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EntrEvista dE carrEira...
Hulkman, geocacher desde 2006, pai do IAAN e seus derivados, 
faz a retrospectiva da sua carreira no geocaching nacional para 
a geomagazine. A não perder!
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EntrEvista HistÓrica
pmateus21 é um geocacher registado desde 2002, e um dos 20 pri-
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Editorial
por Rui Duarte

Editorial... editorial... Bem, 
em boa verdade não pos-
so escrever este editorial 
sem: primeiro, agradecer 
ao Filipe o convite para que 
assumisse o lugar deixado 
vago pelo Gustavo, à fren-
te da Geomagazine (um 
grande voto de confiança, 
visto que nem sequer nos 
conhecemos pessoalmen-
te), e segundo, agradecer a 
todos (friends and foes) que 
de uma forma ou de outra 
acabaram por inadverti-
damente me trazerem até 
aqui. A vida é feita de coisas 
estranhas e, aparentemen-
te, o geocaching ainda mais!

Adiante... estou a escrever 
ao mesmo tempo que as-
sisto à revelação das Geo-
caches nomeadas dos Pré-
mios GPS 2014 no Geopt e 
sendo eu critico em relação 

a muitas das caches que 
acabam por cair no saco 
das nomeadas, assumo que 
ando sempre com as fina-
listas (pelo menos com as 
“tradicionais” e “multis”) no 
meu GPS e que considero 
uma excelente bitola para o 
tal de “Geocaching de Qua-
lidade” quando vou para 
fora de portas... fui propo-
sitadamente verificar as 
51 caches que já encontrei 
pertencentes a esse lote e, 
excepção feita a umas pou-
cas que não chegam sequer 
a uma mão cheia, as res-
tantes são porreiras.

Mas nem é isto que me está 
a ocupar o pensamento, é 
ver a lista das pessoas que 
estão ligadas no Fórum, in-
teressadas nos resultados 
desta iniciativa. 

Ao longo da primeira me-
tade de 2014 (e durante os 
primeiros meses da segun-
da) ouvi da boca de vários 
“geocachers de referência”, 
normalmente acarinhados 
pela comunidade, o tal de 
enfado crescente em rela-
ção ao geocaching, aque-
la coisa de que “isto não é 
para mim”, “estou saturado 
disto”, “se isto continua as-
sim, também me deixo dis-
to”, etc.

Nos últimos meses do ano 
transacto e nestes primei-
ros de 2015, exactamente o 
contrário... é só boas ideais 
para (re)animar o panorama 
(algumas já reveladas, mui-
tas outras no segredo dos 
deuses) e só pessoal cheio 
de vontade de fazer e acon-
tecer! Talvez o Joaquim Sa-
fara, com os seus balanços 

de final de ano tenha mos-
trado que as tendências se 
estão a alterar, revertendo 
alguns números actuais 
para valores equiparados 
ao final da “Época de Ouro” 
e tal tenha mostrado que 
afinal “Isto ainda não está 
para fechar!”. Ver uma lista 
recheadas de nomes a que 
associo imediatamente a 
esse tipo de experiências, 
deixa-me com alguma ex-
pectativa para o resto das 
iniciativas de que tenho ou-
vido falar!

Espero que este seja o ano 
em que se instala este sen-
timento de mudança po-
sitiva na generalidade dos 
geocachers, principalmente 
naqueles que nos vão pro-
porcionando oportunidades 
para procurar caches com 
“Guê” Grande.
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VESTE A CAMISOLA
Na nossa loja online, tens diversos 
modelos de t-shirts, sweats, chapéus, 
�tas de pescoço e patches Geopt. 
Adquire já o teu em:

http://loja.geopt.org



Além Fronteiras

Geocaching na Escandinávia

Por anasofiazevedo e n@vegante
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Dinamarca, Suécia e Noruega 
2014

Aproveitar 15 dias para via-
jar pela Escandinávia… an-
dámos meses a ansiar e a 
planear esta viagem, e o que 
é que queríamos fazer de di-
ferente das viagens que rea-
lizámos anteriormente.

Com cerca de duas semanas 
disponíveis, e sendo que já 
conhecíamos a Finlândia, op-
támos desta vez por planear 
o nosso passeio pela Dina-
marca, Suécia e dando um 
pulinho à Noruega para picar 
o mapa de países visitados! 
Visto que tínhamos bastante 
tempo disponível, decidimos 
dedicar a maior parte dele a 
conhecer melhor a Suécia. A 
ver algo mais que as princi-
pais cidades e a ir em bus-
ca dos segredos e recantos 
escondidos do país, certos 
que nos iríamos deparar com 
paisagens idílicas e ambien-
tes fantásticos, mais do que 
se permanecêssemos unica-
mente nos centros urbanos.

Começámos esta nossa via-
gem pela Dinamarca. Che-
gámos a Copenhaga via ae-
roporto. Dirigimo-nos para 
o hotel onde ficámos insta-
lados, mesmo no centro da 
cidade. Gerindo o tempo que 
dispúnhamos para visitar a 
cidade, guiámo-nos pelos 

pontos turísticos mais em-
blemáticos, como forma de 
conseguirmos conhecer o 
que de melhor Copenhaga ti-
nha para nos oferecer. Como 
complemento quase impres-
cindível, o nosso GPS com as 
caches da cidade que contá-
vamos que nos mostrassem 
algo mais...

Copenhaga, como boa ci-
dade escandinava, primava 
pela limpeza e organização. 
Desde a baixa da cidade aos 
jardins na periferia, tudo era 
impo, organizado e apelativo. 
Nesta cidade encontrámos 
caches tradicionais, uma 
virtual e uma earthcache… 
colocadas estrategicamente 
em locais históricos, algu-
mas no seu próprio nome 
nos indicavam que se tra-
tavam de locais emblemá-
ticos, tais como a sequência 
de caches “Local landmarks” 
que nos levaram a conhecer 
alguns dos pontos principais 
da cidade, tal como o próprio 
nome indica. A “Local land-
marks #1: little mermaid” 
[GCR5F6] foi uma das ca-
ches mais favoritadas (mais 
de 400 favoritos) que encon-
trámos, devido ao local que 
nos mostra, a famosa está-
tua da pequena sereia, mes-
mo junto ao mar. Também 
a “Local landmarks #2: Ni-
yhaven” [GCR4M5] nos deu 

uma perspectiva diferente da 
paisagem neste bairro típico 
ao longo do canal, mesmo no 
centro da cidade. Este owner 
ainda nos levou a conhecer 
Nyboder, um bairro de casas 
típicas, fora do centro da ci-
dade, que bem valeu a pena 
conhecer… e que se não fos-
se a cache, certamente que 
não iríamos ter essa possi-
bilidade! 

Como não podia deixar de 
ser, em terras de Hans Ch-
ristian Andersen, uma cache 
dedicada a este famoso au-
tor não podia ficar para trás: 
“HCA 1875” [GCN62P]. Na 
praça junto à Câmara Mu-
nicipal de Copenhaga en-
contrámos a homenagem 
a este senhor, na forma de 
uma nano cache muito di-
fícil de encontrar e de logar, 
onde ainda tivemos o prazer 
de travar conhecimento com 
outros geocachers!

A cache virtual “1807” 
[GCP9XQ] e a earthcache 
“Agpalilik” [GC3B685] fize-
ram-nos olhar para alguns 
pormenores com mais aten-
ção, ganhámos ainda no co-
nhecimento que adquirimos 
da cidade, a nível histórico e 
a nível geológico!

Por fim, não podíamos deixar 
de fazer referência a uma ca-
che tradicional que nos deu 

um prazer imenso a fazer… 
a “Who is obsessed? Do not 
log this cache” [GC10WV8], 
com uma listing impecável 
com que muitos de nós cer-
tamente se identificam e que 
ainda nos arrancou algumas 
gargalhadas… e claro que ti-
vemos de a logar… se lerem 
a listing percebem!

Visitada Copenhaga, com 
duas grandes caminhadas 
de mais de 10km, mas com 
vontade de visitar a restan-
te Dinamarca, lá arrancámos 
em direcção a Malmö, Suécia 
via ferroviária, atravessando 
o Öresund.

Cidade pequena e agra-
dável, repleta de cidadãos 
simpáticos e acolhedores, 
facilmente visitável em um 
dia ou dois. Nós optámos 
por ficar um dia, que foi su-
ficiente para conhecermos o 
essencial da cidade e os seus 
principais pontos de interes-
se. Sendo a Suécia um dos 
países com maior número de 
caches colocadas por km2, o 
nosso roteiro de geocaching 
teve de ser cuidadosamen-
te planeado. Assim, centrá-
mo-nos exclusivamente nas 
caches colocadas nos locais 
que pretendíamos visitar. 
Em Malmö encontrámos 
apenas caches tradicionais, 
com especial destaque para 

“Esta viagem, em termos de geocaching 
trouxe-nos algo de muito bom. Mais 

que os containers, foram os locais, as 
paisagens, as pessoas que o geocaching 

nos mostrou.”
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o Kungsparken e para os re-
cantos que as três caches lá 
colocadas nos permitiram 
encontrar, nomeadamente 
a MB #73 – The royal pain-
ter [GC1R3VC] colocada num 
ponto muito belo e estratégi-
co do jardim.

De Malmö avançámos em 
direcção a Estocolmo. Uma 
viagem de comboio com a 
duração de cerca de 6h dei-
xou-nos no centro da cidade. 
Alojados a 2km do centro da 
cidade, num jardim bastante 
bonito (Vanadislunden), os 4 
dias em que aqui permane-
cemos permitiram-nos co-
nhecer bastante bem toda a 
cidade. Usámos os transpor-
tes públicos para nos mover-
mos com maior celeridade 
e conforto, visto que as dis-
tâncias ainda eram conside-
ráveis, o que se revelou uma 
excelente opção. Contrastan-
do com Copenhaga e Malmö, 
Estocolmo já não era cidade 
que primasse pela organiza-
ção e limpeza características 
da típica Escandinávia assim 
que saíamos fora do gran-
de centro histórico. Mesmo 
assim, uma cidade bastante 
bonita, repleta de história, 
com monumentos e edifícios 
muito característicos, ladea-
dos pelos canais que em tan-
to embelezam a paisagem.

Começámos por visitar Grö-
na Lund, e a península que 
acolhe a maior parte dos 
museus. Visitámos o mítico 
Skånsen Museum, um mu-
seu ao ar livre que retrata 
toda a Suécia e recria as vá-
rias zonas do país de acordo 
com a sua geologia e bio-
logia características. Neste 
museu pudemos responder 
às questões para a earth-
cache “Skansens Rock and 
Ore Collection” [GC2CN7A]. 
Imperdível também era o fa-
moso ABBA Museum… uma 
visita que nos levou a viajar 
no tempo até à época áurea 

da famosa banda sueca, um 
local que transborda músi-
ca e brilho… valeu muito a 
pena a visita! Ainda nesta 
zona encontrámos uma ca-
che bastante favoritada, pelo 
seu container. “Korkat vär-
re/ a corky one” [GCTN5W] 
tinha de facto um contai-
ner bastante original para o 
que encontrámos em toda 
a Suécia, no entanto, já bas-
tante utilizado nas caches 
portuguesas em ambientes 
urbanos. Percorremos toda 
a cidade alternando o uso 
de transportes públicos com 
caminhadas. Tivemos ainda 
a oportunidade de fazer uma 
das já raras webcam caches, 
a bastante antiga “Keep an 
eye on the road” [GC50A5] 
localizada num local bastan-
te movimentado junto à es-
tação ferroviária da cidade. 
Com muita pena nossa não 
conseguimos encontrar a ca-
che “OTTT #2 – Changing of 
the guard” [GC1DBG5], míti-
ca na cidade e também bas-
tante favoritada, infelizmen-
te tinha sido alvo de muggles 
na data que por lá passámos. 
Estes dias na cidade foram 
suficientes para conhecer a 
cidade, os seus pontos de in-
teresse e mais alguns recan-
tos escondidos que o geoca-
ching nos mostrou.

Os restantes dias desta via-
gem era o que mais ansiá-
vamos. No último dia em 
Estocolmo alugámos um 
carro e seguimos em modo 
de roadtrip num circuito de 
cerca de 1300km pelo inte-
rior da Suécia. Planeando o 
percurso, decidimos fazer 
paragens estratégicas nos 
locais que mais nos inte-
ressavam e ficar alojados 
em cabanas de Campings 
ao longo do trajecto. Acabá-
mos por nos decidir por um 
percurso que começava por 
Mariefred, depois Eskilstu-
na,  Arboga, Örebro, Karlstad 
(onde ficámos alojados uma 

noite), Arvika, Kongsvinger 
(Noruega), Torsby (onde ficá-
mos também alojados uma 
noite), Malung, Falun, Gävle 
(onde ficámos a última noite), 
Uppsala, regressando depois 
a Estocolmo. 

Chegados a Mariefred de-
parámo-nos com imagens 
divinais nesta pequena cida-
de. O seu castelo imponente 
à beira de água dominava 
a paisagem, num ambiente 
bastante cuidado. A cache 
Slottsrundan #2 Gripsohlms 
[GC4149T] dedicada a este 
castelo, homenageava-o na 
perfeição. Esksiltuna e Ar-
boga, pequenas povoações, 
muito limpas e organizadas, 
aparentemente pouco po-
voadas (ou pelo menos foi o 
que nos transpareceu), onde 
pudemos contar com poucas 
caches, colocadas nos locais 
mais dominantes, o que nos 
facilitou imenso a selecção do 
que queríamos conhecer. Já 
em Örebro, uma cidade bem 
maior, com a sua paisagem 
dominada por um caracte-
rístico castelo do século XIII, 
permanecemos mais tempo 
para conhecer. Não pudemos 
deixar de encontrar a cache 
“Örebro Slott” [GCK37R], 
mesmo junto a este castelo, 
que nos deu um panorama 
diferente do mesmo. Aqui ti-
vemos a oportunidade de fa-
zer mais uma webcam cache, 
“Webcam Stortorget Örebro” 
[GC5A57] numa movimenta-
da praça onde os locais con-
vivem. O clima permitiu-nos 
observar exatamente isso: 
a forma como os nórdicos 
aproveitam as poucas ho-
ras de sol que têm em locais 
como este… Uma cidade que 
gostámos bastante. Mas o 
tempo escasseava…

Dirigimo-nos então para 
Karlstad, mais propriamente 
para o Camping onde iría-
mos ficar alojados, locali-
zado a poucos quilómetros 

do centro da cidade. Este 
camping, para nós um local 
idílico, localizado à beira de 
um lago, ladeado por flores-
tas… paisagens maravilho-
sas, que adorámos poder 
apreciar. Dentro da área ao 
ar livre deste camping exis-
tia um powertrail que com 
muita pena nossa não com-
pletámos, pois eram mais de 
30km em percurso pedestre 
e o tempo que dispúnhamos 
não nos permitia, no entan-
to, encontrámos as primei-
ras seis caches [da 0 à 5 - da 
GC3GGW4 à GC3GGZH] do 
powertrail SK… e que pai-
sagens! Qualquer uma des-
tas caches merece votos de 
favorito pelas localizações 
fantásticas e pelas paisa-
gens inigualáveis! Mais uma 
vez, o clima permitiu-nos ver 
esta zona debaixo de um sol 
resplandecente que aquecia 
os dias de Outono que já tei-
mavam em arrefecer. Após 
o anoitecer fomos conhecer 
a própria cidade de Karlstad. 
Conhecida como a terceira 
maior cidade da Suécia e um 
grande centro empresarial, 
efetivamente à noite não nos 
mostrou mais do que uma 
cidade com pouco ou quase 
nenhum movimento. Ain-
da assim, algumas caches 
colocadas nos locais mais 
emblemáticos, tais como a 
“Karlstads Domkyrkan” [GC-
50TGD], guiaram-nos de for-
ma mais eficaz.

No dia seguinte, malas feitas, 
cabana limpa e check-out 
completo, ainda nos perde-
mos à beira daqueles belos 
lagos antes de seguirmos 
viagem para Arvika. Depois 
de uma curta viagem de cerca 
de 1h lá chegámos a esta pe-
quena e bela cidade. Debaixo 
de um sol radioso mas de um 
frio e vento gélidos, lá a per-
corremos a pé. Encontrámos 
pequenas ruas de comércio, 
zonas pedestres, jardins à 
beira rio, com uma popula-12

GEO
MAG.



13

GEO
MAG.



14

GEO
MAG.



15

GEO
MAG.



GEO
MAG.

16

Fevereiro 2015  - eDiÇÃo 13

ção extremamente simpática 
que nos ajudou na tradução 
da dica da cache “Torget” 
[GC4E343], mas que infe-
lizmente acabámos por não 
encontrar. Este DNF permi-
tiu-nos, no entanto, contac-
tar com a população da cida-
de e apreciar um pouco desta 
praça central, pequena mas 
movimentada. Saindo desta 
agradável e acolhedora cida-
de, seguimos em direcção à 
Noruega. Passada a fronteira 
entre os dois países, fizemos 
uma paragem num parque 
de merendas para o almoço 
antes de retomarmos à es-
trada. O nosso destino era 
Kongsvinger. A caminho, pela 
estrada à beira rio pudemos 
apreciar mais belas paisa-
gens que nem as centenas 
de fotografias tiradas chega-
ram para imortalizar. Ainda 
de caminho, as caches Glåm-
dal [GC43P9W] e Gjøken 
[GC43P9P] ficavam à beira 
da estrada e já nos vinham a 
suscitar curiosidade desde o 
planeamento da viagem de-
vido ao elevado número de 
favoritos. E as expectativas 
não foram defraudadas. Na 
cache Glåmdal encontrámos 
um container muito explícito 
já no meio da floresta, mas 
com segredos e técnica para 
se conseguir abrir e chegar 
ao tão desejado logbook. Já 
na Gjøken, o container esta-
va bastante dissimulado no 
ambiente e um pequeno erro 
nas coordenadas ainda nos 
levou a procurar em sítios er-
rados. Mas após insistência 
lá demos com um “à altura” 
do local.

A rápida passagem pela No-
ruega deu-se apenas por 
Kongsvinger, uma pequena 
cidade à beira rio. As caches 
existentes nos locais leva-
ram-nos a locais emblemáti-
cos, como a igreja que domi-
na a paisagem da cidade com 
a “Vinger Kirke” [GC2M5VQ], 
mas também a locais muito 

interessantes que não des-
cobriríamos se não fosse o 
geocaching a guiar-nos até 
lá, como o monumento aos 
soldados noruegueses du-
rante a guerra napoleónica, 
localizado fora do centro da 
cidade, com acessibilidade 
reduzida e sem referência ao 
mesmo nos guias turísticos, 
com a cache “Kongsvinger 
befestninger – Se til høyre” 
[GC2GMB5]. 

Saindo do centro de Kongs-
vinger, dirigimo-nos nova-
mente para a Suécia com 
destino a Torsby, onde iría-
mos ficar alojados mais uma 
noite. O percurso até esse 
destino foi feito por estre as 
florestas e as montanhas 
que dividem os dois países. 
Uma viagem de cerca de três 
horas, mas com paisagens 
de cortar a respiração. Atra-
vessámos a famosa fronteira 
Noruega-Suécia, onde não 
existe nenhuma fronteira 
física, apenas escassos me-
tros de floresta “cortada” em 
linha recta, a dividir os dois 
países, como que uma fron-
teira virtual. A cache neste 
famoso local “Svensk-Nor-
ska Grånsen” [GC4NAMQ] 
teve igualmente de ser en-
contrada, não sem antes dar 
luta, pois o sinal de GPS não 
era o melhor e fomos varia-
díssimas vezes encaminha-
dos para locais errados…

Torsby foi mais uma cidade 
que nos agradou imenso. 
Já de maiores dimensões, 
mas igualmente acolhedora, 
foi um local onde tivemos a 
oportunidade de ver os ani-
mais selvagens no seu ha-
bitat natural, mas em plena 
comunhão com a população 
residente, junto da cache 
“Hängbro” [GC21205], loca-
lizada numa ponte suspen-
sa. Na periferia desta cidade 
ficava localizado o nosso 
camping, onde permanece-
mos uma noite numa caba-

na inserida numa paisagem 
magnífica de reserva flores-
tal. Ficou a vontade de voltar 
a conhecer esta zona noutra 
altura do ano, nomeadamen-
te no Inverno, por ser uma 
zona muito com resorts de-
dicados a desportos de In-
verno de todos os tipos.

Seguimos então por entre 
as florestas até às peque-
nas povoações de Malung e 
Falun, onde ficámos apenas 
de passagem. O vento, chuva 
e frio não nos possibilitaram 
passeios longos, infelizmen-
te. Até chegarmos a Gävle, 
este caminho foi marcado por 
caches tradicionais a marcar 
cada povoação, bem como 
dois powertrails correspon-
dentes aos percursos de dois 
autocarros, as “Lijne 57” e 
“Lijne 68”. Caches colocadas 
nas paragens dos respetivos 
autocarros, sempre os mes-
mos containers e mesmo lo-
cal escolhido ao longo de de-
zenas de quilómetros. Este 
mesmo percurso foi marcado 
pelas caches à beira da es-
trada, com especial nota para 
muitos “TB-Hotéis” de varia-
díssimas formas que pude-
mos visitar e participar com 
troca de trackables. Já Gävle 
foi uma cidade que nos ficou 
no coração. As pessoas su-
per simpáticas e acolhedoras 
tornaram a nossa passagem 
por ali ainda mais agradável. 
Enquanto cidade não nos 
mostrou nada de novo, mas 
foi com esta população que 
aprendemos muito acerca da 
história desta cidade, da vida 
desta população no Inverno, 
sentimentos e dificuldades 
que sentem… e que pude-
mos também falar um pouco 
acerca da nossa realidade.

O próximo destino (e último) 
era Uppsala. Cidade universi-
tária por excelência, destino 
turístico relativamente perto 
de Estocolmo, onde necessi-
taríamos de mais que umas 

horas para poder conhecer 
convenientemente… mas 
os horários e obrigações de 
aeroporto fizeram com que 
acelerássemos esta visita 
para pouco mais que umas 
horas. Não pudemos deixar 
de visitar a Catedral e a sua 
cache “Templum Catedrale 
Uppsaliense” [GC14QK5]. O 
regresso ao Aeroporto de Ar-
landa foi rápido e o final das 
férias já estava próximo.

O voo de regresso a Portugal, 
com escala em Genéve ainda 
nos permitiu sair do aeropor-
to um bocadinho e ir “mesmo 
ali ao lado” fazer uma cache 
num jardim… pois tínhamos 
que pintar também o mapa 
da Suíça. 

Esta viagem, em termos de 
geocaching trouxe-nos algo 
de muito bom. Mais que os 
containers, que não foram 
nada de muito diferente do 
que encontramos em Portu-
gal, foram sim os locais, as 
paisagens, as pessoas que o 
geocaching nos mostrou. To-
dos esses ganhos fazem com 
que os smiles no nosso mapa 
tenham um grande sorriso 
real por trás, marcado por 
muitas memórias, recorda-
ções e aventuras que foram 
o melhor que poderíamos 
ganhar. 

Mais uma vez, o geocaching 
enquanto nosso guia nas 
férias, foi essencial para o 
planeamento, e muito im-
portante a cada dia que pas-
sava. Saímos destas férias 
pessoas muito mais ricas!

Texto / Fotos :

Ana Sofia (anasofiazevedo), 
Victor (n@vegante), com 
a companhia do Ricardo 

(RCorreia) e da geocacher r@
tinho com 28 semanas de 
gestação e ainda na barri-

guinha!
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Aldeias Históricas
Aldeia da Pena

  Por Flora Cardoso
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A aldeia da Pena fica a 20Km 
de São Pedro do Sul (Viseu). 
Para se chegar à Pena, uma 
aldeia típica de xisto com 10 
casas de habitação, situada 
num vale profundo da Serra 
de São Macário, é essencial 
passar por São Pedro do 
Sul e tomar depois a estra-
da que encaminha para a 
Pena. A descida é íngreme 
e na estrada só passa um 
carro de cada vez, apesar 
de ter dois sentidos. Perdi-
da no fundo dos montes, no 
coração do maciço da Gra-
lheira, a Pena situa-se na 
freguesia de Covas do Rio. 
Aninhada no fundo do vale, 
a aldeia confunde-se com a 
natureza envolvente, num 
cenário que impressiona! O 
típico casario de xisto e ar-
dósia observa-se logo des-
de o cimo do monte, ofere-
cendo um panorama único e 
inspirador.

A zona é agreste, de tal 
forma que sobre a aldeia 
domina a sombra, já que o 

sol chega ao casario apenas 
poucas horas por dia. A fal-
ta de “luz natural”, principal-
mente no inverno, confere a 
este local uma beleza sin-
gular. 

Aqui a palavra “isolamento” 
toma todo o seu sentido: a 
reduzida acessibilidade di-
tou a sina à Aldeia da Pena, 
que chegou a estar pratica-
mente despovoada. A loca-
lidade ganha contudo uma 
nova esperança quando um 
jovem casal decide trocar o 
conforto dos hábitos citadi-
nos por um ambiente mais 
saudável, em meio rural: 
com a abertura da Tasca Tí-
pica do Pena, a aldeia ganha 
um novo fôlego, os cami-
nheiros e visitantes passam 
a fazer uma paragem obri-
gatória no simpático esta-
belecimento onde a rece-
ção é sempre acolhedora e 
calorosa. Os petiscos têm o 
sabor da tradição; sobre as 
mesas de xisto não faltam 
iguarias, e quem vier com 

tempo e disposição tam-
bém levará consigo alguns 
segredos e histórias bem 
contadas, como “A lenda do 
Morto que Matou o Vivo”.

Sem acessos rodoviários, 
os mortos da aldeia da Pena 
eram transportados em 
ombros num esquife (uma 
espécie de caixão) até ao 
cemitério de Covas do Rio. O 
trajeto entre estas duas al-
deias é bastante acidentado 
e numa dessas viagens, o 
insólito ocorreu e o azara-
do que carregava a parte de 
trás do caixão escorregou 
e este caiu-lhe na cabeça, 
matando-o, dando assim 
origem à história do morto 
que matou o vivo.

Em Maio de 2007 o Eterlu-
sitano colocava a primeira 
cache, ainda ativa, na aldeia 
da Pena. Aldeia da Pena I 
[GC14XQQ], seria a primei-
ra de uma série de quatro 
caches irmãs, escondidas 
em locais estratégicos com 

vistas de cortar a respiração 
nas escarpas e montes cir-
cundantes à Aldeia. 

Já em 2009, a Silvana convi-
dava os geocachers a visitar 
o Túmulo do Homem Morto 
com a cache Le village de la 
plume [GC1P5F4], enquan-
to os Geo d’Arc & Cache_
Busters são categóricos: 
Vale a Pena [GC1T9DE].

Por todas estas razões, e 
mais algumas que apenas 
se podem sentir e apreciar 
no local, vale a pena ir à 
Pena! 

Fica o convite à descoberta!

Fontes:

www.guiadacidade.pt 

www.aldeiasportugal.pt

www.solagasta.com

Texto / Fotos

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Como provavelmente já vi-
ram no editorial, a GeoMa-
gazine conhece um novo 
editor. Colaborador há já 
várias edições, RuiJSDuar-
te é também um nickname 
familiar para alguns pela 
sua participação regular a 
nível do portal GeoPT, quer 
nos fóruns, quer assinando 
os seus “Instagram Highlig-
ths”. Mas afinal quem é este 
geocacher? Registado em 
Geocaching.com desde Ja-
neiro de 2010, conta já com 
mais de 3200 caches en-
contradas e 50 escondidas.

Mas um geocacher é muito 
mais do que mera estatísti-
ca ou do que a informação 
que consta no seu perfil. Os 
seus gostos, os seus objec-
tivos, as suas motivações 
definem a sua forma de 
estar no jogo. Que melhor 
maneira então de conhecer 
o geocacher por trás do nick 
do que conhecer o seu Geo-
caching, de A a Z? 

Através das suas próprias 
palavras, o Geocaching de 
A a Z desta edição preten-
de dar a conhecer a forma 
como o RuiJSDuarte vê e 
sente o seu próprio geo-

caching, directo e sem ro-
deios. Um perfil retratado e 
definido pelo próprio, para 
todos aqueles que o dese-
jem conhecer, de A a Z.

A - Amigos, dificilmente 
acreditaria que faria amigos 
nesta actividade, já que ge-
ralmente faço geocaching 
sozinho e de semana. E no 
entanto eles aí estão, mes-
mo não sendo muitos serão 
certamente dos Bons! :)

B - Botas, tenho vários pa-
res que vou utilizando con-
forme o tipo de terreno, as 
condições climatéricas e a 
distância que pretendo per-
correr.

C - Cabos, já há muito tempo 
perdi a conta ao número de 
cabos dos aparelhos rela-
cionados com o Geocaching 
que tenho espalhados pela 
casa e pelo carro. o certo é 
que quando necessito de 
algum em particular, não o 
encontro em lado nenhum!

D - DNF´s em barda e à bru-
ta! Quem já não teve um 
daqueles dias em que pa-
rece que o raio das caches 
não querem dar um ar da 

sua graça? O meu primeiro, 
na #Alto da Pena. Por ter 
visto a cache no seu poiso 
julguei que podia fazer o 
Found it, isto apesar de não 
a ter alcançado! heheheh

E - Editor da Revista!? 
Quem diria hein? Cinco anos 
depois de me registar em 
Geocaching.com, cá esta-
mos... vamos ver o que sai 
daqui!

F - Fotografias, muitas fo-
tografias nos logs, pois 
claro! Só tenho pena de 
não ter, nem uma máquina 
fotográfica em condições 
nem grande jeito para a 8ª 
Arte.

G - Gonçalo Lobato aka Ar-
quelobo. O primeiro Geo-
cacher que conheci propo-
sitadamente (já me tinha 
cruzado com um ou dois) 
para uma “cachada”... ex-
celente passeata pela zona 
da Samarra realizada mais 
de dois anos depois de me 
iniciar nestas andanças.

H - “aHaaa... então tu é que 
és o RuiJSDuarte?!”, foi a per-
gunta/expressão que mais 
ouvi durante alguns meses 
(anos?!) cada vez que co-

nhecia um novo geocacher. 
Curiosamente e contra 
as previsões do CLCortez, 
nunca com resultados ne-
fastos! :D

I - Informação nas páginas 
das caches... Informação 
relevante e Atributos cor-
rectos! Mais de meio cami-
nho andado para o sucesso 
de um passeio “geocachia-
no”!

J - JH71... aquele momento 
em que nos apercebemos 
que o nosso antigo vizinho, 
mais irmão que amigo, faz 
parte da pandilha “geoca-
chiana”. Bam!

K - KGB, Mossad e outras 
organizações do género... 
às vezes, muitas vezes, pa-
rece mesmo que estamos 
no meio de um jogo de in-
trigas, interesses, e de que 
vale tudo. Licença para ma-
tar ou destruir, desde que 
dê direito a mais um sorriso 
no mapa.

L - Listings, algumas, ver-
dadeiras Obras de Arte, 
outras, no extremo opos-
to... mas todas para serem 
lidas com atenção. Quem é 
que nunca teve dificuldades 

Geocaching de A a Z
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em encontrar uma cache ou 
um caminho, apenas para 
chegar a casa e ver que na 
listing estava tudo mais que 
explicado?!

M - Manhã, se possível de 
manhãzinha mesmo... há 
coisa melhor que um pas-
seio a pé ou de bicicleta em 
busca de tupperwares logo 
pela fresca? Apanhá-los 
ainda meio a dormir que até 
nos saltam para as mãos 
com o susto.

N - Não destruas; Não te 
apresses; Não alteres; Não 
ofendas; Não copies; Não 
inventes. São apenas al-
guns dos Mandamentos do 
Geocaching e vale sempre a 
pena relembra-los! O quê?! 
Ainda nunca tinhas ouvido 
falar nisto?! GOOGLE IT!!!

O - Organização. Graças 
a dEUS pelas apps, tools, 
fieldnotes, pocketqueries e 
afins pelo auxílio que nos 
dão na organização de pas-
seios, objectivos e listas de 
geocaches. É casa vez mais 
difícil viver sem estas pe-
quenas grandes ajudas!

P - Pequenas Rotas, “não 
excedem os 30 km de exten-
são ou menos de uma jorna-

da a percorrer, e são sinaliza-
dos a amarelo e vermelho.”. 
O ideal para aliar o Geoca-
ching ao Pedestrianismo, 
geralmente circulares dão o 
mote para óptimas Multica-
ches! ;)

Q - “Quero!” expressão mais 
lida/ouvida cada vez que se 
fala/escreve sobre AQUE-
LAS caches, as Mítico-épi-
cas, que teimam em apa-
recer nas nossas pesquisas 
mas ficam sempre longe 
demais, alto demais, fundo 
demais, demais... :) ...

R - Respeito ou a falta 
dele... O que levará alguém 
a julgar ter o direito de es-
tragar a brincadeira aos ou-
tros?! Se não gostam, não 
comam, se mesmo assim 
quiserem dar uma trinca, 
não desperdicem nem es-
traguem... poderá vir atrás 
quem goste. O registo tam-
bém serve para se dizer que 
não achou grande coisa, se 
feito com Respeito.

S - As S.I.G.L.A.S., essas 
malandras que dão azo a 
tantas e tão interessan-
tes interpretações, exis-
tindo para todo o tipo de 
“organizações” e com os 

mais diversos significa-
dos. A malfadada I.P.F., a 
nuncamaisnasce A.N.G., os 
saudosos A.L.R. e S.A.G., o 
B.O.D.A. (cuja primeira regra 
é “Nunca falar do B.O.D.A.”) 
e tantas outras.

T - Tabela das Marés... as 
EarthCaches do Daniel Oli-
veira e a #Praia dos Pene-
dos... raio da maré que nun-
ca está de feição pá!

U - UV e CHIRP, dois tipos 
de specialtools que ainda 
não tive oportunidade de 
utilizar. A tinta UV já me 
valeu inclusive um valen-
te DNF na #100 anos dos 
Submarinos... um local a 
revistar sem dúvida quando 
encontrar um local que ven-
da lanternas de jeito!

V - “Vamos ao Geocaching?”, 
durante várias semanas 
era a pergunta mais ouvi-
da lá por casa, cortesia do 
meu filho. Não, não queria 
ir procurar “caixinhas” por 
aí... queria ir comer febras 
a Montachique! Não há 
evento como o da reen-
tre, #E a churrascada, pá? 
Bring Your Own Febra 20xx 
e o de 2014 deixou mar-
cas na família. É caso para 

questionar “O Geocaching é 
isto?”... Thumbs Up para os 
Homens da Luta e para o 
Jinunes, o Homem da Gre-
lha. Já tinha ouvido que ele 
há geocachers que só o são 
para irem à churrascada e 
parece-me que estou a criar 
mais um.

W - Waymarking pois claro! 
“Valia a pena pensar nisto: 
porque é que há tanto geoca-
cher a aadooraaar Geocaches 
Virtuais e tão poucos a gostar 
de Waymarking?”

X - #”X” - DP/EC31 e a na-
tureza no seu melhor! O que 
esperam para se renderem 
ao tipo mais interessante 
de geocaches?!

Y - a única coisa que me 
vem à cabeça relacionada 
com “Y” é #YGBK69-TGLH-
ZXWPKQNGFJTZ [adeus-
geocaching-wtf-lol]... the so 
called lameness cache placed 
by a a hider that can’t be trus-
ted!

Z - ZlPP, apenas ZlPP, o de-
sastre ao virar da esquina, 
pois claro...

Bruno Gomes

- Team Marretas

Foto: Rui Duarte
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Serengeti, Kilimanjaro, Zan-
zibar, Masai, Simba, Hakuna 
Matata, Swahili. São pro-
vavelmente estas as mais 
conhecidas paragens e pa-
lavras do dicionário Tanza-
niano para um Europeu. O 
norte vive do turismo, com 
montanha, savana, flores-
ta tropical, uma viagem por 
múltiplos ecossistemas em 
tão pouca geografia. A ilha 
de Zanzibar, antigo porto de 
comércio português, vive da 
história e do mar. O resto do 
país vive como pode, mais 
ou menos distante das nos-
sas preocupações. Foi este 
imenso resto, ou parte dele, 
que tive oportunidade de vi-
sitar durante um mês.

Fui convidado a participar 
numa expedição interna-
cional coordenada pela Uni-
versidade de Copenhaga às 
Udzungwa Mountains. Estas 
fazem parte das Eastern Arc, 
um conjunto de montanhas 
que se estende de Norte a 
Sul do país e onde as chuvas 
vindas do Índico se precipi-
tam depois de passar incólu-
mes pela vasta savana. Esta 
abundância de água, junto 
com a antiguidade e orogra-
fia das montanhas, faz com 
que estas sejam um “hots-
pot” de biodiversidade, com 
novas espécies para a ciência 
à espera de ser descobertas a 
cada passo. Tínhamos como 
missão descobrir algumas 
destas espécies e relacionar 
a sua riqueza com as condi-
ções ambientais em cada um 
de 15 locais ao longo de gra-
dientes de latitude e altitude 
nestas montanhas. Lá segui, 
com mais 4 investigadores 

(incluindo outro geocacher 
português - luiscrespo), em 
Setembro de 2014 para este 
novo mundo.

Um aeroporto minúsculo, 
que mais parece um aeró-
dromo, serve a capital Dar 
Es Salaam. Já estava à nos-
sa espera o motorista, que 
nos iria levar a Mang’ula, no 
sopé das Udzungwa, e local 
de uma estação de campo 
da Univesidade de Turim que 
iria servir de base à nossa 
expedição. No caminho, fei-
to de noite, não se viu muito, 
mas não faltaram as girafas, 
impalas e babuínos à beira 
da estrada. Camiões ava-
riados em todo o lado, au-
tênticos chaços que andam 
sem manutenção até serem 
abandonados com múltiplos 
arranjos improvisados pelos 
próprios motoristas. E pes-
soas, de bicicleta e a pé, por 
todo o lado, a quilómetros da 
aldeia mais próxima, talvez 
em direcção aos campos cul-
tivados. Aldeias pequenas, 
aparentemente sem grandes 
condições de salubridade, 
mas sempre com um míni-
mo. Bancas a vender fruta 
e legumes. Cabeleireiros/
barbeiros, estes tipos andam 
sempre com o cabelo arran-
jado, ao pé deles eu parecia 
um bandalho. E pelo menos 
10 lojas a vender cartões de 
telemóvel em cada rua. Pode 
faltar tudo o resto, mas cer-
tamente não oportunidade 
para meter crédito na máqui-
na. Mas não ficámos muito 
tempo em Mang’ula, apenas 
o necessário para a logística 
das próximas semanas na 
montanha.

E que logística! Íamos ficar 
isolados do resto do mundo 
durante 16 dias seguidos, em 
trabalho de campo. Na minha 
equipa, mais 2 investigado-
res, 2 assistentes de campo, 
2 cozinheiros, 24 carregado-
res e 2 rangers. Estes últi-
mos, armados de autênticas 
armas de guerra, para nos 
proteger principalmente de 
búfalos e caçadores furtivos, 
ambos bastante abundan-
tes por estas paragens. Uma 
expedição típica do século 
XIX, quando Roberto Ivens 
e Hermenegildo Capelo fo-
ram de Angola à Contracos-
ta. De manhã, para pequeno 
almoço, chapati (uma espé-
cie de crepe) com nutella ou 
doce e chá. Depois, preparar 
tudo para o dia de trabalho. 
Ao almoço, mais ou menos 
igual todos os dias, ugali (um 
“puré” de farinha de milho ou 
outros cereais), dagaa (uns 
peixinhos de rio secos), feijão 
e chá. As tardes e noites pas-
sávamos a procurar aranhas, 
horas seguidas, usando múl-
tiplos métodos, em plots de-
marcados previamente. Mas 
pelo meio um jantar mais 
ou menos igual ao almoço, 
incluindo o chá. O que vale 
é que gosto de chá... De vez 
em quando a rotina alte-
rava-se, para desmontar o 
acampamento, percorrer al-
guns quilómetros em trilhos 
não existentes de montanha, 
procurar novo plot de colhei-
tas e montar acampamento. 
Curioso como a mente se 
adapta a tudo, passada uma 
semana aquela já era a nos-
sa vida. A rotina tão normal 
como o trabalho de escritório 

das 9 às 17, mas muito mais 
interessante e intensa. Tudo 
se arranja na floresta, até 
jacuzzis e máquinas de la-
var improvisadas na cascata 
mais próxima. Depois destes 
16 dias, mais 5 em Chita, um 
local 100kms a Sul, para as 
análises estatísticas saírem 
bonitinhas. Incrivelmente, 
muito se falou de estatística 
naqueles acampamentos, 
afinal apanhar os bichos é só 
o primeiro passo. Voltámos 
com centenas de espécies 
nunca vistas de aranhas e 
bichos afins (ou assim espe-
ramos, falta identificar tudo 
em laboratório). E com uma 
nova compreensão dos fac-
tores que determinam a sua 
distribuição e de como as po-
deremos proteger do mun-
do “civilizado”, que naquelas 
montanhas me parecia tão 
distante, no tempo e no es-
paço.

E o geocaching? Apenas uma 
cache, a Manuel’s birthday 
cache (Global Cache for ATM)

 [GCZ0CD], no caminho entre 
Mang’ula e Chita. Consegui 
convencer os locais que pro-
curar tupperwares com um 
GPS podia ser engraçado. E 
acabou por ser o Frank, cozi-
nheiro da nossa expedição, a 
encontrar a garrafa de água 
com um logbook improvisa-
do. O local não era nada de 
especial, mas acho que tinha 
de fazer pelo menos uma...

Texto / Fotografia:

Pedro Cardoso

- pcardoso

“Esta abundância de água, junto com a antiguidade e orografia das 
montanhas, faz com que estas sejam um “hotspot” de biodiversidade”
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Olá “Touperdido”, bem-vindo 
a esta rúbrica da GeoMaga-
zine! 

GeoMagazine - Por aqui 
procuramos dar a conhecer 
um pouco da outra face de 
alguns geocachers. Preten-
demos que se vá um pouco 
mais além das tradicionais 
questões relacionadas com 
as preferências e tendên-
cias relacionadas com o 
geocaching, divulgando o 
lado mais humano por de-
trás do nick. Falando em 
nicks, podes explicar-nos 
um pouco sobre que histó-
ria existe por detrás deste 
conhecidíssimo nickname? 

Rui Duque - Na altura em 
que comecei a fazer geoca-
ching, o único conhecimen-
to que tinha era relativo 
aos manuais do GPS que 
lia religiosamente na loja 
de desporto aventura onde 
trabalhava e em alguma in-
formação que encontrava 
na internet. As primeiras 
caches que tentei encon-
trar estavam com o datum 
europeu!! ☺ Uma das pri-
meiras que não encontrei 
foi o Castelo de Castro La-
boreiro [GCV3TK]) e outra 
foi a da Brecha da Arrábida 
[GCW2P4]. Lembro-me que 
até enviei um mail ao Bar-
gão Henriques com uma 
foto das minhas pernas 
todas arranhadas. ☺ Ele 
cordialmente combinou um 
encontro e foi aí que fiquei 
a conhecer o gang da hora 
do almoço e tive uma gran-
de lição sobre geocaching, 
nesse dia descobri que ti-
nha o Datum errado. O nick 
manteve-se com o datum 
certo!

G.M. - Consideras-te “per-
dido” relativamente a teu 
modo de praticar geoca-
ching? Ou essa perdição 
está associada a uma cons-
tante necessidade de auto-
descoberta? 

R.D. - Em determinada al-
tura, (e por opinião de ou-
tras pessoas) achei que o 
nick evidenciava a ideia de 
me manter perdido, o que 
na altura não terei visto 
com bons olhos. Hoje em 
dia, acho que o facto de não 
saber o caminho não sig-
nifica que estou perdido, é 
aliás uma boa oportunidade 
para seguir a minha intui-
ção e por vezes encontrar 
terras e pessoas especta-
culares. 

G.M. - Como é um dia nor-
mal, numa semana normal, 
da tua vida? 

R.D. - Ultimamente o meu 
procedimento é acordar, 
fazer uma curta caminhada 
meditativa de cerca de 20 
minutos e ao chegar a casa, 
sentar-me a meditar por 
mais 20 minutos. Depois 
disto, como qualquer coisa 
e começo a fazer um dos 
muitos trabalhos de campo 
que são precisos, como cor-
tar lenha, cortar mato, colo-
car vedações, colocar lenha 
em casa, pôr roupa a lavar, 
etc. Felizmente há sempre 
que fazer. 

Depois do almoço vou para 
a Guarda fazer contactos 
para as massagens que 
realizo. Se ficar até tarde a 
fazer contactos, acabo por 
jantar no hostel da Casa da 
Sé, na Guarda, onde con-
feccionam um espectacular 
jantar vegetariano. Após 
isso, bebo um chá com eles 
num dos bares (onde apro-
veito para fazer mais con-
tactos) e regresso a casa. Aí 
a primeira coisa que faço é 
fazer uma fogueira na sa-
lamandra, leio um pouco e 
espero estar a dormit antes 
da meia-noite. 

G.M. - E de que forma en-
tra o geocaching nesse teu 
quotidiano? 

R.D. - Bom, na verdade ve-
nho-me apercebendo que 

tenho tocado muitos “ins-
trumentos” e que o tempo 
é curto para todos. Assim, 
só faço geocaching quando 
estou num grupo de ami-
gos de longa data, com a 
promessa de uma grande 
galhofa. 

G.M. - Tens vivido, ao longo 
da tua vida, um conjunto 
de experiências que poucos 
de nós tem procurado. Que 
procuras descobrir nessas 
tuas jornadas tão particu-
lares? 

R.D. - O facto de ter muda-
do o meu estilo de vida fez 
com que começasse a ver 
determinadas situações de 
maneira diferente. Também 
comecei a dar mais valor a 
coisas simples. Tento não 
criar atrito a situações ines-
peradas, mas antes, apro-
veitar o que elas me têm 
para ensinar, ainda que por 
vezes esse caminho possa 
ser sinuoso. 

G.M. - No meio dessas 
“deambulações” e viagens, 
tens algum episódio rela-
cionado com o geocaching 
que seja mais especial por 
algum motivo? 

R.D. - Acredito que houve 
vários deles, mas actual-
mente não os tenho pre-
sentes. 

G.M. - Que amizades “geo-
cachianas” fizeste e que 
mantens com especial sa-
tisfação? 

R.D. - Há um grupo de cerca 
de 20 pessoas com as quais 
mantenho algum contacto. 
São pessoas que levo no 
coração pelas mais diferen-
tes razões. Por vezes, te-
nho saudades desses bons 
momentos de convívio e di-
versão, mas acredito que na 
altura certa nos voltaremos 
a encontrar. 

G.M. - Quais as principais 
dificuldades que encontras 
no teu “estilo” de vida? 

R.D. - A vida é simples com 
a atitude alinhada por aqui-
lo que são os meus objec-
tivos e convicções. Actual-
mente estou a trabalhar 
para ganhar autonomia 
financeira através do de-
senvolvimento do reiki, das 
massagens com taças ti-
betanas, da meditação, da 
radiestesia e dos florais. 
Há sempre a possibilidade 
de fazer trabalhos agríco-
las sazonais para assegurar 
um rendimento, mas por 
agora estou mais focado 
naquilo que é o meu sonho.

G.M. - Onde te imaginas 
daqui a 10 anos? 

R.D. - Não faço essa ges-
tão. Vivo cada dia, o melhor 
possível. 

G.M. - Que mensagem gos-
tarias de deixar a quem nos 
lê?

R.D. - Uma das frases de 
Mark Twain que me inspi-
rou a mudar: “Daqui a vinte 
anos você estará mais arre-
pendido pelas coisas que não 
fez do que pelas que fez. En-
tão solte suas amarras. Afas-
te-se do porto seguro. Agarre 
o vento em suas velas. Explo-
re. Sonhe. Descubra”

Links:

http://pipacoutinho.wix.
com/esti losdevida#!no-
campo/c1grk4 - inserido 
num trabalho de fim de curso 
de uma amiga.

Contactos:

Universo Natural

Rui Duque

geral@universonatural.pt

https://vimeo.com/chan-
nels/ruiduque

http://www.facebook.com/
p a g e s / U n i ve r s o - N a t u -
ral/1473434742888444

Gonçalo Caetano

- Cacheight
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Capítulo 1 - The Lost World

GC6…o que é uma cache 
GC6, perguntam muitos 
geocachers. Pois bem, é 
uma cache que foi publi-
cada entre o ano 2001 e 
Dezembro de 2006, altu-
ra em que esgotaram as 
combinações possíveis de 
códigos de caches com 6 
dígitos (sendo que os dois 
primeiros são do prefixo 
“GC”, comum a todas as ca-
ches), as caches cujo código 
tem o formato GCxxxx. Isto 
significa que até Dezem-
bro de 2006 já tinha sido 
criadas pelo mundo inteiro 
512.401 caches (nem to-
das foram escondidas ou 
publicadas, mas isso já é 
outra história)!

Esta codificação das ca-
ches começa com números 
(1 a 9) e depois letras (A 
a Z), e começou com algo 
do género “GC1”. Quando 
esgotaram as 9 hipóte-
ses, passaram às letras, 
depois de esgotadas as 
26 hipóteses, passaram 
a ter dois dígitos, e por aí 
fora. Inicialmente usaram 
a base hexadecimal, mas 
depois passaram a usar a 
base 31 (existe no fórum 
do GeoPT um tópico de 
discussão onde é abordado 
este tema). Actualmente 
os códigos das caches são 
compostos por 7 dígitos, e 
estamos ainda no número 
5 (GC5xxxx), e ainda faltam 
cerca de 27 milhões de ca-
ches para passarmos aos 8 
dígitos!

Para muitos geocachers 
uma cache com 6 dígitos é 
uma cache que representa 
um geocaching diferente 
do que temos actualmente 
e consideram que qualquer 
cache destas é de certe-
za uma boa cache, pois foi 
publicada numa altura em 
que todas as caches ainda 
se encontravam em bons 
locais. Pessoalmente con-
sidero que a maioria das 

caches com códigos do 
formato GC1xxxx (publi-
cadas entre Dezembro de 
2006 e Setembro de 2010) 
e muitas das GC2xxxx (pu-
blicadas entre Outubro 
de 2010 e Julho de 2011), 
são na generalidade boas 
caches, e que merecem 
uma visita (existem cerca 
de uma dezena de caches 
GC1xxxx publicadas depois 
da primeira GC2xxxx e cer-
ca de quatrocentas caches 
GC2xxxx publicadas depois 
da primeira GC3xxxx). 

Assim surge este artigo 
que visa dar a conhecer al-
gumas das que considero 
serem das melhores ca-
ches GC6 e que por vários 
motivos são pouco visita-
das. Vamos aqui mostrá
-las com o maior detalhe 
possível e desta forma in-
centivar os nossos leitores 
a visitá-las! ☺

∞

Para começar, vamos até 
ao distrito de Viseu, e aqui 
encontramos não só uma 
cache GC6 como também 
uma cache considerada 
Pioneira (são todas as ca-
ches publicadas até ao final 
de 2003 em Portugal) pois 
foi publicada em Agosto de 
2003, portanto já é uma 
cache com quase 12 anos. 
Actualmente é a 58ª cache 
activa mais antiga de Por-
tugal. Imaginem, quando 
esta cache surgiu ainda 
nem 100 caches existiam 
em TODO o território na-
cional! ☺ 

Falamos da The Lost World 
[GCGP35], uma cache do 
geocacher jppina, um geo-
cacher de Viseu e que con-
tribuiu em 2003 para au-
mentar as caches no nosso 
país colocando mais algu-
mas no distrito de Viseu, 
nomeadamente a cache 
mais alta de Portugal Con-
tinental, a Up!Up!Up! [GC-
GQQ5] na Serra da Estrela.

Esta cache encontra-se 
entre Penalva do Castelo 

e Viseu, e tem, em quase 
12 anos, apenas 65 Fou-
nds, o que dá uma média 
de 5 a 6 founds por ano, e 
isto numa cache a poucos 
quilómetros da cidade de 
Viseu. Podemos considerar 
várias razões para que seja 
pouco escolhida para ser 
visitada pelos geocachers 
(nível de Terreno elevado, 
listing pouco atractivo, es-
tar afastada de outras ca-
ches e longe das estradas 
e caminhos), mas o baixo 
número de founds não é 
proporcional à qualidade 
desta cache, muito pelo 
contrário.

Desde que ela saiu que a 
quis visitar. Aliás, em 2003 
qualquer geocacher acha-
va que qualquer cache que 
existia até então ou que 
saía entretanto um dia iria 
ser visitada por ele. Mal 
sabíamos nós que o geoca-
ching iria crescer de forma 
tão exponencial…mas eram 
esses os nossos objectivos 
enquanto geocachers. O 
mais perto que estive de a 
fazer foi algures em 2005 
quando visitei outra cache 
desse mesmo geocacher, 
a Starway to… [GCGP33], 
mas infelizmente nessa 
viagem não tive oportuni-
dade de o fazer. Acabei por 
o fazer apenas em Abril de 
2013, e valeu a pena a dé-
cada que a demorei a fazer!

É uma cache obviamente 
de Local, não se trata de 
um monumento, uma be-
leza natural destacada mas 
sim de uma envolvente 
muito agradável e em per-
feito contacto com a Natu-
reza. Um trilho que ladeia 
um riacho que de vez em 
quando é retido por uma 
represa e são as quedas de 
água que ouvimos em fun-
do quando encontramos 
esta cache que são o bónus 
para uma paisagem mag-
nífica, cheia de encantos, e 
que nos apaixona. 

Quando perguntamos ao 
owner porque é que colo-

cou ele a cache neste local, 
ele responde “Coloquei a 
cache nesse local porque era 
um sítio que já conhecia e do 
qual gosto bastante. Escolhi
-o porque é um lugar mais 
ou menos isolado, calmo e 
muito agradável. Consegue-
se ouvir a água a correr na 
ribeira e alcança-se uma paz 
de espírito muito grande se 
ficarmos por lá uns minutos. 
É um bom lugar para medi-
tar um pouco ;-)”, e com o 
qual tenho que concordar, 
é uma cache para se fa-
zer nas calmas de modo a 
desfrutar do mesmo. Logo 
de seguida indica-nos a 
sua intenção na colocação 
desta cache: ”a intenção foi 
dar a conhecer o local e so-
bretudo proporcionar algo de 
diferente, não há ali nada de 
bonito para ver, mas toda a 
envolvente acaba por sê-lo, 
pelo menos para mim, pois 
consegue-se ouvir a nature-
za.”

Talvez seja a paz e o isola-
mento desde local que ex-
plique o baixo número de 
logs, mas não só, também 
explique porque é que esta 
cache nunca desapareceu 
e tem ainda o seu logbook 
original, que apesar de 
estar num container vul-
gar está bem preservado, 
apesar de ter tido um início 
de vida difícil, com muitos 
DNFs, provavelmente pe-
las coordenadas não esta-
rem bem tiradas, algo que 
o owner corrigiu 5 anos de-
pois de a ter colocado. Ele 
próprio não imaginava que 
ela sobrevivesse tantos 
anos, e das vezes que teve 
que fazer manutenção foi 
por causas externas à ca-
che: ”Quando a coloquei não 
fazia ideia que fosse durar 
tantos anos. Chegou a haver 
vários not found, mas nunca 
desapareceu. Foi necessá-
rio sim mudá-la uns metros 
devido a umas limpezas que 
foram feitas na área”.

E quando lhe perguntamos 
se fosse hoje se a voltava a 
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esconder a cache no mes-
mo local a sua resposta é 
pronta: ”Sem dúvida que 
voltava a colocar no mesmo 
sítio, embora nos primeiros 
anos tivesse ficado desi-
ludido por ter tão poucas 
visitas, acabei por valori-
zar esse facto. Não sendo 
daquelas que ficam à mão 
de semear, acaba por ser 
feita por aqueles que real-
mente gostam de aventura 
(pelo menos assim gosto 
de pensar).”. Claramente 
uma cache que é valoriza-
da pelas poucas visitas que 
tem, tornando-a uma cache 
“eremita”! 

Apesar dos poucos logs, o 
owner agradece de forma 
cordial cada um que recebe: 
“Cada log para mim é uma 
recompensa e fico muito fe-

liz sempre que me apercebo 
que a cache também propor-
cionou a outro geocacher um 
momento de felicidade!”

Afinal…não é isto o verda-
deiro espírito do Geoca-
ching? ☺

O acesso ao local pode ser 
feito por dois lados, por 
Este ou Oeste, sendo que o 
owner no listing fornece um 
trilho para BTT (uma das 
sua actividades preferidas) 
que é basicamente a infor-
mação que consta na pági-
na da cache sobre a mes-
ma…aqui penso que a cache 
seria valorizada se tivesse 
mais alguma informação e 
algumas fotos a abrilhantar 
a mesma. Hoje já é uma ca-
che mítica por ser uma Pio-
neira, e isso acaba por levar 

lá quem realmente a quer 
fazer, mas seria muito mais 
agradável se estivesse mais 
“composta”.

Quando a visitei optei pelo 
acesso Este (via Penalva do 
Castelo) que tem um aces-
so para viaturas até poucas 
centenas de metros do GZ. 
A partir daí só a pé, mas é 
o melhor deste percurso, 
poder caminhar junto ao 
riacho, por entre ruínas de 
antigos moinhos, por espi-
gueiros recheados de milho, 
por pequenas hortas e por 
muitos carvalhos, pinhei-
ros e outras árvores que 
ladeiam as águas. Aliás, do 
lado da cache se olharmos 
para a encosta do outro 
lado do riacho vemos que 
a diferentes cotas estão di-
ferentes espécies de árvo-

res, o que dá um contraste 
muito interessante. Se for 
de inverno ou primavera, 
a ribeira irá mais compos-
ta pelo que será a melhor 
altura para fazer esta ca-
che. Quer vá por um lado 
ou outro existe uma velha 
ponte (mas reconstruída há 
poucas décadas que permi-
te atravessar o riacho sem 
problemas). 

Uma cache sem dúvida a 
visitar, se é amante da Na-
tureza e gosta de fazer geo-
caching nas calmas. Venha 
daí!

Texto: Cláudio Cortez

João Pedro Pina

Fotos: Cláudio Cortez

“Cada log para mim é uma recompensa e fico muito 
feliz sempre que me apercebo que a cache também 
proporcionou a outro geocacher um momento de felicidade!”
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O ser humano procura 
constantemente novos de-
safios, visando superar-se a 
si mesmo e aos outros. Em 
qualquer plano das suas vi-
das, estabelecem-se metas 
e objectivos em busca de 
ser melhor, e muitas vezes 
O melhor! O geocaching, 
como parte integrante da 
vida de cada um de nós, não 
é diferente! É transversal o 
objectivo básico global de 
esconder e procurar caches 
por todo o mundo; no en-
tanto, existem depois mil 
e uma formas de desafiar 
um pouco mais e pequenas 
diferentes metas que cada 
um coloca: encontrar todas 
as caches de um distrito, de 

uma zona, de um concelho; 
ser o geocacher com mais 
caches escondidas de um 
país; encontrar todas as 
caches com código GC de 6 
digítos... Enfim, o limite é a 
imaginação...

Nesta edição de Fevereiro, 
colocamos Frente a Frente 
dois geocachers que, para 
além da simples procu-
ra de geocaches por todo 
o mundo fora, assumiram 
um mesmo desafio: man-
ter o ritmo de fazer uma 
cache por dia! Mas poderá 
um desafio em comum ser 
abordado de forma diferen-
te, despertar sentimentos 
diferentes??? É isso que va-
mos tentar descobrir.

As ligações entre estes dois 
geocachers não se cingem 
a esta contenda comum de 
procurar uma cache diária. 
Para além de terem parti-
lhado este mesmo desafio 
por 417 dias, ambos dão 
ainda pelo nome de João e 
residem no distrito de Lis-
boa. 

De um lado, estará João 
Gouveia, elemento dos 
Felinos, team familiar de 
Lisboa com mais de 1300 
caches encontradas, regis-
tada no Geocaching.com 
em Outubro de 2008 e que 
viveu este desafio durante 
mais de um ano: mais pre-
cisamente 417 dias, tendo 
terminado em Setembro de 

2014. Frente a Frente, João 
Oliveira, conhecido pelo nick 
da sua team (também fa-
miliar) JJJHome, registada 
desde Março de 2008, que 
conta já com mais de 3800 
caches encontradas no seu 
perfil e que assumiu esta 
demanda da cache diária 
em Julho de 2009, contando 
já com mais 2030 dias con-
secutivos a “cachar”.

Teimosia ou diversão? Uma 
ideia que surgiu por acaso 
ou a procura de hábitos de 
vida mais saudáveis? Sozi-
nho ou em família? Dúvidas 
que poderá esclarecer já de 
seguida, frente a frente!

1. Como surge a ideia de 
iniciar um desafio deste 
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género, o de procurar uma 
cache por dia?

Felinos: Tudo começou com 
um desafio: tentar preen-
cher a matriz de dias com 
founds. Os felinos são 3… 
ou melhor, agora somos 4! 
Uma equipa familiar… Mas 
este desafio foi do felino… 
que o resto não é maluco! 
Estávamos no final de Julho 
de 2013 e no dia 1 de agosto 
desse ano começou um ou-
tro desafio: um souvenir por 
dia. Ao fim de tantos dias 
seguidos a “cachar”, com 
algumas boas surpresas no 
meio do “lixo” urbano, por-
que não tentar prolongar a 
“saga”? Estipulei então um 
segundo objetivo: uma ca-

che por dia (dá saúde e ale-
gria!) até 31 de Dezembro. 
Pelo meio partilhei algumas 
histórias e aventuras com o 
João (JJJHome). A experiên-
cia foi decorrendo e, mais 
uma vez, o objetivo foi “pro-
longado”: tentar um ano a 
“cachar”!

JJJHome: Numa fase muito 
atarefada de trabalho co-
mecei a passar o dia inteiro 
sentado à secretária. Não 
me levantava nem para ir 
almoçar. A minha mulher 
dizia-me: “Isso faz-te mal à 
saúde. Tens de parar à hora 
do almoço e interromper o 
trabalho. Sai e faz qualquer 
coisa. Olha, faz uma cache!” 
E foi assim que a coisa co-

meçou. Umas semanas de-
pois num domingo de geo-
caching, Trevas lembrou-se 
de sugerir essa estatística 
ao geocaching@PT. A partir 
dessa altura isso dos dias 
seguidos começou a ter al-
gum relevo e vários foram 
os que começaram a tentar 
ter uma “string” longa.

2. Teimosia, dedicação ou 
disciplina. Qual a melhor 
definição para o sentimen-
to que mantêm o alento, dia 
após dia, de continuar o de-
safio?

Felinos: Teimosia! Sem dú-
vida! Dias em que estamos 
no conforto do lar, com frio 
e chuva e são 11 da noite e 
lembramo-nos: “bolas, falta 

a cache de hoje!”. Vestir, sair 
de casa, carro, parar num 
local, molharmo-nos todos 
para uma cache da treta?!? 
Teimosia!!!

JJJHome: Em dias de traba-
lho é sobretudo o gozo de 
quebrar o dia. É estar senta-
do à secretária a responder 
a emails e quinze minutos 
depois estar de galochas, à 
chuva embrenhado em ar-
bustos todo picado a sentir 
o cheiro da terra molhada! 
Ao fim-de-semana é a cer-
teza que não fico o dia todo 
“amerzendado” no sofá e 
que saio para andar um bo-
cado e ver coisas diferentes. 
Toda a família gosta de pas-
sear no campo, e o geoca-
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ching proporciona destinos 
sem fim.

3. É fácil conciliar compro-
missos familiares e profis-
sionais com a necessidade 
de fazer aquele found diá-
rio?

Felinos: Não, nada! Bem… 
depende. Para mim sem-
pre foi mais fácil o found 
diário durante a semana. 
Por andar de moto as des-
locações são facilitadas e a 
hora de almoço era apro-
veitada para isso. Nos dias 
de sol era uma maravilha: 
um passeio de moto, uma 
paragem ao sol, apreciar 
o local (se fosse um bom 
local), conhecer novos lo-
cais na cidade… Nos dias 
de chuva era uma logística 
complicada: fato de chuva, 
cuidado com os logbooks 
para não ficarem enchar-
cados…

Ao fim de semana era mais 
complicado. Nos dias bo-
nitos a família gostava de 
passear e o found era fácil. 
Nos dias de mau tempo era 
complicado… muito com-
plicado!

JJJHome: Em termos pro-
fissionais o mais complica-
do são as viagens que faço 
ao estrangeiro. No entanto 
em muitos dos escritórios 
da empresa que visito já 
conhecem o meu vício e 
arranjam-me sempre um 
tempinho para ir fazer a 
minha cache do dia. Quan-
to à família, também já se 
habituaram. Hoje em dia 
há caches em todo o lado. 
Acho que seria impossível 
ter um compromisso fa-
miliar onde não fosse pos-
sível uma escapadela para 
carimbar o sorriso do dia.

4. E a família? Como encara 
ela este desafio pessoal?

Felinos: Uma loucura… 
a felina nunca percebeu 
o desafio e o felino mais 
novo (agora o mais velho!) 
perdeu um pouco o inte-
resse por causa desta mi-
nha obsessão/ desafio!

JJJHome: O núcleo fami-
liar tem passado por vária 
fases de maior ou me-
nor adesão à “causa”, mas 
sempre deram espaço e 
habitualmente apoio nes-
ta demanda, até porque 
o nick JJJHome é de toda 
a família. Depois de cinco 
anos e meio a fazer caches 
todos os dias, já é algo que 
faz parte, como almoçar ou 
jantar…

5. Existem sempre dias 
menos bons do que ou-
tros... Houve algum dia em 
que vos apetecesse desis-
tir? Como superaram isso?

Felinos: Muitos. Muitos 
mesmo! Principalmente 
aqueles em que não apete-
ce sair de casa porque está 
um temporal. Apenas com 
perseverança e alguma 
(muita) dose de insanidade 
se consegue…

JJJHome: Desistir, desistir, 
acho que não. Já houve dias 
cheios de DNFs em que foi 
difícil chegar ao found, mas 
faço isto com tanto gozo e 
satisfação que não penso 
em desistir. 

6. Assumir um desafio 
deste género mudou-vos a 
forma de ver o Geocaching, 
de o praticar?

Felinos: Não. Para mim o 
geocaching sempre foi si-
nónimo de momentos de 
diversão e aventura entre 
amigos. A cache era o pre-
texto para nos levar a qual-
quer lugar… de preferência 
a conhecer novos locais, 
novos cantos e recantos. A 

viver aventuras com ami-
gos. O desafio foi algo pes-
soal, contrariando o que 
para mim é a essência do 
geocaching.

JJJHome: Acho que sempre 
vimos o geocaching como 
uma atividade para nos 
pôr a mexer e ver coisas 
diferentes ao ar livre. Nes-
se sentido a cache do dia 
não muda a forma de ver o 
geocaching, apenas intro-
duz uma “dose diária” de 
algo que nos dá satisfação. 
A única mudança relevante 
na forma de praticar o geo-
caching é que ao contrário 
do que é habitual, na zona 
à volta de casa e do tra-
balho não vamos “à bruta 
picar tudo o que aparece”, 
mas vamos visitando em 
doses diárias mais mode-
radas. Por exemplo o PT da 
ciclovia do Guincho, onde 
costumo ir de bicicleta, já 
me “rendeu” mais de 600 
km de passeio e ainda me 
faltam algumas!

7. Quem vos conhece sabe 
que qualquer um de vós 
aprecia uma boa caminha-
da, para descobrir uma 
cache daquelas mesmo 
especiais... Perante isto, 
impõe-se a pergunta: Uma 
cache por dia ou um dia 
para uma cache?

Felinos: Um dia para uma 
cache! Um fim-de-sema-
na para uma cache! Nunca 
mais esquecerei aventu-
ras como a Ruta de los 
túneles (http://notrilhoda.
blogspot.com/2012/05/
r u t a - d e - l o s - t u n e l e s -
2 6 - d e - m a i o - d e - 2 0 1 2 .
html), o Náufrago Alen-
tejano (http://notrilhoda.
blogspot.com/2013/07/o-
n a u f r a g o - a l e n t e j a n o -
13-e-14072013.html ) , 
Escape of the Mysterious 

Island (http://notrilhoda.
blogspot.com/2013/09/
e s c a p e - f r o m - m y s t e -
r i o u s - i s l a n d - c a m i n h a .
html) ou a comemora-
ção da nossa milestone 
(http://notrilhoda.blogspot.
com/2014/03/1000-ca-
ches-1000-sorrisos-mui-
tas.html).

JJJHome: Sempre que a 
agenda o permite, certa-
mente que é um dia para 
uma cache! As caches que 
melhor lembramos são 
aquelas que proporciona-
ram as grandes aventuras. 
Evidentemente não pode-
mos fazer caches dessas 
todos os dias, por isso as 
outras mais “vulgares” 
também têm o seu lugar.

8. Mesmo fazendo aquilo 
que gostamos, nem sem-
pre tudo corre como pla-
neamos, e por vezes, nem 
tempo temos para esse 
planeamento. Durante 
este vosso desafio de en-
contrar uma cache por dia, 
de certeza que viveram al-
guma história caricata que 
valha a pena recordar...

Felinos: No meio deste de-
safio que durou 417 dias 
há muitas histórias… algu-
mas que foram excelentes 
jornadas de geocaching, 
aventuras fantásticas com 
amigos.  Vou apenas cingir-
me aos dias em que “ca-
chei” sozinho para cumprir 
o desafio. E destacar 2 his-
tórias/ momentos. Ambos 
em Lisboa, ambos geoca-
ching urbano. O primeiro 
acontecimento foi na Me-
teorology (GC3V39Y): Dia 
bonito, de sol. Vou em di-
reção ao GZ, de moto, pelo 
estradão de areia. Paro 
perto do GZ. Desmonto, re-
tiro o capacete, olho para o 
GPS. De repente ouço cães 
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a ladrar. Três. Grandes. A 
correr… em direção a mim!!! 
Pânico. Capacete de novo 
na cabeça, pau grande na 
mão. Monto na moto, ligo e 
começo a andar. Os cães a 
correr, a moto a acelerar, o 
pau a voar na direção deles 
que iam investir. Ufa.

Segundo momento, Esta-
ção de Chelas (GC54RJF): 
Um local degradado, numa 
zona não recomendável. 
Degradante! Isto não é geo-
caching: é geolixo!!!

Por outro lado há momen-
tos muito agradáveis: des-
cobrir pequenos recantos 
desconhecidos, locais onde 
provavelmente não passa-

ria: O último condenado à 
morte em Portugal (GC4A-
ZET), Miradouro do Morro 
(GC4T4FH) ou a Igreja de 
Santo Estêvão (GC42E4F).

JJJHome:  Há alguns anos 
atrás, quando este hábi-
to não estava totalmente 
enraizado, aconteceu al-
gumas vezes ter de sair a 
correr às 10 ou 11 da noite, 
porque me tinha esqueci-
do da cache. Recordo tam-
bém uma vez em que vim 
de Moscovo depois de uma 
viagem de três semanas e 
fui direito a um evento do 
Senhor do Adeus antes ir a 
casa cumprimentar a famí-
lia! Também já me aconte-

ceu ir fazer a cache a chover 
torrencialmente e chegar 
a casa todo encharcado (e 
com um enorme sorriso de 
satisfação).

 9. Que dicas deixam a 
quem queira abraçar este 
desafio?

Felinos: Primeiro um dis-
claimer: geocaching não são 
números! Geocaching são 
aventuras com amigos, são 
momentos de descoberta, 
de partilha. Uma cache por 
dia é um desafio que, de-
pendendo da localização 
onde estão, pode levar-nos 
a encontrar muito lixo (prin-
cipalmente se a “base” for 
um local urbano).

Depois do “alerta”, quem 
quiser abraçar o desa-
fio terá que ter bastan-
te perseverança, força de 
vontade, e teimosia, mais 
teimosia e mais teimosia! 
Olhem bem para o mapa e 
vão marcando as caches 
que querem fazer nos dias 
seguintes. Tenham sempre 
uma ou 2 alternativas para 
os DNF. Às vezes o tempo 
disponível não é muito e 
se não planearem bem vão 
perder muito tempo… prin-
cipalmente em locais que 
não interessam a ninguém!

JJJHome: Três dicas e um 
conselho:
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a.       Na tua “zona de 
atuação habitual” faz no 
máximo uma cache por 
dia. Se vais para longe 
num dia, faz a cache do 
dia longe, guardando as 
que estão perto para ou-
tro dia.

b.      Se prevês um dia 
complicado, vai de vés-
pera à noite e faz a ca-
che logo a seguir à meia 
noite. Fica o dia resolvi-
do!

c.       Se estás mesmo 
empenhado em ter mui-
tos dias seguidos, man-

têm sempre reservadas 
duas ou três caches à 
mão, que sabes serem 
fáceis de encontrar, 
“para o que der e vier”.

d.      Faz isto apenas en-
quanto te der gozo. Se 
for um sacrifício perde a 
piada toda. 

10. O João Oliveira (JJJHo-
me) continua a sua sequên-
cia de uma cache por dia, 
sem fim à vista, enquanto o 
João Gouveia (Felinos) há já 
vários meses que terminou 
este seu desafio. Têm al-
gum novo desafio em vista, 

que gostassem de partilhar 
com os leitores?

Felinos: Não são propria-
mente desafios… são mais 
caminhadas que gostaria de 
fazer. Caminhadas em que a 
felina pode participar e com 
a companhia de bons ami-
gos de aventura. Os contac-
tos iniciais estão feitos e os 
desafios lançados. Estamos 
a tentar 2 caminhadas este 
ano… veremos!

JJJHome: Para nós o geo-
caching é apenas um jogo 
para nos entreter e levar a 
passear aqui e ali. Enquan-

to houver caches por perto 
e continuar a dar gozo, este 
é o objetivo. Numa perspe-
tiva mais de “comunidade 
do geocaching”, temos tam-
bém o objetivo de ter um 
“Caching Karma” acima de 
“1”. Dar sempre um pouco 
mais do que recebemos.

Bruno Gomes

- Team Marretas
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O que fazer às caches menos boas?
por Valente Cruz
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escrever um artigo pessoal 
sobre geocaching. E, antes 
de avançar mais, gostaria 
apenas de salientar que não 
tenho qualquer intenção de 
ser ou parecer um ideólogo 
do passatempo. É apenas 
uma opinião.

Classificar a qualidade de 
uma cache pode ser bas-
tante relativo. Os gostos 
são naturalmente distin-
tos e subjetivos. Também, 
enquanto alguns praticam 
geocaching por critérios 
pessoais de qualidade, para 
outros nem todas as caches 
do mundo seriam suficien-
tes, 161 metros de cada vez. 
Convém então começar por 
definir o que entendo por 
ser uma boa cache. Em pri-
meiro lugar, deve estar de 
acordo com as guidelines; 
existirá sempre uma razão 
para a sua existência e a sua 
validade não se pode esgo-
tar numa opinião divergente 
ou injustiça aparente. Em 
segundo lugar, parece-me 
que uma boa cache deve 
mostrar algo que seja in-
teressante (paisagem, his-
tória, estória, arquitetura, 
etc.); o mote para visitar um 
local ou percurso deve estar 
para lá do geocaching. Em 
terceiro lugar, prefiro que 
exista apenas uma cache 
para me mostrar um local 
ou um percurso. Por último, 
“a simplicidade é o último 
grau da sofisticação”. Depois 
disto, se as pistas ou reci-

pientes forem adequados, 
elaborados e dedicados será 
fantástico!

Passando por cima das es-
tatísticas, a larga maioria 
concordará que existem 
demasiadas caches menos 
boas. Para não ferir susceti-
bilidades, sobretudo naque-
les que pensam que as ca-
ches são como a publicidade 
(não existe má), vou referir-
me a estas caches como as 
menos boas. Tal não invalida 
que também existam caches 
mesmo más. Mas por en-
quanto a análise ficará pelas 
menos boas.

Todos os momentos de cria-
ção são pródigos em expe-
tativas. Se for a primeira ca-
che, após um desbravar de 
dúvidas segue-se a curiosi-
dade de conhecer a reação 
dos visitantes. Depois, a 
cada nova cache, tenta-se 
colocar sempre mais um 
pouco de nós na experiên-
cia. Motivados, a nossa in-
tenção é sempre a melhor 
e acreditamos que o mundo 
precisa mesmo de conhecer 
aquilo que estamos a tentar 
divulgar. A verdade é que tal 
nem sempre acontece e daí 
podem surgir as caches me-
nos boas. Um dos proble-
mas é que tal é diretamente 
proporcional à evolução do 
passatempo, também pela 
ocupação dos melhores lo-
cais. A primeira perceção 
que temos, enquanto do-
nos, dessa realidade chega 
normalmente na forma de 

registos generalistas ou mi-
nimalistas. Noutros casos, 
os registos podem mesmo 
ser impróprios e/ou dece-
cionantes. Perguntamo-nos 
como é que os outros não 
conseguem vislumbrar a 
importância daquela cache 
e descoberta. O desinteres-
se espreita a cada registo 
e quando damos conta já 
nem abrimos os emails; as 
estórias vão diretas para o 
caixote do lixo. Somente os 
pedidos de manutenção ou 
arquivamento nos desper-
tam a atenção. Mas apenas 
por algum tempo. Em breve 
a cache estará entregue a si 
própria, à espera que a boa 
vontade da comunidade ou 
que algum revisor lhe decida 
o destino.

De soslaio, sem que alguém 
desconfiasse ao que vi-
nham, estas caches foram-
se acomodando, até que 
acabaram por conquistar os 
mapas. Na sua génese po-
dem existir diversos moti-
vos. Algumas são facilmente 
identificadas pelo nome; o 
batismo cunha-lhes a exis-
tência suspeita: “A cache da 
minha rua”. Noutros casos, 
a listagem levanta descon-
fianças: “Viemos fazer a 
cache X, trazíamos um tu-
pperware com os croquetes 
e achámos por bem deixar 
mais uma cache pelo cami-
nho”. Algumas caches me-
nos boas podem represen-
tar mesmo um desafio de 
perspicácia intelectual, mor-

mente ao tentarmos per-
ceber como é que o nome, 
a listagem, o recipiente e 
o local, tão díspares quão 
estranhos, se conseguiram 
juntar numa cache. Existe 
ainda a ideia (desvirtuada) 
de que a forma mais apela-
tiva para promover um local 
ou percurso passa por au-
mentar o número de caches, 
como se os quilómetros e o 
tempo dispensado na pro-
cura pudessem apenas ser 
compensados por um salto 
estatístico. Parece-me que, 
mais cedo ou mais tarde, to-
dos acabaremos por perce-
ber que, nestes casos, ape-
nas as estatísticas evoluem; 
nós ficamos na mesma, à 
espera que o desinteresse 
se instale.

Por diversas razões, muitos 
geocachers optaram e/ou 
optam por colocar poucas 
caches. Outros nem sequer 
se reveem no papel de cria-
dores, quer seja para evitar 
trabalho, indisponibilidade 
ou por desinteresse. Pou-
cos acertaram ou acertam 
em todas as colocações. 
Inevitavelmente, tanto pela 
vontade precipitada de 
quem começa como pela 
acumulação de más ideias 
ou hábitos, todos podemos 
colocar caches menos boas. 
Levanta-se então a questão: 
o que fazer a estas caches? 
No nosso caso, pensando 
nas nossas caches menos 
boas, chegámos à conclusão 
que o melhor seria arquivar 

“Todos os momentos de criação são 
pródigos em expetativas.”
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quando surgisse o momento 
oportuno e evitar repetir os 
erros. Contudo, pode ser re-
lativo definir a oportunidade 
do momento para arquivar. 
Meramente como um exem-
plo despretensioso, algumas 
das primeiras caches que 
colocámos foi ao longo do rio 
Teixeira. Na altura, em 2010, 
os powertrails começavam a 
surgir mais em força e achá-
mos que tal seria apropria-
do. Ao todo, acabámos por 

colocar cinco caches, des-
de a Ponte de Arões até à 
Quinta de S. Francisco, num 
percurso apenas acessível 
em modo pedestre, rio aci-
ma. Dada a sua localização 
afastada e as poucas visitas, 
os recipientes aguentaram-
se sem problemas. Porém, 
no verão passado surgiu a 
necessidade de fazer ma-
nutenção. Tendo em conta 
a definição de qualidade que 
fomos apurando, durante a 

manutenção, recolhemos os 
recipientes restantes, assim 
como algum lixo, e optámos 
por deixar apenas uma ca-
che, precisamente a meio 
do percurso. Foi o momento 
oportuno!

Ainda que possa existir al-
gum lamento pelo arqui-
vamento de uma cache, 
mesmo sendo menos boa, 
parece-me que o tempo 
acabará por validar a deci-

são. Acredito que a existên-
cia de menos caches acaba 
também por apurar os geo-
cachers que as visitam e os 
registos tornam-se mais in-
teressantes. As boas caches 
e o geocaching agradecem!

Texto / Fotos: António (Va-
lente Cruz)

António Valente

- Valente Cruz

“Parece-me que, mais cedo ou mais tarde, todos acabaremos por 
perceber que, nestes casos, apenas as estatísticas evoluem; nós 

ficamos na mesma, à espera que o desinteresse se instale.”
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Ufa... 10:35... Uma verda-
deira odisseia para chegar 
a horas ao comboio que nos 
levaria rumo aos alentejos, 
depois de convencer, tanto 
o tipo da bilheteira como o 
revisor, de que conseguía-
mos enfiar as bicicletas na 
bagageira do Intercidades!

Ora, mentimos aos senho-
res! As bikes não cabem em 
lado nenhum e valeu-nos a 
muito boa vontade de am-
bos os funcionários da CP/
REFER para, após muita 
luta lá colocarmos as ditas 
desmontadas e ao alto, na 
primeira fila onde existe 
apenas um lugar sentado, 
por forma a não estorvar 
muito e não sujar (quase) 
nada.

O destino: Messejana a 
partir da Funcheira... Vinte 
e cinco quilómetros de jor-
nada bttística que se adi-
vinhava épica. Porém, não 
tanto, confesso!

Chegados à Funcheira, (re)
montar as bikes e… Onde 
são as casas de banho para 
lavar as mãos? Uma coisa 
que eu nunca tinha visto, 
uma estação com para-
gem do Intercidades mas 
completamente encerrada 
e com um “pilar” onde se 
pode ler que, em caso de 
necessidade, se pode car-
regar no botão e entrar em 
contacto com um respon-
sável. Modernices apren-
didas numa qualquer praia 
“semi-vigiada”, creio…

Na falta de melhor água, 
teve de servir a de uma 
poça no caminho exterior à 
estação e, mediante o tor-
cer de nariz do Zipp a quem 
“as mãos cheias de óleo 
não fazem confusão, mas 
lava-las numa poça faz!” 
devido “às cascas de laran-
ja a boiar...”. Ao fim ao cabo, 
lá se rendeu o menino!

“E agora? Para onde?” 
“Para aquele lado! Deve 
haver caminho (não sei por 
onde).”... Um pouco de GPS, 
de Iphone sem 3g (apenas 

com as imagens em ca-
che), e arrepie-se caminho. 
Vamos subir ali e depois é 
sempre em frente.

E assim fomos, satisfeitos, 
para umas horas a roçar 
o infernal já que, volvidos 
cerca de 500 metros e logo 
na primeira subida, um sú-
bito “crack”, prontamente 
identificado por um “que 
foi isso? Não me digas que 
foi a corrente…”. Foi. E, tal 
como uma cobra negra a 
apanhar sol, estendida no 
caminho, os piores receios 
tornaram-se realidade... Ali 
jazia a corrente da bicicleta 
do Zipp, dando inicio a uma 
verdadeira Epopeia até ao 
nosso destino final.

Trinta minutos mais tarde, 
depois de termos sido en-
ganados pela minha chave 
de corrente, que prometeu 
livrar-nos de uma valente 
caminhada e não cumpriu 
(não conseguimos abrir o 
elo para encurtar a corren-
te e repará-la), colocámo-
nos a caminho (só faltavam 
24,5 quilómetros!) e, ora a 
pé, ora com ele agarrado à 
minha mochila e eu a puxar 
(nas rectas e nas subidas 
mais suaves e com ter-
reno mais compacto), ora 
lançados nas descidas lá 
fomos vencendo os quiló-
metros que nos separavam 
da tão esperada salvação, 
cujo nome era Panóias! 
Distante oásis numa pai-
sagem com poucas cons-
truções humanas, tirando 
as omnipresentes cercas 
para o gado, tínhamos já 
entretanto ligado para o 
MightReek solicitando um 
plano de resgate, caso fos-
se necessário.

Não obstante, e visto ter-
se já dado o início do pas-
seio, estávamos frescos e 
não deixámos de apreciar a 
beleza que reveste a região 
por esta altura, com muita 
água e muito verde para 
onde quer que se olhe!

Depois de uma primeira 
paragem para um pouco de 

hidratação perto das ruí-
nas da maior propriedade 
da região, a Quinta Nova, 
e passando a encruzilhada 
das linhas de ferro, chegá-
mos a um braço do Sado e 
à lindíssima ponte ferro-
viária que emoldura todo o 
vale. Um comboio de car-
ga aproveitou o momento 
exato da nossa aproxima-
ção para transpor a dita.

O caminho corre paralelo 
ao rio e a progressão fa-
z-se mais lenta por aqui... 
Muitas e grandes poças de 
água, a transposição de um 
ribeiro e alguma lama obri-
gou-nos a andar um pouco 
ao lado das fiéis amigas e 
foi uma boa meia hora de 
caminhada até sermos for-
çados a transpor as primei-
ras vedações atravessando 
o rio em direção à estação 
abandonada de Panóias.

Se por um lado molhámos 
os ténis (até às canelas, 
na zona menos profunda), 
por outro arranjámos uma 
corda (era mais uma guita 
azul, na verdade) e a partir 
daqui passamos a viajar de 
Tandem, com a singulari-
dade que o tipo da frente 
pedalava e o de trás dava 
aos pés, “trotineta style”!

Foi assim que chegámos à 
dita estação e aos porcos 
que habitam alguns cer-
cados próximos. Se nuns 
encontramos as porcas e 
os seus pequenos (e en-
graçados) filhotes, noutros 
estão os machos, já meio 
“assilvestrados” e com 
especto “javalinesco”, com 
toda a pinta de estarem 
meios baralhados com a 
cadeia alimentar, ladrando 
e rosnando à nossa passa-
gem. Literalmente. A ladrar 
e, provavelmente, a pensar 
em provar-nos o sabor.

Na estação, tempo para 
procurar a cache residen-
te, a Apeadeiro de Panóias 
[GC3MRYD ], (já antes tí-
nhamos feito beta test 
a uma, pelo caminho) e, 
como se não bastasse o 

esforço para ali chegar, só 
tive direito a um “estás no 
GZ, agora procura!” por 
parte do Zipp, que a tinha 
encontrado noutra altura. 
A Estação, por estar com-
pletamente aberta, está 
um pouco vandalizada mas 
nem por isso a zona perdeu 
aquele encanto das zonas 
abandonadas que não es-
tão cheias de lixo. A para-
gem marcou também o fi-
nal dos trilhos e caminhos 
de terra batida.

Panóias, a aldeia a que 
correspondia a nossa sal-
vação, era logo ali acima 
(raio de relevo com tantas 
subidas, esta peneplanície 
alentejana) e foi em glória 
que nos cruzámos com os 
primeiros habitantes, algo 
espantados com tal visão: 
Dois tipos a arrastarem-se 
rua acima, cujas bikes se 
encontravam unidas por 
um cordame.

“Companheiros, onde há 
por aqui uma oficina onde 
possamos reparar a bici-
cleta!” interpelei para um 
par de trabalhadores que 
limpavam uma pequena 
zona verde de beira de es-
trada... Retorquiram: “não 
há, mas passem para o 
outro lado da terra, ali à 
esquerda” e não sei o quê, 
“e encontram a oficina do 
Marco, vejam se vos pode 
ajudar!”.

Siga, pedala, empurra, dá 
ao pé e via equilíbrio pre-
cário lá nos perdemos na 
pequena terra, indo, com 
alguma sorte, parar a um 
largo com um ponto de 
água fresca. E bem boa que 
era!

Mais umas perguntas, des-
ta vez a uma simpática ido-
sa, e ficamos a saber que 
não estávamos muito lon-
ge da tal garagem... Mais 
uns minutos e lá se fazia o 
choradinho: “já vimos a pé 
desde a Funcheira” segui-
do de um “dá para tentar 
arranjar a corrente?”. “Sim, 
metam a bicicleta aqui para 
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dento e já se vê.” Urra! Tive 
de me conter para não ver-
ter uma lágrima de grati-
dão.

Como as coisas não esta-
vam fadadas para o su-
cesso, nenhum de nós se 
lembrou que não se deve 
retirar o pino totalmente 
dos elos, deixando-o sem-
pre preso no seu ultimo en-
gate. Caso contrário existe 
o risco de não se conseguir 
recolocá-lo de volta no sí-
tio. Ou pelo menos não 
facilmente. Isto significa 
que, para retirar o elo se 
demorasse menos de dez 
segundos mas para o reco-
locar se tenha levado mais 
de meia hora, com recurso 
a metade das ferramentas 
da oficina e a uma rebarba-
dora!

“Quanto se deve?!”, “nada, 
e a Casa de Banho é ali 

atrás, tenho uma massa 
porreira para tirar o óleo 
das mãos!”, “ora, obriga-
díssimo e um dia destes cá 
passaremos para oferecer 
umas minis!”. Nem era ad-
missível outra contribuição 
face a um serviço de luxo!

Próxima paragem: a taber-
na, perto da Igreja. Umas 
sandes e uma bebida, to-
mados na companhia de 
uma mistura muito sau-
dável de três gerações de 
habitantes, uns a querer ir 
para o Parque Infantil nas 
traseiras da Igreja, outros 
à conversa no exterior da 
taberna e os mais velhos 
de volta de uma mesa afin-
cadamente a jogar dominó. 
Vislumbres da minha pró-
pria infância e das férias 
passadas junto da minha 
avó em Ferreira do Alente-
jo. Agora, mesmo às portas 
de Lisboa e a apenas uma 

hora de caminho, nesse 
tempo a viagem significava 
ir de autocarro até Mafra, 
depois até Sintra, de com-
boio (não sei como) até ao 
Pinhal Novo e depois no-
vamente de autocarro até 
Ferreira do Alentejo... Coisa 
para levar o dia todo, por-
tanto!

A partir daqui, e já com 
o bucho um pouco mais 
composto, as coisas co-
meçaram a correr melhor e 
os quinze quilómetros que 
faltavam para o destino 
fizeram-se praticamente 
de uma estirada (apenas 
uma breve paragem para 
umas fotos e para reidra-
tação). Se ignorarmos todo 
o repertório de impropérios 
que o Zipp ia debitando a 
cada nova subida que apa-
recia, apenas o canto das 
aves e o ocasional carro se 
faziam ouvir pelo caminho!

A história poderia termi-
nar assim mas não era a 
mesma coisa... O motivo da 
viagem era o de ir buscar o 
carro do Zipp a Messejana e 
ao entrarmos no dito, nada 
de bateria... C´mon Murphy, 
you’re killing us here!

Valeu-nos a descida onde 
estava estacionado e ter 
pegado logo à primeira... 
Ufa! Ninguém merece... 
Ainda deu para subir ao 
ponto mais alto da locali-
dade e procurar uma última 
(a segunda) geocache an-
tes de regressarmos a Lis-
boa, Messejana [Aljustrel] 
[GC1C58R], que assinalou 
o término da aventura, sem 
mais peripécias.

Fotos / Texto: Rui Duarte

Link: http://www.wiki-
l o c . c o m / w i k i l o c / v i e w.
do?id=8747822

Atenção - Disclamer

Gostavas de ver as tuas aventuras na Geomagazine ou na Homepage do Geopt? Então, do que estás à espera para 
nos fazeres chegar os relatos desses teus passeios, acompanhados por algumas fotos originais? Dá asas ao escritor 

que há em ti e participa! 

Envia os teus relatos para geomag@geopt.org
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Entrevista de Carreira

Hulkman
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O Team Hulkman é com-
posto por um casal (João e 
Maja) e o seu pequeno fi-
lhote (Rafael) de três anos 
de idade.

Geocachers desde 2006, 
passaram por diversas fa-
ses, desde um Geocaching 
muito intensivo (chegaram 
a estar em 2º lugar no ran-
king nacional de founds), 
até ao momento actual 
mais virado para a quali-
dade, sobretudo assente 
nas Nomeadas dos Prémios 
GPS.

Pelo meio, ficou uma fase 
mais virada para a reso-
lução e criação de caches 
enigma, a criação do IAAN, 
a apresentação dos Pré-
mios GPS e administração 
do Geopt.

Fiquem a conhecê-los me-
lhor na entrevista de carrei-
ra desta edição da GeoMa-
gazine. 

Flora Cardoso - Olá Maja e 
João! “Ti Manel tinha uma 
Quinta [GCZ0KZ]”, 10 de 
Dezembro de 2006; um 
nome e uma data que cer-
tamente vos soarão fa-
miliares… como recordam 
esta experiência?

Team Hulkman - Recorda-
mos com muita nostalgia e 
espanto por já terem pas-
sado oito anos! 

Estávamos com os msex-
plorers, que foram os nos-
sos padrinhos no geoca-
ching. Não é conhecido de 
muitas pessoas, mas o fac-
to de nos termos registado 
no geocaching a 9 de Junho 
de 2006 e o primeiro found 
ter sido seis meses depois 
deveu-se aos msexplorers 
com quem partilhámos as 
duas datas. A primeira, do 
registo, depois de um agra-
dável café onde nos mete-
ram o “bichinho” das caches 
mistério, com a Tangram 
[GCVJ0A] (que viemos a 
adoptar), e seis meses de-
pois, ao acompanhá-los na 

visita à “Ti Manel tinha uma 
Quinta” [GCZ0KZ].

A cache em si foi uma ver-
dadeira surpresa, confir-
mando que havia tesouros 
por aí escondidos, mas à 
vista de todos!

F.C. - Volvidos oito anos 
sobre esta estreia, e olhan-
do para trás, sentem que 
o Geocaching foi “amor à 
primeira vista”? Com este 
found ficaram imediata-
mente entusiasmados com 
a atividade, ou só depois de 
outras experiências mais 
diversificadas é que fica-
ram efetivamente rendidos 
ao jogo?

T.H. - Já tínhamos ficado 
entusiasmados com o geo-
caching 6 meses antes, mas 
por não termos GPS na al-
tura, o entusiasmo ficou-se 
pelo conhecimento da ati-
vidade e registo no www.
geocaching.com. A confir-
mação surgiu depois de ter-
mos feita a primeira cache, 
a que se seguiu de imediato 
uma outra do almeidara, a 
Uptown [ GCXG2X]. O João 
tinha acabado de deixar as 
muletas devido a uma en-
torse, mas nem por isso 
deixou de ir a ambas as ca-
ches, cheio de entusiasmo.

F.C. - A Team Hulkman des-
de o início foi composta 
por dois elementos, João e 
Maja. As vossas aspirações 
no jogo são muito idênti-
cas? Têm as mesmas pre-
ferências no Geocaching, 
ou antes gostos diferentes, 
mas complementares?

T.H. - Os nossos gostos fo-
ram mudando ao longo do 
tempo. Nos primeiros anos 
o João era mais “viciado” e 
ia a todas as caches, en-
quanto a Maja preferia uns 
dias mais calmos de pas-
seio ou umas caminhadas 
pela natureza. Depois deu-
se a explosão de caches, 
começaram a surgir muitas 
caches sem interesse e o 
João mudou também as 
preferências. Agora selecio-

namos criteriosamente as 
caches que fazemos, dando 
especial atenção às caches 
nomeadas dos Prémios 
GPS.

F.C. - A propósito, como 
surgiu o nick “Hulkman”?

T.H. - Como já referimos, o 
registo foi efectuado cer-
ca de seis meses antes de 
fazermos a nossa primeira 
cache. Na altura foi o João 
que efectuou o registo, e na 
altura ele usava este “nick” 
para sites onde se regista-
va. Porquê? Simplesmente 
porque achava piada ao su-
per herói Hulk!

F.C. - A vossa equipa apre-
senta muita consistência 
no jogo, ao longo dos anos. 
A vossa atividade sempre 
foi bastante regular, sem 
grandes interrupções ao 
longo do percurso. Quais 
são os fatores que vos fa-
zem manter acesa a chama 
do Geocaching?

T.H. - Essencialmente a 
partilha dos mesmos gos-
tos por parte de ambos. O 
gosto de estar ao ar livre, 
de passear, conhecer novos 
locais, superar novos de-
safios, resolver mistérios, 
conhecer pessoas que par-
tilham os mesmos gostos. 
Tudo isto contribui para que 
mantenhamos acesa a cha-
ma do Geocaching.

F.C. - Ao longo destes oito 
anos de atividade, tiveram 
oportunidade de visitar 
mais de 7800 caches, se-
gundo os dados atuais do 
vosso perfil. Quais as ex-
periências que consideram 
mais marcantes, em Portu-
gal ou além-fronteiras?

T.H. - Não é fácil eleger um 
top das caches visitadas. 
Felizmente temos tido a 
sorte de visitar muitos lo-
cais fabulosos, viver muitas 
peripécias, e partilharmos 
isto com várias pessoas, al-
gumas das quais são gran-
des amigos hoje em dia.

Fazendo um rápido exercí-
cio mental, surgem-nos de 
imediato a nossa aventura 
de estreia em canyoning 
com a “Hard Find to Get” 
[GC2CVCP] no rio Teixeira 
com o ftomar, “Stairway 
to Heaven” [GC640F] dos 
greenshades em que tive-
mos a companhia de um 
simpático cachorro durante 
toda a caminhada, a “Este-
pes do Norte - Are you Tough 
Enough?” [GC317F5]. Há 
muitas mais, que envolvem 
mergulho, escalada, rappel, 
canyoning, ou simplesmen-
te a companhia perfeita. 
A “Contacto” [GCT93B] do 
almeidara foi também um 
marco pelo enigma.

F.C. - Enquanto owners ex-
ceptuando os eventos, vo-
cês têm 37 caches escon-
didas. Qual é a menina dos 
vossos olhos?

T.H. - Gostamos de escon-
der caches para todos os 
gostos, indo desde mis-
térios até uns containers 
um pouco elaborados até 
locais que mereçam a visi-
ta. Gostamos de várias das 
caches escondidas, mas a 
eleger uma é unânime que 
elegemos a “São Rafael [Al-
bufeira]” [GC155DB], sim-
plesmente porque é um dos 
nossos locais preferidos. 
Para além disto, partilha o 
nome com o nosso filho.

F.C. - Dessas, 11 delas são 
Caches Mistério. Algum 
gosto especial por este tipo 
de caches?

T.H. - Sem dúvida. Como já 
referimos, fomos introduzi-
dos ao geocaching através 
da cache “Tangram” [GCV-
J0A], um excelente mistério. 
Para além disto, o nosso 
gosto por enigmas e cha-
radas é grande, pelo que 
foi natural termos gostado 
bastante deste género de 
caches. Lembramo-nos de 
nos primeiros tempos de-
lirarmos de alegria quando 
decifrámos a cache “Con-
tacto” [GCT93B] do almei-
dara, ou a cache “The Da 
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Vinci Code” [GCT165] do 
paulowjorge, entre muitas 
outras. Parecíamos crian-
ças a pular de alegria.

F.C. - Uma boa parte dos 
vossos hides são em Sara-
jevo, na Bósnia Herzegovi-
na. Qual é a vossa ligação 
afectiva a essa cidade?

T.H. - A Maja nasceu e viveu 
em Sarajevo até 1992, altu-
ra em que veio para Portu-
gal devido à guerra dos Bal-
cãs. Há uns anos, visitámos 
juntos a cidade por duas 
ocasiões, e pela sua impor-
tância na vida dela, da be-
leza e unicidade da própria 
cidade tornou-se um local 
especial para ambos.

F.C. - Continuam com mo-
tivação e projectos para 
esconder caches novas, ou 
sentem que o vosso con-
tributo para a causa já está 
arrumado?

T.H. - Actualmente, com a 
proliferação de caches não 
nos sentimos motivados 
a esconder novas caches. 
Sentimos que face a tantas 
caches, uma nova colocada 
por nós seria apenas mais 
uma. A única excepção seria 
esconder mais umas caches 
em Sarajevo, onde o boom 
ainda não se deu.

F.C. - Entretanto a Team 
Hulkman cresceu, com a 
chegada do pequeno Ra-
fael. Além do fator dispo-
nibilidade, o nascimento do 
vosso filho mudou a vossa 
forma de praticar Geoca-
ching? Consideram que 
esta atividade é um espaço 
lúdico adaptado a crianças 
de tenra idade?

T.H. - Infelizmente a reali-
dade não é esta. Gostaría-
mos que assim fosse, mas 
por enquanto estamos algo 
limitados nas caches que 
podemos fazer com ele. 
Quando estamos com ele 
procuramos fazer caches 
em que possamos dar um 
passeio agradável e que te-
nha algum interesse para 
ele. De preferência evitar lo-

cais sujos e com carros. Os 
dias de entra e sai do carro a 
toda a hora não funcionam 
para os pequenos utilizado-
res de cadeirinhas que nem 
sempre estão dispostos a 
voltar tão cedo para o carro. 

F.C. - João, és o “pai” do 
IAAN e em Portugal o teu 
nick é indissociável dos nú-
meros e das estatísticas. 
Em que momento desco-
briste esta habilidade na-
tural e esta facilidade com 
que manipulas a informáti-
ca e os números?

T.H. - Algures quando tinha 
8 anos recebi um compu-
tador Timex 2048 (seme-
lhante aos Spectrum), e 
desde então que comecei a 
brincar com o computador, 
jogar jogos e naturalmente 
comecei a fazer uns pro-
gramas básicos. Foi aí que 
descobri a minha veia para 
os computadores, e desde 
então todo o meu percurso 
académico e profissional 
seguiu a área que gosto.

F.C. - O IAAN foi um desejo 
pessoal e um projeto que 
levaste a cabo por iniciativa 
própria, ou foi desenvolvi-
do por sugestão e impul-
sionado por manifestações 
de interesse da comunida-
de?

T.H. - A história do IAAN 
é engraçada. Na altura o 
Geopt não tinha quaisquer 
estatísticas, e as estatísti-
cas de geocaching nacio-
nal que havia eram muito 
limitadas. Foi então que no 
âmbito da administração 
do Geopt surgiu a ideia de 
desenvolvermos as nossas 
estatísticas. De imediato 
vi ali algo que era a minha 
cara e agarrei o projecto 
com unhas e dentes. Os 
primeiros tempos foram 
duros, com noite atrás de 
noite dedicadas ao desen-
volvimento. Aos poucos, o 
IAAN foi tomando forma e 
começava a ter a recolha de 
dados a funcionar de forma 
estável. Era altura de pegar 
nestes dados e mostrá-los 
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como nunca se tinha feito. 
Criado o site do IAAN, aos 
poucos e poucos as esta-
tísticas foram surgindo, e 
umas quantas noites de-
pois já conseguia mostrar 
ao Gustavo (prodrive) o que 
já tinha feito.

Estava pronto para a reve-
lação, e foi a partir desse 
momento que o IAAN co-
meçou a ganhar os contor-
nos que tem hoje, evoluindo 
de acordo com os pedidos 
e sugestões da comunida-
de, com as badges, mapas, 
informação de concelhos 
e freguesias, o Geocaching 
Tools e muitos outros.

Um ponto muito relevante 
do IAAN para mim é a pos-
sibilidade de conseguirmos 
realizar os Prémios GPS. 
Sem esta ferramenta, não 
seria possível realizarmos 
nem a seleção, nem a vo-
tação e como tal esta ini-
ciativa também nunca teria 
visto a luz do dia, pelo me-
nos com o formato que tem 
hoje.

F.C. - Como geocacher, e 
também na qualidade de 
mentor do projeto, quais 
são para ti as grandes van-
tagens desta ferramenta? 
Como gostarias que fosse 
utilizada e no momento em 
que decidiste desenvol-
vê-la, como ambicionavas 
que fosse encarada pelos 
utilizadores?

T.H. - Genericamente, a 
grande vantagem é o per-
mitir que cada geocacher 
possa fazer uma análise 
do seu geocaching e com-
parar-se com os restantes 
geocachers.

Detalhando, penso que as 
duas maiores funcionalida-
des do IAAN são os badges 

e a aplicação para Windows, 
Geocaching Tools. 

Os Badges, porque depois 
da massificação de caches 
a nível nacional vieram per-
mitir aos geocachers ter 
objetivos temáticos ou de 
áreas que são concretizá-
veis. 

Já a aplicação Geocaching 
Tools, destaco-a pela panó-
plia de funcionalidades que 
a aplicação disponibiliza, e 
que a torna uma ferramen-
ta essencial para os geoca-
chers. Desde upload auto-
matizado de fotos, upload 
de field notes, geração au-
tomática de PQs, obtenção 
de GPX com possibilidade 
de obter todas as caches 
de Portugal de uma só vez, 
entre muitas outras funcio-
nalidades.

F.C. - Tinhas noção do im-
pacto e do sucesso que o 
IAAN teria junto da comu-
nidade? Tens uma ideia de 
quantos utilizadores fazem 
uso da ferramenta, diaria-
mente?

T.H. - Na altura não tinha 
a noção da aceitação que o 
IAAN teria, mas fiquei mui-
to satisfeito quando vi que 
a grande maioria dos uti-
lizadores via no IAAN uma 
mais-valia para o geoca-
ching nacional. 

Deixa-me muito satisfei-
to saber que o IAAN anda 
a rondar as 10 mil visua-
lizações diárias, excluindo 
acessos através de macros 
gsak, aplicação Geocaching 
Tools e semelhantes. Só 
para se ter uma noção dos 
números envolvidos, desde 
que o Geopt disponibilizou 
a criação de GPX a partir 
do IAAN, já foram gerados 
GPXs que incluíam um total 
de acima de 50 milhões de 

caches. Outro número en-
graçado é o número de logs, 
sendo que atualmente a 
base de dados do IAAN con-
ta com mais de 8 milhões 
de logs. E isto tudo com 
umas máquinas que fomos 
desenrascando da casa de 
cada um de nós!

F.C. - Alguns geocachers 
não veem o IAAN com bons 
olhos, argumentando que 
as estatísticas introduzem 
um fator competitivo ne-
fasto e contraditório ao es-
pírito do Geocaching. Qual 
é a tua posição sobre este 
tema?

T.H. - O fator competitivo 
faz parte da natureza hu-
mana, não há como o con-
trariar. Alegar que o IAAN ou 
outras stats são os respon-
sáveis por despoletarem 
comportamentos nefastos 
é, a meu ver, errado. 

O fator competitivo sempre 
existiu no geocaching, ou 
porque alguém queria ser 
o primeiro a esconder uma 
cache, ou porque queria ser 
o primeiro a encontrar uma 
cache. O exemplo dos FTFs, 
que mesmo sem qualquer 
estatística, sempre foi a 
maior “competição” que vi 
em redor do geocaching.

F.C. - Fazes parte da equipa 
de administração do portal 
Geopt.org. Como surgiu a 
oportunidade de participa-
res neste projeto, e na tua 
opinião qual é a missão e a 
razão de ser deste espaço 
web?

T.H. - Antes da abertu-
ra do Geopt fui convidado 
a integrar o projeto pelos 
administradores na altura. 
Aceitei de bom grado o con-
vite considerando que tinha 
algo a oferecer ao geoca-
ching nacional.

A razão de ser deste es-
paço web é uma liberdade 
fundamental que temos. A 
liberdade de expressão. O 
grande objetivo é oferecer 
aos geocachers um espaço 
de discussão sem censura 
(salvaguardando as regras 
de convivência sã com ou-
tros geocachers), com muita 
informação e serviços úteis 
que ajudam os geocachers 
a estarem informados, ou 
a preparar as próximas saí-
das, ou simplesmente cria-
rem uma página para a sua 
cache.

F.C. - De todos os projetos 
que o Geopt foi levando a 
cabo ao longo destes quase 
5 anos de existência, qual 
é para ti o mais relevante 
ou aquele que encaras com 
mais entusiasmo?

T.H. - Sem sombra de dúvi-
da a iniciativa dos Prémios 
GPS. Acho que são um mar-
co e um ponto de viragem 
do geocaching nacional, 
dando ênfase à qualidade e 
originalidade em detrimen-
to da quantidade.

F.C. - Os Prémios GPS são 
eventualmente um dos 
projetos Geopt com mais 
impacto sobre a comunida-
de. Na tua opinião esta ini-
ciativa acabou por influen-
ciar a forma como é vivido e 
praticado o Geocaching em 
Portugal, desde 2011?

T.H. - Sim sem dúvida. Tal 
como refiro acima consi-
dero os Prémios GPS um 
ponto de viragem do geoca-
ching nacional. Em conver-
sas com vários geocachers 
fiquei a perceber que não 
tinha sido apenas eu a mu-
dar os meus hábitos, e cada 
vez mais pessoas orientam 
o seu geocaching pela qua-
lidade das caches e não pela 
quantidade.

“O grande objetivo [do Geopt] é oferecer aos geocachers 
um espaço de discussão sem censura”
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F.C. - Além do teu papel ati-
vo na produção dos Prémios 
GPS, também tens sido 
apresentador da cerimónia 
anual, que caminha já para a 
sua quinta edição. Que me-
mórias guardas dessas noi-
tes de entrega de Prémios, 
vistas de cima do palco?

T.H. - Lembro-me claramen-
te de estar muito nervoso na 
primeira edição, e lembro-
me de ver o Pache a raste-
jar no palco para recolher os 
envelopes com os vencedo-
res. Épico!

Lembro-me de na edição de 
Esposende ter dado aquela 
gafe monumental ao anun-
ciar antes de tempo que o 
vencedor do Arquipélago da 
Madeira era o luisftas. Nada 
que não se tenha ultrapas-
sado.

Na última edição lembro-me 
da camaradagem que houve 
uma vez mais entre toda a 
equipa organizadora, e dos 
fantásticos dias que pas-
sámos nos Açores. Recor-
do-me da altura em que era 
suposto termos entrado em 
direto com o GeoGang em 
Coimbra, 30 segundos an-
tes estava tudo ok, e quando 
estava para anunciar a cha-
mada vejo o Gustavo a es-
bracejar na régie a dizer que 
a chamada tinha caído e não 
iria ser possível concretizar.

De louvar o espírito profis-
sional de todas as pessoas 
que colaboram para realizar 
estas cerimónias ano após 
ano, com enorme esforço, 
privando-se muitas vezes 
de estar com a família, para 
que todos os anos consiga-
mos apresentar uma ceri-
mónia de que todos nos or-
gulhamos.

F.C. - Atualmente por mo-
tivos profissionais, tens vi-
sitado regularmente países 
do Oriente onde aproveitas 

também para praticar al-
gum Geocaching. São ex-
periências muito diferentes 
do Geocaching que praticas 
em Portugal? Houve algu-
ma situação ou cache mais 
marcante que te recordes, 
por lá?

T.H. - O geocaching pelo 
médio Oriente ainda está 
muito subdesenvolvido. Por 
exemplo no Kuwait, a gran-
de maioria das caches estão 
escondidas em bases milita-
res que os Estados Unidos 
da América mantém por lá. 
Se descontarmos essas, o 
país terá umas 40 caches 
para encontrar. Já o Dubai, 
é um pouco diferente, mais 
turístico, mas também não 
conta com muitas caches 
por encontrar.

Por serem países diferentes, 
com cultura muito diferente 
não me atrevo tanto como 
atrevo em Portugal, ficando-
me por umas caches mais 
convencionais.

Quanto a uma cache mais 
marcante, talvez a primeira 
encontrada no Kuwait, com 
um calor abrasador de mais 
de 40 graus, pelas 22 horas. 
Não pela cache em si, mas 
pela experiência. Como se 
costuma dizer, a primeira 
vez nunca se esquece!

F.C. - Como é que vês a mas-
sificação do Geocaching, 
sobretudo na saturação de 
caches existentes?

T.H. - Neste ponto tenho 
que dar o braço a torcer à 
Maja. Ela sempre foi contra 
a proliferação de caches em 
cada canto, e eu nos primór-
dios da massificação gos-
tava de ter muitas caches 
para encontrar. Hoje em dia, 
já não é assim. No nosso 
GPS já só temos caches que 
obedecem a alguns critérios 
bem definidos e que limitam 
o número e qualidade de ca-

ches a um nível que conside-
ro salutar. 

A grande vantagem da mas-
sificação do Geocaching é 
que como em tudo, haven-
do muitas, há mais caches 
boas para procurar. Fazendo 
algum trabalho de casa para 
filtrar, acabamos por ter 
mais e melhor do que tínha-
mos há uns anos.

F.C. - Essa saturação alterou 
de alguma forma a vossa fil-
tragem de caches a visitar?

T.H. - Sim sem dúvida. Se 
antes tínhamos todas as 
caches no GPS e paráva-
mos em cada pontinho que 
se atravessasse no nosso 
caminho, hoje em dia limi-
támos em muito as caches 
que vão para o GPS, e mes-
mo assim, só paramos em 
algumas delas depois de 
vermos se nos poderão in-
teressar ou não.

F.C. - O vosso Geocaching 
hoje em dia continua a ser 
muito planeado e criterioso, 
ou passa por experiências 
mais casuais e circunstan-
ciais?

T.H. - Como explicado antes, 
cada vez passou a ser mais 
filtrado, mas deixou de ser 
tão planeado. Se antes, com 
menos caches, traçávamos 
um plano com uma análi-
se detalhada de cada cache 
antes de sair de casa e ficá-
vamos satisfeitos ao ver que 
o cumpríamos, hoje em dia 
limitamo-nos a decidir para 
onde queremos ir tendo em 
conta duas ou três caches de 
interesse, e vamos vendo no 
smartphone o próximo des-
tino.

F.C. - Uma das tuas paixões 
actuais é o ciclismo/BTT. 
Gostas de conciliar esta ac-
tividade com o Geocaching, 
ou de forma geral sentes 
que uma é incompatível 
com a outra?

T.H. - Apesar de gostar bas-
tante de ambas as ativida-
des, não tenho por hábito 
conciliá-las. A razão é sim-
ples, salvo exceções, em que 
uma pausa no pedalar para 
procurar uma cache sabe 
bem, com o atual panorama 
de caches, parar para procu-
rar caches implicava parar 
de 160 em 160 metros, e 
isso arruína um passeio BTT. 
Obviamente que dá para ig-
norar as caches, mas para 
isso prefiro nem ligar o GPS.

Quando vou em grupo, es-
tou sempre aberto a umas 
paragens aqui ou ali, mas 
por norma prefiro manter o 
ritmo de pedalada e ignorar 
as caches.

F.C. - Para terminar, quais 
são os vossos objetivos de 
curto prazo e as caches que 
mais ambicionam conquis-
tar, num futuro próximo?

T.H. - O nosso objetivo de 
curto prazo é conhecer mais 
umas ilhas nos Açores, em 
particular Flores e Corvo que 
sempre vimos como inal-
cançáveis.

Não temos em vista caches 
em particular que ambi-
cionemos alcançar, ape-
nas queremos divertir-nos 
e apreciar o melhor que o 
geocaching tem, conhecer 
novos locais que de outra 
forma não teríamos oportu-
nidade de conhecer.

F.C. - Muito obrigada Team 
Hulkman, boa sorte e muito 
sucesso para a concretiza-
ção dos vossos projetos!

T.H. - Muito obrigado ao 
GeoMagazine por nos pro-
porcionarem esta oportuni-
dade, e votos de sucesso em 
todos os projetos!

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Foto-Reportagem
Melhores Momentos 2014

  Por Geopt
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A fotografia é para muitos 
Geocachers uma compo-
nente muito importante da 
sua actividade.

Os locais de rara beleza 
onde muitas vezes o Geo-
caching os leva, são a pai-
sagem de excelência para 
magníficas fotos, onde os 
enquadramentos, as cores 

e as formas são a matéria
-prima perfeita para gran-
des retratos.

Outros disparam a objecti-
va apenas de forma docu-
mental, para assinalar a sua 
passagem por determinado 
local, ou eternizar as me-
mórias do grupo de amigos 
que naquele dia se reúniu 

para determinada jornada 
de Geocaching.

Seja de que forma for, as 
fotos são parte integrante 
do Geocaching e ajudam-
nos a contar a nossa histó-
ria, como complemento aos 
logs. Imagens que muitas 
vezes nos ajudam a avivar 
a memória de determinada 

cache.

Pedimos a alguns Geo-

cachers portugueses que 

partilhassem connosco os 

melhores momentos do seu 

ano de 2014. Este é o resul-

tado. Deleitem os vossos 

sentidos.

A equipa GeoPT

O Segredo de Avalon - The Secret [S. Miguel]
Foto © AntMadeira
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GC1MXD2  - Caldeiras da Ribeira Grande - Salto do Cabrito, by Jorge Big
Foto © Prodrive

Agosto
Foto © Valente Cruz
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@Band of Brothers - Bastogne
Foto © Joom

@ Sunset Photo Walk
Foto © Daniel Oliveira



79

GEO
MAG.

Indiana Jones
Foto © Jpgcruzz

Merlin022 e AdrianoV @Tomb Raider_The Final leap
Foto © Jpgcruzz
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GLE4R44T  - Death With a View, by Almeidara 
Foto © Lusitana Paixão

@Poço da Broca
Foto © Mirach74



81

GEO
MAG.

@5 sentidos [Companhia das Lezírias]
Foto © RuiJSDuarte

@Mar de Minde
Foto © Paulo Hércules





Açores Report
GEOCACHING MEXE COM 
ALUNOS NOS AÇORES

  Por Luis Machado e Pedro Almeida 
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“GEOCACHING – Um Jogo 
de Aventuras”, é o nome do 
projeto escolar que envolveu 
mais de 300 alunos da Esco-
la Secundária da Lagoa, em 
São Miguel – Açores.

Este projeto educativo e 
multidisciplinar começou a 
desenvolver-se em novem-
bro de 2014, com alunos de 
várias turmas (do 3º Ciclo e 
Secundário), que depois de 
uma primeira abordagem ao 
Geocaching, efetuado pelos 
professores organizadores 
deste projeto (José Carreiro 
aka E4E, José Silva aka Ku-
fla e Luis Machado aka Pa-
lhocosmachado), desenvol-
veram uma atividade com 
várias turmas, em particular, 
em Geografia (coordenadas 
GPS), Inglês, Matemática 
(cifras, enigmas e cálculos) e 
Ciências Naturais/Geologia 
(a geologia…), pois este pro-
jeto tinha uma forte compo-
nente de Geologia… pois: as 
Earthcaches!

Uma das atividades reali-
zadas consistiu numa con-
ferência relativa ao tema 
do projeto (a Geologia no 
Geocaching), que se realizou 
no dia 6 de fevereiro, com o 
anfiteatro completamente 
cheio, onde foram oradores, 
para além dos professores 
responsáveis por este pro-
jeto, os conferencistas con-
vidados: Dr. Daniel Oliveira 
(revisor ibérico das earth-
caches), que falou sobre a 
Geologia e o Geocaching e 
o Dr. Pedro Almeida, que se 
debruçou sobre “caches de 
aventura”. Também esteve 
presente a vice-Presidente 
da Câmara Municipal de La-
goa, Dra. Cristina Dec-Mota.

Estiveram presentes vá-
rias turmas de alunos desta 
Escola do 3º Ciclo e do Se-
cundário, bem como vários 
outros alunos, funcionários 
e docentes que praticam 
Geocaching, num total de 
cerca de 250 participantes. 
Durante esta conferência 
foi visionado, entre outros, 
o filme “C9 H13 NO3 (Adre-

naline)”, do geocacher Pedro 
Santos (aka Peter!), um dos 
filmes vencedores no GIFF 
(Festival internacional de 
filmes de Geocaching), em 
2014.

Contou também com a pre-
sença do geocacher Paulo 
Peres (aka paulohercules) 
que foi o “instrutor” de Geo-
caching em duas visitas de 
estudo (trabalho de campo), 
que incluíram mais de 100 
alunos, uma que levou os 
jovens alunos ao Parque da 
Macela, para realizar uma 
cache tradicional e uma 
multi-cache, nomeada para 
os prémios GPS 2013, “Flo-
resta Negra/Floresta En-
cantada” [GC46F55] e uma 
earthcache; a outra visita 
de estudo realizou-se para 
o ExpoLab, onde os alunos 
tiveram a oportunidade de 
realizar uma letterbox. Du-
rante a visita à Macela, todo 
o grupo foi acompanhado 
por uma equipe de reporta-
gem de televisão (RTP-Aço-
res).

Este projeto teve por obje-
tivos: pensar a escola como 
um lugar de desafios pes-
soais; possibilitar aos alunos 
conhecimentos a respeito 
do jogo mundial de aven-
turas - o Geocaching; dar a 
conhecer aos alunos outros 
locais deste arquipélago; 
fomentar o respeito pela 
natureza, património e meio 
ambiente, contribuindo para 
uma atitude mais 

responsável e participati-
va relativamente à conser-
vação do meio ambiente, 
natureza e património; de-
senvolver conhecimentos 
e capacidades relativas à 
orientação, seguimento de 
trilhos e utilização das no-
vas tecnologias (GPS, Smar-
tphones, Pens universais, 
Chips...); interligação/articu-
lação com as disciplinas de 
Ciências Naturais/Geologia, 
na abordagem das “Earth-
caches”.

Este projeto inseriu-se num 
projeto de Geocaching mais 
geral, o AÇORES GeoEarth 
2015, que se realizou entre 
2 e 8 de fevereiro, contando 
com a presença e participa-
ção de vários geocachers lo-
cais e do continente (prove-
nientes de Leiria, de Lisboa e 
da zona do Algarve). Contou 
ainda com a presença “es-
pecial”, de um dos revisores 
portugueses de Geocaching, 
o geocacher Daniel Olivei-
ra (aka Danieloliveira ou 
GeoAwareIB). Durante toda 
a semana esteve presente 
a acompanhar esta semana 
de “aventuras”, o jornalista-
geocacher Alexandre Couti-
nho.

Durante esta semana os 
grupos visitantes desen-
volveram esta atividade 
por toda a ilha de S. Miguel, 
realizando-se, ainda, cin-
co eventos de Geocaching, 
nomeadamente: “Welco-
me Ponta Delgada” [GC-
5JCHT], no Centro Municipal 
de Cultura em P. Delgada, 
“Vivendo sobre os vulcões” 
[GC5J8DP], no Observató-
rio Vulcanológico e Geotér-
mico dos Açores (OVGA) e 
nos eventos “de trabalho de 
campo geológico”: “Por cima 
do canyoning” [GC5JCM1], 
no salto do Cabrito (Ribeira 
Grande); Panela de pressão” 
[GC5JCK7], na Lagoa das 
Furnas e “Vida selvagem” 
[GC5JCKM], na Tronqueira 
(Nordeste).

O evento “Welcome Ponta 
Delgada” [GC5JCHT], cons-
tou de um “cocktail” de re-
cessão aos geocachers visi-
tantes (e claro que também 
aos locais), onde a vereado-
ra da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, Engª. Luísa 
Magalhães, fez um discurso 
muito interessante sobre o 
Geocaching e a ligação deste 
ao concelho de Ponta Del-
gada. Foi, ainda, visionado 
neste evento, um filme de 
“Geocaching de Aventura”, 
produzido pelo geocacher 
Pedro Almeida (aka Pe-
dro.b.almeida). Estiveram 

presentes cerca de 50 parti-
cipantes, incluindo um casal 
de turistas – Geocachers 
estrangeiros, de férias neste 
arquipélago. Foram lança-
dos, neste evento, para se-
rem “largados” pelas caches 
desta ilha do Arcanjo, cerca 
de 40 trackables.

No dia 6 de fevereiro, rea-
lizou-se o evento mais im-
portante: “Vivendo sobre os 
Vulcões” [GC5J8DP]. Este 
evento realizou-se no OVGA, 
na cidade de Lagoa. Os par-
ticipantes (que foram mui-
tos… mais de 70 pessoas) 
tiveram a possibilidade de 
visitar as várias exposições 
patentes no OVGA, nomea-
damente: Evolução; Paleon-
tologia (Fósseis do Mundo); 
Mineralogia (Minerais da 
Vida) e Vulcanologia (Vulca-
nismo histórico). Presente 
neste evento esteve o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, Dr. José 
Bolieiro, bem como vários 
vereadores, quer da Câma-
ra de Ponta Delgada, quer 
da Câmara de Lagoa, assim 
como muitos outros convi-
dados, nomeadamente vá-
rios responsáveis do Turis-
mo, do ExpoLab, do Parque 
Natural de S. Miguel, etc…

Depois, foi apresentado, de 
forma pública, à comunidade 
geocacher micaelense, bem 
como aos ilustres visitan-
tes, o filme promocional dos 
Açores sobre Geocaching, 
que pode ser visto a bordo 
dos aviões da Sata Interna-
cional. Este documentário 
foi produzido para a SATA 
(empresa de linha aérea dos 
Açores), por Luis Machado 
e Pedro Almeida. Este pe-
queno documentário, com 
som e duração de seis minu-
tos, pode ser visionado nos 
aviões da SATA Internacio-
nal, entre fevereiro e o verão 
do corrente ano.

Seguiram-se duas conferên-
cias: uma da autoria do revi-
sor ibérico das Earthcaches, 
Doutor Daniel Oliveira (aka 
Danieloliveira ou GeoAwa-



85

GEO
MAG.



GEO
MAG.

86

Fevereiro 2015  - eDiÇÃo 13

reIB) que falou sobre: “Uma 
serra, uma plataforma se-
dimentar e uma montanha 
russa de geologia em 100 
milhões de anos“ e a outra 
da autoria do Professor Ca-
tedrático Jubilado, o vulca-
nólogo Victor Hugo Forjaz, 
que falou sobre o Vulcanis-
mo e o Geocaching, diver-
tindo muito, com o seu hu-
mor, toda a audiência. Foram 
também “lançados” neste 
evento vários trackables, 
trazidos para São Miguel pe-
los geocachers visitantes.

Nos restantes eventos (saí-
das de campo) “Por Cima do 
Canyoning…” [GC5JCM1], 
“Panela de Pressão” [GC-
5JCK7] e “Tronqueira – Zona 
Selvagem” [GC5JCKM], o 

geocacher e geólogo Daniel 
Oliveira falou um pouco so-
bre a Geologia dos locais, 
fazendo uma breve expla-
nação sobre a génese geoló-
gica de cada local. Num dos 
eventos fez uma explanação 
sobre as fumarolas (conhe-
cidas nos Açores por “cal-
deiras”) e outros fenómenos 
de vulcanismo secundários 
e na zona da Tronqueira, de 
onde se avista o Pico da Vara 
(maior altitude da ilha de S. 
Miguel). Falou sobre a elabo-
ração das earthcaches, bem 
como da organização nacio-
nal e internacional de todo o 
“trabalho” de um revisor de 
earthcaches. Presentes al-
guns geocachers aventurei-
ros, apesar do mau tempo e 

frio que se fazia sentir neste 
dia.

Durante esta semana os 
geocachers locais procura-
ram mostrar aos geocachers 
visitantes a bonita ilha de 
São Miguel, tendo, inclusive 
visitado o jardim e Palácio de 
Santana, residência oficial 
do Presidente do Governo 
Regional dos Açores.

Este projeto contou com o 
apoio e colaboração das se-
guintes entidades: Câmara 
Municipal de Lagoa, Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, 
Câmara Municipal da Ribei-
ra Grande, SATA, ExpoLab e 
OVGA.

Registe-se, ainda, que este 
projeto contou com grande 

envolvimento da Comunica-
ção Social dos Açores (escri-
ta, rádio e TV), que procurou 
estar presente em muitos 
dos eventos, tendo inclusive 
efetuado o acompanhamen-
to a uma cache especial e 
realizado uma entrevista em 
direto no programa “Açores 
Hoje”, bem como uma ex-
tensa reportagem para o te-
lejornal da RTP-Açores.

Texto: 

Alexandre Coutinho

Luís Machado

Pedro Almeida

Fotos:

Alexandre Coutinho

Luís Machado
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Making Of

Visconde do Tojal
Por LosCabanerosGeoMáfia 
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Quando falamos na VT, 
desperta em nós a nostal-
gia e invade-nos a saudade. 
Nós, Team LosCabaneros-
GeoMáfia, que passamos 
a apresentar, somos 3 ca-
sais: a Team Bomba-Mata 
(Sara e Pedro); os TaniSergi 
(Tânia e Sérgio); o Ferbikes 
(Fernando); Aida a H@ppy 
e mais todos os apêndi-
ces pequenos, incluindo os 
cães.

Mas vamos começar pelo 
princípio, como é que sur-
ge esta letter? Como Ca-
baneiros que somos, a bela 
Quinta do Visconde do Tojal 
sempre nos foi conhecida, 
desde o tempo em que não 
era um local ao abandono.

Claro que como geocachers 
todos tínhamos um projeto 
para a mesma. Daí até des-
cobrimos que todos parti-
lhávamos o mesmo desejo 
foi rápido, a aldeia é peque-
na e era inevitável encon-
trarmo-nos lá. Acabamos 
por perceber que ao juntar-
mos as ideias que tínhamos 
podíamos fazer uma letter, 
um tipo de cache de que to-
dos somos fans e o diverti-
mento nunca mais acabou! 
É que quando nos juntamos 
as ideias fervilham e a boa 
disposição impera, se assim 
não fosse teria sido impos-
sível realizar o idealizado. 
Na verdade, levámos tanto 
tempo a fazer a letter como 
a Bomba levou a gestar a 
Bombinha-Matinha !!! 

Valeu-nos o revisor Sera-
fim, que ao contrário do 
que por aí se diz dos revi-
sores, foi impecável na co-
laboração do lançamento 
desta nossa menina, para 
conseguimos estar todos 
presentes a receber os vi-
sitantes no dia da publica-
ção, incluindo uma Bomba 

em forma de ovo prestes a 
chocar! Apesar de nos ter-
mos cruzado no Mega de 
Sintra e de termos agra-
decido pessoalmente, aqui 
fica o registo escrito: muito 
obrigado Serafim.

E já que falamos em agra-
decimentos, há mais três 
pessoas a quem temos de 
agradecer. Uma delas é 
OSanto, pelo primeiríssimo 
beta-test com um feedback 
do tipo: «Já acabou?», que 
nos levou a repensar a his-
tória de forma a prolongar 
a aventura. Seguidamente, 
o Idílio49, pelo feedback, 
honesto e analítico, do seu 
beta-test, e por nos ter per-
mitido recorrer à sua ajuda 
sempre que tínhamos dú-
vidas em relação às regras. 
Temos por lema que «se 
passa pelo Idílio é porque 
está nas guidelines». O ou-
tro agradecimento vai para 
os RebelosTeam que foram 
incansáveis, principalmente 
o Luís, que nos representou 
muitas das vezes em que a 
VT recebeu visitas, inclusi-
ve na homenagem fúnebre. 
Mas antes de vos falarmos 
do enterro, vamos deslindar 
um pouco do que era a VT.

A VT contava a história do 
Visconde do Tojal e da sua 
amada quinta. Era uma 
aventura noturna que co-
meçava logo no portão da 
Quinta, onde tinham de 
encontrar um mapa. Com o 
mapa na sua posse, este in-
dicava-lhes o celeiro onde, 
dentro de um pedregulho 
falso, encaixado na parede, 
encontravam o diário do 
Visconde. Em conjunto com 
o mapa, o diário orientava
-os e ajudava-os a «cumprir 
o objectivo de se apossa-
rem do testamento e quem 
sabe de algo mais…»

Daqui era só seguir as pis-
tas. 

Na 1ª casa tinham de en-
contrar, com a ajuda da lan-
terna UV, uma parede em 
pladur : «Pela boca morre 
o…» e um circulo que coinci-
dia com uma área no mapa 
correspondente ao tanque, 
ao fundo da quinta. Aí ti-
nham de “pescar” a próxima 
pista, de dentro da boca de 
um peixe gigante de pedra, 
de onde outrora jorrava 
água. Mas antes de chega-
rem ao tanque e darem com 
o peixe tinham de seguir um 
trilho escuro, pelo meio de 
ervas e vegetação, ladeado 
por reflectores, estrategi-
camente colocados para 
se assemelharem a olhos 
atentos e predadores. Este 
pormenor foi um presente 
para nós próprios, que aca-
bámos por ver muito bom 
geocacher hesitar em se-
guir caminho! Hehehe!

Os olhos a brilhar, os mor-
cegos comprados no Ebay, 
as noites dos caga-lumes, 
os barulhos aterradores, os 
javalis desgovernados, as 
raves psicadélicas...

As noites eram ocupadas 
por acontecimentos es-
tranhos e ruídos sinistros, 
principalmente o dos to-
ques dos nossos próprios 
telemóveis às tantas da 
matina… «mas porque raio 
fomos logo fazer uma letter 
noturna?!?!?!»

Mas continuando na pista 
do peixe… Esta convidava
-os a mergulhar na penum-
bra, o ponto que, salvo raras 
exceções, mais dificuldades 
causou, quando bastava 
entrar de lanternas apa-
gadas… Na única janela da 
casa havia uma placa, em 
Fimo, que recebia luz solar 
durante o dia e à noite bri-

lhava. Aquando da constru-
ção da letter, este era, para 
nós, o ponto mais simples 
e fácil, mas a maioria en-
trava de lanterna acesa, 
com a pressa de encontrar 
o que quer que fosse e en-
contrava… paredes cheias 
de grafitis, que acabavam 
por distrair mesmo os olhos 
mais atentos. A placa “en-
caixava” no mapa e facilita-
va a descoberta da próxima 
entrada, a dificuldade era o 
«anda 23 frente e 8 direita 
(…) encontra uma quebra no 
padrão», o Visconde bem 
os tentava ajudar, através 
do seu diário, mas a maior 
parte contava passos e es-
barrava na parede, quando 
era só contar os mosaicos 
do chão entrar na divisão 
ao lado. Aí havia um azu-
lejo que estava 45º fora 
de prumo e que era quase 
sempre detectado pelo lado 
feminino, com olhos felinos 
para tudo o que não combi-
na. Depois era só descolar 
o azulejo, que estava preso 
à parede com velcro, e en-
contrar a próxima pista en-
caixando o azulejo no mapa. 

Antes mesmo de entra-
rem na casa seguinte, o 
VT, sempre através do seu 
diário, pedia respeito pelo 
seu fidelíssimo mordomo 
que ali havia sido assassi-
nado. Fazia-se um silêncio 
sepulcral e com as UV’s li-
gadas tinham de descobrir 
um interruptor, guardado 
por um caracol radioactivo. 
Ligado o interruptor acen-
dia-se um trail de leds no 
tecto, indicando o caminho, 
seguindo por um corredor 
até a uma outra divisão. 
Mesmo por baixo do último 
led, encontravam um inter-
ruptor que não estava com-
pletamente preso à parede, 
escondendo uma argola no 
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final de um fio que tinha 

de ser puxado … e era aqui 

que apanhavam os maiores 

sustos da noite! Assim que 

puxavam a argola, soltavam 

uma tranca que deixava cair 

do tecto, da divisão ao lado, 

um alçapão que fazia um 

estrondo ensurdecedor, até 

os mais machos soltavam 

um grito! E nós mais umas 

gargalhadas silenciosas…

Depois de subirem para um 

tanque de cimento, estra-

tegicamente colocado por 

de baixo do alçapão, retira-

vam a pista seguinte e não 

resistiam a fechar o alçapão 

para o soltar novamente e 

tentar perceber como é que 

aquilo ali tinha sido posto 

a funcionar… Só podemos 

dizer que não foi fácil, mas 

deu imenso gozo, o Mata 

que o diga… cof, cof.

Agora, já muito perto do 

final, sempre na compa-

nhia do Visconde, através 

das palavras guardadas no 

seu diário, narrando e dan-

do pistas, levávamo-los a 

abrigarem-se do orvalho e 

a descobrir o fio condutor. 

Colocando o fio no local 

certo, incidiam as luzes so-

bre a lareira e os mais pers-

picazes percebiam logo que 

tinham de rodar a tábua, 

acima desta, e descobrir um 

fio, enrolado a um parafuso, 

que tinha que ser solto… e 

voilá ! 

O container final descia pela 

chaminé com o tesouro e o 

tão desejado testamento 

do Visconde do Tojal. 

Este era o final da 1ª ver-

são, que acabou por ter 

de ser alterado, após duas 

destruições completas.

Ao longo do tempo, sofre-

mos vários episódios de 

destruição, cujas origens e 

causas fomos descobrindo. 

O facto de sermos da lo-

calidade facilitou-nos essa 

percepção. Descobrimos 

uns miúdos que frequen-

tavam a quinta, para be-

ber uns copos; um pastor, 

que passeava por lá o seu 

rebanho; uns quantos pra-

ticantes de paintball e air-

soft, que ali descarregavam 

as armas uns nos outros... 

Fomos, pacientemente, 

negociando, adaptando e 

reconstruindo. A VT era o 

nosso bebé, a menina dos 

nossos olhos…

Mas acabámos por descobri 

que alguns dos caçadores 

de Cabanas aproveitavam 

as noites de luar na quinta 

para aí caçar javalis. 

Foi o golpe de misericór-

dia. Caçadores munidos de 

armas com miras térmicas 

e geocachers munidos de 

GPS, no mesmo local, não 

combinam. A segurança fa-

lou mais alto e aceitámos o 

inevitável: tínhamos de dei-

xar partir a nossa VT.

Por muito que nos custas-

se, tivemos de preparar um 

Elogio Fúnebre à sua altu-

ra e sepultar, sempre em 

festa, a nossa VT. Em festa 

porque o devíamos a nós 

próprios, por todo o traba-

lho e dedicação ali investi-

dos, e porque a despedida 

tinha que ser em grande, 

para podermos rever e 

agradecer a todos aqueles 

que nos visitaram e apoia-

ram desde o 1º momento. 

Apesar de não ter sido por 

falta de empenho, investi-

mento, trabalho nem dedi-

cação da nossa parte, este 

arquivamento deixou-nos 

um sentimento de culpa e 

ingratidão que nos levou a, 

em 3 semanas, fazer nascer 

“O Padrinho” [GC58CQX]. 

Com esta nova cache ten-

támos colmatar a nossa 

tristeza e, acima de tudo, 

presentear os amigos geo-

cachianos que o VT nos 

permitiu conhecer.

Pelo feedback que temos 

recebido através dos logs, 

parece-nos que esses nos-

sos objectivos foram alcan-

çados.

O que esta letter nos trouxe 

de melhor foi, sem dúvida, 

o trabalho de equipa, o ci-

mentar da nossa amizade 

e o nosso entrosamento 

enquanto Team que pas-

sou a todo um outro nível: 

o da família. Sem nunca 

esquecer todas as pessoas 

fantásticas que tivemos o 

enorme prazer de conhecer 

e tornar parte do nosso le-

que de amizades. 

Em última análise esta ca-

che tornou-se, sem dúvida, 

um hino à amizade. O nosso 

muito obrigado a todos por 

isso.

Escrito a 6 mãos de uma 

coordenada qualquer …

Bem Hajam

Texto / Fotos:

Team LosCabanerosGeo-

Máfia (Sara, Pedro, Tânia, 

Sérgio, Fernando, Aida)
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“Caçadores munidos de armas com miras térmicas 
e geocachers munidos de GPS, no mesmo local, não 

combinam. A segurança falou mais alto e aceitámos o 
inevitável: tínhamos de deixar partir a nossa VT.”
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fessar que esta entrevista 
começou a ser escrita às 
00:00 do dia 22. Tudo bem, 
dizem os leitores, 22 de Ja-
neiro para uma entrevista a 
publicar em 25 de Feverei-
ro está a ser feita com boa 
antecedência. Mas não… 
é mesmo 22 de Feverei-
ro, apenas 3 dias antes da 
publicação, quando deveria 
ter sido entregue até dia 
10. Começo assim a entre-
vista por pedir desculpa ao 
Paulo, por ir acordar daqui 
a umas horas e depois ter 
umas fantásticas 12h para 
me responder em profundi-
dade às perguntas ☺ Peço 
também desculpa ao Filipe, 
editor, montador, pagina-
dor, publisher e sei lá mais 
quantas funções acumula, 
embora vá ter ainda para 
cima de 180.000 segundos 
para finalizar a revista.

Para reavivar a memória do 
Paulo começo por citar o 
que ele escreveu no fórum 
geocaching-pt há pouco 
mais de 3 anos, num tópi-
co originado por mim e que 
serviu um pouco de inspira-
ção a estas entrevistas his-
tóricas. Disse ele na altura 
(com muitos smileys pelo 
meio que aqui se perderam 
mas podem imaginar).

“Descobri o geocaching em fi-
nais de 2001 ao ser referido 
no fórum de TT, por curiosida-
de fui ver de que se tratava, 
confesso que me surgiu logo 
a vontade de partir e desco-
brir tesouros, mas na altura 
eram apenas 14 em Portugal! 
E pessoalmente desconfiava 

se isto era mesmo real!

Registei-me então em Março 
de 2002 (sim faz quase 10 
anos).

Já foi referido que GPS na al-
tura eram uma miragem, pois 
bem mas nos Escuteiros o uso 
da M888 era “vulgar” portan-
to tentei a minha primeira ca-
che com recurso a uma ma-
ravilha da navegação! wink: A 
cache escolhida foi a Visit to 
Frei Agostinho,[http://coord.
info/GLPQAK] com jeitinho (e 
porque as coordenadas es-
tavam certinhas, ok e com a 
ajuda da hint eheh) foi fácil 
dar com ela! Primeira reacção 
“Ena afinal isto é mesmo ver-
dade, existem tesourinhos”! 
E lá se tirou a foto da praxe 
com a bela reflex (o digital foi 
depois... LOL). Parece-me que 
fui o primeiro Escuteiro Por-
tuguês a entrar nestas “caça-
das”, canhota para todos os 
que cá estão, principalmente 
para o Lobo Astuto.

Fiquei entusiasmado e uma 
das caches era a “Lugar dos 
Mortos”, contactei o Pedro 
Regalla que prontamente se 
ofereceu para explicar in loco 
como isto funcionava e o GPS. 
Notem que nesta altura com-
binar encontros com alguém 
que apenas conhecíamos de 
mails não era vulgar, havia 
sempre o pé atrás!

Assim combinamos um en-
contro e no dia 25 de Abril 
lá estávamos todos entu-
siasmados, o Pedro tinha 
marcado para esse dia um 
passeio com imensas pes-
soas (muggles às molhadas) 
e nós a fazer geocaching mui-

to disfarçadamente para não 
expor a cache! Eheh Ao reler 
agora o log [http://coord.info/
GLRAT3] é que notei que ti-
nha sido o segundo log! UAU!! 
Será que podemos considerar 
este o primeiro encontro es-
pontâneo de geocaching? :D 

Decidi então comprar um 
GPS, afinal o Geocaching não 
era uma burla da internet! :-)  
Foi um Magellan Sportrak, 
uma excelente máquina na 
altura, aliás muito melhor que 
qualquer Garmin (já devem 
notar de que lado da barrica-
da eu estava  :D ) e assim lá ia 
encontrando uns tesourinhos 
, sempre nas calmas e com o 
objectivo de conhecer novos 
locais, sem stresses, sem FTF 
(o que é isso ???) o slogan era 
(e é) mesmo “is not all about 
the numbers” , foi antes uma 
forma de fazer novas amiza-
des em torno de um hobbie 
interessante. Dá para notar 
que os dinossauros falam to-
dos a mesma linguagem não 
dá ?  :wink:  

Seguiram-se algumas ca-
ches maioritariamente do 
GreenShades e PRegalla e 
também a minha primeira 
grande aventura, o chama-
do safari alentejano [http://
coord.info/GL16K64], mo-
mentos que nunca esquecerei 
eheh.  :-D.

Foi também com enorme pra-
zer que nos deslocamos ao 
centro geodésico de Portugal, 
um local muito bem escolhi-
do pelo Ricardo, para o 1º En-
contro. Vejam bem o número 
estrondoso de ”found it” (AKA 
attended) [http://coord.info/

GC9FD]! Sem dúvida um gru-
po convicto que fez uma car-
rada de km na expectativa de 
encontrar alguém com um ar 
suspeito junto ao vértice! :?:  
Até me estou a rir só de pen-
sar !  :D 

Atalhando caminho, lembro-
me que logo no inicio tirava 
os prints das caches e man-
tinha uma pasta actualizada, 
assim tipo um pocket querie 
pré-histórico para ir sempre 
na bagagem (não cabia no 
bolso  :D eheh) ! Mas foi uma 
tarefa que entretanto se tor-
nou... complicada  :wink: 

Tempos em que quando a 
minha cache de Rio Frio apa-
receu toda traçada por uma 
alfaia agrícola e combinei ir a 
caso do Ricardo para receber 
os restos da mesma, nesta 
não dava mesmo para mudar 
o saco de plástico e colocar 
novo logbook!

Apareceu o boom do oziex-
plorer e as M888, excelente 
avanço tecnológico.

Os encontros foram surgindo 
e cada vez com mais presen-
ças (e o tão famoso patrocí-
nio da Red Bullllllllllll , aquilo 
é que eram asasssssssssssss 
).

As caches do Diamantino 
para a malta se rir! Cada vez 
que me lembro da ‘ (“plica”) 
na geochurrascada...  LOL  :D  
e da história duns cachers 
que até se fizeram passar 
por técnicos de qq coisa para 
abrir a cache que estava nes-
se mesmo parque !  8-) 

Foi também engraçado numa 
caçada pela costa alenteja-

“(...) Quando a minha cache de Rio Frio apareceu toda 
traçada por uma alfaia agrícola e combinei ir a caso do 

Ricardo para receber os restos da mesma (...)”



GEO
MAG.

96

Fevereiro 2015  - eDiÇÃo 13

na ver alguém que... eu acho 
que estou a conhecer aquele 
tipo...  era o Pedro Regalla 
[http://coord.info/GLKC2H5], 
que já não via há anos , foi 
bom rever quem me mostrou 
o geocaching, depois saiu do 
País...

As visitas guiadas à Six Feet 
Under, Manel aquilo era mes-
mo fixe!! LOL :D Dizíamos às 
“Marias” se daqui a 2 horas 
não estivermos cá fora cha-
mem os bombeiros!  :D LOL

Os eventos Trash Out que co-
meçaram a acontecer, recor-
do o da Cave de Sta. Marga-
rida, além do evento tivemos 
a presença dos proprietários 
que nos contaram Estórias 
ainda mais dinossauras que 
estas!

Lembro-me dos passeios de 
bicicleta para “nunca perder 
o norte” [http://coord.info/
GLY1A8K] ali para os lados 
de Grândola, uma primeira 
tentativa com o Manel em 
que baralhamos as contas 
todas e fomos ter ao outro 
lado da serra! O brinde desse 
dia ? Encontrar raposas nas 
suas calmas no seu habitat, 
ali ficamos a ver os bichos... 
momentos que ficam.  Na se-
gunda tentativa uma carrada 
de bikers que acabaram por 
encontrar a magana !  :-D 

Quando alguns dinossau-
ros fizeram uma expedição 
à Fenda da Calcedónia e eu 
a acompanhar as coisas por 
SMS com o Manel!

O Manel sempre a incentivar 
com os seus mails e MSN!  
Sim Manel isto é tudo culpa 
tua (confesso que ele me pe-
diu para não dizer isto mas 
não resisti! eheh :claJ.S. - 

E muito mais.... mas não se 
pode contar tudo :-)

Abraços e Boas Caçadas (em 

dose qb)  :wink:”

E pronto, pirateei um post 
e já vamos na segunda pá-
gina… Mas muitas entre-
vistas são mesmo assim, 
reciclam materiais antigos, 
fazendo-os passar por no-
vos. Nesta e sendo claro 
que acima está muito do 
essencial do seu percurso 
geocachiano, vamos pegar 
na frase com que termina 
o post e tentar que o Pau-
lo conte, mesmo que não 
tudo, muito mais….;). E as 
12h estão a contar!

Joaquim Safara -  Paulo, a 
citação acima foi escrito a 
solicitação e para quem te 
conhecia bem. Para quem 
não conhece que será a 
maior dos leitores desta 
entrevista, faz lá um pe-
queno CV. Aquelas coisas 
básicas. De onde és? Onde 
estás? Para onde vais? O 
que fazes? Assim uma coi-
sa deste género [http://cvc.
instituto-camoes.pt/poe-
masemana/18/retratos2.
html]…

Paulo Mateus -  Antes de-
mais devo dizer que foi um 
exercício engraçado reler o 
post acima transcrito! Efec-
tivamente resume o meu 
percurso pelo Geocaching e 
a forma como encaro este 
hobbie. Fora do Geocaching, 
sou um Setubalense nasci-
do e criado na cidade do rio 
azul, com gosto pelo BTT, 
pesca, caminhadas e tudo 
o que envolve a Natureza. 
Continuo a viver perto de 
Setúbal, profissionalmente 
tenho a oportunidade de 
contactar e visitar outras 
culturas, outras realidades 
mas enquanto a troika me 
permitir espero ficar por 
aqui. Quem me tira a Serra 
Mãe...

J.S. - Se como escrevestes, 

conheceste o geocaching 
no final de 2001, bem que 
te poderias logo ter inscrito 
e agora serias um dos dez 
geocachers mais antigos e 
do ano 1 do geocaching em 
Portugal. Achavas mesmo 
que era um mito essa coisa 
de caixinhas escondidas?

P.M. - E ia logo entrar a ma-
tar o meu slogan “is not all 
about the numbers” ?! LOL 
Esta é uma pergunta tricky!! 
2001 foi um ano muito mar-
cante ! Sim conheci o Geo-
caching, mas também perdi 
um familiar muito especial 
como aliás fica expresso 
neste log [http://coord.info/
GL58J3W1], dias depois 
nasceu a minha primeira 
filhota, portanto haviam 
prioridades muito acima do 
geocaching ! Dediquei-me 
portanto a outros tesouros 
nesse ano!

J.S. - Acabaste por regis-
tar-te “apenas” em 28 de 
Março de 2002, já no ano 
2 em Portugal, um dia de-
pois do zoom_bee e duas 
semanas antes do MAn-
tunes e estás identifica-
do como o 18º geocacher 
mais antigo. O MAntunes 
quando é chamado de di-
nossáurio diz que já é da 2ª 
geração, sendo que na 1ª 
geração eram o Pedro Re-
galla e os Greenshades os 
geocachers de referência. 
Também te vês como um 
dinossáurio de 2ª geração?

P.M. - Dinossáurio?! Epá, 
mas eu ainda não estou ex-
tinto! OK OK… pelo numero 
de founds até parece eheh! 
Mas a ser dessa família com 
certeza será na 2ª geração. 
O Regalla e os Greenshades 
foram sem dúvida os gran-
des impulsionadores.

J.S. - Na citação que cons-
ta acima já referes as pri-

meiras experiências geo-
cachianas, mas vamos 
detalhá-las. Morando ao 
norte do concelho de Se-
túbal é natural que tenhas 
começado pela única ca-
che que havia na zona. A 
Visit to Frei Agostinho da 
Cruz [Setúbal] [GC45D6] 
do ricardobsilva (outro di-
nossáurio de 1ª geração). 
Tu fizeste o FTF e eu fiz o 
resgate [http://coord.info/
GLD12HGF]. Conhecias o 
Ricardo? Já conhecias o 
Convento Velho da Arrábi-
da? Descreve lá um pouco 
mais esse 1º found, logo 
com um FTF.

P.M. - Não conhecia o Ricar-
do nem tão pouco o geoca-
ching na prática! O conven-
to conhecia pois entrei para 
os Escuteiros com 12 anos 
de idade, e “descobri” a Ar-
rábida nas imensas activi-
dades que desenvolvemos, 
o convento novo foi um dos 
locais de dormida com visi-
ta obrigatória às guaritas. 
Assim quando saiu a cache 
(nem me lembro como sou-
be da sua publicação!!) de-
cidi ver o local exacto numa 
carta militar M888 e ir ver 
se realmente existiam te-
souros colocados ou seria 
uma grande treta ! Lá fo-
mos sem GPS e com a dica. 
No local foi fácil dar com a 
magana e claro!... Afinal o 
Geocaching existe ! 

J.S. - Depois temos uma vi-
sita à O Lugar Dos Mortos 
[GC408E] bem descrita no 
respectivo log. Interessan-
te de a teres visitado na 
companhia do owner (o Pe-
dro Regalla). Acho que de-
pois desse dia 25 de Abril 
de 2002, ele só lá voltou 
no dia 21 de Fevereiro de 
2015 [http://coord.info/
GLGPC5XT] ☺. Fizeste STF 
na cache. Achas que demo-
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raste a encontrar a cache 
porque era mesmo difícil ou 
porque tu ainda tinhas qua-
se nenhuma experiência?

P.M. - Depois de ter encon-
trado a Frei Agostinho em 
Setúbal entrei em contacto 
via email com o Pedro Re-
galla pois as duvidas eram 
imensas principalmente 
a nível tecnológico! GPS? 
Como é que isso funciona? O 
que comprar? Muitos email 
trocados e o Pedro muito 
prontamente ofereceu-se 
para ajudar. A melhor forma 
seria o que provavelmente 
foi o primeiro workshop de 
Geocaching em Portugal! ;-) 
Uma visita guiada ao Lugar 
do Mortos. Lembro-me que 
o Pedro tinha uma antena 
exterior “incorporada” no 
chapéu para melhor cap-
tar o sinal de GPS. Quanto 
à cache, obvio que a minha 
experiencia era nula! E de-
pois uma micro-cache… a 
primeira micro-cache… não 
foi fácil!

J.S. - Elkman´s Algarve Ca-
che [GC5357], para terceira 
cache [http://coord.info/
GLTKRB], a cache mais an-
tiga do Algarve (e única à 
data do teu found). Uma 
multi, ou seja uma expe-
riência diferente das an-
teriores. Que tens a dizer 
sobre ela? 

P.M. - Foi uma bela cache! 
Sempre que vou ao Algarve 
aquele cheiro característico 
da Serra do Caldeirão fa-
z-me lembrar esta caçada! 
Mesmo em frente ao jar-
dim onde se iniciava esta 
cache existe uma pastela-
ria, quando lá vou olho para 
aqueles azulejos e ainda me 
lembro da minha filhota, 
com 13 meses na altura, a 
brincar enquanto procurá-
vamos as datas! No ponto 

final encontrei o primeiro 
TB.

J.S. - A seguir lá tiveste de 
fazer as duas primeiras ca-
ches do distrito de Setúbal, 
mas bem mais a sul do que 
a Arrábida. Uma Aventu-
ra Na Lagoa – II [GC3FB4] 
(do Regalla) e I’m gonna 
lay down my heavy load... 
[GC3F92] (dos Greensha-
des). Foram encontradas 
com 7 dias de diferença. 
Não é preciso ser detective 
para deduzir que em dois 
fins de semanas seguidos 
decidiste “limpar” o distrito 
de Setúbal. Está correcta a 
dedução?

P.M. - “Elementar, meu caro 
Watson”... mas neste caso 
não deslindaste o mistério! 
Foi pura coincidência. Se 
fizeste bem a tua investi-
gação, deverás ter notado 
que o meu modus operan-
di é usar o geocaching para 
marcar certos momentos, 
quase que como uma agen-
da. É engraçado “olhar para 
trás” e ver o que fiz, onde 
estive! Neste caso, passa-
mos um fim de semana de 
férias em Porto Covo, a data 
ficou marcada com esta ca-
chada na Lagoa, lembro-me 
de levar a Joana às cavali-
tas e com aquele calor todo 
ela beber água pelo camel 
back! 7 dias depois está-
vamos acampados na Galé, 
e fomos fazer a cache dos 
Greenshades, aquela cami-
nhada foi tramada para a 
nossa filhota !! Mas aquela 
sombra no GZ… divinal!!

J.S. - Está descansado que 
eu não vou referir todas 
as caches que encontraste 
(ou não…) até agora! Ape-
nas as até finais de 2002. 
Seguiu-se a The Water 
Gardens [Lisboa] [GC89F6] 
do MAntunes e com duas 

estreias. Primeira cache 
urbana e o amargo sabor 
do DNF [http://coord.info/
GL13FV0]. Conta lá a sen-
sação?

P.M. - A The Water Gardens 
não era do Ricardo? (nota: 
UPS…Claro que a cache era 
do Ricardo, lapso do entre-
vistador) Se calhar foi por 
isso que não a encontrei … 
devia estar enganado no 
owner LOL Ai é que está 
a diferença! O DNF tem o 
doce sabor de ter ido ao lo-
cal, vivido a aventura, feito 
Geocaching e agora estar 
a reviver esse momento. 
Como te disse na nossa vi-
sita à Toledo, o submundo 
do Geocaching é uma pe-
quena amostra da comuni-
dade. As alegrias e as tris-
tezas fazem parte da vida, 
fazem-nos crescer. Não se 
enganem a vós próprios!  
VIVAM !

J.S. - Ida até ao distrito de 
Évora na senda do Comboio 
Fantasma [http://coord.
info/GL16K64] e de bichos 
de 400 kg. Aproveito para 
perguntar. Planeavas estes 
passeios com o objectivo 
de fazeres as caches ou fa-
zias as caches que estavam 
nas imediações de onde ias 
passear?

P.M. - Ainda hoje passo 
dezenas de vezes junto a 
caches e não as logo (nem 
no logbook, nem no sofá!  
Sorry… não resisti). No caso 
da Ghost Train [GL16K64] 
planeei a visita apenas para 
cachar, esta aventura assim 
o obrigava, pois o objectivo 
era percorrer a linha férrea, 
decidimos ir de BTT mas 
as desventuras obrigaram 
a uma mudança de planos. 
Desde os meus primórdios 
no geocaching vejo sempre 
as caches existentes nos 

locais para onde vou, como 
o objectivo de encontrar 
pelo menos uma, assim a 
minha agenda (passaporte 
de Geocaching se quiserem) 
fica com mais um carimbo. 

J.S. - Entretanto, simpatica-
mente continuavam a colo-
car-te caches no teu quintal 
e tu lá tinhas umas para ir 
fazendo. The Windmill [Se-
túbal] [GL16K64] (http://
coord.info/GL167RB) e 
Cave of Santa Margarida 
[GCA14F] (http://coord.
info/GL16YJB9), sendo que 
a esta última voltaste mais 
de 12 anos depois e logo 
com uma estória gira que 
será contada em adição 
a esta entrevista. ;) Real-
mente esses tempos eram 
muito diferentes dos ac-
tuais. Cada nova cache que 
saísse nas proximidades 
devia ser uma festa. Como 
é que tinhas conhecimento 
da publicação de novas ca-
ches? Na altura já existiam 
notificações? Lamentaste 
o estado de degradação da 
gruta de Santa Margarida. 
O que achaste dela agora, 
melhor, pior ou igual?

P.M. - Na altura destas ca-
ches já existia a lista de 
discussão do Yahoo, criada 
pelo Ricardo B Silva, sin-
ceramente não sei se tinha 
conhecimento através da 
lista ou a verificar no site! 
Nem tao pouco me lembro 
quando me tornei premium 
member, notificações julgo 
não existirem na altura… 
mas a memória pode-me 
estar a atraiçoar… tal como 
me fez este fim de semana 
na Lapa de Sta. Margarida, 
com o brain GPS ainda a 
apontar para as coordena-
das de 2002! Quase te for-
cei a um DNF! LOL Continuo 
a achar que a lapa está ao 
abandono e a degradação 
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é visível, principalmente se 
comparar com o seu estado 
nos anos 80, quando ainda 
serviu de abrigo para per-
noita em actividades do Es-
cuteiros.

J.S. - Já estamos quase 
a chegar ao fim do ano! 
Que attend tão minimalis-
ta [http://coord.info/GL-
17M1Y]. Não é forma de 
marcar um acontecimento 
tão importante como o 1º 
evento realizado em Por-
tugal! Redime-te agora e 
diz lá em detalhe o antes, o 
durante e o eventual após 
desse evento histórico no 
centro geográfico do país.

P.M. - Ok… vou finalmente 
revelar o mistério… já leram 
todos os logs dos GRANDES 
participantes de excelen-
te evento?  Minimalistas, 
certos? A verdade é que foi 
tudo combinado, “what ha-
ppens in vegas stays in ve-
gas” ! Se quisessem saber o 
que lá se passou tivessem 
participado, era público! 
Afinal onde andavam vo-
cês a 10 de Novembro de 
2002??

J.S. - E acabamos o ano e 
esta revisão “uma a uma”, 
com a tua segunda cache 
lisboeta, a depois trans-
formada em virtual, mas 
que quando a fizeste era 
uma tradicional, a Kir-6 at 
Belem [GCA262]. Disse “fi-
zeste” mas na verdade não 
fizeste. Pelos vistos não 
te davas mesmo bem com 
caches urbanas…  tentada, 
segunda falhada [http://
coord. info/GL1ACAN]… 
Mas vingada [http://coord.
info/GLFE2RK], já na nova 
configuração. O que achei 
interessante no teu DNF, 
foi a troca de notas que se 
seguiram. Tempos mesmo 
diferentes em que qual-

quer log era acompanhado 
por todos… Aproveitemos 
para falar de DNF’s, em 
caches urbanas ou não. 
Continuas a registar sem-
pre todos os DNF’s que 
fazes? O que pensas das 
caches urbanas, normal-
mente mais pequenas e 
com maior risco de desa-
parecer vs caches não ur-
banas, normalmente com 
containers maiores e com 
menor risco de muggles? 
Para ti pode haver caches 
urbanas interessantes ou 
o geocaching é para andar 
pelos campos?

P.M. - Pois… acho que ain-
da não estava apto para as 
micros… ou não… afinal não 
estava lá como o Ricardo 
confirmou. Se lerem esses 
“write notes” nessa cache 
percebe-se o espirito na 
altura, acho que ainda hoje 
existe espirito cooperativo 
na comunidade geocacher, 
mas devido à escala outras 
situações menos agradá-
veis são potenciadas....  Sa-
bemos que Gregos e Troia-
nos…. Registei sempre os 
DNFs, julgo já ter deixado 
bem claro o meu ponto de 
vista do Geocaching. Exis-
tem excelentes caches 
urbanas e “campónias”, e 
também o contrário, mas a 
massificação das coisas… 
acaba por trazer outros 
problemas. Cabe a quem 
vai procurar escolher, e hoje 
em dia existem muitas fer-
ramentas que ajudam nes-
sa escolha.

J.S. - Pronto! Chegámos ao 
final do teu primeiro ano 
de geocaching e não te vou 
maçar mais passando pe-
las mais setecentas e tal 
caches que fizeste desde 
então. Peço-te apenas que 
relembres pelo menos cin-
co que consideres marcos 

no teu percurso enquanto 
finder.

P.M. - Quase todas as ca-
ches têm uma história as-
sociada, já deu para reparar 
que o que me marca é o 
momento; principalmente a 
aventura de descobrir o te-
souro com as minhas filhas 
e esposa, fica sempre na 
memoria aquele trilho com 
elas às cavalitas, o sorri-
so delas, a foto de quando 
eram pequeninas, o log que 
me faz reviver, as gargalha-
das, o passeio, o conhecer 
mais um local! Caches… vou 
apenas referir a minha mi-
lestone 100, Gilwell Park 1 
# [GCTQ9N], como Escutei-
ro ter a felicidade de estar 
naquele local mítico, olhar 
o verde em volta e pensar 
na frase dum Homem que 
muitos jovens inspira “Dei-
xe o Mundo um pouco me-
lhor do que o encontrou” 
(Baden-Powell)! Priceless !

J.S. - O CITO 2005 Portu-
gal [Arrábida] não está nas 
caches que relembraste 
pois não? No que respei-
ta a CITO’s falhaste o pri-
meiro, mas participaste 
no segundo [http://coord.
info/GL944VE] realizado 
em Portugal. E pelo que vi 
foi o único em que partici-
paste. Queria-te perguntar 
se para ti CITO é sempre 
que um geocacher quiser 
e se o costumas praticar 
durante as tuas cachadas? 
Sobre esse CITO na Arrá-
bida o que podes contar? 
E aproveita para contar 
qual é a tua relação com a 
Serra Mãe [http://pt.wiki-
pedia.org/wiki/Sebasti%-
C3%A3o_da_Gama].

P.M. - Sim, costume fazer 
CITO nas cachadas e em 
todas as outra actividades 
que faço, sejam acampa-

mentos, voltinha de BTT, 
caminhada, para quê deixar 
lá o lixo??? Tratem bem a 
Natureza que ela retribui. 
Esse CITO na Lapa de Sta. 
Margarida foi muito en-
riquecedor, para além do 
nosso contributo “para um 
Mundo melhor” ainda fo-
mos visitados pelos donos 
que nos contaram as suas 
estórias sobre o local. A 
minha relação com a Arrá-
bida?! Como já disse aci-
ma “quem me tira a Serra 
Mãe…” , é um local de elei-
ção por excelência.

J.S. - Também aposto que 
não relembraste este 
DNF [http://coord.info/
GL944A5] tão interessan-
te! Em algum momento 
posterior conheceste o 
responsável [http://coord.
info/GL5RDQZ] pelo este 
teu DNF na primeira e du-
rante muito tempo cache 
mistério procurada? E já 
agora, diz lá qual a tua re-
lação com as Unknown Ca-
ches? Há quem as adore, 
mas não me parece que 
seja o teu caso…

P.M. - Lembro-me dessa 
Aventura, mas efectiva-
mente nunca conheci o Tor-
gut, se fosse hoje tocava à 
campainha e fazíamos um 
evento espontâneo! Unk-
wown? O que é isso? Des-
conheço… Confesso que 
não sou nada adepto de 
puzzles! 

J.S. - A Six Feet Under 
[GCH618] foi com certe-
za referida. Não sei é se 
te lembras deste rela-
to [http://geocaching-pt.
net/91]?

P.M. - Não referi caches 
especificas propositada-
mente, mas esta fica obvia-
mente na “alembradura” ! 
Algumas visitas, os planea-
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mentos, as risadas! E…. a 
minha tortura… relatórios…. 
Mas lá tive de escrever 
aquelas coisas… agradeço 
principalmente à insistên-
cia do MAntunes para eu 
cumprir o meu “voluntaria-
do”, afinal agora sabe muito 
bem ler as nossas aventu-
ras!

J.S. - Earthcaches também 
não são as tuas preferidas 
pois não? Há quem diga que 
são as melhores caches de 
todas, mas para mim ca-
che que é cache tem de ter 
plástico. Qual é a tua opi-
nião? Vê lá o que respon-
des que ainda ficas na lista 
negra do reviewer [http://
www.geocaching.com/pro-
file/?u=danieloliveira] das 
ditas para a Ibéria…

P.M. - Agora relembrei uma 
alcunha que tinha na Escola 
Preparatória… “Cientista”! 
Isto porque adorava as au-
las de ciências, ir para as 
ribeiras da zona apanhar 
pedrinhas para analisar 
nas aulas… Daniel, também 
passaste por isto? Tenho de 
fazer mais Earthcaches !! 
Mas gosto de ler as páginas 
e aprender um pouco mais, 
falta é depois a parte práti-
ca… ir logar!

J.S. - Também picaste o 
ponto [http://coord.info/
GLJYYN1] das webcams. 
Calhou ou foi mesmo para a 
colecção?

P.M. -  Esta foi planeada !! 
Ao escolher o local de férias 
verifiquei que estava lá uma 
webcam! Foi tudo com-
binado com o meu colega 
para me tirar a foto!  Esta-
va curioso com este tipo de 
cache!

J.S. - Também já fizestes 
caches do tipo letter e whe-
rigo, tipos de caches que 

por norma levam imensos 
favoritos e são nomeadas 
para prémios numa per-
centagem muito superior 
aos tipos mais tradicionais 
(e não me refiro apenas às 
tradicionais…). O que pen-
sas deste tipo de caches, 
normalmente mais sofisti-
cadas?

P.M. - São excelentes ca-
ches se bem feitas (e nor-
malmente são), fiz pouquís-
simas, mas as que fiz eram 
magnificas… uma vénia aos 
seus owners pelo excelente 
trabalho (é sincero, não é 
que tenha medo de cabeças 
de cavalo… private joke !

J.S. - Locationless. Houve 
poucas em Portugal e tu só 
fizeste uma [http://coord.
info/GL4JQC5] Houve quem 
as tivesse aproveitado 
para viajar pelo mundo, 
foi também o teu caso (eu 
sei mas pronto, responde 
tu)?. Achas que foram pa-
rar bem ao waymarking? 
E agora para variar não fui 
investigar…Estás regista-
do no site do Waymarking 
e és dos pouco que por lá 
andam?

P.M. - Por acaso fiz 5, ain-
da viajei pelos EUA, Suécia 
e Canada. Concordo com a 
passagem desse tipo de ca-
ches para lá, já existe muito 
com que divertir no gc.com. 
Agora que mencionaste 
isso, fui lá ver se o site ain-
da existe… afinal estou re-
gistado, mas não uso!

J.S. - Também fizeste Vir-
tuais. Assim em Portugal 
só te falta na caderneta 
dois tipos de eventos com 
direito a cromo diferente 
(os únicos Lost and Found 
a propósito dos 10 anos do 
Geocaching e os agora já 
banais e rotinados Megas). 
No total participaste numa 

vintena de eventos/CITO’s. 
És um geocacher sociável 
que gosta de participar em 
eventos ou nem por isso? 
Esses dois tipos falharam 
por acaso? Nunca estives-
tes tentando a participar 
num dos já bastantes Me-
gas que se realizaram em 
Portugal? Achas piada ao 
conceito de Mega ou para ti 
um bom evento tem de ser 
mais intimista?

P.M. - A não participação 
nos Megas foi exclusiva-
mente por incompatibili-
dade de calendário, acho 
o conceito engraçado, já 
coloquei no calendário o 
Mega de Mafra para os 15 
anos, vejamos se carimbo o 
meu passaporte com este 
tipo. Gosto de participar em 
eventos, é engraçado co-
locar uma cara nos nicks, 
trocar experiencia, fazer 
amizades. 

J.S. - Para acabarmos esta 
passagem pela tua “carrei-
ra” enquanto finder, con-
ta lá o que tens feito pelo 
estrangeiro. Alguma cache 
que salientes? A propósito! 
Gostaste da Hungria? Só 
conheço,  superficialmente, 
Budapeste e é um país que 
quero visitar um dia des-
tes…

P.M. - Sempre que viajo, 
faço por visitar uma cache 
(lá vem o passaporte outra 
vez…), e é uma forma de ir 
a locais que de outra forma 
não iria. Já salientei a Gilwell 
Park em Inglaterra, marcou. 
Quanto à Hungria, foi uma 
boa experiencia, deu para 
conhecer a zona onde esta-
va mais em detalhe! Vale a 
pena.

J.S. - Como é que avalias 
o teu geocaching?  Ontem 
quanto me acompanhas-
te numas caches e tiveste 

oportunidade em somar 
uma [http://coord.info/GL-
GPJFC1] estavas sem fazer 
caches desde o dia de ano 
novo. Eu já estaria a res-
sacar. Tens menos de 800 
caches em 13 anos. A tua 
média por ano é a média 
num dia médio de geoca-
ching para muitos geoca-
chers do agora. Como é que 
explicas que tu e a maioria 
dos geocachers do “antiga-
mente” tenham tão poucos 
founds? Como havia pou-
cas caches não chegavam a 
ficar “viciados”?

P.M. - Apenas posso falar 
por mim. A minha vida pro-
fissional toma-me muito 
tempo, o restante tem de 
ser balanceado, se entre-
tanto der para logar ok, caso 
contrário… não stresses! ;-)

J.S. - Independentemente 
de ser claro que não corres 
para os números, tens no 
teu perfil [http://www.geo-
caching.com/profile/?gui-
d=58d0107d-cc02-45b-
c-a955-a866ed350e35] 
uma página toda bonita e 
cheia deles. Qual é a tua 
relação com os números, 
stats, ranking’s, etc. Reti-
ras de lá pequenos objec-
tivos? Por exemplo o fac-
to de ter a grelha 366 dos 
finds por dia completa, foi 
mera coincidência ou fizes-
te um “esforço”?

P.M. - Adora esta frase: 
“As estatísticas são como 
os bikinis, mostram muita 
coisa mas escondem o mais 
importante” ! ;-) As minhas 
stats mostram os números 
mas escondem o prazer de 
cada cachada (como já referi 
anteriormente). No entanto 
acho piada aos souvenirs, e 
quando em 2013 fiz um es-
forço para completar os 31 
dias de agosto olhei para a 
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grelha dos 366 e pensei... 
com tantas caches à mi-
nha volta será que consigo 
planear por forma a com-
pletar a grelha ? Se por 
um lado existiam caches 
em número suficiente por 
outro ia ser um grande de-
safio. Foi um compromisso 
pessoal, sem pensar em 
rankings, gostei de o com-
pletar.

J.S. - A análise da tua gre-
lha 81 das combinações 
D/T também é muito in-
teressante. Fica claro que 
não é um objectivo para ti, 
mas principalmente que 
tu e as caches de D/T > 4 
têm uma relação distante. 
Focando-nos apenas no 
terreno (também respon-
sável em muito casos por 
dificuldades altas) porque 
é que tens tão poucas ca-
ches de terreno elevado, 
especialmente estando 
próximo da Arrábida onde 
elas abundam?

P.M. - Curiosamente esse 
é o meu próximo desafio 
pessoal, completar essa 
grelha, mas confesso que 
ainda não planeei tao 
pouco as caches que exis-
tem para esse fim. Não 
coloquei objectivos, mas 
gostava de ver a tabela 
verdinha. Daqui a 13 anos 
talvez esteja… afinal sou 
Sportinguista! ;-)

J.S. - O GEOCACHER A SE-
GUIR A MIM NÃO REGISTA 
AS VISITAS ÀS CACHES... 
[ h t t p : // f o r u m . g e o c a -
ching-pt.net/viewtopic.
php?p=4858#p4858] En-
tão?

P.M. - Ai registo registo, 
até os DNFs ;-) 

J.S. - Acima está a primei-
ra da tua relativamente 
pequena participação no 
geocaching-pt, mas pelo 

que me disseste já acom-
panhas as diferentes pla-
taformas que se foram 
implementando na inter-
net portuguesa desde o 
tempo do yahoo. Qual a 
tua relação com o geoca-
ching virtual (geocaching
-pt, geopt, grupos abertos 
e fechados no Facebook, 
etc.)? Participas pouco 
mas vais acompanhando 
ou nem isso?

P.M. - Se receber emails, 
vejo… não dedico tempo a 
ir a fóruns para ler!!  Neste 
momento recebo notifica-
ções via email de alguns 
grupos de facebook, se in-
teressar sigo….

J.S. - Ligado ao geoca-
ching-pt está o meetup de 
Lisboa. Lembras-te deste 
dia [http://geocaching-pt.
net/270]? E deste [http://
g e o c a c h i n g - p t . n e t /o -
centsimo]?

P.M. - Sim, lembro-me dos 
dois. Até me lembro de na 
altura dos meetups ter su-
gerido ao MAntunes para 
mudar para as sextas, se-
ria mais fácil de participar. 
Ainda fui a um ou outro, 
exemplo desse que fui pra-
xado com o report.  Eram 
bons convívios, e ainda 
devem ser, mas não os te-
nho seguido. O Centésimo, 
foi bastante interessante, 
mais uma vez o incansável 
MAntunes sempre a solici-
tar a presença, bem hajas 
por todo o contributo ao 
Geocaching. Adorei rever 
os Dinossáurios e conhe-
cer novas caras.

J.S. - Já ouviste falar dos 
prémios GPS com certeza. 
O que é que achas da ini-
ciativa? Acha positivo que 
se “recompense” os ow-
ners das melhores caches 
e que se criem condições 

para os geocachers terem 
referências sobre as me-
lhores caches ou pelo me-
nos sobre as cache mais 
favoritizadas/votadas ou 
achas que cria uma com-
petição que pode não ser 
saudável?

P.M. - Ui!!! Uma caixa de 
Pandora!! Concordo com 
o conceito, mas depois…. 
Lá vem os Gregos (ou se-
rão os Troianos) tramar 
isto tudo! Também dou os 
meus favoritos, também 
votei nos prémios, só es-
pero não estar a contribuir 
para muitas boas caches 
terem um final triste….. 
pelo menos não é esse o 
intuito !

J.S. - Faço sempre esta 
pergunta, mas tem de ser. 
Que geocachers conside-
ras que foram referências 
para ti e/ou para a comu-
nidade. Ok. Além do MAn-
tunes ;)

P.M. - Ai nao posso votar 
no MAntunes? eheh Mas 
ainda não o tinha referi-
do nesta entrevista, este 
seria o momento ! Sem 
distinções ou rankings, 
alfabeticamente, Bruno 
Rodrigues, Cláudio Cortez, 
Greenshades, MAntunes, 
Pedro Regalla, Ricardo B 
Silva.

J.S. - Com a pergunta aci-
ma devia estar quase a 
acabar a entrevista, mas 
contigo ainda não falámos 
das caches de que és ow-
ner… Isto porque são mui-
to poucas e tinha de esti-
car a entrevista por outras 
abordagens. Mas vamos 
lá. Primeiro, fazias ideia 
que apesar de só teres 
publicado três caches és o 
owner com maior diferen-
ça entre a data da primei-
ra cache publicada e a úl-

tima? Pois é exactamente 
4014 dias (ou seja 11 anos 
menos 4 dias)!

P.M. - Efectivamente não! 
Eu e os rankings….

J.S. - Então a tua primei-
ra cache foi a felizmente 
ainda activa Cold Spring 
[Tomar] [GCAA8D], [http://
www.geocaching.com/
geocache/GCAA8D_cold
-spring-tomar]  colocada 
em 10 de Novembro de 
2002. Moras na margem 
sul e colocaste a cache em 
Tomar. Porquê?

P.M. - A terra natal da 
minha Família fica a cer-
ca de 15 km dessa cache. 
Enquanto menino foram 
muitas as férias de ve-
rão passadas nessa zona, 
muitos fins de semana a 
“ir à terra” visitar os avós, 
muitos Natais,…  fazia 
todo o sentido colocar ali 
a cache.

J.S. - Segunda cache, colo-
cada já mais expectavel-
mente numa localização 
que previsivelmente per-
mite restringir o teu perí-
metro de morada dentro 
do grande distrito de Se-
túbal, The Palace [Pinhal 
Novo] [GCGGKR] [http://
www.geocaching.com/
geocache/GCGGKR_the
-palace-pinhal-novo] Uma 
misto de enigma e multi 
de gaitinhas que teve uma 
vida curta, morrendo atro-
pelada. Então conta lá o 
que é que mostrava e as 
circunstâncias do faleci-
mento?

P.M. - Para além da cache 
mostrar um importante 
jardim do Pinhal Novo e a 
herdade de Rio Frio, existia 
uma razão pessoal para a 
escolha do spot final. In-
felizmente a cache não 
sobreviveu às alfaias agrí-
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colas dum tractor e foi-me 

entregue em pedaços pelo 

Ricardo B Silva!

J.S. - E pronto. Caches co-

locadas acabaram-se. Por-

que é que não colocaste 

mais caches? Os primeiros 

geocachers sentiam-se um 

bocado “obrigados” a ser 

povoadores do território. 

Nunca sentiste esse apelo?

P.M. - Não propriamente !

J.S. - Muito recentemente 

em 2014 sentiste o apelo 

de não deixar arquivar ca-

ches de dois owners que 

não estavam em condições 

de as manter. Quanto às ca-

ches de um desses owners 

o apelo não foi suficiente 

e as caches foram mesmo 

arquivadas e restou assim 

a (tive ontem oportunida-

de de confirmar) que se-

ria mesmo uma pena que 

tivesse o mesmo destino, 

a Toledo Spot [GCXZY2] 

[http://www.geocaching.

com/geocache/GCXZY2_

toledo-spot]  adoptada do 

SUp3rFM & Cruella, com 

uma bela vista sobre o Por-

tinho da Arrábida. Fizeste 

o FTF em 2006 e voltaste 

[http://coord.info/GLGPJC-

ZC] lá comigo agora. Não 

deixes arquivar esta! Al-

gum comentário sobre este 

trio de caches que agora 

fazem parte do teu perfil?

P.M. - Tive efectivamente 

pena de deixar arquivar a 

Igreja da Nossa Senhora da 

Anunciada, aqui é a sede do 

Agrupamento 484 onde fui 

Escuteiro durante muitos 

anos, foi isto que me des-

pertou esse apelo de adop-

tar as caches. Falhei nesta  

Espero manter a Toledo.

J.S. - E para acabar vamos 

falar sobre o evento que te 

garante o Record de owner 

com maior distância de da-

tas entre a primeira e a úl-

tima cache (pelo menos até 

o Prodrive não conseguir 

convencer o Pedro Regalla, 

os Greenshades ou o pcar-

doso a publicar uma nova 

cache – leak divulgada de 

forma oficiosa e à reve-

lia dos geocachers referi-

dos…). Porque é que deci-

diste organizar um evento 

em 2013? Conta tudo?

P.M. - Comecei a seguir 

o Geocaching no Espaço 

e gostei imenso da ideia 

lançada pela Groundspeak. 

Foi o primeiro evento que 

organizei mas deu muito 

prazer. Em segredo tentei 

obter autorizações para le-

var os participantes à torre 

de menagem do Castelo de 

Palmela àquelas horas da 

noite, que com o apoio da 

CMP foi concretizado, e dali 

fazer o lançamento do nos-

so “foguetão”. Engraçado 

que com a decolagem nun-

ca pensei que ele saísse das 

muralhas do castelo! Uns 

meses mais tarde recebo 

um email dum Espanhol 

que na sua volta de bicicleta 

encontrou o logbook numa 

terriola junto à fronteira! 

∞

E pronto são 4:30 da ma-

drugada e estou quase a 

fazer o save final ao Word 

antes do envio por mail…

Se te lembrares de algum 

assunto interessante e que 

não tenha sido abordado 

está à vontade para falar 

dele!

Antecipadamente obriga-

do pelas rápidas respostas 

que vais dar e muito obri-

gado pelas horas que tu e a 

a tua esposa hoje perderam 

comigo e com o Óscar. Três 

belíssimas caches e mais 

uma agradável e simbólica 

[http://coord.info/GLGPJ-

FYH]. Para a GeoMagazi-

ne ir já no #13 e cada vez 

melhor é porque remamos 

todos para o mesmo lado. 

Convido-vos a ficarem lei-

tores regulares!

∞

Joaquim Safara

- Jasafara
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Um dia acontecerá 
(quando der com um 
geocacher que queira 
entrevistar e que esteja 
mesmo longe) mas 
ainda não foi desta. 
Ou seja, continuo 
a manter a tradição 
de fazer questão 
de me encontrar 
p r e s e n c i a l m e n t e 
com todos os meus 
entrevistados.
Com o pcardoso não foi 
possível no encontro 
ir-se a uma cache 
dele e agora ficou-
se num meio-termo. 
Ou seja, não fomos à 
única cache original 
dele que está activa 
(perto de Tomar), mas 
fomos a uma que 
adoptou recentemente 
e perto da sua zona 
de proximidade. 
Assim, combinámos 
encontrar-nos em 
Setúbal e irmos fazer 
a Toledo [GCXZY2], 
uma das últimas 
GC6 publicadas em 
Portugal, que eu ainda 
não tinha feito, e a que 
ele, depois do FTF há 
muitos anos e de a 
ter adoptado no ano 
passado, só agora 
voltou. 
Gira a estória da cache 

que pode ser lida na 
página e giro o spot 
com uma fantástica 
vista sobre o Portinho 
da Arrábida, com a 
Pedra da Anicha como 
pano de fundo. Fomos 
seguindo o GPS e as 
suas memórias visuais 
e a cache apareceu 
depois de uma curta 
procura. Esta era uma 
das caches que eu 
tinha marcado para 
fazer quando fosse 
fazer outra GC6 (essa 
das primeiras) que 
tinha por fazer, a Cave 
of Santa Margarida 
[GCA14F]. Assim lá 
convenci o Paulo e a 
esposa a servirem-me 
de cicerones. Com a 
página da cache bem 
presente e sabendo 
que no sítio não deveria 
haver sinal GPS nem 
me preocupei muito em 
seguir o GPS. Para quê 
se ia acompanhado de 
um geocacher que já a 
tinha feito bem e que 
conhecia perfeitamente 
a cavidade. Assim lá 
fomos até ao local 
onde, depois de 
apreciarmos o sítio, lá 
se começou a procurar 
a cache. As fotos 
spoilers no telemóvel 

não eram lá grande 
coisa mas seriam o 
suficiente. Mas, depois 
de se procurar durante 
um bom bocado, e já 
alargando a busca a 
toda a gruta, que o 
Paulo tinha começado 
por fazer no sítio 
onde se lembrava de 
a ter encontrado (na 
parte mais escura 
da gruta), já em 
desespero resolvi ligar 
ao MAntunes, o owner 
da cache. A conversa 
foi um pouco surreal e 
não estava a perceber 
nada até ele se ter 
saído com “mas estão 
mais ou menos a 30m 
da gruta principal.”… 
Em resumo, a cache 
tinha mudado de lugar 
há já uns anos (da 
cavidade principal para 
uma secundária) e nós 
a tentarmos encontrá-
la onde o Paulo o tinha 
feito, mais de 12 anos 
antes… Depois foi só 
ligar o GPS e foi fácil 
☺
No regresso a Setúbal 
e por sugestão do 
Paulo ainda fomos à 
Seagull V2 [GC3XFN1]. 
Segunda versão de 
uma cache que sinaliza 
o sítio onde em tempo 

houve uma badalada 
discoteca. Agora é um 
urbex que só mantêm 
algumas fundações. 
Bela vista e a cache 
ainda demorou um 
bocado a aparecer mas 
é só levar a dica às 
últimas consequências 
e ir descendo…
Voltámos assim a 
Setúbal e ao lugar 
onde o Paulo tinha 
deixado o carro (um 
belo Discovery TD5 
que está a pedir umas 
aventuras por fora de 
estrada…), depois de 
fazer três belas caches. 
No entanto não se 
podia deixar de fazer 
a cache que serviu de 
ponto de referência 
para o encontro, 
a Monumento ao 
Pescador [GC1P6R4] 
onde tirámos uma foto 
final sentados no belo 
do barquinho.
Bela jornada de 
geocaching em boa 
companhia. Obrigado 
Paulo e Sandra por me 
terem aturado, e ao 
Óscar.

Joaquim Safara

- Jasafara

Encontro com o paulo “pmateus21” e 
esposa em 21 de fevereiro de 2015
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Foi com agrado que recebi o 
desafio do Rui Duarte para 
estrear este novo espaço 
da revista, mas com tan-
tas hipóteses não foi fácil 
selecionar um waymark 
para destacar. Acabei por 
escolher um na categoria 
“Insect Hotels”, que apre-
senta um conceito prova-
velmente desconhecido 
para a maioria dos leitores, 
eu próprio nunca tinha ou-
vido falar de tal coisa an-
tes desta categoria surgir 
a votação no Waymarking.
com, o que aconteceu há 
não muito tempo.

Como o nome indica es-
tamos a falar de um hotel 
para insectos, desta vez os 
Bugs não são os do geo-
caching, mas sim insectos 
a sério. Trata-se de uma 
estrutura construída com 
materiais naturais e não 
só, como canas, madei-
ra ou tijolos, entre outros, 
que servem de abrigo a di-
versos tipos de insectos, 

como por exemplo as abe-
lhas solitárias. Os insectos 
de um modo geral não ge-
ram grandes sentimentos 
de afecto, e a maioria das 
pessoas até os repudia, 
mas a verdade é que são 
essenciais nos ecossiste-
mas. A nível agrícola, por 
exemplo, muitas são as 
culturas de frutas e vege-
tais, que dependem da po-
linização por insectos. Es-
tes hoteis podem servir de 
abrigos para o inverno, ou 
como ninho, permitindo o 
desenvolvimento de ovos 
e larvas.

Em Portugal os hotéis 
para insectos são raros, 
mas noutras latitudes são 
bastante comuns e po-
dem ser encontrados em 
jardins ou parques públi-
cos por exemplo. O Insect 
Hotel sobre o qual criei o 
waymark destacado foi 
descoberto por mero aca-
so, nos Jardins St. Martin 
(WMMVYQ), no Mónaco. 

Íamos caminhando des-
contraidamente pelo jar-
dim, situado na parte ve-
lha da cidade, quando um 
objecto estranho me cha-
mou à atenção. Nesta al-
tura apenas conseguia ver 
a sua silhueta, mas talvez 
pela forma e localização, 
palpitou-me o que poderia 
ser, e, era mesmo. Com um 
formato semelhante ao de 
uma parábola invertida, e 
com diversos materiais no 
seu interior para permitir 
o alojamento dos hóspe-
des. Foi o primeiro que vi, 
e permitiu-me criar um 
waymark numa categoria 
nova para mim, que aca-
ba por ser sempre um ob-
jectivo para a maioria dos 
“waymarkers”. 

Como não há fome que 
não dê em fartura, pas-
sado poucas semanas de 
ver o primeiro, encontrei 
mais dois no Luxemburgo, 
inclusive vi à venda uns 
mais pequenos que se po-

dem colocar no jardim lá de 
casa, por exemplo.

Estas são as facetas que 
mais aprecio no waymar-
king, por um lado, a pos-
sibilidade de conhecer coi-
sas novas (algumas pouco 
comuns no nosso rectân-
gulo à beira mar planta-
do), e por outro, o de me 
fazer andar muito mais 
atento aos pormenores. É 
como coleccionar cromos, 
andamos constantemen-
te em busca de locais que 
possam integrar alguma 
categoria para a qual ain-
da não se tenha criado um 
waymark.

Link: http://www.waymar-
k i n g . c o m / w a y m a r k s /
WMMVYQ_Insect_Hotel_
Jardins_St_Martin_Mona-
co_Ville_Monaco

Texto / Fotos:

Tiago Borralho

- tmob

“Estas são as facetas que mais aprecio no waymarking, por um 
lado, a possibilidade de conhecer coisas novas (algumas pouco 

comuns no nosso rectângulo à beira mar plantado), e por outro, o 
de me fazer andar muito mais atento aos pormenores.”
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As coordenadas publicadas
são as do recipiente final?

É necessário o uso de um
cartucho Wherigo para chegar
ao recipiente final?

SIM

NÃO

Cache Tradicional

Este é o formato mais básico e simples que 
uma cache pode ter e que consiste em um 
recipiente nas coordenadas publicadas 
contendo um livro para registo de visitas. 

SIM

NÃO SIM

NÃO

NÃO SIM

Cache Wherigo

Qualquer cache onde seja necessária a utilização de um cartucho 
Wherigo para chegar ao recipiente final é uma Cache Wherigo, 
independentemente de incluir outras Etapas Físicas ou Virtuais no 
seu progresso.
O cartucho Wherigo deve estar armazenado em www.wherigo.com 
com uma ligação directa a partir da página da cache.

Cache Bónus

Neste tipo de caches o geocacher precisa 
recolher informação dentro dos recipientes de 
outras caches para obter dados necessários 
para conseguir chegar ao recipiente final. Na 
página devem estar mencionadas quais são 
essas outras caches.

É necessário procurar
informação dentro do
recipiente de outras
caches para chegar
ao recipiente final?

Para chegar ao recipiente final
é necessário descobrir informação
escondida ou codificada
na página da cache?

Multi-Cache

Uma cache com mais que uma Etapa. 
Antes de o geocacher chegar ao recipiente final tem que passar 
por, pelo menos, uma outra Etapa adicional. As Etapas adicionais 
tanto podem ser Físicas como Virtuais. Não existe limite para o 

número de Etapas adicionais

Cache Mistério

É uma cache onde é necessário, antes de sair para o terreno, 
descobrir ou descodificar informação a partir da página da 
cache para poder iniciar aCache Mi sua busca pelo recipiente 
final. Essa informação pode levar directamente ao recipiente final 
(como numa cache Tradicional) ou à 1ª de várias Etapas 
adicionais (como numa Multi-Cache). As coordenadas publicadas 
podem ser irrelevantes mas não podem distar mais de 3,2Km 
da localização oculta.

Cache Challenge

O geocacher precisa completar um desafio 
proposto pelo dono da cache para a poder 
registar online como visitada. O desafio deve 
ser positivo e estar directamente relaciona-
do com geocaching, Wherigo ou waymarking. 
Requisitos adicionais não são permitidos.
O desenvolvimento da cache pode ser 
idêntico ao de uma cache Tradicional, de 
uma Multi-Cache ou cache Mistério.

Cache Letterbox

Qualquer cache que contenha um carimbo 
pode ser submetida como Letterbox Híbrida, 
independentemente do formato do seu 
progresso ser idêntico ao de uma cache 
Tradicional, de uma Multi-Cache ou de uma 
cache Mistério. 
A utilização do carimbo não tem que ser 
prevista pelo dono da cache, apenas a sua 
existência.

Que tipo de 
geocache devo 

publicar?

Ponto Zero - Coluna do revisor!

Outros tipos de caches existentes incluem também:

* Estes tipos de cache têm regras específicas (earth caches) ou já não
podem ser publicadas (virtual caches, etc...).

Devem consultar o revisor antes de tentar publicar alguma destas caches

webcam cache virtual cache mega event

event cache CITO cache earth cache
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As coordenadas publicadas
são as do recipiente final?

É necessário o uso de um
cartucho Wherigo para chegar
ao recipiente final?

SIM

NÃO

Cache Tradicional

Este é o formato mais básico e simples que 
uma cache pode ter e que consiste em um 
recipiente nas coordenadas publicadas 
contendo um livro para registo de visitas. 

SIM

NÃO SIM

NÃO

NÃO SIM

Cache Wherigo

Qualquer cache onde seja necessária a utilização de um cartucho 
Wherigo para chegar ao recipiente final é uma Cache Wherigo, 
independentemente de incluir outras Etapas Físicas ou Virtuais no 
seu progresso.
O cartucho Wherigo deve estar armazenado em www.wherigo.com 
com uma ligação directa a partir da página da cache.

Cache Bónus

Neste tipo de caches o geocacher precisa 
recolher informação dentro dos recipientes de 
outras caches para obter dados necessários 
para conseguir chegar ao recipiente final. Na 
página devem estar mencionadas quais são 
essas outras caches.

É necessário procurar
informação dentro do
recipiente de outras
caches para chegar
ao recipiente final?

Para chegar ao recipiente final
é necessário descobrir informação
escondida ou codificada
na página da cache?

Multi-Cache

Uma cache com mais que uma Etapa. 
Antes de o geocacher chegar ao recipiente final tem que passar 
por, pelo menos, uma outra Etapa adicional. As Etapas adicionais 
tanto podem ser Físicas como Virtuais. Não existe limite para o 

número de Etapas adicionais

Cache Mistério

É uma cache onde é necessário, antes de sair para o terreno, 
descobrir ou descodificar informação a partir da página da 
cache para poder iniciar aCache Mi sua busca pelo recipiente 
final. Essa informação pode levar directamente ao recipiente final 
(como numa cache Tradicional) ou à 1ª de várias Etapas 
adicionais (como numa Multi-Cache). As coordenadas publicadas 
podem ser irrelevantes mas não podem distar mais de 3,2Km 
da localização oculta.

Cache Challenge

O geocacher precisa completar um desafio 
proposto pelo dono da cache para a poder 
registar online como visitada. O desafio deve 
ser positivo e estar directamente relaciona-
do com geocaching, Wherigo ou waymarking. 
Requisitos adicionais não são permitidos.
O desenvolvimento da cache pode ser 
idêntico ao de uma cache Tradicional, de 
uma Multi-Cache ou cache Mistério.

Cache Letterbox

Qualquer cache que contenha um carimbo 
pode ser submetida como Letterbox Híbrida, 
independentemente do formato do seu 
progresso ser idêntico ao de uma cache 
Tradicional, de uma Multi-Cache ou de uma 
cache Mistério. 
A utilização do carimbo não tem que ser 
prevista pelo dono da cache, apenas a sua 
existência.

Que tipo de 
geocache devo 

publicar?

Ponto Zero - Coluna do revisor!

Outros tipos de caches existentes incluem também:

* Estes tipos de cache têm regras específicas (earth caches) ou já não
podem ser publicadas (virtual caches, etc...).

Devem consultar o revisor antes de tentar publicar alguma destas caches

webcam cache virtual cache mega event

event cache CITO cache earth cache
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  Por RuiJSDuarte



GEO
MAG.

114

Fevereiro 2015  - eDiÇÃo 13

No passado dia 23 de De-
zembro aproveitei o tempo 
fresco e o céu praticamente 
limpo, bem como a provi-
dencial boleia de um ami-
go para só ter de fazer o 
passeio num dos sentidos, 
para fazer algo que pensa-
va estar por essa altura já 
adiada para 2015: percorrer 
a “Ecopista ramal de Mora”!

Há já algum tempo que a 
tinha debaixo de olho e, 
depois de ter tido oportu-
nidade de visitar as geoca-
ches Vale de Paio - Projec-
to Geogare [GC33W3T] da 
Paisagista e Descobrindo 
a Ribeira do Divor [GC2V-
2WB] dos R3_team, fiquei 
ainda com mais vontade! 
“Terá toda a Ecopista o as-
peto deste troço?”, pensei 
para com os meus botões...

A Ecopista é o resultado 
de um protocolo celebrado 
entre a REFER e os muni-
cípios de Mora, Arraiolos e 
Évora, destinado a conver-
ter e incluir o antigo Ramal 
de Mora na rede de percur-
sos cicláveis e pedonais da 
zona. Apesar do dito proto-
colo, apenas o trajeto que 
se encontra na área de Ar-
raiolos e de Évora foi recon-
vertido, estando o de Mora 
por concretizar. Pode ler-se 
em diversos blogs e simila-
res que tal se deve ao facto 
de Mora ter decidido “inves-
tir” as verbas dispensadas 
pelo FEDER na construção 
do Fluviário de Mora, não 
respeitando o protocolo as-
sinado e deixando ao aban-
dono a sua parte do ramal, 
que vai sendo apropriado 
pelos donos dos terrenos 
circundantes que o fecham 
para usufruto do gado. Não 
sei se o que se lê sobre a 
utilização do dinheiro é ver-
dade mas o resto é-o cer-
tamente e infelizmente não 

se consegue (ainda) utilizar 
essa porção da antiga linha 
de caminho-de-ferro (cerca 
de 30 quilómetros).

Adiante, vamos ao que nos 
interessa e que se pode 
efetivamente fazer: Um 
belo passeio desde a anti-
ga estação de Vale Paio até 
Évora! Eu fiz o passeio nes-
se sentido mas caso não 
tenham quem vos deixe no 
primeiro ponto e tenham 
de levar o vosso carro até 
ao início, devem fazê-lo no 
sentido inverso! São muitas 
horas para se deixar o carro 
abandonado num local tão 
ermo.

Sendo os primeiros vestí-
gios da ocupação da CP, a 
Estação de Vale Paio me-
rece uns minutos de explo-
ração, quer por abrigar uma 
geocache, quer por ser a 
única em que se pode real-
mente passear no interior 
dos edifícios. Também é a 
única que está “enfiada” na 
terra, construída à passa-
gem por uma colina que le-
vou à criação da “vala” onde 
está a estação. Um local 
engraçado sem dúvida.

Cerca de um quilómetro 
adiante temos uma se-
gunda paragem, desta vez 
numa lindíssima ponte lo-
calizada sobre a Ribeira do 
Divor (nas proximidades de 
mais uma geocache, com o 
mesmo nome). Local privi-
legiado para se “perder” um 
quarto de hora na compa-
nhia da nossa máquina fo-
tográfica... É, provavelmen-
te, o local mais bonito de 
todo o passeio! Merece uma 
visita cuidada e ser desfru-
tado na altura das chuvas. 
Numa outra vez que visitei 
o local foi em pleno Verão e 
a ribeira seca não tem me-
tade do encanto!

Mais umas centenas de 
metros e eis um viaduto de 
madeira e metal, a contras-
tar com a ponte anterior, 
esta quase totalmente em 
granito.

Altura para se rolar um 
pouco até ao quilómetro 
seis e à vista para o Caste-
lo de Arraiolos. Nesta zona 
dispomos de um placard 
com informações sobre o 
mesmo de onde, com a luz 
certa (e mais habilidade que 
eu), conseguiremos algu-
mas fotos de bonito efeito.

Segue-se a Estação de 
Arraiolos e mais um bom 
motivo para nos apearmos 
por alguns minutos. Não a 
consegui explorar como de-
sejava porque fiquei curioso 
com o depósito de água que 
se encontra no final da zona 
e “fui obrigado” e ir para lá 
(espero voltar a ter motivos 
e oportunidade para me 
deslocar à zona em breve 
para emendar o sucedido).

Ao quilómetro onze temos 
a fronteira entre os conce-
lhos de Arraiolos e Évora e 
passamos a ter outro tipo 
de sinalização disponível, 
em que se torna usual ver-
mos sinais modernos rela-
tivos tanto à circulação na 
ecopista como mapas e ou-
tros elementos associados 
à mesma.

Próxima paragem obrigató-
ria: Cabeço dos Mouros ao 
quilómetro dezoito! Local 
onde existe uma geocache 
com o mesmo nome e que 
nos leva a afastarmo-nos 
algumas poucas cente-
nas de metros da ecopista 
propriamente dita. Existe 
um acesso (bem cuidado 
quando por lá passei) entre 
dois terrenos, aberto entre 
as redes divisórias, e que 
nos leva direitinhos e sem 

engano até ao topo da coli-
na. Apesar de, no GZ, existir 
um painel informativo que 
refere a ecopista, a verda-
de é que se não fosse pela 
cache residente nunca me 
passaria pela cabeça entrar 
pelo acesso devido à falta 
de informação na intersec-
ção. Conhecido também 
pelo nome de Castelo dos 
Mouros, está identificado 
como sendo um antigo for-
tim alentejano (Rui Matalo-
to - REVISTA PORTUGUESA 
DE Arqueologia. volume 11. 
número 1. 2008) de utiliza-
ção romana.

Dois quilómetros adian-
te temos um novo painel, 
desta vez indicativo de um 
antigo fontanário que se 
encontra do outro lado da 
estrada (M527), e que nos 
faz voltar atrás umas cen-
tenas de metros (se se-
guirmos pelo sentido N/S) 
pois está localizado numa 
zona que não nos dá aces-
so à estrada (o acesso ao 
fontanário não é possível já 
que está em terrenos parti-
culares, embora da estrada 
se veja melhor do que da 
ecopista).

A passagem pela A6 (sen-
sivelmente ao quilómetro 
24) é efectuada por baixo 
da mesma e por meio de 
um pequeno túnel, algo 
inundado aquando da mi-
nha passagem, sendo o 
único local em todo o per-
curso onde poderemos ter 
de molhar os pés (não foi 
o caso, tinha apenas uns 
dois ou três dedos de água). 
Esta passagem marca tam-
bém a alteração profunda 
na beleza da paisagem já 
que, a partir daqui, o encan-
to desvanece-se.

Temos uma recta final a 
modos que pelas traseiras 
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das habitações e pródiga 
em “pára-arranca”, fruto de 
ser constantemente corta-
da pelas estradas, além de 
que não passa por nenhum 
monumento, dos muitos 
que embelezam a cidade, 
e que me deixou uma sen-
sação de desilusão. Não 
obstante ter a noção e dar o 
devido valor ao que ali está 
feito e disponibilizado à po-
pulação.

Em matéria de geocaches 
à disposição... Há-as com 
farturinha!

Na data do passeio exis-
tiam 26 tradicionais ativas, 
3 tradicionais inativas e 
uma Mistério Bónus inati-
va, sendo que só no troço 
Vale de Paio/Arraiolos exis-
tem logo 15, a maior parte 
delas pertencentes a dois 
PTs.

Excecionalmente, decidi 
tentar a sorte na totalidade 
das caches, desde que não 

aparentassem a necessida-
de de se perder muito tem-
po nas buscas e que esti-
vessem mesmo ali, à mão 
de semear. Foi com agrado 
que constatei que, no meu 
entender, mesmo sendo 
um número exagerado de 
caches, praticamente todas 
eram muito fáceis de en-
contrar, com coordenadas 
bem conseguidas sendo 
que apenas num punha-
do delas tive de ler a dica, 
constatando então que 
bastava ter aberto mais 
os olhos e teria dado com 
elas (apenas um verdadeiro 
DNF, já em Évora).

Recomendo sem grandes 
dúvidas as seguintes ca-
ches, que permitem ficar a 
conhecer alguns dos pon-
tos mais interessantes do 
percurso:

[GC33W3T] Vale de Paio - 
Projecto Geogare

[GC2V2WB] Descobrindo a 

Ribeira do Divor

[GC3AQDA] Estação de Ar-
raiolos - Projecto GeoGare

[GC357HV] Ecopista entre 
Evora e Arraiolos

[GC4EE4D] Ecopista - Ca-
beço dos Mouros

[GC3CK6C] Menir e fonte do 
Pomar do Espinheiro

[GC33W3Q] Leões - Projec-
to Geogare

Resumindo, um excelente 
programa para meio dia de 
bicicleta, provavelmente 
mais agradado se efetuado 
no sentido Évora/Mora, já 
que deixamos o rebuliço e a 
paisagem habitacional para 
nos perdermos no silêncio 
(só se ouvem as aves e os 
badalos do gado) e quietu-
de do montado alentejano. 

Este é um passeio onde não 
faltam meia dúzia de bons 
motivos para parar e ex-
plorar as redondezas, pon-

tuado por diversos (muitos 
mesmo) locais onde pode-
mos encontrar bancos de 
madeira (juntamente com 
locais para “parquear” as 
bicicletas) onde nos sen-
tarmos a petiscar alguma 
coisa e a apreciar o que 
nos é gentilmente ofereci-
do pelos dois municípios. 
Além disso, temos também 
a oportunidade de observar 
“inúmeros” apeadeiros e 
casas de cantoneiros, nos 
mais diversos estados de 
conservação.

PS - no Verão a coisa é ca-
paz de ser mais difícil de fa-
zer, sem sombras nem nada 
que se lhe assemelhe... Te-
nham isso em considera-
ção! Já no Inverno, com 10º 
C e céu limpo, a coisa faz-se 
muito bem mesmo!

Fotos / Texto:

Rui Duarte
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Este evento representa o 
início de mais um ano de 
actividades do Geo Alen-
tejo, que, já quase não ne-
cessita apresentações. Ao 
longo de 2 anos de existên-
cia tem vindo a deixar a sua 
marca no geocaching local e 
nacional, quer pelas inicia-
tivas individuais dos seus 
elementos quer pelos ori-
ginais eventos realizados, 
que de uma forma ou outra 
ajudam a promover a região 
do Alentejo.

Sendo que grande parte da 
população tem uma ideia 
errónea (a de que o Alentejo 
é uma terra árida e de gente 
parada) um facto curioso é 
a relação entre a juventu-
de do Alentejo e a água. No 
ano passado foi realizado o 
1º evento no centro náutico 
de Monsaraz [GC4V8GN], 
tendo a barragem do Al-
queva como cenário das ac-
tividades. Este ano o local 
escolhido apresentou tam-
bém uma relação directa 
com a água, O Fluviário de 
Mora. Enquadrado no Par-
que Ambiental do Gamei-
ro, o Fluviário foi escolhido 
pelo seu potencial cultural e 
ambiental.

Mais uma vez o S. Pedro 
deu uma ajuda e embora 
começasse um dia gelado, 
acabou por se tornar bem 
solarengo e aprazível. Dos 
4 cantos de Portugal os 
Geocachers que aceitaram 
este convite começaram a 
reunir-se junto do GZ. Apre-
sentações e cumprimentos 
á parte e a visita planea-
da começou sem grandes 
atrasos. Ana, a guia desig-

nada para acompanhar e 
esclarecer todas as ques-
tões, levou os participantes 
numa viagem “rio abaixo”, 
desde a nascente até á foz 
daquele que poderia ser um 
qualquer rio de Portugal. 

De máquina em punho to-
dos fotografavam o que se 
mexia, um verdadeiro de-
leite para miúdos e graúdos 
foi ver as Lontras, ainda que 
envergonhadas pelo frio da 
manhã deram um ar da sua 
graça aos mais pacientes. 
A visita terminou por lo-
cais mais exóticos onde foi 
possível observar espécies 
de outras partes do Mun-
do tais como as piranhas, 
os peixes-gato ou mesmo a 
sucuri, mais conhecida en-
tre nós como anaconda.

Terminada a visita foi um 
instante até ao almoço, o 
qual se realizou no restau-
rante do local e que tinha 
uma enorme janela aquário 
onde era possível ver gran-
des carpas a nadar calma-
mente. Houve tempo para 
tudo, conversas, partilha de 
experiencias e as habituais 
trocas de trackables, no fi-
nal até houve bolo para to-
dos, não fosse este o even-
to do 2º Aniversário do Geo 
Alentejo.

O Sol já ia alto mas antes 
de se iniciar a caminhada 
ainda havia que registar o 
momento com a tradicio-
nal “xapa”. Todos a rir! Uns 
de olhos fechados, outros 
ainda com migalhas do bolo 
e lá ficou registado o mo-
mento para recordar mais 
tarde.

A caminhada da tarde pro-
metia, um percurso simples 
mas cheio de caixinhas no-
vas e num trilho com uma 
beleza que só o Alentejo é 
capaz de oferecer. Num rit-
mo alegre e descontraído 
todo o grupo foi geo-ca-
minhando os cerca de 6km 
propostos e até as crianças 
se esqueceram de pedir 
colo de tão entretidas que 
iam.

Testemunhos 

• “Tudo esteve perfeito. 
Primeiro uma visita com 
direito a guia, e explica-
ções que aumentaram o 
nível cultural”. SSTCor

• “A recepção e o acolhi-
mento foram irrepreen-
síveis e fico à espera do 
próximo evento organi-
zado pelo GeoAlentejo. 
Os Owners merecem um 
agradecimento especial 
pela dedicação e tempo 
que empregaram na or-
ganização e realização 
deste Evento porque, 
proporcionaram um exce-
lente momento de geoca-
ching a todos os presen-
tes.” PauloHercules

• “O percurso foi uma 
agradável surpresa. Des-
conhecia totalmente a 
existência daquele trilho 
tão bem concebido e en-
cantador para os sentidos 
Foi uma jornada divertida 
e enriquecedora que mui-
to me agradou pelo que 
não me arrependo nada 
dos quilómetros percor-
ridos para estar presen-
te. Estão de parabéns os 
amigos do Geo Alentejo 

não apenas pelo aniver-
sário mas principalmente 
pela capacidade demons-
trada na organização 
desta festa.” Azi mute 

• “Ora está o aniversário 
do geoalentejo, uma team 
de owners simpáticos e 
trabalhadores que nos 
proporcionaram um exce-
lente evento. (...) Valeram 
a pena os 250km feitos 
até Mora! Para o ano es-
pero estar presente no 3º 
aniversário!” neiaeadry

• “O principal objetivo do 
dia não defraudou as ex-
petativas e foi sem dúvida 
um dia muito bem pas-
sado sempre com muita 
alegria e diversão. (...) Não 
há favorito porque não é 
possível mas endereço os 
meus mais sinceros agra-
decimentos a todos os 
elementos do Geo Alen-
tejo por esta organização 
5*” Alpha Oscar

•  “A visita foi espectacu-
lar, tirei mais de 100 fotos 
para mostrar ao meu pai 
que anda em pulgas para 
ir ao fluviário (...)”  Laura 
Oliveira

Para terminar, o Geo Alen-
tejo gostaria de deixar um 
agradecimento a todos os 
Geocachers que participa-
ram no evento e em espe-
cial a todos os que tornaram 
possível este dia de conví-
vio, diversão e partilha.

Obrigado pela vossa com-
panhia! 

GeoAlentejo
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First Brazil Geocoin
por Kelux
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do no meu espírito que iria 

viver no Brasil, o desejo de 

criar uma geocoin dedicada 

ao país, começou a ganhar 

forma e conteúdo.

Mais tarde, funcionou tam-

bém como modo de agra-

decer o acolhimento que 

recebi.

Dispôr de uma boa rede de 

apoio local é importantíssi-

mo para quem enceta uma 

mudança de vida desta di-

mensão, quer seja por ne-

cessidades profissionais, 

pessoais ou familiares... 

a existência ou não dessa 

rede, pode ser a diferença 

entre o sucesso ou o fracas-

so, a felicidade ou a solidão 

mais cruel.

Aquando  da minha primei-

ra visita ao Amazonas, uma 

imagem bem forte impôs 

a sua preponderância nos 

possíveis temas para essa 

geocoin, o vôo diário de ca-

sais de araras, quase como 

se respeitassem escrupulo-

samente um horário... ma-

nhã cedo, por volta das 6:15 

e depois pelas 17:45, no 

sentido contrário. Por sorte, 

tenho a felicidade de vê-las 

passar bem perto da janela 

do meu 7º andar, sendo im-

possível não fazer uma bre-

ve pausa e ficar a desfrutar 

de tão belo espetáculo de 

som e cor naturais.

A arara é uma ave psita-

ciforme que facilmente 

alcança mais de um me-

tro de amplitude das suas 

asas, com cauda longa e 

bico muito forte, capaz de 

partir facilmente a casca 

dura da castanha do Brasil. 

A sua coloração varia entre  

o azul, o verde, o amarelo e 

o vermelho. É mais comum 

vê-las aos pares ou grupos 

maiores do que isoladas, 

grasnando cada vez que 

algum dos elementos se 

afasta da formação.

Após ter decidido que a ara-

ra seria o tema principal da 

geocoin, com o verso dedi-

cado a uma estilização da 

bandeira do Brasil, comecei 

a fazer alguns rascunhos 

e a recolher imagens para 

uma documentação tão 

fiel quanto possível. Tinha 

também a vontade de criar 

uma geocoin fora do habi-

tual formato de círculo ou 

retângulo, pelo que escolhi 

o formato de uma folha pal-

miforme, para assim repre-

sentar ambos os aspetos da 

riqueza da floresta amazó-

nica, a fauna e a flora.

O formato de folha, foi 

também escolhido por ser 

aquele que melhor acomo-

daria a imagem da arara em 

repouso, vista de costas, 

com todo o esplendor da 

sua plumagem multicolori-

da, pois se optasse por de-

senhar a ave de asas aber-

tas, exigiria uma geocoin 

muito grande por um lado, 

ou de contornos indefinidos 

por outro, o que me traria 

problemas para uma distri-

buição temática no verso.

Os primeiros desenhos 

deixavam-me bastante 

agradado, pelo efeito qua-

se hipnótico das cores, que 

infelizmente se perdeu um 

pouco, pela necessidade de 

existir um fio metálico entre 

cada cor, impossibilitando 

que fiquem juntas. No en-

tanto, acabou por surgir 

uma ideia que foi um trunfo 

importante na boa aceita-

ção que esta geocoin tem 

tido... a utilização de uma 

gema como olho da arara. 

Tenho até conhecimento de 

senhoras que a usam como 

medalhão, o que me deixa 

naturalmente muito sa-

tisfeito, sabendo que uma 

peça destas pode ser consi-

derada objeto de adorno.

A produção que decorreu em 

2012, ficou a cargo da www.

geocoinshop.de, com quem 

tenho realizado alguns pro-

jetos e compreendeu 6 aca-

bamentos diferentes: Black 

Nickel RE, Polished Silver 

RE, Polished Gold XLE, Anti-

que Silver XLE, Antique Gold 

XLE e Copper AE. Os primei-

ros cinco estão disponíveis 

no site enquanto a Artist 

Edition ficou totalmente na 

minha posse.

Normalmente ofereço-as a 

quem me visita aqui em Ma-

naus, ou quando o visitante 

sou eu, em outros estados 

ou de regresso a Portugal. 

Algum candidato por aí?

Texto / Fotografias

Rui de Almeida

 - kelux
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O que eu gosto no... 

CacheSense

...filtrar geocaches por owner

Agora que a Primavera está 
a chegar, vão sair da toca 
algumas doninhas que hi-
bernaram no Inverno. Mas 
há uma aplicação que pode 
ajudar-nos a manter o nosso 
geocaching com um cheiro 
agradável, sem esforço:

O CacheSense é uma aplica-
ção para Android com algu-
mas funcionalidades únicas. 
Existe uma versão gratuita 
completamente funcional 
para experimentar durante 
30 dias. A versão paga custa 
actualmente 3,67€.

A funcionalidade de que vou 
falar é a de filtrar geocaches 
em tempo real no mapa on-
line.. Existem filtros mais 
completos na aplicação mas, 
por ser menos directa e mais 

complexa, fica para outra al-
tura. 

Passamos então a um 
exemplo, remover do mapa 
geocaches de um ou mais 
owners:

Quando abrimos a aplicação 
surge-nos o ecrã principal 
apresentado na figura 1 (na 
primeira utilização é solicita-
da a autenticação do Geoca-
ching.com para tirar partido 
do modo online).

Acedemos ao modo Map e 
temos acesso às geocaches 
na área representada no 
ecrã.

Clicamos no botão Menu 
(três quadrados em coluna) 
no canto inferior direito e de 
seguida em Settings como 
na figura 2.

Este menú tem várias op-
ções de filtragem no modo 
online mas a que interessa 

agora está na parte final: 
Not hidden by. Ao clicar nes-
sa opção surge uma janela 
onde podemos inserir tantos 
owners quantos quisermos, 
separando cada um por vír-
gulas como na Figura 3.

Voltando atrás ao modo Map 
já devemos ter o mapa mais 
limpo. Por vezes era ne-
cessário actualizar o mapa 
após alterar os filtros (botão 
menu - Tools - Refresh) mas 
aparentemente as últimas 
actualizações da aplicação 
corrigiram isso.

Esta é uma das funcionali-
dades de que gosto nesta 
aplicação: um mapa limpo de 
forma simples.

É por isso que eu gosto… do 
CacheSense.

Texto:

Paulo Figueiredo

- zipp

Gadgets, gizmos e 
afins...

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3
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O que eu gosto no... 

WIKILOCK

... ser um bom repositório para 
se procurar trilhos geocaching 
friendly 

O Wickiloc “é um site lançado 
em 2006, e que oferece gra-
tuitamente trilhos de GPS e 
pontos de interesse que os 
membros (inscrição gratuita) 
podem carregar e partilhar.”

É bastante simples neste 
site colocar-mos os nos-
sos trilhos geocachianos ou, 
descarregarmos para o nos-
so PC os trilhos partilhados 
pelos outros geocachers. 
Uma busca rápida apenas 
pela palavra “geocaching” 
devolve, neste momento, 
mais de 1100 resultados.

O primeiro resultado em ter-
ritório nacional que obtemos 
(por ordem de relevância, 
automático) é o do utiliza-

dor “hguimaraes” realizado 
aquando da comemoração 
dos 10 anos do Fórum Geo-
caching-pt.net em 2013, 
com a designação de “GEO-
CACHING-PT! Vamos à Ca-
breira (GC47QN9)” e serve 
de exemplo perfeito para 
esta pequena apresentação. 

Podemos observar na fig.1 
o “panorama geral”… ao car-
regarmos o trilho podemos 
colocar fotos e descrição do 
passeio, sendo que o site 
presenteia-nos com alguns 
dados relativos à distância e 
altimetria.

Na fig.2, podemos ver, além 
do trilho propriamente dito, 
os pontos que assinalam as 
três geocaches procuradas 
no evento (além do marca-
dor do início da gravação do 
trilho, a verde). Ao clicarmos 
em qualquer um desses pon-

tos teremos o que observa 
na fig.3, os dados e mapa 
do ponto e até o símbolo, 
personalizável conforme o 
“objecto”, que neste caso é, 
obviamente, uma geocache. 

Descarregar o trilho para o 
nosso aparelho/Pc é do mais 
simples que há, bastando ir 
ao ecrã inicial (fig.1) e clicar 
no botão “Baixar”, que nos 
abrirá a janela da fig.4. Te-
mos então a possibilidade 
de escolher o formato mais 
adequado para o nosso caso, 
além de permitir descarregar 
simultaneamente os pontos 
dos locais apresentados.

Simples não? É por isso que 
eu gosto… do Wickiloc.

Texto:

Rui Duarte

- ruijsduarte

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Há algumas horas atrás, 
estava eu sentada na nossa 
reunião mensal com toda 
a equipa e Holly, a nossa 
Guest Experience Coordi-
nator, falou-nos sobre as 
visitas que ela acolhe aqui 
na Sede do Geocaching.
com. Ela contou-nos que, 
em 2014, teve 1 800 logs 
escritos de attended na 
GCK25B. Incrível! Especial-
mente considerando que 
muitos desses founds per-
tencem a famílias inteiras. 
Então, tivemos provavel-
mente 4000 pessoas de 
todo o mundo, pelo menos, 
a visitar o nosso escritório. 
Pelo menos!

Quando comecei a traba-
lhar aqui há oito anos atrás, 
eu recebia as nossas visitas 
no escritório. Devíamos ter 
alguns visitantes por mês e 
tipicamente apenas às tar-
des de Sexta-Feira. Agora, 
raramente passa um fim 
de semana sem que tenha-
mos, pelo menos, alguns 
visitantes. São geocachers 
de todo o mundo, com to-
dos os níveis de experiência 
no geocaching. São raras 
as Sextas-Feiras que não 
tenhamos visitantes do Ca-
nadá, Alemanha ou outros 
lugares longínquos. Me-
lhor ainda, muitas dessas 
pessoas planeiam as suas 

férias ou fim de semana 
prolongado especificamen-
te com a razão de visitar o 
“Nenúfar”. 

Acolhi e ajudei a acolher 
muitos visitantes no nos-
so átrio ao longo dos anos 
e honestamente é uma 
das experiências mais di-
vertidas de trabalhar aqui. 
Também vi algumas coi-
sas bastantes loucas nes-
sas “visitas ao átrio”. Por 
exemplo, um geocacher li-
teralmente beijou o chão ao 
entrar na Sede.  Leste bem 
- ele colocou-se de joelhos 
e beijou o chão, porque 
estava felicíssimo de ter 
chegado à Meca do Geoca-

ching. Os geocachers têm 
partilhado inúmeras histó-
rias de como o geocaching 
tem afectado positivamen-
te as suas vidas. Também vi 
inúmeros trackables atingir 
o seu objetivo final de vi-
sitar a geocache da Sede. 
Um dos melhores foi um 
trackable que um geoca-
cher do Japão enviou para 
conhecer um dos nossos 
designers. Ele viajou duran-
te mais de dois anos antes 
de chegar ao nosso átrio e 
às mãos do meu colega de 
trabalho.

Da próxima vez que esti-
veres a pensar num desti-
no de férias, talvez possas 

From GeocachinG hQ
with Love
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considerar Seattle como 
uma opção. Juntamente 
com um ícone único que po-
des adquirir por logar a ca-
che da sede, podes explorar 
uma das mais belas partes 
do mundo. Montanhas sem 
fim, lagos, o estuário de 
Puget e adivinhaste, algu-
mas realmente excelentes 
geocaches aguardam a tua 
visita.

Algumas razões pelas quais 
poderás considerar visitar-
nos:

Holly é a melhor anfitriã! 
Certamente irás sentir-

te como parte da família 
quando nos visitares. Nor-
malmente alguns Lackeys 
(um termo carinhoso para o 
pessoal da Sede do Geoca-
ching (em português, Lac-
key signfica lacaio)) estão 
à disposição para te falar 
sobre o seu amor ao geoca-
ching ou sobre as pessoas 
com quem trabalham. Se 
tiveres sorte, até mesmo 
Jeremy Irish ou Bryan Roth, 
os fundadores de Geoca-
ching.com aparecerão para 
te dizer olá.

Terás acesso a todo o teu 
merchandising favorito 
de geocaching – incluin-
do T-shirts e Geocoins que 
apenas podes comprar na 
Sede.

Experiencia o bairro atra-
vés da procura das nove 
incríveis geocaches na HQ 
GeoTour (https://www.geo-
caching.com/geotours).

Tira as tuas próprias fotos 
patetas na cabine fotográ-
fica que temos no átrio e 
adiciona uma cópia ao teu 
original log para os outros 
verem. 

Então do que estás à es-
pera?! Faz as malas, não te 
esqueças do teu sentido de 
aventura e vem dizer-nos 
olá a Seattle! E, se visitares 
a Sede e disseres este có-
digo especial eu dar-te-ei 
o meu trackable pessoal. 
O código: Empress of Geo-
coins. 

 

Annie Love

- G Love (Lackey)

Tradução por Bruno Gomes 
(Team Marretas)
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Arrancou no dia 19 de Fe-
vereiro com o anúncio das 
caches Nomeadas, a edição 
relativa a 2014 dos Prémios 
GPS.

O objectivo desta iniciativa 
é a eleição da Melhor Ca-
che Portuguesa publicada 
durante o ano de 2014, as-
sim como a melhor cache de 
cada um dos 20 distritos de 
Portugal Continental e Re-
giões Autónomas.

A concurso estarão as me-
lhores geocaches nacionais, 
escolhidas segundo crité-
rios objetivos de qualidade 
que levam em linha de con-
ta a opinião dos Geocachers 
que já as visitaram: Rácio e 
Número de Favoritos e Rá-
cio de Fotos.

Juntamente com as vota-
ções para os Prémios GPS, 
será dada a possibilidade de 
categorizar cada cache en-
contrada dentro de três ca-
tegorias previamente esta-
belecidas (Local, Aventura e 

Container) e posteriormente 
ordená-las dentro de cada 
categoria assinalada.

Com esta categorização, se-
rão atribuídos três prémios 
complementares: Local; 
Aventura e Recipiente

Este ano mudou-se bas-
tante os critérios, no pres-
suposto verificado que a 
Classificação GCVote e o 
Comprimento médio dos 
Logs já não são bons indica-
dores da qualidade de uma 
cache. Assim foram aban-
donadas as fórmulas ante-
riormente utilizadas tendo 
os critérios sido bastante 
simplificados.

Agora o critério principal é 
claramente o rácio de fa-
voritos / founds PM, sendo 
complementarmente uti-
lizados também o número 
absoluto de favoritos e o rá-
cio de fotos por found.

Assim chegou-se às 370 
nomeadas pelos seguintes 
critérios 

- Caches com rácio de fa-
voritos >= 66,66%. Total de 
294 caches. 

- Caches do Top 100 de fa-
voritos desde que com rácio 
>= 33,33% e não incluídas 
no critério anterior. Total de 
44 caches. 

- Caches do Top 50 de rácio 
de fotos desde que com rá-
cio >=33,33%, mínimo de 5 
founds e não incluídas nos 
critérios anteriores. Total de 
19 caches. 

- Foi excluída uma cache 
arquivada por não ter res-
peitado as guidelines e três 
por terem tido menos de 91 
dias de vida. 

- Pelos critérios anteriores 
quatro distritos não atingi-
riam o mínimo de 8 nomea-
das não arquivadas. Assim 
foram repescadas 17 ca-
ches prioritizadas por rácio 
de favoritos, total de favo-
ritos e rácio de fotos dentro 
de cada um dos distritos em 
causa.

Os valores de rácios de fa-
voritos para inclusão au-
tomática ou exclusão já 
tinham sido utilizados nas 
duas últimas edições dos 
prémios mas sendo apli-
cados à posteriori sobre os 
resultados das fórmulas. 
Agora o que se fez foi con-
siderá-los de base.

Deixou de haver número 
mínimo de founds excepto 
para o critério de rácio de 
fotos. Isto por se conside-
rar que embora este critério 
seja o único que se man-
têm válido como critério de 
qualidade de uma cache em 
adicção aos favoritos, não 
deixa de ser um critério que 
poderia introduzir distor-
ções em caches com muito 
poucos founds. Uma alte-
ração que foi feita e já está 
refletida no excel do IAAN 
foi deduzir no número total 
de fotos as colocadas pelo 
owner da cache.

Prémios GPS 2014
Por GEOPT
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Os valores escolhidos para 
os critérios complementares 
Top 100 de favoritos (>= 27) 
e Top 50 de rácio de fotos 
(>=3,00) tiveram em con-
ta chegar-se a um valor de 
nomeadas um pouco abaixo 
das dos anos anteriores o 
que se espera faça aumen-
tar um pouco a qualidade 
média.

Os números de caches ar-
quivadas nomeadas (12) e 
incluídas por quotas (17) são 
equivalentes a anos anterio-
res.

A lista completa de caches 
Nomeadas poderá ser en-
contrada aqui: http://www.
geopt.org/index.php/gps-
2014/caches-nomeadas

Cada Geocacher poderá vo-
tar em metade das caches 
encontradas da Lista de No-

meadas até um máximo de 
20.

Se não tiverem encontrado 
40 caches desta lista, po-
derão votar em metade das 
encontradas, sendo que em 
caso de número ímpar, o 
número de votos disponí-
veis será arredondado para 
baixo. Neste caso, os pesos 
dos votos a atribuir serão 
os mais baixos, podendo 
progressivamente atribuir 
os votos mais altos, à me-
dida que forem encontrando 
mais caches da Lista de No-
meadas.

Para poderem exercer o 
vosso direito de voto, deve-
rão clicar no Menu VOTAR 
(http://www.geopt.org/in-
dex.php/gps-2014/votar) e 
seguir as instruções de voto.

É recomendável que guar-
dem o link que vos é envia-
do para a caixa de correio do 
perfil do www.geocaching.
com aquando da inscrição, 
pois esse link permite-vos 
aceder quantas vezes de-
sejarem, ao vosso Boletim 
de Voto personalizado, para 
poderem editar a votação, 
à medida que forem encon-
trando novas caches da Lis-
ta de Nomeadas.

Contudo, se perderem esse 
link poderão gerar outro 
através duma nova inscri-
ção, conservando a última 
votação que não será des-
cartada. 

Sempre que editarem a vos-
sa lista, deverão clicar no 
botão Confirmar Votação, 
para que a actualização fi-
que gravada. Tenham em 
atenção de que apenas será 

contabilizada a última ac-
tualização feita até à data 
em que encerram as vota-
ções.

As votações encerrarão a 24 
de Agosto às 24 horas e as 
5 Caches Finalistas de cada 
distrito serão conhecidas a 
26 de Agosto a partir das 21 
horas.

No dia 5 de Setembro no 
Auditório do Centro Cultural 
de Mirandela, será realizada 
uma cerimónia para entrega 
simbólica dos prémios aos 
owners das caches vence-
doras de cada distrito, assim 
como das categorias Local, 
Aventura e Recipiente, bem 
como a Vencedora Nacional.

A equipa GeoPT
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