as caches portuguesas em 
pouco mais de duas sema-
nas.

GM: A primeira experiên-
cia não correu bem (http://
coord.info/GL11KJV), mas 
a cache não estava mesmo 
lá… Tu acabaste por vingar 
o DNF tempos depois. Como 
recordas este primeiro epi-
sódio?

AL: Não sabia ao certo o que 
procurar e estava ciente das 
capacidades de um GPS de 
mão, por isso não fiquei mui-
to surpreendido com o facto 
de não conseguir encontrar 
uma caixa de rolo fotográfi-
co amarrada a um ramo no 
meio de floresta densa. Não 
me lembro do dia em que a 
procurei, mas lembro-me 
do dia em que a encontrei, 
presa numa volta de arame 
e bem à vista.

GM: Começaste com um 
DNF e reparei que tens re-
gistado muitos DNF’s. Nun-
ca tiveste medo que isso 
fizesse ficar mais pequena 
uma parte da tua anatomia?

AL: Sempre tive muito or-
gulho nos meus DNF. Um 
homem recorda-se das vi-
tórias mas tem de reconhe-
cer as derrotas. Ostento as 
medalhas dos DNF como 
cicatrizes. Tempo investido 
na procura de uma geocache 
que se saldou em arranhões 
nas pernas e mais experiên-
cia. Não é o tamanho da lista 
de DNF que conta, é o que 
se faz com ela que é impor-
tante. Durante muitos anos 
fui o campeão de DNF em 
Portugal. O Lynx Pardinus 
andava perto também. Mas 
desconfio que muito boa 
gente se recusava registar 

as negas. Hoje em dia não 
sei se vou à frente na corrida 
dos aselhas ou não. Há hoje 
novos geocachers que fa-
zem num mês mais caches 
do que as que existiam em 
Portugal até 2008.

GM: Podias ter esmorecido 
mas não, e passados dois 
dias estavas a trepar a um 
famoso Penedo ali para os 
lados de Mafra. Encontraste 
o quarto? E a vista era boa?

AL: O Penedo de Lexim já era 
meu conhecido. Depois de 
não ter encontrado a primei-
ra cache, resolvi fazer o que 
ainda hoje faço para filtrar 
geocaches - primeiro esco-
lhe-se um local interessante 
e depois logo se vê o que há 
para procurar. Ao chegar ao 
Penedo cruzámo-nos com 
uma equipa de arqueólogos. 
Ficaram em pânico quando 
lhes dissemos que era uma 
caça ao tesouro. Nem sei se 
havia outra maneira de ex-
plicar o geocaching na época. 
Como não queriam saques à 
estação arqueológica, fize-
ram a cache connosco. Foi a 
forma mais simples de ex-
plicar como funcionava.

A vista da pequena gruta era 
fantástica e a cache estava 
escondida com cuidado.

GM: Sem dúvida uma ópti-
ma cache para começar! E 
foste o último a fazer found 
dela. Já tinhas antecipado 
que o acesso não estaria 
disponível muito tempo (ex-
cepto talvez a um engenhei-
ro geográfico ou alguém do 
meio…). Foram lá publica-
das duas caches depois. 
Uma earth que não implica 
subir lá acima e outra que 
foi colocada não muito lon-
ge da que fizeste. Já lá vol-
taste?

AL: Compreensivelmente, 
no dia seguinte os arqueó-
logos recolheram a cache e 
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levaram-na para os serviços 
arqueológicos da CM Mafra.

Depois disso, já voltei ao Pe-
nedo do Lexim várias vezes. 
Numa delas descobri com 
prazer que tinham feito uma 
Earthcache em torno da 
chaminé vulcânica fóssil.

GM: Poucos dias depois 
encontraste as duas ca-
ches que existiam no Par-
que das Nações (quer dizer 
encontraste uma cache e 
uma bandeira). Uma física 
e uma virtual. O que te lem-
bras do dia? Depois de uma 
óptima cache de natureza, 
duas urbanas. O que tens 
a dizer sobre o geocaching 
não urbano vs geocaching 
urbano?

AL: A distinção entre geo-
caching urbano e rural não 
existia na altura. Eram tão 
poucas caches. O geoca-
ching de natureza costuma 
ser bastante mais interes-
sante que o urbano, embora 
haja algumas caches citadi-
nas excelentes. Lembro-me 
da cache do Elevador de 
Santa Justa dos Rifkindsss. O 
grande defeito que encontro 
nas urbanas é a saturação e 
as séries de caches excessi-
vamente longas (e monóto-
nas). As caches urbanas, na 
sua maioria, trocam a qua-
lidade pela quantidade. Não 
sinto grande prazer em ter 
uma série de caches espa-
lhadas pela cidade sobre um 
tema (que pode ser muitís-
simo interessante), mas que 
à segunda cache já sei que 
todas as restantes vão estar 
escondidas atrás de um cai-
xote de lixo.

Sempre que passo uma 
temporada sem procurar 
caches, é porque me zan-
guei com o geocaching. 
Fartei-me de caches mal-
cheirosas, escondidas no 
meio do lixo, em sítios feios 
e que acabam por abafar as 

boas caches que existem 
em volta. Se a primeira ideia 
que me vem à cabeça para 
descrever uma cache é uma 
dessas caches mal-cheiro-
sas, nem sequer levo o GPS 
quando saio.

GM: Depois mais uns DNF’s. 
Então não encontraste a 
Land Rover (http://coord.
info/GL1FZKH)? E a coisa 
pelo Algarve também não 
começou bem (http://coord.
info/GL1Q6GT)…

AL: Os DNF não me assus-
taram. Já sabia que faziam 
parte da aventura e era 
sempre desculpa para lá 
voltar. Com tão poucas ca-
ches para escolher, repetir 
visitas não incomodava. A 
primeira cache tentada no 
Algarve tive pena de não a 
encontrar, pois a localização 
era magnífica.

GM: E lá encontraste a pri-
meira cache no Algarve 
(http://coord.info/GL1Q-
6GB). Na altura o geoca-
ching já fazia parte das tuas 
deslocações pelo país? Por 
norma fazes geocaching 
nos sítios onde vais de fé-
rias?

AL: Nessa época trabalhava 
um pouco por todo o país. 
Durante quase um ano esti-
ve principalmente no Algar-
ve. Nas férias costumo levar 
uma lista de caches da zona, 
mas nem sempre as procu-
ro. Se se proporcionar, liga-
se o GPS e parte-se à des-
coberta. Se não, ninguém se 
aborrece por isso. Na maio-
ria das vezes, acabo por usar 
listas de caches velhas de 
mais de um ano - e depois 
procuro caches arquivadas.

GM: Bem continuemos, ain-
da faltam mais de 1.700 ca-
ches… estou a brincar! Dou-
te a escrita. Quais as caches 
que encontrastes que mais 

te marcaram ou em que te-
nhas estórias para contar?

AL: Há muitas caches que 
deixam marcas. A do Ele-
vador de Santa Justa, que 
já referi, uma virtual de 
que falarei mais à frente, 
“Room with a view”, “A Pe-
quena Gruta”, “Alien Inva-
sion”, “Nest of Paimogo”, 
“Apocalyptic Visions” (DNF), 
“VIlar Maior”, “Palácio do 
Correio-Mor”, “Bailarico das 
Bruxas”, “The Meridian of 
the Sword”, “X”, “Quinta do 
Major” (DNF), e mais algu-
mas das quais não retenho 
mais que as memórias. O 
nome já se me varreu - ou 
não fosse eu esquecido.

GM: Vamos agora passar 
pelas 27 caches que escon-
deste ou adoptaste. 

Comecemos por Queluz e 
arredores onde colocaste 
dez caches, das quais só 
sobrevive a 2ª edição da 
Matinha de Queluz (http://
coord.info/GCVDGM) onde 
a propósito tenho m DNF 
por vingar…As caches estão 
parcialmente sequenciadas 
e são (GC8636 Matinha de 
Queluz [Queluz], GC9E01 
Maria I Portugaliae Regi-
na Pia Felix Augusta [Snt], 
GCR906 Gadget Freak aka 
Queluz #3, GCRE4J My poor 
Deauville is scrap... aka 
Queluz #4, GCRNN0 Cláu-
dia’s first (aka Queluz #5), 
GCRQMF Choralis Bestialis 
(aka Queluz #6), GCRX64 
Follow the river (aka Que-
luz #7), GCVDGF #8, GC-
VDGM Matinha de Queluz 
#2, GC158V6 #555 is a not 
5/5). O que te oferecem di-
zer? A Matinha de Queluz é 
especial?

AL: A mais importante delas 
todas é a primeira da Mati-
nha. Foi uma das primeiras 
caches em Portugal, escondi
-a antes sequer de ir procu-
rar outras e, como não sabia 

muito bem qual era o padrão 
exigido, esforcei-me para 
que fosse a melhor possível. 
Passados tantos anos ainda 
estou orgulhoso. O livro de 
registo das visitas era um 
caderno A4. As restantes de 
Queluz eram quase todas 
medianas ou mesmo más. 
As que desapareceram me-
reciam desaparecer, as que 
sobraram não me envergo-
nham.

GM: Entre Maio e Julho 
de 2003, povoaste o Al-
garve (GCG1YD 16 (silly 
name, isn’t it?) [Loulé], GC-
G30Z My Saviour! [Silves], 
GCG30M Did you get yer 
feet wet? [Silves], GCG5AK 
Estrela [POÇO de Boliquei-
me], GCG9P6 Taipa [Pader-
ne], GCG9P2 Hollow Wall 
[Boliqueime], GCG9NZ Time 
Capsule, part I [Loulé], GC-
GAB1 Fonte da Taipa). Oito 
caches, das quais quatro 
activas. Qual a tua relação 
com o Algarve e esta zona 
específica? Foste um sor-
tudo por o Cavaco Silva ser 
de Boliqueime. Uma saída 
da A22 mesmo à maneira! 
A propósito destas caches 
fala um bocado sobre qual 
era o panorama de caches 
na zona na altura e o que 
pretendias mostrar com 
elas.

AL: Na época ainda tínha-
mos a vã esperança de con-
seguir encontrar todas as 
caches do país. Não seriam 
muito mais de 500. O Algar-
ve tinha algumas na zona 
de Tavira, outras em Por-
timão e em Sagres. Como 
trabalhava nos Concelhos 
de Silves, Faro e Loulé aca-
bei por conhecer quase to-
dos os recantos do Algarve 
Central. Nos sítios mais in-
teressantes deixava uma 
cache, à semelhança do que 
outros geocachers da época 
faziam. Nem todas tiveram 
vida longa. A GCG30M, por 
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exemplo, foi destruída por 
obras na via-férrea poucas 
semanas depois de publica-
da.

GM: Não sei se já contaste a 
história toda da Time Cap-
sule, part I [Loulé]? Nomea-
damente “part I” era para 
haver mais, mas não hou-
ve… Um barril de 50lt en-
terrado! Grande história… 
E finalmente ires plantar a 
cache do terreno do Torgut 
(http://coord.info/GL5RD-
QZ)!

AL: A Time-Capsule era uma 
ideia um pouco louca. O ob-
jectivo era que em cada vi-
sita se fosse deixando algo 
bem datado. A cache tinha 
espaço suficiente para que 
lhe crescesse uma memória. 
O local era ermo, com ape-
nas umas ruínas por perto 
e, se alguém quisesse, podia 
ficar à sombra de uma alfar-
robeira a ler jornais velhos 
- eu adoro ler jornais atra-
sados porque me permitem 
apreciar o que se toma por 
importante a cada momento 
e o que afinal perde relevân-
cia.

A Time Capsule era um pro-
jecto a longo prazo, talvez 
uma década fosse a sua du-
ração ideal. Depois trocava 
de contentor, armazenava o 
que estivesse em bom es-
tado e esperaria mais um 
longo período até que me 
decidisse a fazer um evento 
para a abertura da primeira 
cápsula.

Se as coisas corressem bem, 
uma segunda cache se-
ria instalada ao fim de dois 
anos noutra parte do país 
que tivesse visitas regulares 
de geocachers. Como aca-
bou por ser uma má esco-
lha de local, e um sítio ermo 
era afinal a nova morada do 
Torgut, a cache foi destruída. 
As restantes caches foram 
abandonadas porque não 

podia garantir-lhes a segu-
rança ao longo de toda a sua 
duração prevista.

GM: GCH4PE Manjapão [Al-
cácer do Sal]. Vida curta e 
difícil a desta cache…?

AL: O sítio era bom, tinha 
acessos fáceis, a vista in-
teressante e muitas atri-
bulações. Hoje ninguém a 
falharia porque estava ver-
dadeiramente à vista, tão à 
vista que acabou por desa-
parecer. De vez em quando 
passo lá e vejo o moinho ao 
longe. Sorrio para dentro e 
continuo viagem.

GM: Uma cache em Bragan-
ça e três na Guarda (duas 
adoptadas recentemente) 
e todas activas. Sem dúvi-
das que quanto mais longe 
dos grandes centros urba-
nos mais duram…( GCJVQV 
Water Mills, GCQ3E2 Geiger 
Counter, GCQ50D Secret 
door to Cornusela, GC5B872 
Igreja de Águas Belas). Tens 
alguma ligação a estes dis-
tritos? Porque é que adop-
taste duas caches que, jul-
go, ainda não tenhas feito?

AL: As caches que adoptei, 
na verdade apenas regres-
saram a casa. Eram minhas 
originalmente. Tinha-as 
dado para adopção porque 
não estaria disponível para 
as manter durante uma lon-
ga temporada. Passei dois 
anos em Angola e as visitas 
sempre curtas a Portugal 
não permitiam mais que a 
família e outros assuntos 
urgentes. Outras caches 
mais longínquas tinham a 
manutenção mais ou menos 
assegurada por visitas regu-
lares de amigos.

Tenho raízes na aldeia de 
Águas Belas, que é o centro 
do triângulo formado pelas 
três caches. Conheço bem a 
zona e escolhi os sítios que 
me pareceram merecedores 
de visitas. A última que es-

condi marcou o regresso a 
casa das duas adoptadas.

GM: Terminando as caches 
que ainda são tuas, um 
trio de caches por Ama-
dora/Sintra (GCTZ1Q The 
two Druids of Stonehenge, 
GCV303 Olari l’Olelas, GC-
ZR4F Rocha) das quais as 
duas últimas ainda estão 
activas. As duas últimas já 
as fiz. A Olari l’Olelas, uma 
grande cache, a Ferrero-Ro-
cher uma cache com uma 
página diferente… Podes 
explicá-la?

AL: As caches Ferrer e Ro-
cha, das quais só uma está 
activa, vêm na senda do 
casamento de dois amigos. 
Ficou prometido que cha-
maríamos aos seus filhos 
Ferrero Rocher em jeito de 
homenagem aos seus apeli-
dos. É uma piada rebuscada 
que só interessa verdadeira-
mente a quem a vive, mas a 
cache Rocha merece sempre 
visitas pois tem um mira-
douro excelente sobre o vale 
da Paiã e a parte noroeste 
de Lisboa.

GM: A Secret door to Cor-
nusela, passou a ser a tua 
cache com maior rácio de 
favoritos (67%). Interessan-
te que a adoptaste e pouco 
depois deste para adopção 
a tua cache que maior rá-
cio tinha, a GC11CPZ #400 
[Lisboa] (com 53%). Esta era 
a única cache de terreno 5 
que tinhas, porquê a adop-
ção? A cache foi adoptada 
por uma misteriosa socie-
dade secreta que se apelida 
de os B.O.D.A. O que sabes 
dessa organização? Quem 
foi que te contactou? Tives-
te de fazer juramento de si-
lêncio?

AL: A #400 é uma cache para 
a qual fiz um container bas-
tante sofisticado. Por infe-
licidade, desapareceu e não 
quis fazer um de substitui-

ção. Era nesta parte que se 
tinha de usar ferramentas 
ou, no mínimo, uma pinça. 
Ponderei arquivá-la, mas 
aceitei a sugestão do Lo-
pesco para a adoptar, fun-
cionalidade nova na altura. 
Entretanto, parece que foi 
adoptada por essa misterio-
sa sociedade secreta. Des-
conhecia este novo desen-
volvimento. Não tive de jurar 
silêncio porque não estava 
a par. Ou se calhar estava, 
mas agora não posso admi-
ti-lo.

GM: Ainda sobre a #400. 
Uma multi de terreno 5 que 
implica skills especializa-
dos. Era um sítio que cos-
tumavas frequentar para 
actividades radicais? A 
propósito fica a minha con-
fissão. Como não tinha os 
skills e conheço bem Mon-
santo não foi difícil perceber 
onde seria o buraco final! E 
não foi por coincidência que 
foi a minha #400 (part1 
(http://coord.info/GL3AP-
QB5) e part2 (http://coord.
info/GL3ANWC3).

AL: Há sempre batoteiros 
que não fazem as caches 
todas… mas não fico zan-
gado por isso. Cada um faz 
a aventura que quer. Se se 
sentir realizado, a cache é 
boa. Na época costumava 
ir fazer escalada para Mon-
santo. As vidas profissionais 
de cada um ainda permitiam 
juntar um razoável grupo de 
amigos para se passar uma 
tarde agradável sem ter que 
levar o desporto demasiado 
a sério. A parte da escalada 
da cache nem é assim tão 
difícil, como descobre quem 
a faz, mas não convém dizer 
que é fácil porque senão há 
quem arrisque demasiado.

GM: Vamos agora aos Even-
tos. Participastes em 29 
eventos e 1 CITO. És uma 
pessoa sociável?
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AL: A sociabilidade de cada 
um não se mede exac-
tamente em número de 
eventos. Não sou o maior fã 
de conversa fiada, mas não 
tenho por hábito morder às 
pessoas e, se o assunto for 
interessante, participo na 
discussão. Zanguei-me um 
pouco com alguns tipos de 
eventos, nomeadamente 
aqueles em que chega al-
guém novo e antes sequer 
de lhe perguntarem o nome 
ou ouvir a história da última 
cache que encontraram, já 
estão a tentar vender a re-
vista/coin/autocolante/kit 
de capar gatos.

GM: Estiveste presente 
em muitos eventos famo-
sos entre 2006 e 2013. 
No entanto em 2003 esti-
veste num especial. O 2nd 
Geocacher’s Meeting in 
Portugal [Lisboa] (http://
coord.info/GL209AF) em 
que ainda se registava fou-
nd e não attend. O que te 
lembras deste evento em 
Monsanto?

AL: Lembro-me desse 
evento bastante bem. Levei 
um GPS de dupla frequên-
cia para mostrar como era 
um aparelho a sério a quem 
só tinha visto aparelhos de 
mão, fiquei em segundo lu-
gar ex-aequo com o Reche-
na na gincana de caches, e 
perdi um par de óculos de 
sol. Mas foi um dia mui-
to interessante. Foi lá que 
me surgiu a ideia de fazer 
a #400.

GM: Participaste em mui-
tos eventos organizados no 
âmbito do Geocaching@PT 
entre os quais dois geo-a-
campamentos. Só recen-
temente (2011) voltaram 
a existir e por coincidên-
cia ou não ligados ao ou-
tro fórum, o GEOPT e aos 
prémios GPS. O que achas 
da experiência de se estar 
com outros geocachers 

mais do que as poucas (ou 
mesmo muitas) que pode-
rá demorar uma cachada 
em que depois cada um vai 
para a sua casa?

AL: Durante o grande cis-
ma dos fóruns tive o bom 
senso de mudar de país. Há 
alguns temas para os quais 
me considero ateu, não-a-
linhado, apartidário. Os geo
-acampamentos surgiram 
com uma ideia da Mónica 
Limão, com o objectivo de 
conhecer a Serra da Estre-
la. Grande parte dos pre-
sentes eram da geração 
que descobriu o geocaching 
sem ser através das entre-
vistas na rádio e revistas 
em 2007/2008, e que en-
caravam quase tudo como 
uma aventura. O objectivo 
não era bem fazer mil ca-
ches durante o evento, era 
decidir qual a cache que 
se queria mesmo fazer no 
dia seguinte. Os primeiros 
geo-acampamentos salda-
vam-se por duas dezenas 
de caches encontradas, já 
contando com as que se fa-
ziam pelo caminho. Duran-
te o resto do tempo, fala-
va-se de caches, de silvas, 
do Mantunes a atravessar 
silvas atrás das caches e 
outros assuntos.

Os últimos acampamen-
tos, já organizados pelo Mr. 
Henrique, têm um espírito 
de colónia de férias, em que 
as actividades são mais 
programadas. Não são me-
lhores nem piores que os 
anteriores. São apenas di-
ferentes. Por outro lado, os 
objectivos de muitos dos 
novos geocachers resu-
mem-se em ter um maior 
número de founds. E como 
os novos geocachers estão 
em maioria, os power trails 
são quase sempre os esco-
lhidos para as caçadas em 
grupo. Sobra menos tempo 
para a parte social.

GM: Participaste também 
numa WACKY RACES. Qual 
é a tua relação com os 
trackables?

AL: Os trackables são algo 
que não me aquece nem 
arrefece. Hoje em dia pa-
recem-me um pouco ana-
crónicos, uma vez que a 
maioria dos geocachers 
tem ligação permanente à 
internet e a actualização da 
posição do trackable pode 
ter vários dias de atraso. 
Actualmente, é mais ques-
tão de sorte encontrar um 
do que há alguns anos. Por 
outro lado, sendo uma im-
portante fonte de receitas 
para o geocaching.com, há 
uma certa insistência para 
que se compre códigos 
para tudo e mais um par 
de botas. Por outro lado, 
trackables bonitos desapa-
recem, nas caches sobram 
só os manhosos e mal-
cheirosos.

Quando surgiram as geo-
coins, havia algumas a 
circular. Depressa foram 
roubadas e hoje há um ex-
celente comércio de geo-
coins que acabam por ser 
medalhas interessantes 
mas sem qualquer présti-
mo. Ficam escondidas em 
arquivadores para mostrar 
nos encontros. Não con-
tam história nenhuma, têm 
um código de seguimen-
to que as mostra a saltar 
de encontro em encontro, 
sem nunca poderem contar 
aventuras por terras des-
conhecidas, que é o objec-
tivo primordial do código. 
E este código nem sequer 
lhes garante originalidade.

GM: Entretanto vários 
eventos no IKEA ou outros 
à volta de uma mesa. Tam-
bém gostas destes even-
tos?

AL: Como já referi, há even-
tos cujo objectivo é vender 

a última bugiganga remo-
tamente relacionada com 
geocaching. Desses, fujo 
como o Diabo da cruz. Há 
outros, em que sei haver 
uma participação de gente 
interessante, mais preocu-
pada em contar histórias 
de caches novas e velhas, 
aos quais vou com gosto. 
Os mais antigos destes 
eventos são os geomeetup 
de Lisboa.

A um dos últimos almoços 
a que fui, acabei a procurar 
uma cache no regresso com 
mais alguns dinossauros 
do geocaching português: 
BTRodrigues, Mtrevas, La-
mas, Vservios, Daniel Oli-
veira (espero não me ter 
esquecido de nenhum). E 
foi quase um DNF!

GM: Participaste num 
evento do touperdido, 
Chá, amigos e natureza 
[Sintra]. Acompanhaste a 
sua recente opção por ar-
quivar todas as caches? 
Salvaram-se umas poucas 
entre as quais a TP01 - O 
Sofá de Bucelas [Bucelas], 
que tiveste oportunidade 
de fazer (http://coord.info/
GLN20A6), tendo surgindo 
um movimento para pro-
curar recuperar todas as 
suas caches. Podes ver a 
história aqui (http://www.
g e o p t . o r g / i n d e x . p h p /
board/viewtopic.php?-
f=2&t=9105&p=205930). 

Alguma vez equacionaste 
o abandono do geocaching 
e o arquivamento de todas 
as tuas caches?

AL: Participei com muito 
gosto nos eventos do Rui. 
Tinha uma abordagem do 
geocaching semelhante à 
minha e é uma excelente 
pessoa. Desconhecia esse 
seu novo passo, mas não 
posso fazer mais do que 
lhe dar todo o meu apoio. 
Se se sente realizado, for-
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ça. Queremos pessoas feli-
zes neste mundo.

Durante uns anos andei 
bastante zangado com as 
caches. O interregno força-
do que a estadia em Angola 
me obrigou fez-me voltar 
para outra realidade do geo-
caching. De repente vi-me 
rodeado de centenas de 
caches manhosas, às quais 
demos o nome de caches 
cagadas, porque a caçada 
culminava com algo que 
dava tanto gozo como pisar 
uma poia canina. A qualida-
de foi trocada por quantida-
de. Sinto que ficámos todos 
a perder. As boas caches 
afogam-se entre dezenas 
de más e um dia de passeio 
não resulta em boas recor-
dações dessa boa cache, 
mas sim das más impres-
sões que todas as outras 
causaram.

Nas alturas em que estava 
mais saturado de caches 
urbanas, e, por uma série de 
motivos, não podia ir procu-
rar as mais interessantes, 
cheguei a pensar em deixar 
de procurar caches e talvez 
dar as minhas para adopção, 
mas optei sempre por adiar 
a decisão. Quando as más 
caches estão esquecidas 
sobram só as memórias das 
boas.

Actualmente, penso que o 
pior ainda são os powertrail 
de centenas de más caches 
que nem sequer o desafio 
de as fazer todas compensa 
a falta de alma do conjun-
to. Quem não viveu os pri-
meiros anos do geocaching 
nunca poderá saber o quan-
to se perdeu. Longe vão os 
tempos em que a lista de 
caches a fazer num dia era 
de duas, se tudo corresse 
bem, e ambas deixavam re-
cordações que perduram ao 
longo dos anos. Lembro-me 
de quase todas as que fiz há 
mais de dez anos. As de há 
quatro anos para cá são um 
verdadeiro borrão de caches 
cagadas. 

Agora, se estiver farto de 
caches más, ordeno a minha 
lista por idade de cache. As 
caches antigas que sobra-
ram geralmente são as me-
lhores. Suponho que sejam 
um pouco como o vinho do 
Porto, quanto mais velhas, 
mais refinadas.

GM: Bem falta um evento… 
GC12V06 1ª Descida do 
Mondego (de tupperware). 
Um evento que deu origem 
a uma série já imprescindí-
vel no calendário nacional e 
que este ano teve a oitava 
edição. 

A coisa começou aqui:

(http://forum.geocachin-
g-pt.net/viewtopic.php?-
f=8&t=1094&p=10841). 
Agora conta tu o resto da 
história.

AL: O desafio partiu do Sér-
gio Feliz (Allhappy), que 
queria organizar um evento, 
mas não o queria fazer sozi-
nho. Por um acaso cósmico, 
ficou o meu nome no regis-
to. Foi um excelente evento, 
onde tudo correu bem e fi-
caram boas memórias para 
todos os participantes.

GM: Porque é que ficaste 
por este evento solitário? 
Equacionas organizar mais 
no futuro?

AL: A organização de um 
evento um pouco mais 
complicado de que um al-
moço requer algum tempo 
extra de que não disponho, 
pelo menos se quiser que o 
evento seja tão bom quan-
to desejo. Até agora ainda 
não senti a necessidade de 
organizar um. Lá chegarei. 
Talvez.

GM: Até agora falámos de 
geocaching em Portugal. As 
tuas viagens têm-te levado 
a outros países e mesmo 
outros continentes.

Estiveste em Angola dois 
anos. Tens um blog que 
alimentaste com crónicas 

dessa estadia, AEROGRA-
MA (http://afonsoloureiro.
net/blog/). 

Causas da ida? Impressões 
da estadia? Pensas voltar? 
Como conseguiste viver 
num local em que não é fá-
cil viver? O que conseguiste 
conhecer do interior? E ca-
ches?

AL: Parti para Angola para 
uma excelente oportunida-
de profissional como direc-
tor técnico de uma empresa 
de fotografia aérea. Do país 
e das pessoas tenho as me-
lhores e as piores memó-
rias. As piores quase sem-
pre associadas à vida em 
Luanda, e as melhores pelas 
gentes e pelo resto do país. 
As partes más já estão es-
quecidas e agora compreen-
do perfeitamente a saudade 
de África de que se queixam 
todos os que lá viveram. A 
vida em Angola faz-se como 
em qualquer outro lugar: 
um dia de cada vez até que 
se perceba como as coisas 
funcionam. Não há mal que 
sempre dure, por isso, des-
de que estejamos de espí-
rito aberto, as dificuldades 
passam a ser motivo para 
contar histórias. Daí o blog 
que, durante dois anos, foi 
sendo recheado diariamen-
te de novas histórias, e o 
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livro, que é a depuração do 
que achei mais significativo. 
Conheci um pouco do inte-
rior e grande parte do centro 
do país visto do ar. A minha 
única apreensão era viajar 
para o interior e ver paisa-
gens magníficas, mas saber 
que não podia dar um passo 
fora da estrada, pois havia 
sempre avisos de minas es-
palhados. É um muito estra-
nho sentir que há um muro 
invisível que nos separa do 
mundo.

Caches não havia muitas 
quando cheguei. A mais 
próxima de Luanda ficava a 
algumas horas de viagem 
e, pelos registos das visi-
tas, em zona com avisos 
de minas. Não a procurei. 
Em 2009 chegaram alguns 
geocachers portugueses a 
Luanda e exportaram o que 
havia de pior em termos de 
caches em Portugal, as ur-
banas pouco cuidadas. Ha-
via uma a poucas centenas 
de metros de onde morava, 
numa praça perpetuamente 
cheia de gente e bastante 
suja. Nunca me cativou. No 
entanto, para receber uns 
amigos, escondi uma na 
praia de Cabo Ledo. Já foi 
arquivada por ter desapare-
cido no ano seguinte.

GM: Porque decidiste pu-
blicar o livro Aerograma? 
[pode e recomendo que o 
façam, ser encomendado 
online em http://shop.afon-
soloureiro.net/].

AL: Foi publicado na altura 
em que mudei de carreira. 
Foi a conclusão da aventu-
ra que me levou a África por 
dois anos. Angola deixou-
me saudades, como a tan-
tos outros, mas foi um ca-
pítulo que se fechou. Ficam 
as recordações e o livro.  Sou 
totalmente avesso à escrita 
acordita e já deixei de com-
prar os livros cheios de erros 

ortográficos das grandes 
editoras.

GM: O teu trabalho também 
já te levou a outros luga-
res…

AL: A Geofísica faz-me ago-
ra andar um pouco arma-
do em caixeiro-viajante. O 
projecto em que estou en-
volvido é uma cooperação 
internacional e divido o meu 
tempo entre Lisboa, terra 
do sol e da boa comida, e a 
Bretanha, terra da chuva e 
da manteiga em tudo. Na 
última semana (nota: há 
umas semanas quando esta 
entrevista for publicada) 
mudei de ares e fui a uma 
conferência aos Pirinéus, in-
felizmente sem agenda para 
caches.

GM: Nos outros países/re-
giões onde estivestes por 
períodos mais longos o que 
achas do geocaching que lá 
se pratica vs o de Portugal?

AL: Para além da febre de 
geocaches que tomou o país 
de assalto em 2008, em 
que nos mapas era fácil re-
conhecer a fronteira portu-
guesa por comparação com 
o vazio em Espanha, nos 
restantes países as caches 
são muito parecidas e a 
abordagem também. Talvez 
levem as coisas um pouco 
menos a sério. A única coisa 
que muda verdadeiramente 
é o tipo de esconderijo. Em 
Portugal, as caches rurais 
estão quase sempre escon-
didas debaixo de pedras. 
Durante anos, a dica mais 
comum era exactamente 
“Debaixo de pedras”. Na Suí-
ça e na Áustria, a dica mais 
comum é “Debaixo de casca 
de árvore” ou variantes. Mas 
lá por fora também há mui-
tas caches manhosas, infe-
lizmente.

GM: Voltemos a 2003 e a 
uma fase em que tu, como 

muitos geocachers da al-
tura fizeste muito geoca-
ching de sofá. Entre loca-
tionless, virtuais e mesmo 
esta curiosa mistery (http://
coord.info/GLD2563) via-
jaste um bocado de forma 
virtual. O que pensas do fim 
das locationless (com pas-
sagem para o waymark) e 
das virtuais? Há quem de-
fenda que com tanta bato-
tice que há por aí, seriam 
tipos interessantes por não 
terem pegada de plástico. O 
que achas?

AL: Algumas locationless 
eram verdadeiras dores de 
cabeça. Puxavam mais pela 
imaginação do que gran-
de parte das mistério. E há 
algumas memoráveis, que 
apesar de serem location-
less nos obrigavam a esco-
lher coordenadas. Recor-
do-me de uma em que era 
necessário fazer coincidir 
parte das coordenadas e as 
horas, o que nos fazia ter de 
a planear com antecedência, 
procurar locais de acesso 
fácil a horas decentes para 
conseguir fotografar o GPS 
no ponto certo. Deu traba-
lho e ainda tive de correr 
pelo meio do mato para 
chegar a horas ao meu pon-
to escolhido.

GM: Estive quase para te ir 
visitar a Brest. Além de ser 
giro continuar a ir ter com 
os meus entrevistados ex-
patriados, seria um bom 
pretexto para ir a um sítio 
onde há muito quero ir, ao 
Monte Saint-Michel. Como 
é que tu tão próximo ainda 
não foste lá?

AL: A razão é muito simples: 
dependo de transportes pú-
blicos quando estou na Bre-
tanha e Brest é uma cidade 
de província. O Monte Saint-
Michel fica a algumas horas 
de carro, mas ainda vou ter 

outras oportunidades de lá 
ir.

GM: A tua relação acti-
va com os fóruns (Geoca-
ching@PT e Geopt) é dimi-
nuta. Tens poucos posts no 
@PT e julgo que nenhum no 
Geopt. Também não sei se 
os acompanhas em modo 
de leitura. O que é verda-
de é que como já falámos 
participastes em bastantes 
eventos ligados tanto a um 
com ao outro fórum. O que 
conheces do panorama ac-
tual dos fóruns? Achas que 
se fala de coisas interes-
santes ou nem por isso?

AL: Para continuar a dar a 
impressão de ser um bicho 
raro, não tenho facetube ou 
coisa que o valha. Fóruns 
são coisas a que recorro 
raramente e ainda menos 
como membro activo. Já te-
nho demasiadas coisas nas 
quais dispersar a atenção. 
E, geralmente, grande par-
te do que se publica é ruí-
do. Que percentagem das 
respostas a um tema num 
qualquer fórum se limita a 
repetir o que já foi escrito 
ou não acrescenta infor-
mação adicional? Usando o 
exemplo do tema acerca do 
arquivamento das caches 
do Rui Duque, nas quase 20 
páginas de respostas tal-
vez tudo o que é escrito de 
novo cabe numa só. Durante 
o cisma dos fóruns arredei-
me ainda mais. Se um fórum 
me parecia demasiado, dois 
apenas vieram duplicar o 
problema. Talvez perca dis-
cussões interessantes, mas 
há que fazer escolhas.

GM: O que pensas da inicia-
tiva dos Prémios GPS? Nas 
caches que fazes costumas 
ter em conta se estão no-
meadas ou se são finalistas 
ou vencedoras?

AL: Os prémios GPS são o 
reflexo de muitas caches 
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más publicadas. Apesar de 
premiarem as que se con-
sideram melhores, houve 
a necessidade de as fazer 
destacar do ruído de fundo. 
No entanto, vejo-os como 
uma forma de melhorar a 
experiência de geocaching 
para quem só conhecer a 
vertente de coleccionar fou-
nds como se fossem likes 
do facetube. Há mais geo-
caches para além dos po-
wertrails e mais aventuras 
que ver números a subir. Os 
prémios GPS dão visibilida-
de às boas caches, embora 
os mais experientes (e que 
se ralem com a qualidade do 
que procuram) já lhes consi-
gam topar a pinta só pelas 
coordenadas.

Para os mais curiosos, a pri-
meira medida é a densidade 
de caches. Poucas caches 
em volta costumam indicar 
que só há geocaches nos 
sítios de excepção. Depois 
vêm as outras, que ficam 
com as sobras. A segunda 
medida é a idade da cache. 
Quanto mais velha, mais es-
forço houve em mantê-la. 
Cache má raramente é re-
posta.

GM: O geocaching agora é 
muito diferente de quando 
começaste e muitos geoca-
chers do teu tempo dizem 
que “antes é que era bom”. 
Qual a tua visão da coisa?

AL: Não posso dizer que an-
tes é que era bom. Era dife-
rente. Havia menos caches 
e muito mais dispersas. No 
meu melhor mês de geo-
caching encontrei perto de 
uma centena de caches e 
isso implicou alguns milha-
res de quilómetros percor-
ridos. Hoje há com certeza 
vários geocachers que se 
gabam de ter feito uma cen-
tena num só dia. Será que se 
recordam de cada uma de-
las ou é apenas um borrão? 

Não me recordarei de todas 
as que encontrei, porque há 
sempre umas para esquecer, 
mas de quase todas tenho 
memórias. Talvez a aborda-
gem dos geocachers mais 
recentes se prenda mais 
pelos números, founds são 
como os likes, que medem a 
qualidade de uma qualquer 
coisa. A meu ver, não será 
tanto assim, mas já começo 
a ter tiques de dinossauro e 
a preferir fazer poucas mas 
boas. Nem que sejam DNF!

GM: Para fazer uma cami-
nhada de 15km, preferes 
uma multi, um pequeno 
PT com 10 caches ou um 
grande com 50? Por outras 
palavras o que pensas dos 
PowerTrails?

AL: Os power trail são a 
abordagem urbana a ca-
ches rurais. Enfiar o maior 
número de caches possível 
acerca do mesmo tema na 
mesma área é esforço in-
glório. Dá uma trabalheira a 
quem coloca, nem que seja 
na manutenção e quem faz 
o percurso acaba por não 
apreciar o esforço envolvi-
do ou o tema. Não percebo 
o motivo de enfiar 50 ca-
ches num percurso que se-
ria muito mais bem servido 
por uma excelente cache no 
melhor lugar. Dou o exemplo 
da cache “Ruta de los Tune-
les”, que ainda não fiz, mas 
que me parece ser o perfeito 
exemplo de uma cache que 
só teria a perder se houves-
se uma paragem a cada 160 
metros. Que memória fica 
da “Ruta de los Tuneles”? 
Uma grande aventura com 
uma cache no final que até 
acaba por parecer melhor do 
que é. Que memória fica de 
um powertrail onde todas as 
caches estão escondidas de 
forma semelhante e previsí-
vel e nenhuma se destaca?

GM: Preferes caches de Lo-
cal, Aventura (tipo #400 ou 
muitas das letters existen-
tes) ou Container? Achas 
que uma cache que só se 
salienta pelo container é de 
visitar? Aqui há uns anos 
caches de container era si-
nónimo de 2 Cotas. Como 
comparas as caches dele 
com caches de container de 
owners mais recentes?

AL: Há caches que merecem 
visitas por variadíssimas ra-
zões. Pessoalmente, prefiro 
caches com paisagem ou 
um pouco de aventura. As 
mistério estão quase no fim 
da lista. Ou são demasiado 
fáceis ou implicam tantas 
voltas à cabeça que parece 
ser de propósito para não 
terem visitas. As caches de 
container dependem muito 
de outros factores. Um bom 
container num mau local não 
merece a visita. Um contai-
ner que nada tenha a ver 
com a temática também me 
parece esquisito. As primei-
ras caches com containers 
muitíssimo bem camuflados 
foram as do Almeidara e as 
do Diamantino (2 Cotas), 
embora todos reconheçam 
que o Diamantino tinha um 
toque especial para as fazer 
totalmente diabólicas, até 
autocolantes com publicida-
de a entrega de pizzas com 
coordenadas falsas, multis 
cujo ponto final coincidia 
com o ponto inicial e ou-
tras patifarias. A cache dos 
Rifkindsss no Elevador de 
Santa Justa era também es-
pantosa. Perdi várias horas 
ao longo de 3 noites até a 
encontrar. E depois disso, tal 
como que a tinha encontra-
do anteriormente, era capaz 
de dizer se lá estava ou não 
passando de carro, de tão 
óbvia que era. Mas primei-
ro era preciso descobrir que 
nem tudo o que parece é.

Das mais recentes não te-
nho apanhado muitas de 
containers verdadeiramente 
geniais, mas tenho tido al-
gumas boas surpresas com 
as pequenas coisas que se 
acrescentam à paisagem 
que parecem fazer sentido 
a quem não procura caches. 
Marcações de percursos 
pedestres adicionais, por 
exemplo.

GM: És padrinho de geoca-
ching do Lopesco. Como é 
que conheceste “o mais bo-
nito”?

AL: O “mais bonito” foi meu 
colega no curso de Enge-
nharia Geográfica. Foi por 
essa altura que se achou 
mais bonito que os demais, 
embora a opinião contrária 
fosse unânime.

GM: E para acabar vamos 
sair um pouco do geoca-
ching e falar um poucos de 
outros hobbys que tenhas 
e como se interligam com o 
geocaching. Qual o teu hob-
by preferido actualmente?

AL: O meu hobby preferido 
é arranjar tempo para to-
das as coisas que me inte-
ressam. Entre geocaching, 
aeromodelismo, electrónica, 
leitura, escalada, ciclismo, 
mergulho, marcenaria e ou-
tros interesses variados, al-
guma coisa vai ficando para 
trás. Neste momento, te-
nho-me dedicado um pouco 
mais à electrónica de mi-
cro-processadores. Talvez 
chegue a concluir uma cache 
pensada com o Allhappy en-
volvendo espelhos e lasers, 
mas a premência de outros 
assuntos levam-me sempre 
a adiar o desenvolvimento 
da coisa. A maior vantagem 
do geocaching é que permi-
te que se possa usar sem-
pre alguma coisa dos outros 
hobbies para preparar ou 
procurar uma cache.
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GM: Mesmo para acabar. 
Que outros geocachers 
mais te marcaram durante 
estes 11 anos? OK. Além do 
MAntunes que é unânime a 
todos os meus entrevista-
dos!

AL: O Mantunes é incontor-
nável. É ligeiramente mais 
dinossauro que eu e tem 
uma abordagem verdadeira-
mente pura do geocaching. 
Não é à toa que lhe dedi-
quei uma cache no Algarve. 
As suas histórias de seguir 
a seta do GPS sempre a di-
reito, atravessando valas e 
silvados são míticas. Ainda 
hoje costumamos dizer que 
fazemos caches à Mantu-
nes quando o caminho não 
é evidente e nos limitamos a 
atravessar silvas e carrascos 
sempre a direito.

Há muitos outros, mas nem 
sequer vou tentar enume-
rá-los todos porque sei que 
cometerei a injustiça de me 
esquecer de algum. Posso 
destacar, sem grandes con-
siderações sobre posição na 
lista de favoritismo alguns 
deles. O Almeidara e o Dia-
mantino sempre me fize-
ram aspirar a fazer caches 
como eles. Elevaram muito 
a fasquia das caches boas. 
O grupo Greenshades é uma 
das lendas do geocaching 
português e nunca voltei de-
siludido das suas caches. O 
Rui Duque e a Mónica Limão, 
um pelas caches boas e ou-
tra pela simpatia são parte 
das minhas memórias do 
geocaching. O Allhappy, que 
já referi várias vezes, um ex-
celente companheiro de ca-
çadas, com o qual procurei 
várias caches 2 Cotas. Das 

gerações mais recentes, te-
nho bastante simpatia pelas 
caches dos Timeearth. E são 
uma família muito simpáti-
ca, acrescente-se. Os Blue 
trekkers, com a sua energia 
fulgurante, que procuravam 
e escondiam caches com um 
afinco invejável, mas depois 
voltaram as energias para 
outros interesses. Aqui por 
Queluz não esquecer o  o 
shogundai, que as esconde 
e procura sempre em pas-
so de corrida num raio de 
15 km de casa. São sempre 
muito interessantes e com 
um estilo inconfundível. E 
depois há os outros com os 
quais partilhei tupperwares, 
caminhadas, conversas e 
até refeições. Todos foram 
importantes para moldar o 
geocacher que sou ou que 
almejo ser. Mas até me fica-
ria mal não dizer que a que 
mais me marca é a Citrina, 
a minha esposa e excelente 
parceira de geocaching. Tem 
mais faro que eu, que não 
me importo de voltar com 
um DNF.

GM: Esqueci-me de alguma 
pergunta relevante? Está à 
vontade para as fazeres e 
responder…

AL: Talvez faltem algumas, 
mas o que preciso mesmo 
é de ir mudar a fralda à bes-
nica, que ainda não tem se-
quer idade para seguir o GPS 
sozinha.

GM: Aproveito para te de-
sejar Bom Natal, Feliz Ano 
Novo, muitas prendas e es-
sas coisas todas!

Joaquim Safara

- jasafara
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Encontro com Jasafara
Como refiro na entrevista cheguei a equacionar um saltinho 
a Brest para realizar a entrevista onde ele estava quando o 
contactei para a mesma. No entanto o facto de esta não ser 
propriamente a melhor altura para viajar para a Bretanha 
e o facto de saber que ele iria estar em Portugal em De-
zembro fez com que o encontro fosse perto da minha casa e 
ainda mais perto da casa dele.

O facto de ele ter considerado a Matinha de Queluz como a 
sua cache favorita dentro das dez com que povoou Queluz, 
conjugado com o facto de eu ter um DNF muito antigo por 
vingar precisamente na cache que deu continuidade a essa 
primeira (Matinha de Queluz II) tornou óbvio onde nos en-
contraríamos.

Eu de carro e ele a pé encontrámo-nos à porta da Matinha 
pouco passava das 9h30m.  Depois foi um passeio tranquilo 
pela Matinha, sítio onde além do DNF na cache que espera-
va encontrar hoje já tinha voltado para fazer as excelentes 
caches do shogundai. Primeiro fomos até ao GZ da cache 
actual que encontrei sem dificuldade e em que o Afonso 
aproveitou para fazer manutenção

Seguimos até ao GZ da cache original (GC8636 Matinha de 
Queluz [Queluz]). De seguida uma muito mais longa viagem 
de carro do que aquela que é a pé em linha mais ou me-
nos recta e carro parado junto ao Palácio de Queluz, onde 
aproveitei para ver na companhia do owner o segredo de 
D. Maria I Portugaliae Regina Pia Felix Augusta (http://www.
geopt.org/index.php/artigos/outros-artigos/fotografia/
item/3068-fotos-com-historia-maria-i-portugaliae-regi-
na-pia-felix-augusta-afonso-loureiro).

Mais uma agradável caminhada até à sua casa com vista 
para o jardim onde o Afonso colocou a que terá sido a pri-
meira nano em Portugal, a #8 (http://coord.info/GCVDGF).

Foi altura de ele ir buscar o exemplar do livro Aerograma que 
lhe tinha encomendado tendo depois tido a gentileza de me 
acompanhar de volta ao carro. Antes aproveitámos para fa-
zer a cache mais perto da casa dele (e que com os porme-
nores fornecidos não é muito difícil de descobrir qual é…). 
Enfim…devia estar com saudades de fazer caches daquelas 
que na entrevista apelida de cagad…

Depois foi altura de me escrever uma dedicatória que muito 
lhe agradeço

E lá voltou para casa para quem sabe descansar mais um 
pouco. Bébés é assim mesmo, quando dão para chorar os 
pais não dormem…

Foi um encontro de pouco mais de uma hora muito agradá-
vel. Haveremos de nos encontrar por aí. Cá ou quem sabe se 
por Brest ou Monte Saint-Michel lá para Abril ou Maio, data 
em que ele regressa à Bretanha. 
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Afonso Loureiro visto por Lopesco

Conheci-o na Faculdade enquanto estudávamos Engenha-

ria Geográfica.

Dono de uma inteligência, a meu ver, acima da média, tenho 

a sorte de o poder chamar de amigo. Apesar de não estar-

mos juntos tantas vezes como gostaria, sempre que nos 

reencontramos, é momento de galhofa.

Quem frequenta este curso, tem de gostar de matemáti-

cas e mapas e coordenadas e o camandro… Foi esse “gos-

to” que, acredito eu, levou o Afonso a achar o Geocaching. 

Confesso que não sei exactamente como ele o descobriu. 

Em todo o caso, passado uns tempos, ele convidou-me a 

conhecer esta nossa actividade. Ao início, não me pareceu 

interessante. Em todo o caso, passado uns tempos, resolvi 

aceitar o seu convite.

A primeira foto foi a minha primeira cache em Queluz na GC-

NKP3

Desde então já estivemos em grutas GCTV7D, já almoça-

mos em locais espectaculares…, já brincamos, já estivemos 

em Sintra, de noite.

Mas no fim, ele quer é galhofa…

Foi com ele que escondi também a minha primeira cache.

E foi dele que nasceram também algumas caches, a meu 

ver, das melhores em Portugal, como a #400, que foi a pri-

meira 5/5 de Lisboa, ou a My Saviour em Silves que tinha 

uma história deliciosa!

Um grande abraço para este meu amigo!
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Esta é a altura do ano para 
uma reflexão sobre os últi-
mos 12 meses. Podes con-
seguir alguma inspiração 
visitando o teu Perfil de 
Geocaching no separador 
Estatísticas: http://www.
geocaching.com/my/sta-
tistics.aspx e relembrando 
os pontos altos de 2014. 

Olhando para trás, aper-
cebo-me que 2014 foi um 
ano épico! Tantas grandes 
aventuras e tantas memó-
rias incríveis que decerto 
irão durar uma vida. Como 
já deves saber, eu tenho 
a oportunidade de “jogar 
onde trabalho”, por isso 
muitas dessas memórias 
estão relacionadas com o 
geocaching.

Começar uma caminhada 
de 14km nas montanhas de 
Sintra às dez da noite foi um 
desses momentos incríveis. 
Assim como participar no 
meu primeiro Giga! Depois 
houve o momento em que 
encontrei caches em quatro 
países num só dia (Hungria, 
Austria, Eslováquia e Repú-
blica Checa). E para encer-
rar 2014, atingi um marco 
estatístico ao completar o 
Washington State Top 10 
Challenge (GC30NT3) para 
marcar o meu found 4000 
com os meus companhei-
ros e colegas de trabalho 
Moun10bike, Rock Chalk e 
Sassy Bandit. 

Todavia, aposto que não 
queres ouvir falar apenas 
de mim. Por isso, perguntei 

a outros na Sede do Geoca-
ching qual tinha sido a sua 
geocache ou experiência 
de geocaching favorita de 
2014. Parece que também 
tinham algumas belas me-
mórias épicas…

Bill Anderson – SalemPira-
tes

GC4M7TB Houston Coin-
Fest 2014 / GC5CAV1 Poker 
Tournament 

A minha família e eu ado-
rámos participar neste 
fantástico Mega-Evento 
no Texas! Não só conhe-
cemos uma tonelada de 
maravilhosos geocachers 
mas também passámos um 
excelente tempo a explorar 
perto de Space City. Parti-
cipar no torneio de poker 
pós-evento permitiu-me 

mostrar as minhas astutas 
capacidades de poker pas-
sando dificilmente para a 
segunda ronda apenas para 
ser rapidamente elimina-
do. :-) Passámos todos um 
grande momento, yarrr! 

Renee Garcia – Thumbs-
Garcia

7 Souvenirs de Agosto --> 
Levaram-me à Virtual Ca-
che: GC62C8

Graças aos 7 Souvenirs de 
Agosto, eu descobri um lo-
cal com uma bela vista para 
Seattle que não sabia que 
exisitia. Antes disso, não 
tinha procurado activamen-
te virtuais e tentar ganhar 
o souvenir deste tipo de 
cache forçou-me a sair da 
minha zona de conforto. A 
maior recompensa foram 

From GeocachinG hQ
with Love
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From GeocachinG hQ
with Love

as belíssimas vistas sobre 
a arquitectura de Seattle, 
água e ilha que que este 
parque me proporcionou 
num dia quente de verão. 

Chris Ronan - Rock Chalk

Série de caches de remo 
em Cincinnati, na região do 
Ohio (GC5832B, GC2DN2X, 
GC2CE3J, GC4HJWT)

Esta região abriga centenas 
de geocaches em lagos, ri-
beiros e rios. Esta zona ins-
pirou-me a comprar o meu 
primeiro kayak, conduzir 
as nove horas até Cincin-
nati, e gastar cinco dias a 
remar nos variados cursos 
de água. Fiquei exausto dos 
braços, mas passámos um 
grande momento!

Jenn Seva – MissJenn

Grelha das Geocaches en-
contradas em cada dia do 
ano 

Em 2014, comecei a traba-
lhar para preencher a mi-
nha grelha das “Geocaches 
encontradas em cada dia 
do ano”. Isto manteve-me 
motivada ao longo de todo 
o ano. Falhei alguns dias por 
isso estou ansiosa por com-
pletar este objectivo em 
2015. Felizmente, já tinha 
encontrado a minha cache 
no “dia bissexto” a 29 de 
Fevereiro de 2012 por isso 
completei esse desafio há 
algum tempo. Confere a tua 
própria grelha aqui: http://
www.geocaching.com/my/
statistics.aspx. Quantos 

“dias a zero” tens ainda de 
cachar para completar a tua 
própria grelha de 366 dias?

Cathy Hornback – Prying 
Pandora

GC3PWD3 Historien bag, 
Amalienborg Version 2

A minha experiência favori-
ta de geocaching em 2014 
foi inesperadamente teste-
munhar o render da guarda 
no Palácio de Amalienborg 
em Copenhaga, quando 
estávamos a devolver a 
GC3PWD3 ao seu esconde-
rijo. Era tão formal como o 
famoso render da guarda 
no Palácio de Buckingham, 
até nos chapéus de pele de 
urso, mas sem quaisquer 
multidões ou barreiras. Po-
deria ter chegado até um 

dos guardas e apertado a 
sua mão, mas decidi não 
o fazer porque estavam a 
carregar armas com baio-
netas.

Qual foi a tua experiência 
de geocaching favorita em 
2014? Espero que já tenhas 
planos para a superar em 
2015 ;) Tu devias partilhar 
comigo as tuas memórias 
e os planos futuros na pá-
gina do Facebook do Geo-
caching.

 

Annie Love

- G Love (Lackey)

Tradução por Bruno Gomes 
(Team Marretas)
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Há muito que vinha a cha-
tear a cabeça do meu pai 
para me levar ao 14 Years 
Geocaching - Sintra | Portu-
gal. E que argumento mais 
forte poderia eu ter se não, 
eu fazer anos no dia ante-
rior... Finalmente convenci o 
meu pai!

Por fim o dia chegou. Estava 
com uma mistura de ner-
vosismo e ansiedade, não 
queria que nada falhasse. 
Depois de confirmado tudo 
o que haveria para confir-
mar, lá nos fizemos à es-
trada. Eram 46 Km que nos 
separavam do tão esperado 
evento.

Mas antes, “apanhámos” 
o meu fiel amigo e compa-
nheiro de aventuras Rafae-
lalex, que me iria acompa-
nhar nesta jornada. Já se 

avistava a Serra de Sintra: 
estávamos mesmo a che-
gar. 

Carro estacionado e bem 
arrumado, lá nos dirigimos 
para o ponto de encontro. 
Mas antes três organizado-
ras apontavam para uma ca-
che que poderíamos regis-
tar (14 Years Geoacaching 
- [Mega 2014]). À chegada 
havia dezenas e dezenas de 
pessoas por todo lado, cen-
tenas e centenas de Tb,s e 
Geocoins. O dia prometia. E, 
não sei como, consegui re-
gistar todos os TB’s e Geo-
coins que me apareceram 
pela frente! Lá descobrimos 
o “Logbook” e registámos a 
nossa presença. Até agora 
estava a adorar!

Depois de explicada e iden-
tificada (iguais às tradicio-

nais com a exceção de ser 
necessário recolher um có-
digo para poder ser marca-
da como encontrada), lá fi-
zemos a nossa primeira Lab 
Cache. Estava a ser um dia 
cheio de experiencias agra-
dáveis e o evento quase que 
nem tinha começado.

Descobrimos no meio da 
multidão um amigo do meu 
pai (que passaria a ser meu 
também) António Costa 
(AKA Azimute). Dois dedos 
de conversa (ou terá sido 
uma mão?) e juntámo-nos 
ao grupo que se estava a 
compor, para que, tal como 
indicado no programa, pu-
déssemos fazer a ”Cami-
nhada pela Vila de Sintra”. 
Juntei me logo ao grupo da 
frente com o Rafael, lidera-
do pelo Nuno Veríssimo e 

pelo Monho. Chegados ao 
castelo, uma pequena pau-
sa para descansar as per-
nas (terá sido?) e mais dois 
dedos de conversa e umas 
quantas fotografias.

Estava na altura de regres-
sar. Mais uma vez lá nos 
juntámos ao grupo da fren-
te e depois de duas caches 
(PR2SNT - The view; PR2S-
NT - No trilho), juntámo-nos 
dessa vez ao pcostaphoto-
graphic…que grande erro!!! 
(estou a brincar). Pois bem, 
nem com GPS este homem 
se orientou. Acabámos por 
nos perder, ou melhor, se-
parar do grupo e ficou então 
decidido que dali seguiría-
mos para o GZ do evento. 
O Hanimal lá nos foi con-
tando as suas aventuras e 
ocupações pelo caminho de 

O Meu Melhor dia de 
Geocaching

Por André Dias
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regresso. À chegada, o Ha-
nimal lá nos deu a conhecer 
a Lackey Annie Love. Uma 
simpatia! Pois claro que não 
nos podia deixar de oferecer 
um TB (Geocaching HQ). E 
assim, lá esperámos pelo 
resto da malta.

Estava na hora do almoço. 
Lá fomos nós para o carro 
onde já tínhamos a marmita 
pronta para encher as barri-
guinhas. Estava a ser um dia 
incrível, cheio de experiên-
cias novas, só esperava que 
a parte da tarde fosse igual. 
Barrigas aconchegadas, lá 
voltámos à zona do Check 
In, para um Workshop de 
“Iniciação ao Geocaching”. 
Não sei se por esquecimen-
to se por mau planeamento, 
este não chegou a aconte-
cer! Esperámos então mais 

um pouco, e deslocámo-nos 
para o carro para uma via-
jem até ao CITO @ Pedras 
Irmãs [Sintra]. Depois de 
nos indicarem a nossa ta-
refa, lá metemos mãos ao 
trabalho e começámos a ar-
rancar as heras das árvores.

Todos trabalharam ardua-
mente e com afinco, e com 
tanta gente a ajudar, numa 
hora aquilo estava feito. 
Com o pouco tempo que fal-
tava, o pcostaphotographic 
lá nos levou a registar uma 
Earthcache (Weathering 
Heights - DP/EC17) e, en-
quanto fazia a manutenção 
duma cache sua (Cupressus 
lusitanica - Circuito da Pe-
ninha) , deu-nos permissão 
para registarmos a visita. 
Voltámos então para o local 

onde tínhamos deixado os 
carros.

Estava na hora do Flash 
Mob WWFM XI - Soap Bub-
bles Experience e tínhamos 
de nos apressar… Lá parti-
mos todos em grupo atrás 
do Fiat com a bandeira do 
geocaching, que nos guiou 
de volta ao GZ do evento. 
Agora a pé, todos prontos, 
lá partimos para o Palácio 
Nacional de Sintra. Pelo ca-
minho umas Labcaches para 
animar! Já no Flash Mob, foi 
engraçado ver toda a gente 
sentada nas escadarias do 
palácio a fazer bolhas de sa-
bão. Estava a ser divertido, 
as outras pessoas comple-
tamente baralhadas a olhar 
para nós, sem saber o que 
se passava. Mas, a festa iria 
acabar com um segurança 

a impedir-nos de continuar 
ali. Não podíamos fazer bo-
lhas de sabão!!! 

Começámos então a dis-
persar, como um Flash Mob 
manda, mas não sem antes 
tirar uma foto com a An-
nie Love. Porque ainda tí-
nhamos tempo fizemos as 
restantes Lab Caches que 
faltavam.

O que tenho para dizer é 
que é uma ideia inovadora 
e que nos proporcionou mo-
mentos extra de convívio e 
alegria e com containers à 
altura do que estava o Mega 
evento. Sem tempo para 
mais, e já com o estomago a 
apertar, estava na hora de ir 
para o “Jantar Convívio”.

Posso dizer que o jantar foi 
um pouco desapontante, 
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ficámos com o estomago a 

1/3, mas não era isso que 

iria estragar um dia ótimo 

como aquele. Em compen-

sação, teve-se uma ótima 

conversa e troca de impres-

sões com outros Geoca-

chers.

Com o estomago mais ou 

menos aconchegado, de 

mochilas às costas, lá nos 

preparámos para um per-

curso de 14 km a andar 

(Caminhada Nocturna na 

Serra de Sintra). Esperava-

nos um longo caminho pela 

frente. De lanternas nas 

mãos e nas cabeças lá nos 

pusemos a caminho pela 

serra a dentro, sempre com 

um carro colocado em pon-

tos estratégicos, caso fosse 

necessário ajuda extra: es-

tava integrado no percurso 

um longo PT. Nós, como es-

tava a ser hábito, juntámo-

nos ao grupo da frente.

No meio deste power trail 

houve tempo para mais 

duas caches extra Santa 

Eufémia da Serra [Sintra] 

e Lagoa Azul / Blue Lagoon 

[Sintra]. 

Chegou a uma altura da 

caminhada em que as per-

nas já pesavam e o cor-

po já cansava. Estávamos 

exaustos, tinha sido um dia 

longo. A caminhada chegou 

ao fim, no entanto, o amor 

e gosto pelo geocaching 

permitiu-nos, apesar do 

cansaço, fazer mais uma 

cache, Fonte do Rio da Bica. 

E assim terminava a nossa 

participação no Mega Even-

to de Sintra.

Este Mega surpreendeu-

me pela positiva. Conheci 

pessoas novas, a Lackey 

Annie Love, revi amigos e 

passei por novas e agra-

dáveis experiências. Sur-

preendi-me com as histó-

rias de alguns geocachers e 

agradou-me ver tanta par-

ticipação no Evento.

Foi um programa fantás-

tico. Adorei a caminhada 

pela Serra de Sintra, o con-

vívio com as pessoas, que 

se mostraram simpáticas 

e demonstraram amizade. 

Não tenho nada a apontar, 

e se algumas falhas exis-

tiram, não me cabe a mim 

criticar. Foi muito mais o 

bom do que o mau, por isso 

ficamo-nos pelo que cor-

reu bem, desde o CITO, ao 

Flash Mob, à Caminhada, 

tenho que agradecer aos 

organizadores e aos geoca-

chers que conhecei, por me 

terem proporcionado este 

dia cheio de emoção e que 

ficará retido na minha me-

mória como um dos melho-

res dias de geocaching da 

minha vida.

André Dias

 - André&Paulo
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Toda a gente consegue 
abrir uma porta com uma 
chave mas… e se não tive-
res fechadura?

O que fazer quando a cha-
ve para sair está dentro da 
nossa cabeça?

O Puzzle Room (http://www.
puzzleroom.pt) baseia-se 
no conceito dos “Escape 
Room”, concebido para gru-
pos de 2 a 5 pessoas, em 
que vais ter 60 minutos 
para sair de uma casa cheia 
de surpresas onde ficaste 
fechado. Terás de resolver 
quebra-cabeças, charadas, 
encontrar pistas e utilizar 

toda a tua imaginação e ca-
pacidade intelectual para 
conseguir, passo a passo, 
avançar até conseguires de-
cifrar o último desafio que 
te irá fazer sair. Aqui a força 
não te leva a lado nenhum.

Como pano de fundo, todos 
os desafios da Puzzle Room 
têm como fio condutor a 
história de Lisboa e as suas 
maravilhas.

O preço do jogo é de 40€ 
(por grupo), de segunda-fei-
ra a quinta-feira, e de 50€ 
(por grupo) de sexta-feira a 
domingo e feriados. Se não 
tiveres com quem jogar, fala 
o Puzzle Room porque exis-

tem mais pessoas como tu. 
Queres uma maneira me-
lhor de conheceres novas 
pessoas?

Estamos abertos, median-
te reserva, das 12h:00 às 
00h:00 de segunda-feira 
a sexta-feira e das 09h:00 
às 00h:00 aos sábados, do-
mingos e feriados.

Se as horas disponíveis não 
dão para ti, fala com a Puz-
zle Room… Vocês resolvem 
as charadas, nós resolve-
mos os vossos problemas.

Para saberes todas as nos-
sas novidades, promoções 
e desafios, segue-nos no 
[url=http://www.facebook.

com/puzzleroomlisbon]Fa-
cebook[/url]. 

Let’s Play?

O GeoPT celebrou esta se-
mana uma parceria com a 
Puzzle Room, que promete 
desafiar todos os nossos 
utilizadores a passar uma 
hora, bem diferente do nor-
mal, no coração da Baixa de 
Lisboa.

Diversão, entre-ajuda, ami-
zade e surpresas, são alguns 
dos objectivos propostos 
pelo mais recente Escape 
Room da capital. Enigmas, 
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charadas e puzzles são os 
principais ingredientes, e 
segundo afirmam os pro-
motores do Puzzle Room, 
“muito poucos conseguirão 
escapar da casa, trazendo 
consigo o mapa escondido. O 
desafio está apenas ao alcan-
ce dos melhores”.

Como geocachers que so-
mos, nada tememos e cha-
radas é o nosso dia-a-dia, 
por isso, desafiamos todos 
vós a visitarem a Baixa Lis-
boeta e provarem que são 
os melhores dos melhores. 
Segundo nos disseram, até 
pode ser que saiam com 
um prémiozinho debaixo do 

braço para recordação d’O 
Assalto (nome do primeiro 
jogo Puzzle Room)

Convidamos todos a visi-
tarem o site www.puzzle-
room.pt, o conceito e a his-
tória que vos espera.

No Facebook (http://www.
f a c e b o o k . c o m / p u z z l e -
roomlisbon), podem tam-
bém encontrar algumas 
pistas adicionais ou infor-
mações úteis. Não esquecer 
de fazer LIKE :)

Para usufruíres de um fan-
tástico desconto de 10% 
(por grupo), basta inseri-
res o código GEOPT2015 
aquando da tua reserva e 

depois enviares uma có-
pia do cartão por mail para 
info@puzzleroom.pt, junta-
mente com o comprovativo 
de pagamento. Caso optes 
por pagamento em dinheiro, 
deverás apresentar o cartão 
ao Game Master que te re-
ceber. 

Basta apresentar um cartão 
GeoPT por equipa para be-
neficiares do desconto de 
10%.

Este desconto não acumula 
com outras promoções em 

vigor
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