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Editorial
por Rui Duarte

Para quem colocamos as 
nossas caches?!

Esta é, sem sombra de 
dúvida, “A” pergunta que, 
enquanto Owner, mais me 
tem aflorado a mente nos 
últimos anos... nomeada-
mente, a partir de meados 
de 2013, altura em que me 
propus a colocar Multica-
ches dedicadas à caminha-
da e ao Btt, algumas delas 
verdadeiras maratonas e 
com dezenas de quilóme-
tros de extensão.

Para quem raio é que co-
loco essas caches?! Não 
há assim tantos geoca-
chers que apreciem mais 
uma caminhada por vales 
e montes para procurar um 
ou dois containers, do que 
somarem 30 ou 40 novos 

founds à sua conta pessoal 
em meio urbano ou num 
qualquer PWT, ainda que no 
final não tenham especial 
memória da individualidade 
das ditas.

Em quatro meses coloquei 
dúzia e meia de multicaches 
para um total de, talvez, 
350 quilómetros de cami-
nhada no Distrito de Lisboa 
(visto que muitas dessas 
caminhadas não são circu-
lares, estaremos a falar de 
mais de 500 quilómetros, 
contanto com o regresso ao 
carro) e nestes quase dois 
anos a maior parte delas 
não tem sequer 20 visitas 
registadas... contando com 
os 60%, 70% (?) de pessoal 
que vão directos ao final, 
“sem passar pela casa de 
partida e sem receber os 
dois contos” (que aqui as-

socio, claro, à experiência 
de percorrer o que eu sugi-
ro e apresento), sobra-nos 
uma mão cheia, vá, talvez 
duas mãos cheias de pes-
soas que apreciam e fazem 
questão de cumprir o “de-
safio” como ele é servido. 

Repito, para quem coloco 
então as minhas caches?! 
Valerá a pena “perder tem-
po” para agradar a apenas 
uma meia dúzia de pessoas, 
esquecendo que em volta 
da Grande Lisboa existem, 
certamente, centenas de 
geocachers que preferem 
um outro tipo de geoca-
ching?

A resposta que vou en-
contrando vem espelha-
da nos (poucos) logs des-
sas caches... na satisfação 
que esse restrito grupo de 
geocachers retira de pas-

sar umas horas a passear 
descontraidamente pelo 
trajecto sugerido, das fotos 
carregadas para os registos 
e dos emails que invariavel-
mente vou trocando com os 
mesmos a respeito de um 
ponto mais interessante 
ou dúbio, de questões co-
locadas daquela forma que 
revela o óbvio interesse por 
conhecer um pouco mais do 
que se observa à primeira 
vista.

Às vezes não sei bem para 
quem coloco as minhas ca-
ches mas a verdade é que 
na maior parte das vezes sei
-o muito bem... e passados 
cinco anos parece-me que 
as coloco para um número 
cada vez mais pequeno e 
“refinado” de geocachers. E 
não me importo. Nada.
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É sabido que todos os 
geocachers passam por 
fases distintas durante a 
sua evolução no passa-
tempo. O instinto de des-
coberta acaba por ser uma 
predisposição natural de 
um muggle prestes a en-
trar no mundo encantado 
do geocaching, quer por 
ter crescido a sonhar com 
as aventuras de Indiana 
Jones ou por ser um entu-
siasta da tecnologia GPS. 
A iniciação, individual ou 
apadrinhada, é geralmen-
te marcada por uma gran-
de excitação em torno das 
primeiras caches. As expe-
tativas enlevam-se a cada 
registo e aquela sensação 
estranha de procurar re-
cipientes fora da cozinha 
desfaz-se pela descober-
ta de locais e experiências 
até então desconhecidas.

O destino pode bifurcar-
se depois entre o excesso, 
mais ou menos irracional, 
e a busca de algum reco-
nhecimento entre a co-
munidade (eventualmente 
como criador, descobridor 
e/ou mesmo pela partici-
pação num fórum). Inevi-
tavelmente, alguma de-
silusão acabará também 
por se instalar; poderão 

existir vários motivos ou 
origens, desde uma má 
experiência ou a perceção 
da intangibilidade. Depois 
desta fase, alguns desis-
tem, outros persistem e 
ainda outros redescobrem 
o “seu” geocaching, con-
cretizado de formas diver-
sas (como por exemplo no 
desinteresse, real ou oní-
rico, das estatísticas).

Para além das fases já 
descritas, e independen-
temente da etapa em que 
cada um se encontra, é 
sabido que cada geoca-
cher acaba também por 
se singularizar na forma 
como entende e/ou vive o 
passatempo. De um modo 
geral, todos acabamos 
por criar um geo-alter-e-
go que pode ser agrupado 
de acordo com algumas 
idiossincrasias. Numa vi-
são efabulada, creio que 
podemos estabelecer um 
paralelismo entre os dife-
rentes grupos de geoca-
chers e o fabuloso mundo 
d’O Senhor dos Anéis. Não 
será por acaso que a obra 
de Tolkien serve de inspi-
ração para muitas caches! 
Assim, parece-me, o tem-
po acabou por apurar os 

seguintes senhores das 
caches:

Geocacher Homem/Mu-
lher – Talvez seja o geo-
cacher mais típico do 
passatempo. Logo após a 
descoberta do geocaching 
envolve-se apaixonada-
mente nas descobertas. 
É intenso e pode ser irra-
cional. Pode evoluir para 
vivências distintas, desde 
o geocacher antigo que 
regressa após uma lon-
ga ausência para o seu 
trono de geo-sabedoria 
ou o geocacher que não 
consegue alhear-se da 
tentação do proveito pes-
soal, independentemente 
das circunstâncias (des-
respeitando por exemplo 
as regras das trocas de 
itens). Em alguns casos, 
estes geocachers poderão 
mesmo roubar recipientes 
e depois colocá-los nas 
suas caches.  

Geocacher Troll – Este 
geocacher comunica pre-
ferencialmente por siglas 
ou monossílabos. Não 
gosta de se alongar nos 
seus registos e evita re-
gistos com mais do que 
uma linha. Em circunstân-
cias especiais é capaz de 

abrir exceções mas com-
pensa ao utilizar o mes-
mo texto para registar 
inúmeras caches de uma 
assentada. Tal comporta-
mento pode dever-se ao 
pouco tempo disponível, 
a um desconhecimento 
das boas práticas do geo-
caching ou mesmo a uma 
vontade inerente ao seu 
estado. Pode ser influen-
ciável e por vezes acaba 
por recriar as práticas ob-
servadas.

Geocacher Feiticeiro – 
Tem uma grande influên-
cia dentro da comunidade 
e é um geocacher prepon-
derante e antigo. É muito 
habilidoso e possui um 
grande poder de argu-
mentação. É um geoca-
cher estratégico e conse-
gue antecipar o futuro; é 
mesmo capaz de encon-
trar caches que ainda não 
foram publicadas apenas 
pela perceção sensorial! É 
capaz ainda de antever a 
evolução do geocaching e 
ajustar continuamente a 
sua forma de estar. Pode 
contudo evoluir para o 
lado errado do passatem-
po, tornando-se então 
num adversário poderoso. 
Pode viver várias vidas de 

“Numa visão efabulada, creio que 
podemos estabelecer um paralelismo 

entre os diferentes grupos de 
geocachers e o fabuloso mundo d’O 

Senhor dos Anéis. ”
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geocacher, evoluindo no 
passatempo e no tempo.

Geocacher Hobbit – Trata-
se de um geocacher que 
não gosta de confusões e 
refugia-se regularmente 
num geocaching bucólico, 
em contato com uma na-
tureza primordial. Prefere 
claramente descobrir uma 
cache numa toca agradá-
vel do que perder-se em 
números num contexto 
urbano. Já não se importa 
com os números e é capaz 
de percorrer um powertrail 
e procurar/registar apenas 
uma cache. De um modo 
geral vive pacatamente no 
seu meio mas alguns hob-
bits gostam de partir em 
grandes aventuras. O des-
tino do passatempo será 
escrito pela sua vontade, 
influência e atuação.

Geocacher Anão – Este é 
um geocacher que rara-
mente se preocupa com 
o geocaching dos outros. 
Vive perdido no seu mun-
do, em busca de tesouros 
escondidos nas profun-
dezas da sua ambição. 
Apesar de alguma aliena-
ção em relação ao mundo 
envolvente, o geocacher 
anão pode também esta-
belecer parcerias estraté-
gicas e mesmo entrar em 
irmandades que acabam 
por fazer estremecer as 
ideias pré-concebidas e 
o futuro como as novas 
gerações encaram o pas-
satempo. Nota-se ainda 
uma tendência para uma 
similitude de género entre 
estes geocachers. 

Geocacher Ent – Ícone 
do “geocaching natureza”, 
perde a cabeça sempre 
que vê alguma árvore evi-
denciar consequências da 
colocação de uma cache. 

O geocacher ent gosta 
de promover CITOs para 
compensar a pegada eco-
lógica da colocação de re-
cipientes. Geralmente não 
gosta de se intrometer 
com os problemas de ou-
tros geocachers (por achar 
que ninguém se preocupa 
com os seus) mas as suas 
intervenções podem ser 
fundamentais para a sus-
tentabilidade do jogo.

Geocacher Gollum – Em 
tempos já foi um geo-
cacher hobbit mas uma 
descoberta inusitada aca-
bou por lhe despertar o 
lado negro. Aos poucos, 
foi-se afastando do mun-
do e das boas práticas, 
acabando por sucumbir a 
uma vontade inexorável 
de possuir algum tesou-
ro da sua alma enganada. 
Pode apresentar duas fa-
cetas distintas, de acordo 
com os seus objetivos. 
Ainda assim, é expetável 
que não consiga resistir 
à tentação de fazer ape-
nas o que é melhor para 
si, independentemente o 
que possa acontecer aos 
outros. Conhece bem as 
montanhas e movimen-
ta-se habilmente entre os 
locais mais sombrios.

Geocacher Sauron – É 
um dos adversários mais 
temidos da evolução do 
passatempo. É o capitão 
das más práticas e contro-
la tudo o que se passa no 
geocaching com o seu olho 
ubíquo. Passa horas infin-
das a vistoriar os fóruns e 
as redes sociais mas rara-
mente se dá conta da sua 
presença. Os seus maio-
res aliados são os geoca-
chers trolls e pode ter uma 
grande influência sobre 
os geocachers homem/

mulher. Pode mesmo 
conseguir recrutar geoca-
chers feiticeiros para as 
suas fileiras. O geocacher 
Sauron apenas ficará sa-
tisfeito quando conseguir 
dominar e controlar todo o 
passatempo. O seu gran-
de objetivo é reformular o 
cliché “cada um joga como 
quer” para “todos jogam 
como eu quero”!

Geocacher Gríma Língua-
de-Cobra – Este geoca-
cher possui grande habi-
lidade com as palavras. 
Pode estar ao serviço de 
outros, em particular de 
geocachers feiticeiros que 
se tenham desviado da 
sua função primordial, ou 
pode mesmo agir por si 
próprio. Gosta particular-
mente de espalhar maus 
hábitos em locais estra-
tégicos e gerar discussões 
por vezes pueris. Não con-
segue ficar longe de uma 
boa controvérsia e gosta 
de se intrometer mesmo 
que o assunto não lhe diga 
respeito. Normalmente 
acaba por se afastar do 
geocaching ao notar que 
a comunidade não lhe dá a 
importância que ele consi-
dera que deve ter.

Geocacher Espectro – Em 
tempos já foi um geoca-
cher preponderante mas 
acabou por ser aliciado 
pelas más práticas. Pode-
rá ter pertencido mesmo 
à realeza do passatempo. 
Desconhece-se desde en-
tão o seu paradeiro. Dada 
a sua natureza espectral, 
movimenta-se pelo mun-
do visível sem ser notado. 
Assim, recorrentemente, 
acaba por registar desco-
bertas de caches sem que 
haja evidências de ele ter 
estado nos locais. É pos-

sível que nem o próprio se 
lembre das visitas. Dada a 
sua instabilidade, é neces-
sário ter alguma cautela 
com o seu comportamen-
to. Pode ser uma ameaça 
relevante. 

Geocacher Elfo – Trata-se 
de um geocacher primor-
dial e antigo. Foi enviado 
ou descobriu o geocaching 
numa fase muito inicial, 
contribuindo para o seu 
desenvolvimento e sus-
tentabilidade. Ao notar a 
evolução do passatempo 
pode ter reagido de for-
ma distinta: desistência, 
adaptação ou pôde tam-
bém tornar-se numa voz 
que reavive continua e 
saudosamente as boas 
práticas da fase inicial do 
geocaching. Normalmen-
te apresenta um conhe-
cimento enciclopédico 
do geocaching mas pode 
utilizá-lo apenas para seu 
proveito. Pode ser um ze-
lador atento e disciplinado. 
Reconhece contudo que o 
futuro do geocaching não 
está nas linhas das suas 
mãos e muitos acabarão 
por seguir para ocidente, 
nos portos cinzentos de 
um outro passatempo. 
Outros acabam por evoluir 
para revisores.

Existem ainda rememora-
ções de outros arquétipos 
de senhores das caches 
mas serão menos co-
muns. E tu, que espécie de 
geocacher és? Até à próxi-
ma viagem pelo mundo 
fabuloso do geocaching!

Texto / Fotos :

António Cruz

- Valente Cruz
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Marrocos, tão perto e tão 
longe

Tão perto e ao mesmo tem-
po tão longe. Do ponto de 
vista geográfico, Marrocos 
é um país bem mais próxi-
mo de Portugal do que se 
pensa à primeira vista; por 
exemplo a sua capital, Ra-
bat, dista de Lisboa apenas 
mais 60 quilómetros que 
Madrid; no entanto é na sua 
identidade cultural e reli-
giosa que mais se distancia. 
Uma ida a Marrocos signifi-
ca por isso uma viagem de 
curta distância, duas horas 
de avião, ou menos dia de 
carro, dentro do mesmo 
fuso horário e um contraste 
cultural muito maior do que 
os curtos quilómetros que 
separam a península Ibérica 
de África fariam prever.

Visitámos este país do Ma-
grebe, no fim do ano passa-
do, numa viagem de nove 
dias; começámos por Tân-
ger, no topo norte do país, 
tão perto de Espanha que 
mesmo a olho nu se avis-
tam os montes da Anda-
luzia. Tânger é uma cidade 
de médias dimensões e um 
dos principais pontos de 
entrada em Marrocos, via 
ferry. Uma longa marginal 
acompanha os recortes da 
costa, com zona de praia, 
palmeiras e pequenos par-
ques urbanos, em tudo 
idêntico a muitas outras 
zonas balneares espalha-
das pelo mundo. Ficámos 
na cidade apenas o tem-
po necessário para apa-
nhar o comboio para Fez, 
mas como tínhamos algum 
tempo livre, resolvemos 
caminhar desde a estação 
de comboios até à zona da 
Medina, o que se tornou 
num belo passeio à beira 
mar, ao longo da marginal. 
Fazer o caminho a pé não 
foi tarefa fácil, não pela dis-
tância ou pelo terreno, mas 
pelo “marketing” agressivo 
dos taxistas e afins, que 

insistiam em nos tentar 
transportar ou arranjar um 
quarto para dormir, mesmo 
depois de várias recusas. 
Foi o primeiro contacto com 
esta insistente maneira de 
estar, a qual nos viríamos a 
acostumar rapidamente. 

A zona da Medina, ou seja, 
a parte mais antiga da ci-
dade, é um labirinto de 
ruas estreitas, cheias lojas, 
numa zona altaneira e mu-
ralhada, que abre o apetite 
para aquilo que viemos a 
experienciar noutras cida-
des. O universo de caches 
em Tânger é bastante limi-
tado, assim como acontece 
um pouco por todo o país. 
As caches foram na sua 
grande maioria escondidas 
por estrangeiros, que pas-
saram por Marrocos em 
férias ou trabalho, e são 
actualmente mantidas com 
a “ajuda” de locais. Se à pri-
meira vista esta pode ser 
uma relação de cooperação 
pacífica, a verdade é es-
tes “ajudantes”, por vezes, 
têm um tal apego às caches 
que as levam consigo caso 
tenham que abandonar o 
local do esconderijo. Na 
maioria dos casos, isto não 
é um problema, uma vez 
que o tempo que passam 
nas proximidades é de facto 
longo, mas a verdade é que 
o contrário também é fre-
quente. No nosso primeiro 
encontro com a existência 
desta figura do “guardião”, 
uma banal cache numa 
palmeira, a Welcome to 
Marroco [GC35436], trans-
formou-se em longos mi-
nutos de espera, primeiro 
para que a nossa presen-
ça fosse notada, e depois 
para que o guardião fosse 
encontrado por um amigo 
e nos trouxesse a cache à 
mão. A segunda cache que 
visitámos em Tânger, Tan-
gier - Waiting for the fer-
ry [GC57P1Y], numa zona 
muito movimentada, perto 
do terminal de ferrys, es-

tava desaparecida (e à data 
em que escrevemos este 
artigo já foi inclusivamente 
arquivada). Por estes lados 
existem sempre muitos 
olhos postos naquilo que 
estamos a fazer, e a dita fi-
gura do guardião acaba por 
ganhar algum sentido.

A segunda paragem des-
ta nossa viagem, depois 
de uma série de horas de 
comboio teve lugar em Fez, 
onde chegámos já noite fei-
ta. Da estação de comboio 
até à Medina, aquela hora 
da noite, a única opção era 
apanhar um táxi. Em Mar-
rocos, é importante nego-
ciar sempre o preço antes, 
e já ter uma ideia prévia 
de quanto o percurso pode 
custar. A título de exemplo, 
o primeiro taxista queria um 
valor 2 ou 3 vezes superior 
ao expectável, o qual recu-
sámos. O segundo já pro-
pôs um valor justo, e assim 
ganhou dois clientes. Fez, 
outrora capital de Marro-
cos, é uma cidade que man-
tém muitas das actividades 
mais tradicionais, desta-
cando-se o comércio e as 
indústrias de curtumes e de 
latoaria. A sua Medina está 
inscrita na lista de patri-
mónio mundial da UNESCO 
desde 1981. As suas ruas 
estreitas formam uma das 
maiores zonas pedonais do 
mundo, e podem tornar-
se um verdadeiro labirinto, 
sem a ajuda de um mapa, 
ou vá, de um GPS. São es-
tas algumas características 
que atraem muitos visitan-
tes à cidade; no entanto, no 
que diz respeito ao geoca-
ching, o cenário é bastante 
reduzido; na altura da nos-
sa visita não havia nenhu-
ma cache activa, situação 
que se alterou recentemen-
te com o aparecimento de 
duas novas caches.

Depois de Fez seguimos até 
à costa Atlântica, onde es-
tão localizadas Rabat e Ca-

sablanca, duas importantes 
cidades marroquinas, cujos 
padrões de vida estão cada 
vez mais próximos das mo-
dernas cidades ocidentais, 
o que se nota também na 
forma de estar das pes-
soas.

Embora não seja a maior 
cidade Marroquina, Rabat 
é actualmente sua capital. 
Ao longo dos séculos foi 
tendo influência de vários 
povos, sendo hoje em dia 
ainda visíveis alguns ves-
tígios das suas influências, 
a par com modernos edi-
fícios. Alguns dos pontos 
de visita obrigatórios são 
o Casbá dos Oudaias, uma 
zona muralhada medieval 
junto à foz do rio Bu Re-
gregue, a torre Hassan, um 
minarete do século XII, e o 
Mausoléu de Mohammed V, 
que foi rei de Marrocos até 
1961. Estes dois últimos 
pontos de interesse estão 
assinalados com duas nas 
proximidades, Tour Hassan 
[GC56N8E] e Rabat - Chel-
lah - l´ancienne mosquée 
[GC1P3G2].

Seguimos viagem até Ca-
sablanca, cujo nome deriva 
de “Casa Branca”, com ori-
gem na época de presença 
Portuguesa, que posterior-
mente mudou para a ver-
são espanhola durante o 
período da Dinastia Filipina, 
e que perdura até hoje; os 
locais chamam-lhe sim-
plesmente “Casa”. É a maior 
cidade do país, e isso nota-
se, na dimensão dos pré-
dios, das avenidas, e até na 
própria dinâmica da cidade. 
Para o viajante comum não 
será provavelmente das ci-
dades mais interessantes, 
quando comparada com um 
certo exotismo que outras 
cidades exibem. A principal 
atracção é a Mesquita Has-
san II, a mais alta do mundo, 
e a segunda maior a seguir 
a Meca; trata-se de um edi-
fício imponente, a poucos 
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metros da água e ao qual é 
difícil ficar indiferente, mas 
cujo acesso ao interior é li-
mitado para os não muçul-
manos. Existe apenas uma 
cache, a Eternity in Casa-
blanca [GC1P5G6], que nos 
faz visitar a referida Mes-
quita, e um local que fará 
as delícias dos fãs do filme 
“Casablanca”.

A cerca de uma hora de 
comboio de Casablanca, 
localiza-se um dos anti-
gos entrepostos comer-
ciais Portugueses, a antiga 
cidade de Mazagão, que 
muitos só conhecem atra-
vés da música “A queda do 
Império” do Vitorino, pois 
actualmente é conhecida 
por El Jadida. Esta anti-
ga cidade Portuguesa foi 
em 2004 classificada pela 
UNESCO como património 
da humanidade. Alguns 
traços de arquitectura 
Lusa são ainda visíveis, no 
entanto, fora do pequeno 
forte, outrora cidade, todos 
os traços portugueses se 
desvanecem. Os pontos de 
destaque são uma cisterna 
construída em estilo Ma-
nuelino, para além da for-
tificação em si, a Cité Por-
tugaise. El Jadida tem uma 
extensa zona de praia, com 
condições para a prática de 
surf, ou para jogar à bola no 
areal, pelo menos no inver-
no. Por estes lados, até ao 

momento, não existem ca-
ches escondidas.

A viagem continuou até 
Marraquexe, provavel-
mente o destino turístico 
mais popular em Marro-
cos. Não é difícil encontrar 
artigos sobre a cidade em 
revistas, ou ouvir histórias 
contadas na primeira pes-
soa de alguém conhecido, 
histórias que possivelmen-
te incluem cheiros, cores e 
muita agitação. A praça Je-
maa el-Fna é o coração da 
cidade, tudo se vê por ali, 
as coisas mudam da ma-
nhã para a tarde e da tarde 
para a noite. O movimen-
to é constante, há sempre 
música, comida, animação 
e pessoas, muitas pessoas. 
Entre encantadores de 
serpentes, artistas de rua, 
contadores de histórias, 
antigos aguadeiros a posar 
para a fotografia ou senho-
ras a ler a sina ou a fazer 
tatuagens de henna, todos 
tentam fazer negócio por 
ali. São muitas as bancas 
a vender sumo de laranja 
acabado de espremer, que 
é bastante bom e barato, 
aos nossos padrões, mas 
também é possível tomar 
por aqui o tradicional chá 
de menta Marroquino. A 
área adjacente, uma enor-
me Medina, é um verda-
deiro labirinto que requer 
algumas qualidades de 

navegação, pois os pontos 
de referência acabam por 
se perder por entre babou-
ches (chinelos Marroqui-
nos), tapetes coloridos, ar-
tigos de pele, e bancas de 
fruta, enquanto tentamos 
não ser atropelados por 
bicicletas, motorizadas e 
carrinhos de entregas, pu-
xados à mão ou de tracção 
animal.

A popularidade de Marra-
quexe também se faz sen-
tir na quantidade de caches 
por ali escondidas. Mais 
uma vez, a entidade do 
“guardião” de caches está 
bem presente, principal-
mente quando as caches 
estão colocadas imediata-
mente à porta ou mesmo 
dentro de pequenas lojas. 
É uma situação um pouco 
desconfortável, pois mes-
mo não sendo obrigatória a 
compra nos ditos estabele-
cimentos, é notório que os 
comerciantes esperam que 
os geocachers se trans-
formem em clientes. Uma 
destas caches, a At “You-
ssef“ in the middle of the 
Medina [GC4YXKY] encon-
tra-se na pequena oficina 
do Youssef, um simpático 
artesão das tradicionais 
babouches, que nos aco-
lheu na sua loja e explicou 
um pouco da sua arte e 
ofício. Fora do frenesim da 
Medina, existem outras ca-

ches que não sofrem deste 
constrangimento. 

A partir de Marraquexe vi-
sitámos ainda o Ait Benha-
ddou, reconhecido como 
património mundial pela 
UNESCO em 1987, e assi-
nalado pela cache “The lost 
city...”[GC1XPJD]. Trata-se 
de uma aldeia fortificada, 
construída essencialmente 
em barro, outrora locali-
zada nas rotas comerciais 
que ligavam o Sahara a 
Marraquexe; é hoje um lo-
cal muito popular para a 
rodagem de filmes e séries. 

Em resumo, Marrocos é 
certamente um país a vi-
sitar, por muitas e varia-
das razões. No entanto 
se o objectivo da viagem 
for amealhar um número 
muito significativo de ca-
ches visitadas, este não é 
o local. Da nossa parte, ti-
vemos oportunidade de vi-
sitar apenas uma pequena 
fatia do país o que quer di-
zer que muito ficou por ver, 
nomeadamente a vertente 
menos citadina, como é o 
caso do deserto do Sahara 
ou a cordilheira do Atlas.

Texto / Fotos:

Rita Monarca (laranja)

Tiago Borralho (tmob)

“Alguns traços de arquitectura Lusa 
são ainda visíveis, no entanto, fora do 

pequeno forte, outrora cidade, todos os 
traços portugueses se desvanecem.”



19

GEO
MAG.

Rabat - Mausoleu



20

GEO
MAG.

Casablanca - Mesquita

Marraquexe - Encantador de serpentes
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À descoberta de...

John Muir Trail
  Por pcardoso
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John Muir Trail, o mais em-
blemático trilho de longa 
distância nos EUA e um dos 
mais famosos a nível mun-
dial. Situado na Sierra Ne-
vada, Califórnia, de Yosemite 
ao topo do Mount Whitney 
(a 4424m de altitude). São 
340 kms de “wilderness”, 
com 14 kms verticais de su-
bida acumulada, passando 
pelos Parques Nacionais de 
Yosemite, Kings Canyon e 
Sequoia. 

E quando digo wilderness, é 
mesmo wilderness. Acam-
pando onde se pode, co-
mendo apenas o que se 
carrega às costas, bebendo 
directamente dos ribeiros. 

Tudo isto sempre acima dos 
2000m de altitude, entre 
floresta e zonas rochosas 
alpinas, no meio dos ursos, 
veados, marmotas e, de vez 
em quando, outros huma-
nos. 

Foi o que caminhei em 2010, 
com mais 3 portugueses 
(Clara, Álvaro e Margarida), 
antigos companheiros de 
caminhadas. 

Foram 380 kms (havia que 
fazer desvios) em 18 dias, 
com 18kgs às costas. 

Numa palavra, fabuloso. 
Mas passemos ao diário de 
caminhada.

Dia 1 - 23.VIII.2010
 · Início - Yosemite Valley 
(1200m);

 · Final - Clouds Rest Junction 
(2200m);

 · Distância - 23km;
 · Subida -1600m;
 · Descida -  600m.

O primeiro dia previa-se difí-
cil, tanto pela grande subida 
como pelo peso às costas, 
que incluia 10 dias de comi-
da. E foi. 

Saindo da zona de campismo 
exclusiva para os “backpac-

kers” a primeira parte foi em 
asfalto plano, mas ao fim de 
meia hora entra-se no trilho 
propriamente dito. E a partir 
daqui é sempre a subir até o 
topo do Half Dome (2693m). 
Toda a subida foi acompa-
nhada por muita gente, que 
ia num único dia subir ao 
topo e voltar ao vale, com 
o único objectivo de fazer o 
cume deste enorme roche-
do. Sendo assim, iam levís-
simos, com mochilas de 20l, 
água e umas barrazinhas. 
Malditos sejam!... Segun-
do dizem os gringos o  Half 
Dome é o segundo maior 
monólito no mundo a seguir 
ao El Capitan, que fica a uns 
meros 10 kms a Oeste. Mas 
o mundo dos gringos acaba 
na fronteira com o México, 
de forma que nunca fiando 
nestas coisas de maior do 
mundo. 

De qualquer  forma, é im-
pressionante.

Subimos, subimos, subimos. 
Passámos cascatas, como 
as Vernal Falls e as Nevada 
Falls. A subida foi particular-
mente difícil para a Marga-
rida. Felizmente até calhou 
bem, porque a determinada 
altura é preciso deixar as 
mochilas num cruzamento a 
que teríamos de voltar mais 
tarde para ir até o topo ape-
nas com água e pouco mais 
(máquinas fotográficas, cla-
ro). 

Assim ficou a nossa guardiã 
das mochilas neste ponto 
enquanto eu, Clara e Álvaro 
subiamos, agora com carga 
mínima. Agora sim, estáva-
mos tão leves que até cor-
riamos, devemos ter ultra-
passado largas dezenas de 
day-hikers por ali acima. 

Isto até chegarmos ao iní-
cio dos cabos. Todos os 
anos são ali colocados para 
segurança, dada a grande 
inclinação do último troço. 

Normalmente ninguém cai, 
mas chegou a haver um ano 
recorde de 3 mortes nesta 
ascenção. Mas o pior mes-
mo é a fila que se forma. 
Meia hora à espera só para 
entrar nos cabos e outro 
tanto para subir. Felizmente 
a vista lá em cima compensa 
a espera! Ver o vale 1500m 
lá abaixo depois de uma pa-
rede perfeitamente vertical. 

Mais foto, menos foto, te-
mos de descer que se faz 
tarde. Mas, mesmo para 
descer, fila nos cabos. Al-
guém entrou em pânico a 
meio e nem “prá frente, nem 
pra trás”. Era de esperar, vi-
mos pessoal em verdadeiro 
pânico a subir, uma moça 
a chorar, o que será desta 
gente quando descer e vir 
tudo numa perspectiva bem 
mais assustadora? Mais 
uma hora à espera. Mas lá 
desencravaram o homem 
e pudemos voltar ao cru-
zamento onde a Margarida 
esperava. 

Mais meia hora a partir des-
te ponto e estávamos no 
acampamento, perto dum 
ribeiro como sempre, pois há 
que reabastecer de água e 
cuidar da higiene. A primeira 
noite na “wilderness”.

Dia 2 - 24.VIII.2010
 · Início - Clouds Rest Junction 
(2200m);

 · Final - Cathedral Lakes 
(2900m);

 · Distância - 21km;
 · Subida - 900m;
 · Descida - 200m.

Segundo dia, segundo a su-
bir (pelo menos no começo). 
Mas sempre foi mais fácil, 
no meio da floresta, sempre 
em trilho bem marcado. 

Este foi o primeiro dia em 
que se conseguiu sentir a 
solidão. Volta e meia lá se 
encontra alguém, mas nada 
como as multidões do dia 

anterior, até porque quem 
viesse para esta zona teria 
de dormir pelo caminho, algo 
a que nem toda a gente está 
disposta. Entremeados com 
a floresta ainda se passam 
alguns prados rodeados por 
montanhas, paisagens ver-
dadeiramente deslumbran-
tes. 

Infelizmente neste dia as 
primeiras lesões surgiram. 
Bolhas enormes nos pés da 
Margarida, nada que não 
se trate, mas a partir da-
qui ela largou as botas de 
montanha e passou a usar 
sandálias para o resto da 
caminhada. Quem sabe a 
primeira travessia de san-
dálias na história do JMT. Fe-
lizmente, no fim do dia, uma 
bela surpresa. Escolhemos 
dormir perto dos Cathedral 
Lakes, lagos de montanha à 
sombra do Cathedral Peak, 
mais um monólito de forma 
curiosa. E que bela vista se 
tinha do acampamento.

Durante todo o trilho houve 
que ter cuidado com os ur-
sos. Tivemos que usar bear 
canisters, uns barris peque-
nos que os animais não con-
seguem abrir. Estes eram 
colocados longe da tenda 
durante a noite com toda a 
comida e tudo o que tivesse 
cheiro (detergente, medica-
mentos, etc.). Assim sem-
pre se evitavam surpresas 
nocturnas, como seja uma 
tenda rasgada por um urso 
faminto. Além disso, cozi-
nhar e higiene no mínimo a 
30 metros da tenda (e 30m 
da água, para não poluir). 
Tudo o que fossem resíduos 
sólidos, ainda mais longe, e 
tinhamos de abrir um buraco 
no solo para não deixar ves-
tígios. 

Às vezes a logística tornava-
se complicada.
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Dia 3 - 25.VIII.2010
 · Início- Cathedral Lakes 
(2900m);

 · Final - Tuolumne Mea-
dows (2600m);

 · Distância - 10km;
 · Subida - 0m;
 · Descida - 300m.

Pela primeira vez não se su-
biu. E, pouco se desceu. 

Apenas uma manhã a andar 
que as bolhas nos pés de 
alguém ainda não estavam 
em condições. Mas, dadas 
as canseiras dos dois dias 
anteriores, acabou por sa-
ber muito bem. 

Uma descida calma no meio 
da floresta que acabou em 
Tuolumne Meadows, uma 
das “portas” do Parque de 
Yosemite onde até chega a 
estrada. Como chegámos 
a tempo do almoço fomos 
aos hamburgers. Podia ser 
da fome que por enquan-
to até nem era muita, mas 
souberam tão bem como 
cozido à portuguesa. Depois 
do belo repasto tempo de ir 
à loja da zona reabastecer 
de pensos rápidos, fruta e 
iogurtes. Ah, o belo do io-
gurte... 

Como estávamos na civi-
lização lá acampamos no 
“backpackers camp” e du-
rante a noite tivemos tem-
po de participar no fogo de 
campo organizado pelos 
rangers.

É impressionante a quanti-
dade de actividades que to-
dos os dias os rangers nos 
Parques Nacionais organi-
zam. Fogos de campo onde 
se contam histórias passa-
das no parque, muitas de-
las remontando ao século 
XIX; Palestras como foi a de 
Ansel Adams em Yosemite 
Valley; Caças ao tesouro e 
muitas outras actividades 
para as crianças. São to-
das voluntárias, claro, mas 
quem quiser aprender com 
a Natureza tem muito por 
onde escolher. 

Muitos dos próprios nativos 
reconhecem que os Par-

ques Nacionais são “Ame-
rica’s best idea”. E tendo lá 
vivido 2 anos, só posso cor-
cordar.

Dia 4 - 26.VIII.2010
 · Início - Tuolumne Mea-
dows (2600m);

 · Final - Lyell Forks 
(2900m);

 · Distância - 15km;
 · Subida - 400m;
 · Descida - 30m.

Hoje subia-se novamente. 
Mas praticamente apenas 
no final. 

Quase todo o percurso 
foi feito num vale, o Lyell 
Canyon, ao longo do Rio 
Lyell. O rio desce lentamen-
te o seu percurso, muitas 
vezes em meandros numa 
autêntica várzea, que já es-
távamos a imaginar percor-
rer de kayak. 

À hora de almoço ainda deu 
para dar um mergulho que a 
água nem estava assim tão 
fria (acho que nem ia abaixo 
dos 5ºC). Como em toda a 
região, esta é uma área de 
truta, e ainda presenciámos 
a pouca sorte de um pesca-
dor que quase ia apanhando 
o jantar. 

Apenas no final do dia de 
caminhada, que como sem-
pre se dava entre as 16 e as 
18h, subimos para um pa-
tamar no vale onde iriamos 
acampar ao lado do rio.

Alguns thru-hikers (pessoal 
que faz o JMT todo segui-
do, esses malucos) confiam 
parte da dieta às trutas que 
vão apanhando no cami-
nho. Mas a maioria tem de 
se desenrascar com o que 
consegue carregar. 

Dado o pouco espaço nos 
canisters a comida é ba-
sicamente constituída por 
desidratados. Nós segui-
mos esta regra, claro. E as-
sim a dieta foi quase sem-
pre a mesma. Ao pequeno 
almoço, entre as 7h e as 8h, 
Cerelac. Trouxemos a bela 
da papa da Europa que aqui 
só se encontra importada 

de propósito e bem mais 
cara. 

Ao almoço, entre as 12h e 
as 13h, barras proteicas Clif. 
O que vale é que existem 
muitos sabores e nem são 
más de todo, além de mui-
to equilibradas em todos 
os componentes. Ao jantar, 
entre as 18h e as 20h, mas-
sas Mountain House. É só 
aquecer água, despejar no 
pacote, fechar, esperar 10 
minutos e já temos o jantar 
pronto. Não foi nada varia-
do, mas comeu-se disto du-
rante 18 dias. 

Em termos nutricionais foi 
tudo estudado para não 
causar desequilíbrios, o pior 
foi a pouca quantidade que 
conseguiamos carregar que 
nos obrigava a estar em 
défice de umas 1500 kcal 
por dia. Felizmente o corpo 
adapta-se e até nem tive-
mos muita fome, apesar de 
eu em particular ter perdido 
toda a pouca gordura que 
tinha, passando de uns es-
cassos 67 para uns esfo-
meados 64kgs.

Dia 5 - 27.VIII.2010
 · Início - Lyell Forks 
(2900m);

 · Final - Garnet Lake 
(2900m);

 · Distância - 20km;
 · Subida - 900m;
 · Descida - 900m.

Hoje, pela primeira vez, en-
trou-se em verdadeiro ter-
ritório de montanha. 

A partir do local de acam-
pamento em Lyell Forks su-
biu-se acima da linha de ár-
vores. A caminho da maior 
altitude atingida até hoje, 
no Donohue Pass (3370m) 
passam-se uma série de 
pequenos vales encaixados. 
Uns com ribeiros a correr, 
outros com lagos de água 
perfeitamente cristalina, a 
paisagem é fenomenal. 

Sobe-se bem, e nem se dá 
por isso. Já no colo (nome 
dado à zona entre dois pi-
cos usada para ganhar 
acesso ao vale seguinte), 

os nossos companheiros de 
viagem Álvaro e Guida atin-
giram a maior altitude da 
caminhada deles, dado que 
planeavam sair a meio, ao 
fim do nono dia. 

Aqui também deixávamos 
o Yosemite National Park 
e entrávamos na Ansel 
Adams Wilderness. Des-
cemos para o Rush Creek, 
onde algumas pontes que 
mais não eram que tron-
cos caídos em cima da água 
obrigavam a testar o equilí-
brio. 

Mais uma subida, pequena, 
para vencer o Island Pass e 
desce-se para o Thousand 
Island Lake. Não são 1000, 
mas lá que tem muitas ilhas 
tem. Daqui resolvemos fa-
zer o forcing até o Garnet 
Lake, dado que ainda era 
cedo. O pior foi a ventania 
que entretanto se levantou. 

Ainda andámos um pouco 
às aranhas para encontrar 
um local abrigado perto das 
águas do Garnet mas com 
o cair da noite lá montá-
mos acampamento. E, até 
deu para encontrar uma 
cache, a Island View Cache 
[GCK2V7] a meros 20 me-
tros da tenda. 

Soubemos depois que o 
vento tinha trazido uma 
tempestade de neve a es-
tas altitudes, no dia seguin-
te, felizmente já estávamos 
mais abaixo.

A escolha de locais para 
acampar nem sempre era 
fácil mas nunca causou pro-
blemas. 

Nestas regiões basicamen-
te pode-se acampar em 
todo o lado desde que se 
observem determinadas 
regras: nunca a menos de 
30m da água ou do trilho; 
nunca em zonas de vege-
tação; optar sempre por zo-
nas com terra. 

Como há muita gente a fa-
zer o mesmo acabam-se 
por encontrar muitas áreas 
apropriadas a cada poucos 
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“Nestas regiões basicamente pode-se acampar em todo o lado desde que 
se observem determinadas regras: nunca a menos de 30m da água ou do 
trilho; nunca em zonas de vegetação; optar sempre por zonas com terra.”
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4quilómetros, frequente-
mente com vistas especta-
culares.

Dia 6 - 28.VIII.2010
 · Início - Garnet Lake 
(2900m);

 · Final - Reds Meadow 
(2300m);

 · Distância - 25km;
 · Subida - 400m;
 · Descida - 1100m.

Depois de uma noite de 
vento e frio, um longo dia a 
descer. 

Passaram-se diversos la-
gos, o maior dos quais o 
Shadow Lake. Zigzaguea-
ram-se muitas das descidas 
e pelo caminho ainda apa-
nhámos neve que caía muito 
escassa, apenas uma amos-
tra da tempestade mais aci-
ma. 

E, mais uma cache, desta 
vez a Shadows Wood Box 
[GC1EB2F], que ainda obri-
gou a uma caminhada extra 
dado que quando me aper-
cebi já a tinhamos passa-
do por umas centenas de 
metros. Para quem ia fazer 
centenas de quilómetros foi 
um pulo. 

Assim se chegou ao Devil’s 
Postpile National Monu-
ment. Mais não é que um 
conjunto de colunas basál-
ticas, muito parecido com 
os que se encontram nos 
Açores, dos quais o melhor 
exemplo é a Rocha dos Bor-
dões nas Flores. 

A Clara no entanto já vinha 
com problemas nos joelhos, 
muito comum quando se 
desce com peso às costas 
que desgasta as articula-
ções. Felizmente há sprays 
milagrosos que salvam des-
tas situações. 

O dia acabou em Reds Mea-
dow, um parque de campis-
mo com famosas “termas”. 
As termas são na verdade 
uns cubículos sujos e es-
curos com um chuveiro de 
água quente. Mas, depois 
de 6 dias sem um banho de-
cente, soube que nem gin-

jas, ainda se lavou roupa e 
tudo.

A higiene nas zonas longe 
da civilização era difícil. Ba-
nhos, sempre de água fria 
(ler gelada). Muitas vezes 
ainda me aventurei a banho 
directo no rio ou lago mais 
próximo, mas muitas outras 
ia mesmo de balde e esponja 
numa zona mais soalheira. 

Roupa, apenas levámos 3 
mudas para não pesar. Ou 
seja, ou repetíamos rou-
pa suja, normalmente com 
muito pó, ou tínhamos de 
lavar regularmente. Usá-
vamos um detergente bio-
degradável especial de 
corrida, mas de detergente 
tinha muito pouco, era qua-
se como passar a roupa por 
água. O cheiro a transpira-
ção foi uma constante até o 
último dia. Bom para espan-
tar ursos?

Dia 7 - 29.VIII.2010
 · Início - Reds Meadow 
(2300m);

 · Final - Deer Creek 
(2800m);

 · Distância - 11km;
 · Subida - 500m;
 · Descida - 50m.

E ao sétimo dia descansá-
mos. 

Pelo menos uma manhã, 
dado que as condições me-
teorológicas não eram as 
melhores, com alguma hu-
midade e ameaça de chuva, 
ainda os resquícios da tem-
pestade. 

Aproveitámos para almoçar 
no bar de Reds Meadow. 
Desta vez os hamburgers 
não estavam tão bons, mas 
a apple pie (tarte de maçã) 
não estava má de todo. 

O caminho foi relativamente 
plano, subia-se pouco, e a 
princípio numa zona ardida 
durante os anos 90, ainda 
uma larga mancha. 

Dado que durante um bom 
bocado do caminho não ha-
veria água, acampámos per-
to do último rio, Deer Creek. 

Depois da humidade veio o 
frio, já durante o jantar as 
temperaturas eram baixas, 
a frente fria chegou e tive-
mos uns meros 5 negativos 
durante a noite. Muito grizo 
se rapou. Até as mulas de 
um grupo que tinha acam-
pado por perto se queixa-
ram, batendo os cascos no 
chão durante toda a noite.

A fauna que se vê ao longo 
do trilho chama a atenção de 
qualquer um. Pela varieda-
de, com ursos, veados, mar-
motas, múltiplas espécies 
de esquilos, pikas, águias, 
etc... E pelo pouco medo que 
todos estes animais têm 
de humanos. Os ursos não 
têm problemas em vir pe-
dir comida emprestada. Os 
veados deixam-se aproxi-
mar a 10 metros ou menos. 
Os animais mais pequenos 
também quase não nos 
vêem como uma ameaça. 
Será porque estão protegi-
dos nesta região há mais de 
um século?

Dia 8 - 30.VIII.2010
 · Início - Deer Creek 
(2800m);

 · Final - Cascade Valley 
(2800m);

 · Distância - 21km; Subida 
- 600m;

 · Descida - 600m.

Este foi mais uma vez um 
dia de lagos, sempre inseri-
dos em paisagens de mon-
tanha. 

Até aqui, a 3000m de alti-
tude, se encontravam pes-
cadores, chamados pelas 
muitas trutas que não têm 
problemas em subir até a 
cabeceira dos rios. 

Depois do merecido almo-
ço e descanso nas margens 
do Purple Lake, seguimos 
para o Virginia Lake, onde 
ainda deu para fotografar 
umas marmotas. A seguir 
tínhamos um zigzag imenso 
a descer até Tully Hole, um 
prado encaixadíssimo por 
onde só se sai pelas mar-
gens do Fish Ceek, que cai 
pelo vale numa sucessão 
de cascatas. Acaba-se por 

atravessar o rio numa pon-
te metálica, a seguir à qual 
pensávamos acampar. In-
felizmente o local já estava 
ocupado por outro grupo de 
forma que tivemos de subir 
ainda um bom bocado em 
direcção à dificuldade do dia 
seguinte, o Silver Pass.

Apesar da solidão de grande 
parte do percurso, encon-
tra-se bastante gente pelo 
caminho. Dos 8 aos 80, com 
maior ou menor preparação, 
para muitos trata-se mais 
de um desafio psicológico 
que físico. 

Durante os nossos 18 dias 
penso que o mais jovem 
caminhante que conhece-
mos teria uns 16 anos. O 
mais idoso 71. Este estava 
num grupo de austríacos 
que, com 71, 70 e 67 anos, 
faz este tipo de caminhada 
por todo o mundo. Segun-
do a senhora do grupo, é 
uma questão de habituar o 
corpo. Ela estava habituada 
enquanto jovem a correr ul-
tra-maratonas, corridas de 
mais de 42km normalmen-
te em caminhos de monta-
nha, feitos em poucas horas. 
Haja saúde.

Dia 9 - 31.VIII.2010
 · Início - Cascade Valley 
(2800m);

 · Final - Edison Lake 
(2300m);

 · Distância - 19km;
 · Subida - 600m;
 · Descida - 1000m.

O dia começou com uma su-
bida ao Silver Pass (3322m). 

O mau tempo e frio entre-
tanto tinham acabado, de 
forma que pudemos apre-
ciar todo o caminho. Foi com 
um sol espectacular que 
passámos ao lado de uma 
série de lagos com nomes 
nativos, desde o Lonely In-
dian Lake, aos Chief Lake, 
Squaw Lake e Papoose 
Lake. Ganho o colo, foi sem-
pre a descer, primeiro numa 
zona rochosa encaixada, 
depois no meio de floresta. 
Ainda passámos por mais 
grupos com mulas, que não 
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têm problemas em subir to-
dos os colos de montanha 
com dezenas de quilos em 
cima. Largas dezenas, caso 
tenham o azar de apanhar 
um típico americano gorda-
lhufo. Felizmente estes não 
se aventuram nestas para-
gens, não há McDonalds ao 
virar da esquina. 

No fim do dia, Edison Lake, 
onde se apanha um ferry 
para o Vermillion Resort. 
Um resort rústico, é certo, 
mas onde teríamos opor-
tunidade de comer o último 
jantar decente e tomar o úl-
timo banho quente até o fim 
da caminhada, 9 dias mais à 
frente (apesar de na altura 
estarmos a contar com mais 
12). 

Foi também aqui que Álva-
ro e Guida abandonaram o 
trilho, não era fácil tirar dias 
de férias para o completar. 
Era este o último ponto em 
que seria possível apanhar 
boleia de volta à civilização. 

A partir daqui éramos só 
dois.

Apesar de se verem muitos 
grupos a fazer o JMT, uma 
grande parte dos caminhan-
tes fá-lo a solo. Homens e 
mulheres, novos ou velhos, 
à procura de solidão, de ven-
cer limites ou simplesmente 
porque não encontraram 
ninguém que estivesse 
disposto a perder umas 
férias inteiras a caminhar 
em montanha. Acabam por 
encontrar companhia nem 
que seja em alguns locais de 
pernoita ou no cimo dos co-
los onde invariavelmente se 
passa algum tempo a admi-
rar a paisagem. Partilham-

se histórias, contam-se pla-
nos, no fundo nunca se está 
inteiramente sozinho.

Dia 10 - 01.IX.2010
 · Início - Edison Lake 
(2300m);

 · Final - Rosemarie Meadow 
(3000m);

 · Distância - 20km;
 · Subida - 1000m;
 · Descida - 300m.

Dado que o ferry que nos iria 
levar de volta ao trilho ape-
nas zarpava às 9h tivemos 
tempo de comer à grande 
pela última vez. Um peque-
no-almoço composto por 
ovos, fiambre, queijo, torra-
das com manteiga, batatas 
fritas com cebola, tudo com 
bastante gordura. Noutras 
circunstâncias teria sido 
pouco desejável, mas nesta 
altura... 

E, lá deixámos os nossos 
companheiros de viagem, 
seguimos apenas nós o res-
to do caminho. Tinhamos 
percorrido pouco mais de 
160km até aqui, faltavam 
220. Connosco no barco foi 
mais uma série de pessoal 
que ia no mesmo sentido, 
mas como cada um vai na 
sua passada acabámos por 
não os ver mais. 

O trilho começou com um zi-
gzag de 57(!) curvas até um 
planalto. A partir daqui foi 
fácil, quase sempre ao lado 
do Bear Creek, até chegar a 
mais um local de pernoita 
onde os ribeiros Rose e Ma-
rie se juntam, o Rosemarie 
Meadow.

A passada de quem faz um 
trilho deste género varia 
muito. Apesar de a média 
andar pelos 20/21 dias, o 

recorde sem assistência é 
(ou era, até 2010) de 3 dias 
e pouco, um russo que fez 
o caminho quase sem parar 
com uma pequena mochi-
la só com comida. Mas há 
quem leve o seu tempo, vá 
parando em todos os locais, 
por vezes por vários dias. A 
única limitação é a quanti-
dade de comida possível de 
transportar para as áreas 
mais remotas.

Dia 11 - 02.IX.2010
 · Início - Rosemarie Meadow 
(3000m);

 · Final - Muir Trail Ranch 
(2300m);

 · Distância - 15km;
 · Subida - 300m;
 · Descida - 1000m.

O dia de hoje era fácil. O últi-
mo dia fácil. 

Isto porque tínhamos envia-
do há perto de 3 semanas 
um balde com comida para 
um rancho que o guardou 
até chegarmos. Os 10 dias 
de comida que tinhamos ini-
cialmente já estavam a aca-
bar e este reabastecimento 
iria permitir ter comida para 
os próximos 10. Na verdade 
só tinha cabido comida para 
8 dias no balde, de forma 
que tinhamos de fazer me-
lhor as contas. 

Mas o dia começou com 
a subida ao Selden Pass 
(3300m) que mais uma vez 
não desiludiu e permitiu ter 
vistas brutais em todas as 
direcções. Depois foi descer, 
descer e descer. 

Chegados ao Muir Trail Ran-
ch à hora de almoço, estava 
lá bastante gente também 
a reabastecer. E, não só 
tinhamos o nosso balde, 

como à disposição, os bal-
des de muitos caminhantes 
que fizeram mal as contas 
e enviaram comida a mais. 
Era ver uma catrefada de 
esfomeados a rapinar o que 
houvesse de decente. Tam-
bém rapinámos o nosso 
almoço e jantar deste dia, 
já que as contas do nosso 
balde tinham sido feitas por 
baixo. 

Depois foi só acampar à bei-
ra do rio, onde umas termas 
nos esperavam. Desta vez 
eram uns meros buracos 
com lama morna, nada de 
especialmente convidativo...

Algo de curioso que acon-
tecia sempre que encontrá-
vamos alguém no caminho 
ou nos pontos de acam-
pamento era uma série de 
perguntas. “De onde são” 
era a mais comum, e toda 
a gente se espantava com 
o que andavam Portugue-
ses a fazer por ali. Será que 
mais algum tuga fez o JMT 
até hoje? Quero crer que 
sim. Se disséssemos que 
trabalhávamos no Smith-
sonian então era motivo 
para meia hora de conversa. 
“Sabem escolher onde traba-
lhar e onde passar férias” foi 
um elogio ouvido mais que 
uma vez. Mas também ha-
via quem perguntasse em 
quanto tempo íamos fazer 
o trilho, qual a temperatura 
dos sacos cama, que tipo de 
comida levávamos (ainda 
tivemos de explicar o que é 
Cerelac), etc. 

Sempre com muita simpa-
tia, meter conversa é algo 
que os americanos real-
mente fazem bastante bem.
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Dia 12 - 03.IX.2010
 · Início - Muir Trail Ranch 
(2300m);

 · Final -  Evolution Lake 
(3300m);

 · Distância - 22km;
 · Subida - 1100m;
 · Descida - 60m.

Este seria um dia complica-
do, aguardado desde há dias 
com expectativa. 

Estávamos novamente com 
carga total, 18kg, depois do 
reabastecimento da véspe-
ra e íamos entrar na região 
verdadeiramente selvagem 
do percurso, em alguns pon-
tos estaríamos a 2 dias de 
caminho da estrada mais 
próxima. 

E, tínhamos uma subida de 
1400m a completar em 2 
dias até o Muir Pass. Curio-
samente, foi dos dias em 
que me senti melhor. A Clara 
não tanto, mas a verdade é 
que subimos quase a passo 
de corrida e fizemos bem 
mais distância que a previs-
ta inicialmente. 

Pouco depois de começar-
mos entrámos no segundo 
dos três Parques Nacionais 
que iriamos percorrer, o 
Kings Canyon NP. 

Seguiram-se as ascensões 
ao longo do San Joaquin Ri-
ver e do Evolution Creek, que 
tivemos de atravessar a vau. 
Por vezes esta travessia tem 
de ser feita com água a che-
gar perigosamente perto da 
cintura e uma forte corren-
te. Felizmente, desta feita 
pouco mais molhava que os 
pés. Este ribeiro segue pelo 
Evolution Valley até atingir o 
Evolution Lake, rodeado pe-
los montes Darwin, Mendel 
e Spencer. Muito apropriado, 
porque Charles Darwin, Gre-

gor Mendel e Herbert Spen-
cer foram dos cientistas que 
mais contribuíram para se 
perceber a teoria da evolu-
ção (metida em papel numa 
teoria congruente pela pri-
meira vez pelo primeiro). 
Foi perto do Evolution Lake, 
rodeado por estas grandes 
figuras, que acampámos. 

Para culminar, encontrámos 
um local elevado, abriga-
do, com uma vista fabulo-
sa. Que melhor local para 
um biólogo passar a noite? 
Aproveitei para tirar uma 
série de fotos crepusculares 
e nocturnas.

Todos os caminhantes le-
vam uma máquina foto-
gráfica, normalmente uma 
compacta. Mas eu tinha 
mesmo de levar uma DSLR. 
Foi assim que andei duran-
te os 18 dias a carregar com 
uma Nikon D5000 compra-
da usada de propósito para 
o trilho, dado que a minha 
D300 pesaria mais meio 
quilo. Uma objectiva versá-
til, 18-200, para dar tanto 
para paisagem como para 
a vida selvagem. 5 baterias, 
das quais só usei 3 que du-
ram bem mais que o que 
pensei. Este material foi 
sempre pendurado ao peito 
com cordeletas numa bolsa 
pequena, sempre à mão. E 
finalmente um sistema que 
eu próprio criei, com bal-
lhead, que permitia juntar 3 
batons para fazer um verda-
deiro tripé ajustável. Chegou 
e bastou para longas expo-
sições de meia hora. Um dia 
patenteio o sistema.

Dia 13 - 04.IX.2010
 · Início - Evolution Lake 
(3300m);

 · Final -  Palisade Creek 

(2600m);
 · Distância - 28km;
 · Subida - 500m;
 · Descida - 1300m.

A partir de hoje seria um dia, 
um colo. Todos a mais de 
3600m de altitude. 

Mas o de hoje era o mais fa-
moso, o Muir Pass (3644m), 
nome dado em honra do 
próprio John Muir. 

Saímos ao longo do Evolu-
tion Lake, subindo para o 
Sapphire Lake e finalmente 
o Wanda Lake, no sopé do 
Mount Huxley, nome dado 
em honra de Thomas Hen-
ry Huxley, mais um evolu-
cionista e conhecido como 
“Darwin’s Bulldog”. E assim 
se chegou ao Muir Pass, 
com a sua cabana construi-
da nos anos 30 para casos 
de emergência. As vistas 
nunca decepcionam... 

O caminho para Sul seria em 
grande parte em região ro-
chosa, dada a altitude que 
limita o crescimento de ve-
getação. 

A determinada altura hou-
ve mesmo que atravessar 
um declive com neve/gelo. 
E, uma marmota residente 
deixou-se aproximar tanto 
que só faltava vir comer à 
mão. Lagos, ribeiros, casca-
tas, sucediam-se vertigino-
samente. 

Mas, desce-se tanto que no 
Le Conte Canyon, a flores-
ta reaparece. Como o dia ia 
longo, não chegamos onde 
pretendíamos, mas, ficá-
mos a pouca distância (já a 
subir)… no dia seguinte viria 
mais.

A água abunda ao longo de 
todo o trilho. Lagos, lagoas, 
rios, ribeiras, nunca há falta 

de pontos onde abastecer. 
Sendo água corrente em 
zona de montanha, sem lo-
calidades, gado ou outros 
poluentes a montante, era 
invariavelmente límpida. 
Apesar de haver quem não o 
faça, usámos um filtro para 
garantir que era potável. Em 
qualquer local era só dar à 
bomba para ter água melhor 
que a do Luso.

Dia 14 - 05.IX.2010
 · Início - Palisade Creek 
(2600m);

 · Final - Kings River 
(3100m);

 · Distância - 23km;
 · Subida - 1200m;
 · Descida - 600m.

A subida do dia começou re-
lativamente fácil, no vale do 
Palisade Creek, gradual. 

Em breve chegaríamos a um 
dos pontos emblemáticos 
do JMT, a “Golden Staircase”, 
um zig-zag infindável esca-
vado numa parede quase 
vertical. Este foi um dos úl-
timos troços a ser comple-
tados no trilho, já nos anos 
1930, dada a dificuldade em 
vencer a parede. 

Mas era preciso subir para 
chegar a um vale onde os 
Palisade Lakes esperavam. 
Estes são certamente dos 
lagos mais cristalinos e 
azuis/verdes que vi. Um sí-
tio excelente para almoçar 
e descansar antes de atacar 
a subida final para o Mather 
Pass (3688m). As vistas lá 
de cima? Melhor nem dizer 
mais nada... 

A descida era relativamente 
fácil, quase toda em terreno 
aberto, num caminho recto 
ao longo de um largo vale 
que levaria à travessia do 
Kings River. 

“E assim se chegou ao Muir Pass, com a 
sua cabana construida nos anos 30 para 

casos de emergência. As vistas nunca 
decepcionam...”
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“Estes são certamente dos lagos mais cristalinos e 
azuis/verdes que vi...”



GEO
MAG.

35

Ab
ri

l 
20

15
 - 

ED
iÇ

ÃO
 1

4

Pelo caminho encontramos 
vários rangers e voluntários 
que procuravam uma se-
nhora coreana, de 55 anos, 
perdida desde o dia anterior. 
Bem que os helicópteros 
não paravam de sobrevoar 
a região desde a tarde an-
terior. Aparentemente vinha 
com um grande grupo, mas 
a verdade é que ao longo 
deste troço tinhamos pas-
sado por vários membros do 
grupo, cada um para o seu 
lado. Não sei como não se 
perdem mais. Mas a senho-
ra acabaria por ir dar à base 
de operações de busca, não 
muito longe do nosso local 
de pernoita, depois de mais 
de 24h perdida.

Nesta região perder o rumo 
é relativamente fácil. Não há 
casas, estradas ou outros 
pontos facilmente reconhe-
cíveis. E houve mesmo uma 
grande quantidade de cami-
nhantes que nos pergunta-
vam quantas milhas falta-
vam para o ponto A ou B. O 
que dá a esta gente para vir 
sem um mapa ou a mínima 
noção de onde se estão a 
meter? Como tenho a mania 
a planear tudo ao pormenor 
levei mapas, livro-guia, GPS 
e mesmo um Spot. Trata-
se de um aparelho que em 
caso de emergência permite 
chamar o SOS em qualquer 
parte do mundo, desde que 
haja cobertura de satélite. 
Permitiu também mandar 
duas mensagens por dia 
para familiares e amigos 
nos acompanharem remo-
tamente, sabiam sempre 
onde andávamos.

Dia 15 - 06.IX.2010
 · Início - Kings River 
(3100m);

 · Final - Woods Creek 
(2600m);

 · Distância - 19km;
 · Subida - 600m;
 · Descida - 1100m.

Este dia foi fácil. 

Apesar de se subir o Pinchot 
Pass (3697m), como a noite 
anterior tinha sido passada 

a mais de 3000m o desní-
vel foi um dos menores de 
todos os colos. Quase toda 
a subida foi feita em área 
rochosa, despida de vegeta-
ção, com os omnipresentes 
lagos. Uma vez vencido o 
Pinchot, uma grande des-
cida leva ao Woods Creek, 
por um caminho que ora se 
encostava ao rio, ora ficava 
mais alto, principalmente 
quando aquele se precipita-
va em mais uma queda de 
água. No fim da descida é 
preciso atravessar o rio. E a 
travessia é feita numa pon-
te suspensa, uma miniatura 
da ponte 25 de Abril (ou para 
usar o idioma local, da Gol-
den Gate Bridge). 

O local de acampamento, 
tal como muitos no Kings 
Canyon NP, era desta vez 
mais ou menos “oficial”. 
Apesar de não ter nenhum 
tipo de construções, tinha 
uma bear box, onde quem 
não traga os bear canisters 
pode deixar a comida a sal-
vo dos simpáticos animais. 
É recomendado no entanto 
acampar a uma certa dis-
tância desta “despensa”.

O JMT pode parecer uma 
grande caminhada, com os 
seus 340kms oficiais (380 
com os “acrescentos” que 
fizemos). Mas o que é mes-
mo grande é o Pacific Crest 
Trail. Com mais de 4000km 
do México ao Canadá, o per-
curso coincide em parte com 
o JMT. Quem percorre esta 
distância de uma só vez fá
-lo em 4 a 6 meses. Mesmo 
assim mais de 100 pessoas 
atingem tal façanha por ano! 
Além do PCT, existem tam-
bém a Appalachian Trail, e a 
Continental Divide Trail, para 
quem queira percorrer os 
EUA de norte a sul a pé. Só 
não estão nos meus planos 
porque um visto de turista 
só dura 3 meses, teria de os 
fazer a correr...

Dia 16 - 07.IX.2010
 · Início - Woods Creek 
(2600m);

 · Final - Vidette Meadow 

(2900m);
 · Distância - 21km;
 · Subida - 1100m;
 · Descida - 800m.

Este foi um dos dias com as 
melhores paisagens. 

Saindo de Woods Creek co-
meça-se imediatamente a 
subir até uma série de lagos 
que têm em comum a vis-
ta desimpedida para o Fin 
Dome, mais um monólito 
muito sui generis. 

No primeiro dos lagos, o 
Dollar Lake (não faço ideia 
porquê este nome) parámos 
para reabastecer energias. 

E, tivemos uma surpresa. 
Um casal de esquilos, com-
pletamente destemido, 
pelos vistos habituou-se à 
boa comida humana. Assim 
um saco de trail mix, frutos 
secos e afins, que deixá-
mos pousado numa rocha, 
quando nos apercebemos 
já estava a ser atacado por 
um esquilo. Ah pois, mais 
fácil que andar à procura de 
comida pela floresta, não 
é? Depois de resolvermos 
a disputa com os esquilos 
(com eventual vitória deles) 
vieram os outros lagos. Os 
mais espectaculares serão 
sem dúvida os Rae Lakes. 
Uma série de lagos ligados 
por ribeiros, sempre rodea-
dos por vegetação escassa 
mas muito interessante, 
nomeadamente pinheiros 
antiquíssimos com formas 
moldadas pelo vento. 

A subida final para o Glen 
Pass (3651m) é feita num 
caminho mais uma vez a 
aproximar a verticalidade, 
numa escombreira que se-
gue até o topo. Como tudo 
o que sobe tem de descer, lá 
fomos a caminho de Videt-
te Meadow, onde se chega 
depois de passar uma zona 
bastante interessante, meio 
arenosa e desértica apesar 
da altitude.

Algo que nos intrigou em 
algumas partes do percurso 
foi ver uma série de pessoal 

com os seus 20 anos a fazer 
trabalho pesado como seja a 
manutenção dos caminhos. 
Grande parte, se não mes-
mo a maior parte, raparigas. 
As hipóteses que se puse-
ram foram muitas. Seriam 
jovens mal comportados a 
fazer serviço comunitário 
por delitos menores? Con-
denados a trabalhos força-
dos por penas maiores? Ou 
voluntários? Mas voluntá-
rios a partir pedra a mais de 
3000m de altitude? Yep, são 
mesmo voluntários, dos Ca-
lifornia Conservation Corps. 
Há uma grande tradição 
de voluntarismo nos EUA 
e este é um bom exemplo, 
pessoal que não tem medo 
de trabalhar.

Dia 17 - 08.IX.2010
 · Início - Vidette Meadow 
(2900m);

 · Final - Wallace Creek 
(3200m);

 · Distância - 27km;
 · Subida - 1200m;
 · Descida - 900m.

Hoje, pela primeira vez, o 
percurso ia passar acima 
dos 4000m. 

Numa longa subida, sempre 
sem vegetação visível além 
da ocasional planta rasteira 
e adaptada à altitude, che-
ga-se aos 4017m do Fores-
ter Pass. 

Tempo de tirar fotografias, 
mas não pudemos ficar 
muito tempo lá em cima, 
dado que o vento começava 
a levantar e algumas nu-
vens bastante ameaçado-
ras aproximavam-se. A esta 
altitude não podiam trazer 
coisa boa. 

Ao passar mais este obstá-
culo entramos no Sequoia 
National Park. 

Logo a seguir ao colo vem 
uma das secções mais peri-
gosas do trilho, um caminho 
escavado na rocha com que-
da directa para um precipí-
cio de algumas centenas de 
metros. Mas este é largo e 
passa-se bem. 
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Durante a descida para 
Tyndall Creek, onde pla-
neávamos passar a noite, 
já iamos a fugir das nuvens. 
Encontramos aí um grupo 
de pessoal, na mesma si-
tuação, que nos diz as pre-
visões: 7º negativos pre-
vistos para a madrugada. 
Muito frio para os nossos 
sacos-cama de 4º positivos 
(marcados, mas não confir-
mados, o conforto só ia até 
os 14º). 

Foi assim que resolvemos 
seguir mais para a frente, 
até Wallace Creek que, ape-
sar de tudo e aos 3200m, 
estava a menor altitude que 
Tyndall. 

Entretanto já pensávamos 
no percurso que tinhamos 
pela frente. Será que o mau 
tempo vinha para ficar? 
Com este tempo seria pos-
sível ir ao cume do Mon-
te Whitney? Teríamos de 
esperar em baixa altitude 
que tudo melhorasse? Ti-
nhamos comida suficiente 
para a espera? O melhor era 
dormir e esperar pelas me-
lhoras, logo se decidiria.

O tempo em montanha é 
sempre imprevisível e pode 
mudar repentinamente. 
Nada como estar prepa-
rado para o pior. Ainda por 
cima, sem contacto com 
o exterior, apenas espo-
radicamente e através de 
fontes secundárias iamos 
sabendo a previsão para os 
dias seguintes. Ainda tinha-
mos um rádio mesmo para 
essas situações, mas cap-
tar qualquer estação com 
informação útil era difícil, 
se não impossível. Ao me-
nos ficávamos a saber que 
o pessoal na costa da Cali-

fórnia estava na praia com o 
calor, enquanto tentávamos 
dormir com toda a roupa no 
corpo.

Dia 18 - 09.IX.2010
 · Início - Wallace Creek 
(3200m);

 · Final - Whitney Portal 
(2500m);

 · Distância - 40km;
 · Subida - 1600m;
 · Descida - 2200m.

Último dia, apesar de ainda 
não o sabermos. 

A temperatura nocturna, tal 
como previsto, atingiu os 7 
negativos, mas acordámos 
debaixo de um sol radioso. 
Menos mal. Ainda não ti-
nhamos decidido até onde 
ir neste dia. Dependendo 
do tempo e do cansaço 
podiamos ficar no sopé do 
Whitney e fazer a ascenção 
no dia seguinte. Ou, se esti-
véssemos mesmo bem e o 
tempo continuasse perfei-
to, seguiamos já hoje. Logo 
se via. 

Durante o percurso ainda 
passámos por locais cober-
tos de branco, tinha nevado 
durante a noite em muitas 
zonas mais elevadas. Como 
passávamos perto de uma 
casa de rangers, fomos 
perguntar que tal ia estar 
o tempo (agora estava sol 
mas as tempestades che-
gam à tarde). Boas notícias, 
tempo estável, sol e sem 
vento. 

Decidimos nesse momen-
to tentar fazer o resto do 
percurso ainda hoje. Iriam 
ser 40km em altitude com 
a ascenção dos 4424m do 
Whitney, mas estávamos 
bem e o tempo ia mesmo 
estar perfeito, era a nossa 
janela de oportunidade. 

Subimos ao Guitar Lake, um 
lago com a forma de guitar-
ra, tal como o nome indica, 
onde almoçamos. Uma bela 
massa, a única que sobra-
va, para termos energia 
para a brutal ascenção que 
aí começava. Sobe, sobe e 
depois sobe mais um pou-
co. A determinada altura o 
trilho junta-se ao que vem 
do Whitney Portal, o local 
de onde muita gente par-
te para ascender ao cume 
num só dia. 

Acabou assim o sossego 
das últimas semanas. Ter-
minou a wilderness. 

Tal como no Half Dome, no 
longínquo primeiro dia, este 
pessoal vem apenas com 
uma pequena mochila e 
água. Malditos sejam tam-
bém estes! 

A verdade é que com a acli-
matação e preparação que 
tínhamos, e, as mochilas já 
sem comida, como tal sem 
demasiado peso, não hou-
ve problema algum em os 
acompanhar. 

O Monte Whitney, apesar 
da altitude, é tecnicamen-
te muito fácil. O caminho, 
mesmo quando passa ao 
lado de precipícios, é sem-
pre seguro, largo, com uma 
inclinação muito razoável. O 
cume em si é amplo, redon-
do, com um abrigo de emer-
gência no topo onde alguns 
passam a noite para ver o 
nascer do sol. 

E as vistas? Desimpedidas, 
360º, afinal trata-se do 
ponto mais alto dos 48 es-
tados contíguos dos EUA, 
sendo que no Alaska o De-
nali é bem maior (e mais 
difícil). 

Oficialmente este é o fim do 
John Muir Trail, acabámos! 

Fazemos ainda uma cache? 
Boa, a mais alta da minha 
“carreira”, a Peak-A-Boo: 
Mt. Whitney – [GC75C3]. 

Deste ponto tínhamos no 
entanto 2000m verticais 
até chegar à civilização. Foi 
sempre a correr até lá abai-
xo, onde chegámos apenas 
às 20h e tal, já noite cerra-
da. 

Os últimos kms foram par-
ticularmente difíceis, já de 
noite, à luz de frontal, o raio 
do caminho teimava em 
não descer. Mas, desceu 
mesmo. 

Um ano de planeamento 
prévio, 18 dias e 380km a 
andar. Tinhamos chegado 
ao fim, exaustos mas feli-
zes, fizemos o mítico John 
Muir Trail sem incidentes. 

Adeus, até à próxima!

Notas do editor:

O mapa utilizado para ilustrar 
o percurso foi retirado de: On 
The Trail (http://www.onthe-
trail.org/jmtmaps.html).

O gráfico de altimetria apre-
sentado pode ser encontrado 
na página da Pacific Crest Trail 
(http://www.pcta.org/disco-
ver-the-trail/john-muir-trail/
jmt-maps-and-books/).

Percurso no Wikiloc - http://
pt.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=198868

Texto / Fotos

Pedro Cardoso

- pcardoso
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Mais uma edição da Geo-
Magazine e mais um geo-
cacher que se dá a conhecer 
aos nossos leitores. Neste 
número, rumamos a sul do 
Tejo para conhecer MarSal-
gado, geocacher conheci-
do por toda a Margem Sul 
do Tejo (e não só!) pela sua 
constante boa disposição e 
vitalidade. Mas quem me-
lhor do que o próprio para 
fazer a sua apresentação?

“Chamo-me Mário Salgado, 
67 anos de idade, natural e 
morador em Setúbal. Antigo 
Escuteiro no CNE chegando 
a Dirigente, Combatente no 
Ultramar entre 1970/72 na 
Guiné. Praticante de várias 
modalidades desportivas 
amadoras e mais recen-
temente de caminhadas. 
Inscrito no Geocaching em 
Outubro de 2011 com o nick 
MarSalgado. Tenho 3250 
caches visitadas sendo a 
maioria nos Distritos de 
Setúbal e Lisboa. 10 caches 
colocadas, 3 delas nomea-
das em 2014 referentes a 
2013. Pratico esta activida-
de com muito gosto procu-
rando desfrutar ao máximo 
da Natureza e tudo o que 
nos envolve.”

Um breve resumo que nos 
dá a conhecer este geo-
cacher cheio de genica e 
sentido de companheiris-
mo, sempre disponível para 
uma nova aventura e, não 
mais importante, adepto 
fervoroso do seu Vitória de 
Setúbal!

Apresentado o homem por 
trás do nick, é tempo de 
conhecermos também o 
modo como vê e vivencia 
esta actividade, através das 
23 palavras por si escolhi-
das, que ajudam a explicar 
e definir o seu próprio Geo-
caching.

Assim, sem mais demoras, 
passemos então a conhecer 
o Geocaching de MarSalga-
do, de A a Z.

A de Arrábida: Serra junto 
a Setúbal, local privilegiado 
para se fazer Geocaching, 
com uma vegetação muito 
densa e em algumas zonas 
única no Mundo. Aconselho 
uma visita para desfrutar 
das belas paisagens e des-
cobrir as caches que por lá 
abundam. 

B de Bicicleta: veículo mui-
to usado nas cachadas tan-
to nas povoações como no 
Mato devido à sua mobili-

dade. Já participei em vá-
rios GeoBikes tendo como 
expoente máximo o noc-
turno realizado em Lisboa. 
Percorrer desde o cimo do 
Parque Eduardo VII até Be-
lém e no regresso pela Mar-
ginal até Terreiro do Paço e 
subindo pela baixa até o 
Parque, ficará para sempre 
gravado como uma das me-
lhores actividades já reali-
zadas.

C de Conhecimento: o Geo-
caching tem-me dado a 
conhecer muitos palácios, 
quintas, fábricas, conventos 
etc., fora das povoações, 
abandonados, que fazem 
parte da nossa história, al-
guns em locais quase ina-
cessíveis, que de outra for-
ma seria impossível saber 
da sua existência. Dentro 
das povoações há muita 
história escondida a passar 
despercebida e que os Ow-
ners descobrem e nos vão 
dando a conhecer.

D de Dedicação: planear o 
percurso a realizar, ler as 
listings para compreender a 
intenção do Owner em co-
locar ali uma cache, apreciar 
o seu envolvimento urba-
nístico ou paisagístico, tirar 

fotos para mais tarde recor-
dar, fazem parte da minha 
dedicação ao Geocaching.

E de Eventos: gosto de par-
ticipar em eventos sempre 
que tenha disponibilidades 
para fazê-lo, é uma boa 
maneira de conviver com os 
colegas e conhecer novas 
caras, falar sobre aventuras 
passadas e preparar novas, 
petiscar e participar em ac-
tividades desportivas ou de 
limpeza.

F de Família: a minha fa-
mília tem tido um papel 
preponderante na minha 
participação nesta activida-
de, desde os filhos que me 
incentivaram e me fizeram 
a inscrição até a esposa que 
suporta a minha ausência, 
sem a compreensão dela 
seria impossível.

G de Google: é uma fer-
ramenta que utilizo para 
planear percursos, verificar 
o grau de dificuldade dos 
mesmos e pesquisar infor-
mações.

H de Homenagem: é aqui-
lo que estou a sentir que 
a Geomagazine me está a 
fazer ao convidar-me para 
colaborar nesta Rubrica de 
A a Z.

Geocaching de A a Z
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I de Intruso: é todo o indivi-
duo que não sendo geoca-
cheano, vai espreitar e des-
trói o material escondido. 
Diferencio dos Muggles que 
se limitam a observar.

J de Jovem: “pareces um jo-
vem” é o melhor elogio que 
ouço dos meus colegas 
quando caminho lado a lado 
com eles por todo o tipo de 
percursos.

L de Lazer: entendo o Geo-
caching como uma activida-
de de lazer e não um jogo,  
nunca senti o desgosto de 
uma derrota, quando não 
encontro uma cache pro-
curo a melhor oportuni-
dade para vingar o DNF; 
não existindo derrotas não 
considero um jogo mas sim 
uma actividade de Lazer.

M de Magistral: palavra que 
utilizo muito para exprimir o 
trabalho que o Owner teve 
na construção do container 
ou o local onde o mesmo se 
situa.

N de Natureza: palavra mui-
to usada nas dicas, mas que 
para mim tem um signifi-
cado muito mais profundo. 
É a sensação de frescura e 
liberdade quando caminho 

pelas Serras e campos res-
pirando o ar puro.

O de Organizado: ter tudo 
organizado dá-me um pra-
zer imenso. Para consultas 
rápidas e para auxiliar os 
colegas quando precisam 
de ajuda.

P de Prémio: não sendo o 
Geocaching na minha ópti-
ca um jogo,  fico contente 
quando recebo um elogio 
ao meu trabalho ou ao local 
das minhas caches, sendo 
premiadas com favoritos.

Q de Queda: de vez em 
quando em terrenos mais 
acidentados, um pé mal co-
locado e lá vai uma queda, 
se a mesma não tiver gra-
vidade o resultado é uma 
gargalhada e motivo de 
conversa durante o percur-
so.

R de Rasto: quando chego 
perto de um GZ se o mes-
mo for no mato é procurar 
o rasto geocacheano; por 
vezes  leva-me ao engano 
por existir muitos rastos na 
zona, mas na maioria dos 
casos ajuda.

S de Santiago: a Cidade de 
Santiago de Composte-
la ficou gravada como um 

marco no meu perfil Geo-
cacheano, por ser um local 
emblemático e religioso, por 
ter feito ali o único found no 
estrangeiro, testemunhado 
por vários Muggles colegas 
de passeio, e por ter sido 
no dia do meu aniversário. 
Teve claro uma comemora-
ção especial.

T de Talento: sou um apre-
ciador do talento que os 
Owners empregam na fei-
tura dos containers ou das 
listings, procurando incen-
tivá-los e dando favoritos 
quando entendo serem me-
recedores.

U de Urbano: urbanas são 
caches colocadas dentro 
das povoações e normal-
mente as listings trazem a 
história sobre o local. Uma 
listing bem elaborada é 
uma mais valia para ficar 
bem elucidado da intenção 
do Owner em colocar ali 
uma cache.

V de Vestuário: Vestuário 
e calçado apropriado são 
importantes para cachadas 
prolongadas e terrenos aci-
dentados, uma boa escolha 
do tipo de calçado é fun-
damental para a actividade 
geocacheana.

X de Xéxé: palavra usada 
quando estamos há algum 
tempo a procurar uma ca-
che e o colega já a tem de-
baixo de olho. Está mesmo 
xéxé!!!  

Z de Zeloso: para com as 
minhas caches, fazendo 
manutenções  periódicas ou 
quando sou avisado para o 
efeito. Também o sou para 
com as dos colegas, levan-
do comigo logbook e con-
tainers de emergência para 
colocar se necessário, in-
formando depois o Owner. 

Concluído este desafio que 
me foi proposto, penso ter 
dado um real testemunho 
da forma como vejo e pra-
tico esta actividade lúdica. 
Contribuindo com a minha 
experiência para uma me-
lhor vivência e camarada-
gem entre os elementos 
que a praticam.

Boas cachadas é o que de-
sejo e à revista GeoMagazi-
ne uma longa existência.

Bruno Gomes

- Team Marretas

Foto: Mário Salgado
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A vila de Soajo pertence ao 
concelho de Arcos de Valde-
vez, de cuja sede dista cerca 
de 20 km, e está inserida no 
PNPG - Parque Nacional Pe-
neda-Gerês.

Situa-se em plena área 
montanhosa do Alto Minho e 
constitui uma das principais 
portas de entrada do país 
pela fronteira orensana da 
Galiza, limitada pelo rio Cas-
tro Laboreiro.

A vila de Soajo, característica 
nas suas formas particulares 
de vivência e organização 
social e económica, é prova-
velmente um dos destinos 
concelhios mais divulgados 
e conhecidos de Arcos de 
Valdevez, sendo também a 
maior freguesia do conce-
lho. O Soajo encerra valores 
inestimáveis do ponto de 
vista cultural, paisagístico e 
patrimonial, que convidam a 
uma visita demorada. Ainda 
hoje as ruas são pavimen-
tadas com lajes de granito 
e as casas construídas com 
blocos de pedra. A vida em 
comunidade sempre foi um 
dado muito importante nes-
ta aldeia. Até há cerca de um 
século atrás, o Soajo tinha 
um juiz eleito pelo povo.

Características da área geo-
gráfica da serrania da Pene-
da, Gerês e Amarela, o siste-
ma de habitat de “brandas” e 

“inverneiras” é um singular 
marco referencial de interes-
se etnológico e patrimonial. 

A branda é um espaço de uso 
sazonal, com uma ocupação 
secundária, ligado sobretudo 
aos usos agrícolas e pasto-
ris de Verão, por oposição à 
inverneira tradicionalmente 
de cariz mais permanente. 
Ocupam geralmente cotas 
de terreno acima dos 600 
metros, substancialmente 
mais altas que as inverneiras 
a que se associam. 

É significativa a presença de 
brandas em todo o conce-
lho, mas no Soajo recebem 
somente o gado e pastores, 
integrando por isso estrutu-
ras de abrigo bastante de-
senvolvidas. 

A arquitetura soajeira, no-
meadamente as casas tra-
dicionais, de que são teste-
munho a maioria das casas 
de Turismo de Aldeia, têm 
sido objeto de estudo por 
importantes figuras da nos-
sa arquitetura. Caracteriza-
se pelos materiais utilizados 
-granito e madeira- e pelo 
desenho (janelas e portas 
pequenas, piso inferior des-
tinado aos animais e, obri-
gatoriamente do piso supe-
rior fazia parte uma varanda 
aberta para o exterior).

A aldeia do Soajo é também 
famosa pelo vasto conjunto 
de espigueiros erigidos sobre 
uma enorme laje granítica, 
usada pelo povo como eira 
comunitária. O mais antigo 
data de 1782. 

Os espigueiros são instala-
ções destinadas à armaze-
nagem, secagem e conser-
vação das 

espigas. Encontram-se reu-
nidos num mesmo local, en-
tre afloramentos de granito 
que lhes servem de alicerces. 
São construções em pedra 
ou madeira, corpo em for-
ma de câmara estreita com 
fendas verticais para areja-
mento do espaço, telhado de 
duas águas e pés em pedra 
de formas muito simples. 
Estes monumentos de gra-
nito foram construídos na al-
tura em que se incrementou 
o cultivo do milho e serviam 
para proteger o cereal das in-
tempéries e dos animais roe-
dores. As suas paredes são 
fendidas para que o ar circule 
através das espigas empilha-
das. No topo são geralmente 
rematados por uma cruz, que 
significa a invocação divina 
para a proteção dos cereais. 
Parte destes espigueiros são 
ainda hoje utilizados pelas 
gentes da terra.

Em setembro de 2007 o Fer-
nando Rei colocava o Soajo 

no mapa do Geocaching, com 
uma multi-cache temática 
de dois pontos, [GC16B2G] 
Espigueiros de Soajo. Um 
simples e delicioso percurso 
que mostra o Soajo sobre 
dois dos mais belos panora-
mas desta aldeia. 

Já em 2010, flavioxavier cria 
outra multi-cache no local, 
com enfoco na tipicidade 
da Aldeia e suas tradições. 
[GC24T02] O Juiz do Soajo, 
com uma listing muito rica e 
repleta de testemunhos vi-
vos da história da vila, é uma 
visita guiada de 5 pontos que 
leva o geocacher a conhecer 
o essencial do Soajo e a Len-
da do Juiz de Soajo, Ti Sarra-
malho. 

Não faltam motivos para vi-
sitar o Soajo e apreciar toda 
a tipicidade deste cartão 
postal do Alto Minho. Fica o 
convite à descoberta!

Fontes:
 · www.aldeiasdeportugal.pt;
 · www.jf_soajo.com;
 · www.aciab.pt

Texto / Fotografia:

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Percursos Pedestres
PR1 - Rota dos Rios e Levadas

  Por Valente Cruz
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No passado dia 22 de mar-
ço de 2015, no dealbar da 
primavera, foi inaugurado o 
primeiro Percurso Pedestre 
de Pequena Rota (PRM1) 
do concelho de Oliveira de 
Frades – «Rota dos Rios 
e Levadas». Tratou-se de 
uma iniciativa integrada no 
Programa das Comemo-
rações do Dia Mundial da 
Floresta em Lafões (ação 
conjunta dos Municípios 
de Oliveira de Frades, S. 
Pedro do Sul e Vouzela). 
O geocaching também se 
juntou à comemoração e 
os Gabinetes de Turismo, 
Técnico Florestal e de Cul-
tura de Oliveira de Frades 
organizaram o evento Geo-
caminhada “Rota dos Rios 
e Levadas” [GC5MFRY]. 
Para apimentar ainda mais 
iniciativa foram colocadas 
várias caches pelos princi-
pais motivos de interesse 
do percurso.

O PRM1 «Rota dos Rios e 
Levadas» é um percurso 
circular com certa de 13 
quilómetros de extensão, 
classificado como dificul-
dade elevada, com uma 
duração aproximada de 4 
horas. Tem início e final na 
aldeia da Lavandeira – Vila 
Chã, perto da EN16. Duran-
te a inauguração foi ainda 
considerado um percurso 
alternativo, com cerca de 
8.5 quilómetros, de dificul-
dade inferior, para crian-
ças/adultos com menor 
resistência física ou com 
vertigens. Os participan-
tes foram acompanhados 
por locais que conhecem o 
trilho e pelo biólogo Paulo 
Pereira, que fez uma visi-
ta-guiada sobre a fauna e 
flora local.

Este percurso guia-nos 
por levadas, rios, moinhos, 
caminhos e carreiros la-
deados de bosques com 
densa vegetação, ricos de 
memórias e lendas. Além 
da paisagem moldada pelo 
trabalho de gerações su-
cessivas, podem, também, 

ser visitados espaços na-
turais associados a lendas 
e histórias  do passado 
mais distante.

A Gruta dos Mouros, os 
lameiros e as escadas an-
tigas utilizados em tem-
pos como serventia para 
cultivar os férteis terrenos 
junto ao rio, são agora co-
locados à nossa disposição 
para uma viagem mara-
vilhosa no presente, pelo 
passado.

As levadas servem-nos de 
trilho durante grande parte 
do percurso. Foram estas, 
nas gerações passadas, 
essenciais para a sobrevi-
vência do povo local. Por 
elas corria a água que irri-
gava os campos e lameiros, 
de onde saía o sustento de 
todas as famílias. Sempre 
com o rio como fundo, ora 
caminhando na margem, 
ora afastando-nos para 
contemplar, ao longe, o 
conjunto paisagístico que 
se formou, deparamo-nos 
com a imensa beleza deste 
local.

Descendo à ponte de pe-
dra pelo troço do antigo 
Caminho do Sacramento, 
passando a pedra má e se-
guindo o caminho que nos 
levará até à antiga ponte 
de pau. Noutros tempos, 
o Caminho do Sacramento 
era o acesso mais rápido 
para a sede de Freguesia 
(Arcozelo das Maias). Por 
ele passavam os funerais; 
existem ainda algumas 
alminhas onde se parava 
para rezar durante o per-
curso. A ponte de pedra e 
a ponte de pau eram dois 
pontos importantíssimos 
para esta passagem; sem-
pre que a ponte de pau era 
levada com as cheias havia 
a preocupação de ser re-
construída de imediato. 

A Pedra Má está repleta 
de mistério e história! Nela 
se podem ainda observar 
várias inscrições e cruzes; 
seriam as delimitações do 

Convento de Santa Cruz de 
Coimbra, ao qual perten-
cia este território. A deno-
minação da pedra ficou a 
dever-se ao fato de ali ter 
sido encontrado um ho-
mem morto, talvez assas-
sinado; as cruzes estariam 
também relacionadas com 
este acontecimento.

No Cadavau, repleto de 
histórias do imaginário 
das gentes locais, pode-
mos descansar um pouco 
e observar o poço, a mina 
dos mouros, a ponte de 
pau e alguns moinhos, já 
perto do rio Gaia. Persiste 
na cultura popular a Len-
da da Mina dos Mouros – 
“Conta-se que uma vaca 
era avistada várias vezes a 
rapar no Cadavau. No en-
tanto, ninguém sabia quem 
era o dono. Um dia, um ho-
mem curioso e destemido 
esperou a vaca e agarrou-
se-lhe ao rabo, indo atrás 
dela. A vaca entrou na mina 
com o senhor agarrado ao 
rabo e quando chegou bem 
lá dentro viu vários mou-
ros a trabalhar (alfaiates, 
ferreiros, carpinteiros…), 
estes disseram-lhe que só 
o deixavam ir de novo em-
bora porque ele vinha com 
quem vinha.” Este poço e 
esta mina estão cheios de 
misticismo por uma razão 
especial, foram feitos pra-
ticamente em cima do rio. 
Portanto, não seriam com 
certeza para retirar a água. 

Descemos, apenas o sufi-
ciente para contemplar a 
beleza da queda de água, 
onde se juntam o rio Gaia 
e a ribeira de Lavandeira. 
Continuando pelas levadas 
do Louredo, onde os lou-
reiros predominam, subi-
mos ao Cabeço da Feitiça. 
Subsistem também lendas 
sobre este cabeço –  “Diz-
se que ali andava uma feiti-
ceira a guardar ovelhas e a 
fiar lã, quando esta encheu 
o fuso, desenrolou-o e deu 
a volta ao cabeço passando 
este a ser dela”.

Voltamos depois a descer 
ao rio Gaia para reencon-
trarmos os Moinhos – no 
sítio da Retorta existem 
ruínas de alguns moinhos 
que, segundo os habitan-
tes mais antigos, seriam 
os locais onde se faziam, a 
partir da árvore do amiei-
ro, as barricas para os tra-
dicionais ovos-moles de 
Aveiro.

Deixando para trás, defi-
nitivamente, as margens 
destes rios dirigimo-nos à 
Ribeira de Pias ou Ribeira 
dos Tombos, onde se po-
dem ver as ruínas do an-
tigo lagar de azeite. Após 
uma pequena marcha che-
gamos à povoação de Por-
celhe, onde pode ser vista 
a velhinha capela de Nossa 
Senhora do Pilar. Deixa-
mos o casario de Porcelhe, 
retomando o Caminho do 
Sacramento. Aqui pode-
mos observar a Pedra dos 
Mortos (pedra de granito 
plana no topo), onde era 
pousado o caixão para uns 
momentos de descanso, 
durante o cortejo fúnebre, 
pelo sinuoso Caminho do 
Sacramento. Logo de se-
guida alcançamos a Aldeia 
de Vila Chã. Termina assim 
o nosso percurso, chegan-
do de novo à Lavandeira.

Flora – A Vegetação é di-
versificada, com inúmeras 
variedades de fetos, de 
flores silvestres, de arbus-
tos e grande diversidade 
de árvores. Nas margens 
do rio Gaia encontramos 
com alguma frequência o 
lodoeiro (esta árvore era 
deixada crescer o suficien-
te para dar madeira da 
qual eram feitas as cangas 
para as vacas). São, ainda, 
abundantes os carvalhos, 
os louros, os choupos, os 
amieiros, os sabugueiros, 
os salgueiros e muitas ou-
tras espécies ribeirinhas.

Fauna – Própria das zonas 
ribeirinhas, poderá encon-48
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trar trutas, enguias, lagar-
tos de água, tritões, rou-
xinóis, cotovias, pica-paus 
vermelhos, mochos gale-
gos, raposas, javalis, ga-
tos-bravos, texugos, entre 
outros.

Antes da caminhada, a or-
ganização do evento dis-
ponibilizou um pequeno-al-
moço muito reconfortante 
com as melhores iguarias 
da região. Durante o per-
curso foi ainda fornecido 
um reforço para que não 
faltassem o ânimo e as 
forças para vencer os qui-
lómetros. No final, foram 
disponibilizados os meios 
para um almoço-convívio 
em modo de piquenique e 
os participantes tiveram 
ainda a possibilidade de 
almoçar na sede da Asso-
ciação Académica de Santa 
Cruz. E se as condições de 
participação foram deveras 
apelativas, num percurso já 
de si fantástico, resta ape-

nas reforçar a forma calo-
rosa como os caminhantes 
foram recebidos pela orga-
nização do evento. Estamos 
já todos à espera do próxi-
mo! 

Relatos de alguns partici-
pantes:

AR^3: “Já nos tinham alerta-
do para a organização deste 
evento com bastante antece-
dência. Como os eventos em 
Oliveira de Frades são dos 
melhores a que temos ido 
ficámos logo com o dia na 
agenda guardado.”

Caracois Turbo: “Para nós, 
que gostamos de água e de 
rios, este percurso foi fantás-
tico, e com tudo o que adora-
mos.”

pmendes100: “A rota está 
fantástica em termos de per-
curso e paisagem! Um bom 
trabalho! Quanto ao evento: 
uma organização perfeita a 
que já nos habituamos!”

pricteixeira: “Parece-me que 

seríamos mais de cem pes-
soas, a organização em nada 
falhou e depois de ler alguns 
registos todos ficaram bem 
impressionados com esta ex-
celente geocaminhada.”

kidloco: “Esta rota dos rios 
e levadas vai ser um caso de 
sucesso, é muito linda, com 
imensas quedas de água e 
recantos rodeados de uma 
vegetação impressionante.”

Henriquez: “Adorei todo o 
evento e percurso, assim 
como todo o apoio que nos 
foi dado pelo Município! Pena 
não existirem mais autar-
quias assim!”

Texto:

Natália Silva

Filipe Soares (fmpbs team)

António (Valente Cruz)

Fotos:

António (Valente Cruz)

Gráfico do Percurso: Onde Comer e Pernoitar:

Mapa da Região:

Normas de Conduta:
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O que é melhor do que fa-
zermos algo de que gosta-
mos? É conseguir fazer ao 
mesmo tempo duas coisas 
de que gostamos! Sendo o 
geocaching uma actividade 
que se realiza ao ar livre, é 
comum ouvirmos histórias 
de muitos geocachers que 
conciliam este hobbie com 
outro desporto ou activida-
de exterior, como BTT, ca-
minhada, corrida, escalada, 
entre muitas outras. 

Algumas caches estimulam 
por si só essa associação: 
pensemos naquela escalada 
ali mesmo a meio daquela 
parede vertical, ou naquele 
Powertrail de 3 quilómetros 
ao longo daquela falésia. 
Muitas delas, consideradas 
míticas, estão em locais só 
alcançáveis depois de qui-

lómetros e quilómetros de 
caminhada. 

No entanto, qualquer cami-
nho pode ser feito a duas 
velocidades: mais rápido, 
em corrida, ou numa passa-
da mais lenta, de caminha-
da. E é exactamente nesse 
pressuposto que se baseia 
o Frente a Frente desta edi-
ção. Neste número, coloca-
mos as mesmas questões 
ao geocacher que associa 
esta sua actividade à cami-
nhada e ao geocacher que 
prefere a corrida como com-
panheira de cachada. 

De um lado, teremos o pon-
to de vista de Tiago Heleno, 
geocacher de 28 anos, nas-
cido e residente em Loures, 
conhecido na comunidade 
como TiagoGH. Praticante 
de geocaching desde Feve-

reiro de 2011, conta com 
mais de 2200 caches en-
contradas e uma cache es-
condida, aliando frequen-
temente este seu hobbie à 
corrida.

Do outro lado, associando 
o Geocaching às caminha-
das, estará Gonçalo Lobato, 
geocacher natural de Lis-
boa, mas actualmente re-
sidente em Sintra. Com 38 
anos de idade, o Gonçalo 
dá pelo nome geocacher de 
Arqueolobo e encontra-se 
registado em Geocaching.
com desde Janeiro de 2009. 
Apresenta mais de 8000 
founds no seu perfil, bem 
como 34 caches escondidas 
em seu nome.  

Duas formas diferentes de 
chegar até à cache, procu-
rando um mesmo objecti-

vo: o prazer de conseguir 
um found. Diferentes ve-
locidades para um mesmo 
destino. A velocidade com 
que se aborda a cache fará 
assim tanta diferença no 
modo de sentir, ver e fazer 
geocaching? O tempo gasto 
na busca de cada cache, a 
escolha dos locais e até as 
metas geocachianas a que 
se propõem serão assim tão 
diferentes entre quem cor-
re e quem caminha? O que 
terão em comum estes dois 
tipos de geocachers para 
além do próprio hobbie? A 
corrida e a caminhada, as-
sociadas ao geocaching, não 
levarão estes geocachers a 
partilharem o gosto pelos 
mesmos locais?

As respostas a estas e ou-
tras perguntas, nas próxi-
mas linhas, frente a frente!
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1. Comecemos por explicar 
aos nossos leitores: como 
surgiu o geocaching nas 
vossas vidas?

TiagoGH: Surgiu de forma 
inesperada, em janeiro de 
2011, numa simples pes-
quisa na internet por um 
determinado local, o qual já 
não me lembro, até que dei 
pela página de uma geoca-
che. Foi algo que me desper-
tou o interesse de imediato 
e à medida que me inteirava 
sobre esta actividade, mais 
me perguntava como seria 
possível ainda não ter dado 
conta que havia um passa-
tempo que tem tanto a ver 
comigo: aventura, caça ao 
tesouro, tecnologia... O meu 
interesse foi instantâneo e 
passadas poucas semanas 
já estava de Garmin em pu-
nho!

Arqueolobo: Já tinha ouvido 
falar sobre geocaching por 
parte de alguns amigos, no 
entanto nunca me tinha in-
teressado o suficiente para 
me inscrever no site. Numa 
ocasião procurei por alguns 
locais de interesse arqueo-
lógico na minha região e 
acabei por verificar que a 
informação disponível sobre 
localizações era escassa ou 
inexistente, acabei por en-
contrar alguns links a apon-
tar para o site e daí à inscri-
ção e compra de um GPS foi 
um instante.

2. Quando começaram a 
conciliar o geocaching com 
a caminhada/corrida? Como 
surgiu a ideia de o conciliar 
com esta outra actividade 
que praticam?

TiagoGH: O interesse pela 
corrida surgiu uns tempos 

mais tarde. Antes, já prati-
cava pedestrianismo e bici-
cleta, pelo que foram estas 
as actividades que mais 
conciliava com o geoca-
ching, inicialmente. Quan-
do comecei a correr mais 
frequentemente, há pouco 
mais de um ano, foi de for-
ma muito natural que, por 
vezes, juntava as duas acti-
vidades. Uma vez que gosto 
mais de correr em trilhos do 
que em estrada, alio alguns 
percursos a um grupo de ca-
ches (powertrais ou não), de 
forma a quebrar a monoto-
nia, obrigando-me a correr 
em locais diferentes. No en-
tanto, não deixo de fazer ca-
minhadas e andar de bicicle-
ta. Na verdade, o geocaching 
durante corridas continua a 
ser em muito menor escala 
do que durante caminhadas.

Arqueolobo: A caminhada é 
algo que sempre gostei de 
praticar, principalmente ca-
minhada pela natureza com 
a descoberta dos muitos 
locais interessantes que se 
encontram pelo caminho. 
Com a quantidade de geoca-
ches que existem foi natural 
começar a planear percur-
sos entre elas alternando 
os logs com a descoberta de 
novos locais e trilhos.

3. Costumas caminhar/cor-
rer sozinho ou em grupo? 
Quando os teus colegas 
de corrida/caminhada são 
muggles, como explicas 
aquelas pequenas paragens 
para “procurar uma caixi-
nha”? E eles, como reagem?

TiagoGH: Costumo correr 
quase sempre sozinho. En-
quanto geocacher, as cor-
ridas são sempre em modo 
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solitário. Quando organizo 
caminhadas ou outras acti-
vidades em grupo, aí já se 
coloca essa questão, pois 
quase nenhum dos meus 
amigos faz geocaching. 
Mas todos eles já sabem 
de antemão que vão haver 
paragens para caches, pois 
sou eu que trato da logísti-
ca e dos percursos.

Arqueolobo: Não tenho um 
hábito definido, basica-
mente vou caminhar quan-
do tenho oportunidade, 
principalmente sozinho, 
mas outras vezes consigo 
arrastar alguns malucos 
para me acompanharem 
nestas aventuras. São 
formas distintas de cami-
nhar mas gosto bastante 
de ambas. Com muggles é 
mais complicado, se existe 
um ritmo definido e uma 
caminhada com guia pro-
curo menos caches, apro-
veitando os momentos de 
pausas para reabasteci-
mento, geralmente explico 
aos muggles o objectivo 
deste hobbie e alguns até 
ajudam a procurar as ca-
ches.

4. Numa destas saídas em 
que concilias a corrida/
caminhada com o geoca-
ching, o GPS é um mero 
instrumento indicador das 
caches envolventes num 
percurso predefinido ou 
acaba por ser o principal 
orientador da corrida/ca-
minhada?

TiagoGH: Em percursos 
desconhecidos, o GPS aca-
ba por ser o instrumento 
orientador. Em casa, come-
ço por traçar um percurso 
no gpsies ou descarregar 
um já existente no wikiloc e 
passo para o GPS, que me 
irá orientar durante a cor-
rida. É também uma forma 
de saber de antemão as ca-

racterísticas do percurso, 
como distâncias e altime-
trias. Uso frequentemente 
este método quando passo 
fins de semana em Leiria, 
e saio de madrugada para 
uma corrida matinal em 
trilhos num local desco-
nhecido. Foram exemplos 
disso: a mata da Curvachia, 
o PT de Pernelhas e o PT da 
Pedra no PNSAC.

Arqueolobo: O GPS acaba 
por ser o principal orienta-
dor, o trabalho começa em 
casa com a escolha de um 
percurso e dos locais de 
interesse a visitar, se exis-
tirem caches perto desse 
percurso faço a minha vi-
sita, se não existirem não é 
por isso que deixo de fazer 
uma bela caminhada.

5. Qual é o tempo médio 
que despendes na procura 
duma cache, quando a ca-
chada é feita durante uma 
corrida/caminhada?

TiagoGH: Quando é feita 
durante a corrida, o mí-
nimo possível. De prefe-
rência, não mais de 5 mi-
nutos. A não ser que seja 
uma daquelas caches úni-
cas, que valem mesmo a 
pena, daquelas que eu iria 
de propósito para procu-
rar apenas essa cache... aí 
demoro o tempo que for 
necessário para apreciar o 
local ou o desafio proposto, 
sem pressas. No entanto, 
durante corridas, tento não 
incluir essas caches, que 
poderão ser apreciadas 
noutras alturas. Cinjo-me 
a caches que se encontrem 
perto dos trilhos por onde 
poderei passar.

Arqueolobo: Por norma 
tento gastar o mínimo de 
tempo possível, o tempo 
que não estiver a procu-
rar a cache é o tempo que 

estou a aproveitar o local. 
Portanto se a cache surgir 
rapidamente melhor, se 
demorar fica para uma pró-
xima caminhada pela zona.

6. Devagar se vai ao longe 
ou “it’s all about the num-
bers”?

TiagoGH: Neste momento, 
“devagar se vai ao longe”, 
sem dúvida! O facto de, al-
gumas poucas vezes, fazer 
geocaching enquanto cor-
ro, não significa que faço 
geocaching a correr. No 
entanto, quando comecei, 
fazia muitas caches per-
to de casa e tirava prazer 
não só na aventura em si, 
mas também no aumento 
do número de founds. Foi 
uma fase que passou. Com 
a grande massificação de 
caches à disposição, tento 
seleccionar as melhores 
com base nas ferramentas 
disponíveis e, às vezes, “a 
olho”. Ainda percorro al-
guns dos chamados “power 
trails”, quando o percurso 
me parece interessante, 
com o propósito de me le-
var a fazer algum exercício 
ao ar livre, guiando-me por 
trilhos interessantes, en-
quanto pratico geocaching. 
Se for a correr ou de bici-
cleta, servem para treinar e 
exercitar. Se for a caminhar 
com amigos, mesmo que 
não-geocachers, são sem-
pre percursos que geram 
momentos inesquecíveis.

Arqueolobo: Um bocadinho 
dos dois, depende sem-
pre da disposição com que 
sair de casa. Gosto de en-
contrar muitas caches du-
rante uma caminhada mas 
também faço caminhadas 
em que percorro muitos 
quilómetros para uma úni-
ca cache, ou mesmo para 
nenhuma.

7. O que não pode faltar na 
mochila numa cachada?

TiagoGH: O indispensável, 
quer seja a correr ou não, 
é: GPS, telemóvel, caneta, 
água, alimentos ricos em 
hidratos de carbono (obri-
gatório, para quem tem de 
tomar insulina diariamen-
te, prevenindo assim as hi-
poglicemias).

Arqueolobo: Água, mui-
ta água, que eu tenho um 
consumo elevado. :)   

8. Aquilo que procuras 
partilhar enquanto owner 
vai de encontro ao tipo de 
caches que procuras en-
quanto finder?

TiagoGH: Posso dizer que 
sim, nem faria sentido de 
outra forma. Eu valorizo 
principalmente o local e, de 
seguida, o senso de des-
coberta e aventura que as 
caches podem transmitir. 
Depois, como não podia 
deixar de ser, aprecio o 
desafio físico que podem 
potencialmente proporcio-
nar. Quanto ao recipiente, 
gosto que seja simples, 
resistente aos elementos 
e estanque. É isso que pre-
tendo proporcionar. Devo 
confessar que até agora 
só tenho uma cache colo-
cada e dois projectos em 
andamento. Relacionado 
ao tema da corrida, a cache 
que coloquei está inserida 
no meu principal circuito 
de treino perto de casa, 
um trail de 14 quilómetros. 
Ainda, um dos projectos é 
de uma multi-cache que 
pretende mostrar o troço 
mais interessante desse 
circuito, com belos trilhos e 
paisagens.

Arqueolobo: Enquanto ow-
ner procuro partilhar locais 
de interesse, quer seja in-
teresse natural ou histó-
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rico, no entanto enquanto 
finder gosto de privilegiar 
mais o desafio e a aventu-
ra de chegar àquele local 
especial perdido no meio 
da natureza. No fundo a 
maioria das caches que criei 
existem para referenciar lo-
cais de interesse, existindo 
poucas que “obriguem” a um 
desafio mais exigente.

9. Alguém te aborda e pede 
que recomendes um local 
para caminhar/correr du-
rante uma manhã ou mes-
mo dia inteiro de cacha-
da. Que local e que caches 
aconselharias?

TiagoGH: Recomendo per-
cursos inseridos nos Par-
ques naturais e no Parque 
Nacional. As áreas com os 
meus trilhos predilectos 
têm sido, até agora: Pene-
da-Gerês, Serra da Freita, 

Serra de Aire e Candeeiros, 
Serra de Sintra, Serra da Ar-
rábida e Serra de Montejun-
to. Peço desculpa por não 
ser mais específico mas é 
um facto que gosto mesmo 
de todos estes locais, pela 
sua diversidade.

Arqueolobo: Para caches a 
realizar durante um dia in-
teiro recomendaria “La Ruta 
de Los Túneles - Barca d’Al-
va by clcortez & MAntunes” 
e “iNtO tHe WiLd by Valente 
Cruz & Sphinx n Sophie”, são 
ambas caches excelentes 
que proporcionam um dia 
em cheio com boas cami-
nhadas e aventura. Para 
locais onde passar uma 
manhã e encontrar boas 
caches deixo algumas su-
gestões dispersas pelo país: 
Serra de Sintra, Serra de 

Aire e Candeeiros, Serra da 
Lousã e Serra da Freita.

10. Quais são as tuas próxi-
mas metas geocachianas?

TiagoGH: Talvez a meta 
mais importante que tenho 
de cumprir é escrever todos 
os logs que tenho em atraso 
desde 2012, pois algumas 
das melhores caches que 
já procurei ainda não têm a 
minha visita registada, com 
destaque para o Gerês, Ma-
deira, Arouca e Vila Velha de 
Ródão. Uma outra meta é a 
de fazer geocaching fora de 
Portugal, objectivo que es-
tarei a cumprir no momen-
to em que esta edição for 
lançada, nomeadamente a 
7600 quilómetros daqui. De 
resto, ficarei contente por 
simplesmente conseguir 
arranjar mais tempo para 
poder planear e visitar algu-

mas das excelentes caches 
que estão por aí à espera da 
minha visita. Na vertente da 
corrida, tenho um objectivo 
de longo prazo de conseguir 
treinar o suficiente para po-
der estar apto participar no 
UTSF - Ultra Trail da Serra 
da Freita, uma prova que 
tem tanto de bela como de 
dura. Talvez lá para 2017.

Arqueolobo: Há já algum 
tempo que ando a pensar 
em percorrer a “eXTReMe 
CHaLLeNGe [UTSF] by va-
lente cruz & mafilll”, quando 
surgir a oportunidade se-
guirei até à Serra da Freita 
para enveredar em mais um 
desafio de caminhada.

Bruno Gomes

- Team Marretas



MARCAS COM QUEM COLABORÁMOS

O QUE 

WEB 
SOLUTIONS

CLOUD SOFTWARE
SOLUTIONS

MARKETING & 
WEBMARKETING 
SOLUTIONS

DIGITAL 
SOLUTIONS

QUEM SOMOS
Agência multidisciplinar, com 8 anos de experiência no mercado de newmedia, a
impulsionar a comunicação dos nossos parceiros.

w: www.mediaweb.pt     |     e: geral@mediaweb.pt     |     t: +244 208 948     |     Leiria, Portugal



58

GEO
MAG.

MANDAMENTOS
por Tiago Veloso

Fotografia: Bides

Os códigos de conduta são 
parte integrante da vida de 
qualquer pessoa. Eles estão 
aí e não podem ser ignora-
dos – pelo bem da socieda-
de, do grupo.

O Geocaching, atividade 
praticada por milhares de 
pessoas, tem as suas guide-
lines. Mas, há mais.

Ao longo das próximas edi-
ções da nobre GeoMagazine 
vamos refletir um pouqui-
nho nos “mandamentos” do 
Geocacher.

NÃO DESTRUAS

No cimo das “tábuas da lei” 
encontramos o “não des-
truas”.

Sabemos português. Enten-
demos o significado desta 
primeira Lei.

A cache está no local e é 
para ser encontrada por 

mais gente. Daí que ou a dei-
xamos em boa saúde... ou a 
deixamos em condições!

O container está muito bem, 
não há necessidade de in-
ventar nem de destruí-lo. 
Nisto não há duvidas.

Se está em condições degra-
dantes, um mail ao owner 
ou um log de manutenção e 
a coisa resolve-se bem.

Este primeiro mandamento 
é mais abrangente do que 
parece.

“Não destruas” nada ao 
esconder a tua cache. Não 
é preciso abrir um buraco 
numa muralha de um cas-
telo centenário! De certeza 
que há esconderijos melho-
res.

Em último, mas mais impor-
tante... “não destruas” nada 
enquanto procuras a cache. 

E aqui é que está o ponto 
delicado da questão.

Aquele pequeno paraíso es-
teve longe dos roteiros tu-
rísticos durante anos: água 
azul, uma bela cascata, na-
tureza verdejante, coelhos, 
esquilos e muitos passari-
nhos no ar. De repente, o lo-
cal aparece sinalizado num 
site internacional e come-
çam a chegar TT e Moto4 ao 
local. Marcas no solo, ruído 
excessivo. Pacotes de bata-
ta frita para o chão e umas 
beatas mal fumadas. Pedras 
removidas, troncos partidos, 
ninhos violados. Em pouco 
tempo, o local parece que 
recebeu visitas desde sem-
pre.

Quem é que nunca se depa-
rou com uma zona (semi-)
destruída por causa de uma 
cache?

Pedras fora do local. Parafu-
sos arrancados. Paredes es-
buracadas. Ramos partidos. 
Nos casos mais radicais, de 
geocachers mais ousados, 
paredes riscadas, vidros 
partidos, tábuas arrancadas. 
Há para todos os gostos.

São poucos, muito poucos, 
os geocachers que des-
troem. Por causa de um, 
todos podem ser considera-
dos como destruidores.

Vamos lá a ter calminha nos 
hide e nos find. Não é pre-
ciso destruir para esconder 
nem para procurar.

A natureza, o edifício, “o que 
quer que seja”, já lá estavam 
antes! São inocentes!

Tiago Veloso

- tiagosgd
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Por Daniel de Oliveira



Brindados com um lindo arco-Ìris no bordo da Lagoa das Furnas.
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Em Fevereiro deste ano, 
um geocacher mas sobre-
tudo um geólogo de recur-
sos (não vulcanólogo) teve 
o prazer de, a convite, visi-
tar a Ilha de São Miguel in-
tegrado no programa Aço-
res GeoEarth 2015. À parte 
das muitas obrigações for-
mais a que este programa 
obrigou, como já tiveram 
oportunidade de ler no 
Açores Report #31, uma 
série de objectivos lúdicos 
ligados à Escola Secun-
dária de Lagoa e os seus 
docentes. Estes acolhe-
ram-me com toda a pompa 
e cerimónia e não é todos 
os dias que faço aquilo de 
que gosto com um simpa-
tiquíssimo jornalista (Ale-
xandre Coutinho) a registar 
todos os momentos desta 
aventura.

Mas recuando um pouco, 
este convite, emitido em 
2014 pelo geocacher PA-
LHOCOSMACHADO (Luís 
Machado) e a sua comiti-
va organizacional, chegou 
minuciosamente planeado 
com instruções muito pre-
cisas, tempos, horas e até 
objectivos. Devo dizer que 
basicamente saí do avião a 
correr, corri durante 4 ou 5 
dias e voltei a correr para o 
avião e foi uma das melho-
res experiências que já vivi!

Um dos primeiros objecti-
vos a cumprir seria obser-
var o filme de geocaching 
feito para os voos da SATA. 
Infelizmente este falhou 
redondamente porque nem 
para lá, nem para cá, a SATA 
mostrou o famoso vídeo. 
Este tive a oportunidade de 
ver na companhia da geo-
cacher e vereadora Engª. 
Luísa Magalhães da CM de 
Ponta Delgada no Centro 

Municipal Cultural em Pon-
ta Delgada que acolheu um 
dos 5 eventos organizados 
no âmbito deste programa, 
PONTA DELGADA WELCO-
ME [GC5JCHT].

Palestras e visitas “ofi-
ciais” a gente importante 
das respectivas Câmaras 
Municipais de Ponta Del-
gada e Lagoa, do Governo 
Regional, de centros de 
investigação como o Ob-
servatório Vulcanológico 
e Geotérmico dos Açores 
(OVGA) e o Expolab foram-
se desenrolando no meio 
de uma cadência alta de 
caches de todos os tipos e 
feitios. Nocturnas, diurnas, 
micros, nanos, com en-
genho, luzes, piscas, sem 
engenhos, com e sem fan-
tasmas foram aparecendo 
debaixo das famosas “pe-
dras”, em cima de muros, 
em caixas de correio, nas 
florestas encantadas e de-
sencantadas, nas igrejas, 
nos pastos, nas árvores e 
mais não sei aonde. Até 
deu para fazer um FTF no 
dia da chegada e constatar 
que afinal a aselhice dos 
owners tanto está patente 
no continente como “nas 
ilhas”.

 Contudo como todas as 
estradas iam dar a Roma 
na antiguidade, a minha 
visita foi-se gravitando 
para as EarthCaches. Ora 
um geólogo de recursos 
aprende; ou já se esqueceu 
da maioria da vulcanologia 
que aprendeu há muitos 
anos (aliás, até já foi no sé-
culo passado), ou reaviva a 
memória conforme lhe vão 
surgindo as coisas à fren-
te do nariz. De facto, esta 
viagem foi um relembrar 
acelerado de conceitos, de 

nomes de rochas (que raio 
de rocha vulcânica é um 
ancaramito?), estruturas 
físicas, tipos de vulcanis-
mo, evolução magmática, 
etc., etc.

A ilha de São Miguel é uma 
gigante EarthCache. Verde, 
azul, preta e castanha es-
conde mistérios geológicos 
a cada canto. Geomorfo-
logicamente é um encan-
to de vales e montanhas 
abruptas, ora vestidas em 
tons de verde e castanho, 
ora agrestes e despidas 
sem qualquer preconceito. 

Até fósseis consegui ver. E 
vê-los bem sem inventar. 
Fantástico! Os processos 
mais violentos de cuspir e 
regurgitar porções do man-
to para formação das ilhas 
tiveram a gentileza de em 
alguns sítios delicadamen-
te e levemente cobrir e não 
destruir os indícios daque-
les ser vivos que já lá esta-
vam. Vi exemplares únicos 
ao vivo na rocha mãe, na 
OS FÓSSEIS DOS MOSTEI-
ROS [GC5GXYG] e também 
no OVGA em amostra de 
mão. Ambos os locais va-
lem bem a pena visitar!

Estes mimos que S. Miguel 
tem dariam várias teses no 
âmbito das ciências da ter-
ra mas que ficam para ou-
tra altura.

Um dos aspectos que me 
marcou foi o da energia 
geotérmica que a cerca de 
1500km mais a oeste se 
manifesta com muito me-
nos alarido. Em São Mi-
guel, vapor e mais vapor 
sai das entranhas da ter-
ra (as fumarolas), ferve a 
água sendo que “ribeiras 
quentes” e fontes a brotar 
água quente vi com fartura 

assim como os alertas da 
perigosidade das mesmas. 
As EarthCaches que tive o 
prazer de visitar que têm 
a ver com este fenómeno 
deram-me um prazer es-
pecial de fazer e aprender. 
De salientar a EC CALOR DA 
TERRA - Caldeiras da Ri-
beira Grande [GC5HDYV] . 

O nome “Furnas” só por 
si tem um encanto espe-
cial mas só depois de es-
tar em cima do borbulhar 
de água e lama vinda das 
profundezas da terra é que 
nos apercebemos o que é 
estar em cima de uma pa-
nela de pressão, PANELA 
DE PRESSÃO [GC5JCK7 ]. 
De referir ainda que o au-
tor teve o prazer de utili-
zar esta gigante panela e 
participar na elaboração, 
enterro e desenterro (com 
o paulohercules) de um dos 
melhores cozidos que já 
comeu e ainda teve como 
bónus a EC Furnas meat 
stew  [GC35DK2]. 

Quem mais pode dizer que 
também deixou toda esta 
energia recarregar as suas 
baterias exaustas com um 
acariciar de águas férreas, 
quentes e sulfurosas pela 
Dona Beija? Na, claro, POÇA 
DONA BEIJA [GC2Z1RH].

Envolto em nevoeiro, um 
frio de rachar, uma chu-
va miudinha persistente 
e chata, com visibilidade 
reduzida, uns destemidos 
geocachers com o papo 
cheio de bolo lêvedo foram 
ainda ao encontro do mis-
terioso nordeste da Ilha. 
De uma franca e absoluta 
deslumbrante agressivida-
de geomorfológica obser-
vada por entre falhas nas 
nuvens empurradas pelo 

“Um dos aspectos que me marcou foi o 
da energia geotérmica que a cerca de 

1500km mais a oeste se manifesta com 
muito menos alarido.”



63

GEO
MAG.

Zona da Ribeira Grande. A actividade geotérmica é utilizada para outros fins de conforto humano. 
Local da (GC5HDYV) CALOR DA TERRA - Caldeiras da Ribeira Grande
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vento de este, aqui não se 
brinca. Anteriormente ti-
nha sido relembrado que 
o nordeste ainda não tinha 
nenhuma EC e que a minha 
visita à zona era precisa-
mente para colmatar essa 
falha. Viajar de automóvel 
e fazer geologia ao mesmo 
tempo são duas activida-
des incompatíveis que há 
muito aprendi nos meus 
fazeres profissionais. Para 

se fazer geologia como 
mandam as regras é pre-
ciso martelar nas rochas, 
parti-las, sentir a sua ru-
gosidade, olhar de perto, 
depois de longe e repetir 
isto tudo novamente as ve-
zes que forem necessárias. 
Depois de muita observa-
ção entre florestas, povoa-
ções, faróis e miradouros lá 
se deslumbraram sítios de 
prováveis EC’s e neste mo-

mento o Nordeste já conta 
com 4 EarthCaches, se não 
me engano; duas das quais 
foram descortinadas nessa 
corrida em Fevereiro.

Todas as caches que en-
contrei e as aventuras par-
tilhadas nesta visita foram 
5*. O que me encantou na 
Ilha de São Miguel foi a 
amizade que persistiu ao 
longo da minha curta vi-

sita. Todos, sem excepção 

tiveram o máximo de aten-

ção para comigo. Um muito 

obrigado a todos. Fica ago-

ra prometida nova visita 

até porque os famosos tu-

bos lávicos ficaram por ver. 

Até já.

Fotos / Texto: Daniel de 

Oliveira

O FTF após a chegada na cache Merendário do Linho (GC5KNA4) quando já estavam prestes a ouvir-
se as 12 badaladas. Da esquerda para a direita danieloliveira, paulohercules, PALHOCOSMACHADO 
e mcassis.
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Zona de fumarolas das Furnas. Aqui a (GC35DK2) Furnas Meat Stew relata a utilização da energia 
geotérmica para cozinhar um dos pratos mais emblemáticos desta Ilha.
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Do Miradouro da Vista do Rei a zona da Lagoa das Sete Cidades vestidas de azul e verde. Neste 
local existe uma perfeita oportunidade para estudar um pouco mais sobre esta lagoa e a sua lenda 
associada com a (GC1RAAR) Lagoa das Sete Cidades EarthCache.

Geomorfologia típica de ilha vulcânica com a caldeira das Sete Cidades visível no horizonte. Vista 
desde o Miradouro da Boca do Inferno ou Miradouro da Grota do Inferno.
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Os avisos da perigosidade devido à acumulação de CO2 na zona da Ribeira Grande.
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Entrevista de Carreira

CLCORTEZ
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Geocacher à praticamen-
te 12 anos, o ClCortez será 
sem dúvida um dos geoca-
chers mais conhecidos do 
panorama nacional, não só 
por ter caches de reconhe-
cida qualidade um pouco 
por todo o País como pelas 
suas ideias e opiniões bem 
claras sobre este nosso 
hobbie. 
“Antigamente é que era” e 
suas variantes (“o Antiga-
mente”, etc.), expressões 
nascidas nas suas inter-
venções sobre “o estado da 
nação” são amiúde usadas 
com carinho e, regra geral, 
num contexto humorista 
nos mais diversos tópicos, 
fóruns e redes sociais.
Eleito como um dos 10 
Geocachers da Década, 
em 2012, foi um dos geo-
cachers com mais caches 
nomeadas no Prémios GPS 
originais (da Década), aca-
bando por ser vencedor 
para o ano de 2008, com 
a famosa La Ruta de Los 
Túneles - Barca d’Alva [GC-
1C1W9], colocada a meia 
com outro dos “dinossau-
ros”, o Manuel Antunes 
(MAntunes).
Vamos então... Cláudio, lead 
the way!
O Início,
GeoMagazine - Clcortez, 
registado deste Março de 
2003. Pode dizer-se que és 
um dinossauro do Geoca-
ching em Portugal. Cláudio, 
como tudo começou? Quais 
foram os teus primeiros 
contactos com esta activi-
dade?
Cláudio Cortez - Tudo co-
meçou algures entre 2002 
e 2003 quando um ami-
go chamado Bruno Tiago 
Rodrigues (BTRodrigues) 
partilhou num portal que tí-
nhamos em comum (Snaita.
Org) informação sobre esta 
actividade. O portal Snaita.
Org servia para um grupo 
de amigos que tinha a Eri-
ceira e o canal #Ericeira no 
IRC como ponto de ligação 
comum partilharem entre 
si uma série de conteúdos 
acerca dos mais variados 
temas na forma de um 
fórum de discussão (um 

conceito ainda recente na 
altura) e onde as activida-
des de aventura e outdoor 
tinham um enorme peso. 
Ora o Geocaching encaixava 
na perfeição no âmbito do 
nosso grupo, pois éramos 
todos amantes de activida-
des outdoor, e o nosso por-
tal servia para combinar-
mos as nossas aventuras. 
Algures em Abril de 2003 
o Bruno indicou-nos que 
existia uma cache perto 
de nós, na nossa “zona de 
infuência” (o eixo Ericei-
ra-Lisboa), a “Last Home of 
Gertrude [Mafra]” [GC54DD], 
e que tinha mesmo a nossa 
cara: uma aldeia abandona-
da. Para nós, que já tínha-
mos alguma experiência no 
tema, este foi o mote para 
combinarmos uma “caçada” 
conjunta no dia 01 de Maio 
de 2003, feriado nacional. 
Um grupo de 4 jovens com-
posto por mim, pelo Bruno, 
pelo David Félix (dfelix) e o 
Alex (registou-se no geoca-
ching.com mas nunca regis-
tou nenhuma visita) combi-
námos ir à caça da tal cache, 
que não sabíamos ainda o 
que era em concreto, pois 
na altura existiam poucas 
dezenas de caches (cerca 
de 50) e nenhum de nós 
nunca tinha visto nenhuma, 
apenas o Bruno tinha feito 
a virtual do Castelo de São 
Jorge em Lisboa um ano an-
tes.  
O Finder,
GM - A tua primeira cache 
foi encontrada poucos me-
ses depois do teu registo 
no site. Preparaste-te an-
tes de partires à busca do 
tesouro? Last Home of Ger-
trude [Mafra] [GC54DD], 
que significado tem para ti?
CC - Para qualquer geoca-
cher a sua primeira cache 
encontrada tem muito sig-
nificado. É o momento em 
que o “bichinho” da curiosi-
dade que se tem desde que 
nos dizem “é uma cena tipo 
caça ao tesouro, mas com um 
GPS e no local está escondi-
da uma caixa com um livro 
de registo, documentação e 
brindes no interior” é des-
vendado. 

Naquele dia 01 de Maio de 
2003 eu e o Bruno combi-
námos encontrarmo-nos 
na casa do David, na Póvoa 
da Galega (Mafra), onde nos 
munidos do GPSr do Bru-
no (era o único de nós que 
tinha tal aparelhómetro, 
raríssimo e caro na altura), 
o Magellan Meridian ama-
relinho (e com o qual fiz as 
minhas primeiras caches) e 
de cartas militares em pa-
pel da região. 
Delineado o plano de ata-
que, seguimos para Almor-
quim, onde nos encontrá-
mos com o Alex (que vinha 
da Ericeira) e deixámos os 
carros, seguindo a pé. En-
quanto percorríamos os 
trilhos centenários que le-
vavam dali à aldeia abando-
nada de Broas sentíamos o 
já habitual prazer da desco-
berta, desfrute da Natureza 
e da paisagem, mas com 
um motivo adicional, a des-
coberta de algo novo.
Já no local, explorámos a 
aldeia e deixámos a cache 
para o fim, e foi após alguns 
minutos de busca (relembro 
que não sabíamos ao que 
íamos, apenas tínhamos 
as coordenadas e a infor-
mação da página da cache) 
que o David (por ser o mais 
pequeno dos 4) se aventu-
rou a esticar-se num local 
estreito e a alcançou… de-
pois seguiu-se o deslumbre 
e a observação cuidada de 
cada pormenor: o container, 
o logbook, a documentação 
sobre o local colada na tam-
pa do container, os brindes, 
a stashnote. A partir daque-
le momento tudo se tornou 
claro e começaram a surgir 
as muitas perguntas so-
bre como o podíamos nós 
também fazer, como pode-
ríamos nós colocar caches 
para dar a conhecer aqueles 
locais magníficos que co-
nhecíamos à restante co-
munidade geocacher. Bom, 
não se podia falar realmen-
te numa comunidade, pois à 
data seriam pouco mais de 
100 os geocachers regista-
dos em Portugal… Surgiram 
logo ideias de locais para 
colocarmos, também nós, 
caches e começou o inte-
resse em ir descobrir mais. 

Assim, nos dias seguintes 
planeámos ir à caça das 
duas caches que existiam 
na Ericeira, na Foz do Lizan-
dro, “A Praia e o Rio [Ericeira] 
[GC1C89]” e “A Pequena Gru-
ta [Mafra] [GC26C3]”.
Ora, não será demais dizer 
que a experiência que um 
geocacher tem quando en-
contra a sua primeira cache 
(ou as primeiras, vá) define 
o que representará o nosso 
perfil enquanto geocachers. 
Ali e naquele momento fi-
cou claro para mim que 
uma cache era algo que 
estava sempre escondido 
em Locais (e o “L” maiús-
culo aqui não é por acaso) 
espectaculares, que seria 
elaborada de forma cuida-
da, e com informação sobre 
o local, um pouco além da-
quilo que parecia na altura 
ser a “base obrigatória” para 
se criar uma cache: um con-
tainer estanque, stashno-
te em português e inglês, 
logbook generoso (um ca-
derninho, nada de folhas 
soltas), material de escrita, 
documentação sobre o local 
e brindes com algum valor 
(nada de lixo). Se tivesse co-
meçado hoje e tivesse feito 
um qualquer PT nos arredo-
res de Lisboa iria encontrar 
recipientes de sumos, io-
gurtes ou manteiga com um 
papel solto lá dentro e essa 
seria para mim a imagem 
do que era uma cache… po-
dem comparar um exemplo 
com o outro e deixo à vossa 
consideração qual deles é o 
exemplo a seguir.
Voltando à minha primeira 
experiência, devo dizer que 
foi óptima, olhando para 
os meus últimos 12 anos 
enquanto geocacher. Logo 
após a primeira quis pro-
curar as outras (pensava 
eu que nunca iriam existir 
caches más…) e semanas 
depois estava no meu pri-
meiro evento, o 2º evento 
oficial de geocaching em 
Portugal (nota do editor - 
2nd Geocacher’s Meeting in 
Portugal [Lisboa] [ GCG2DT]).
GM - És um geocacher pe-
culiar, selecionas as caches 
que encontras a dedo… És 
owner de muitas caches, 
invariavelmente Tradicio-
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nais e Multis e, mais uma 
vez, invariavelmente, ca-
ches do género conhecido 
como “Local”. São também 
estes os tipos de caches 
que te chamam a atenção 
quando as procuras, ou 
neste campo és menos “es-
pecífico”? Em que aspectos 
te baseias para procurar 
uma cache? Tens curiosida-
de por resolver Mistérios, 
lutar com as dificuldades 
normais das Letterbox 
ou terminar os cartuchos 
Wherigo?
CC - Exactamente, seleccio-
no as caches que quero en-
contrar a dedo. Infelizmente 
ao longo do tempo comecei 
a encontrar caches que me 
desiludiam, cada vez mais. 
Assim a solução foi mesmo 
pegar em determinados cri-
térios (tipo de cache, infor-
mação da página da cache, 
níveis de Terreno e Dificul-
dade, quem é o owner, fo-
tos, referências já obtidas 
junto de outros geocachers, 
etc.) para escolher as que 
quero fazer. Por norma não 
me desiludo, mas tenho que 
compreender e aceitar que 
os níveis de exigência para 
se criar uma cache são cada 
vez menores, pelo que cada 
vez mais é um tiro no es-
curo. Mesmo com as ferra-
mentas que vão sendo dis-
ponibilizadas quer pelo site 
oficial quer pelas alternati-
vas não há um configurador 
de filtros que seja adaptável 
ao gosto de cada um de nós 
e que seja infalível.
Procuro essencialmente 
caches de Local, pois como 
já referi anteriormente foi 
isso que me fez gostar des-
ta actividade, e dentro da 
categoria Local (se assim se 
pode dizer) costumo dividir 
em dois subtipos de Local: 
de Natureza ou históricos 
(monumentos, por exem-
plo), porque um Local não 
é só uma paisagem des-
lumbrante ou um paraíso 

intocável, também o é um 
castelo, uma igreja, um sítio 
que seja único e de uma be-
leza ímpar. Um Local (com 
“L” grande, não esquecer) é 
um sítio onde há algo inte-
ressante ver ou conhecer, é 
um sítio com História, um 
sítio que não conhecería-
mos se não fosse o geoca-
ching a levar-nos lá. É isso 
que define uma boa cache.
As caches não “tradicionais”, 
ou seja, dos três tipos apre-
sentados na pergunta, não 
me dizem muito particu-
larmente. Verdade seja dita 
que nos últimos anos foram 
inflamados e levados ao ex-
tremo os objectivos destas 
caches, com cada vez mais 
Mistérios indecifráveis, 
Letter’s que nos obrigam a 
fazer o pino enquanto de-
ciframos um texto em la-
tim de noite com uma lan-
terna UV e Wherigo´s mal 
construídas, razões que 
me levaram a quase dei-
xar completamente de lado 
este tipo de caches, salvo 
raras excepções. Por norma 
procuro caches do tipo Tra-
dicional ou Multi’s por me 
levarem de forma mais ou 
menos directa a um Local, 
pois considero que é essa 
a razão principal pela qual 
faço geocaching, levar-me 
a Locais que de outra forma 
não conheceria. Por outro 
lado, se quisesse resolver 
puzzles ou charadas com-
prava uma revista da espe-
cialidade… para mim é mui-
tas vezes tempo perdido, o 
tempo gasto na resolução 
de um enigma não com-
pensa no desfrute da cache. 
Também as Letter’s foram 
transformadas pela comu-
nidade geocacher portu-
guesa num tipo de cache 
essencialmente de aven-
tura, daquelas que só se vê 
em filmes de aventura para 
adolescentes, e esquece-
ram que este tipo de cache 
apenas é diferente de uma 

Tradicional, Multi ou Misté-
rio porque tem um carimbo 
no container, nada mais que 
isso. Existem tantos “vícios” 
enraizados nos geocachers 
que dificilmente alguma vez 
irão desaparecer.
Para terminar, sou owner 
quase em exclusivo de ca-
ches Tradicionais e Multis 
porque sempre ouvi dizer 
“não faças aos outros o que 
não queres que te façam a 
ti”… não, a sério, a princi-
pal razão é porque se que-
ro mostrar um Local é com 
este tipo de caches que o 
consigo fazer de uma for-
ma mais clara e objectiva, 
sem fazer os geocachers 
perderem tempo com algo 
que não gostam ou não lhes 
diz nada, por exemplo. Se 
quero mostrar um Castelo, 
porque hei de complicar a 
quem gosta de castelos o 
acesso ao mesmo? Os lis-
tings devem ser claros na-
quilo que se quer mostrar e 
o mais completos possível. 
O Local é observável com-
pletamente na coordenada 
da cache? Temos uma Tra-
dicional. É necessário per-
correr um trilho, um percur-
so, um conjunto de pontos 
para ver tudo nesse Local? 
Temos as Multi’s. Simples.
GM - Os teus registos on-
line não correspondem à 
realidade, pois sabe-se 
que tens muito mais fou-
nds físicos que aqueles 
que estão registados no 
site. Como fazes a selecção 
das caches que registas no 
site? Porque não registas 
todas as caches que encon-
tras?
CC - Ora bem, actualmente 
devo ter por registar online 
cerca de 2/3 da totalidade 
das caches que já encontrei, 
por isso devo ter encontra-
das no total perto de 2000 
caches. Muita gente me 
pergunta porque não faço 
os logs online, apontam e 

sugerem inúmeras hipóte-
ses, mas a maioria é me-
ramente académica, pois 
a principal razão (ou pelo 
menos a primeira, algures 
já lá para 2005) é a falta de 
tempo para “pôr a escrita em 
dia”. Como muitos sabem 
(pronto, não sabem assim 
tão bem porque cada vez 
faço menos logs, é certo...) 
os meus logs são por nor-
ma extensos, detalhados, 
acompanhados de muitos 
pormenores e carregados 
de fotos. Isto torna-se fácil 
de acontecer quando fa-
zemos caches escolhidas 
a dedo, por norma boas e 
com muito por dizer, logo, 
implicam logs grandes, que 
dão trabalho e ocupam 
tempo, tempo que cada 
vez menos fui tendo, e tor-
nou-se incontrolável. Se em 
2005 a razão para começar 
a deixar logs por fazer era 
ter tanto para escrever nos 
logs que ia adiando essa 
missão para quando tives-
se mais tempo e inspiração 
(a grande falha começou 
na viagem dos Expedicio-
nários ao Gerês no outono 
de 2005, e o encanto com 
as caches do Gerês era tal 
que só conseguia fazer um 
log se fosse “efémero”, algo 
que fui adiando… até hoje), 
começou por ser também o 
fazer mais caches no terre-
no. Em 2006 a vida pessoal 
mudou radicalmente e até 
2008 o geocaching passou 
para um plano mais longín-
quo, onde (nesse ano) vol-
tou a dar uma volta de 180º, 
com o nascimento da minha 
filha e a mudança para um 
emprego que me “obrigou” 
a percorrer (e conhecer) o 
país de Norte a Sul, ilhas in-
cluídas. Voltei a fazer mais 
caches, quase sempre fora 
de Lisboa, mas como a mi-
nha vida era passada es-
sencialmente ao volante e 
no exterior sempre houve 
mais tempo para fazer ca-
ches do que para as logar. 

“Um Local (com “L” grande, não esquecer) é um sítio onde há 
algo interessante ver ou conhecer, é um sítio com História, 
um sítio que não conheceríamos se não fosse o geocaching a 

levar-nos lá. É isso que define uma boa cache.”
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Desde aí a minha realidade 
tem sido essa, e as caches 
vão se acumulando… mas 
se pensam que já lhes perdi 
a conta ou que não sei que 
caches já fiz, enganam-se 
redondamente: tenho um 
registo fotográfico comple-
to de cada cache que fiz com 
as informações essenciais 
para em qualquer altura 
escrever um log decente. E 
como não faço caches sem 
significado, normalmente 
guardo memórias de cada 
cache e quando revejo as 
fotos que tirei em cada ca-
che me lembro da pequena 
(ou grande) aventura e pra-
zer que me proporcionou.
Pontualmente faço logs, 
por uma ou outra razão. 
Não existe uma razão ob-
jectiva para fazer o log A e 
não fazer o B. Posso afirmar 
que se tenho muito para di-
zer sobre uma cache o mais 
certo é não fazer o log, pois 
acaba por ser a tal razão de 
querer fazer um log “decen-
te” e deixar para depois, o 
tal “depois” que ainda não 
chegou para a maioria de-
las, e provavelmente nunca 
irá chegar.
Para além disto, verdade 
seja dita que muitas vezes 
a motivação para escrever 
logs não existe, pois sinto 
que não passa de uma in-
formação fútil para a maio-
ria, e se acaba apenas por 
ser uma memória minha 
escrita algures, deixo-a gra-
vada na minha memória.
GM - Das 637 caches en-
contradas (e registadas), 
houve alguma cache ines-
quecível? Se te pedisse 
para selecionar um “Top 
3”, que caches estariam no 
pódio?
CC - Durante muitos anos 
a minha cache de eleição, 
a melhor, foi a “Tou às Ara-
nhas” [Gerês] [GCPDB6], 
do pcardoso, no Gerês. 
Curiosamente uma cache 

Enigma, quem diria? Mas é 
daquelas que o enigma tem 
uma razão de ser, e não é 
daqueles que só serve para 
entreter o erário. Devo ter 
sido dos únicos que a fez 
três vezes (sim, 3 vezes!), 
subi aquela encosta até 
às Minas dos Carris e ao 
Pico da Nevosa, umas ve-
zes descendo pelo mesmo 
caminho, outra pelas Mi-
nas das Sombras, sempre 
com diferente companhia. 
Foi das mais gratificantes 
experiências que tive no 
geocaching até hoje, sem 
dúvida. Provavelmente será 
ainda a melhor cache que 
fiz até hoje, mas não que-
ro criar um Top3 ou outro 
qualquer, deixo os Tops para 
a malta que precisa desses 
incentivos para ser feliz e 
ter objectivos definidos em 
algo na vida, já que fora do 
geocaching os não deve ter.
Mas bom, se a pergunta é 
só das que já registei, será 
mais fácil indicar umas 
quantas, e não só pelos 
Locais mas também pelas 
aventuras proporcionadas, 
pelo contexto, pela compa-
nhia, entre outros factores. 
Posso indicar por exemplo 
a defunta Six Feet Under [Ar-
rábida] [GCH618], a maioria 
das caches feitas no Gerês 
na companhia dos Expe-
dicionários, a Salty Pirate 
Island (Ilha do Rato, Lisbon/
Montijo) [GCQXDH] ou a Nun-
ca Percas o Norte!! [GCXQ3D], 
mas haveria muito mais a 
assinalar.
GM (Rui Duarte) - Ainda so-
bre informação e fotos. Já 
tive a oportunidade de fa-
zer algumas caches contigo 
e a máquina fotográfica é 
para ti, aparentemente, tão 
necessária quanto um lápis 
ou uma caneta. É mesmo 
assim? Geocaching sem re-
gisto fotográfico não é bem 
geocaching, registos sem 
fotografias não são regis-
tos?

CC - Bom, quando se co-
meça a perceber que não 
se consegue fazer um log 
em tempo útil uma máqui-
na fotográfica passa a ser a 
melhor amiga de um geoca-
cher. Ali fica guardado tudo 
o que precisamos, o registo 
no logbook, a envolvente, 
o caminho, os pormenores 
de que queremos falar no 
log, a companhia, o estado 
do tempo, as placas que 
identificam o local, tudo. 
E depois, para mim há um 
indicador ultra fiável para 
poder afirmar se uma cache 
é realmente boa ou não, o 
número de fotos que tiro 
numa única cache. Acredi-
tem ou não, melhor do que 
Favoritos (deixo isto dos 
Favoritos para outras núp-
cias) ou GCvote, Bookmarks 
e tretas do género as fotos 
são o indicador que consi-
dero ser o mais indicativo 
do que uma cache repre-
senta para mim, que torna 
uma cache boa. Se vou a 
uma cache e não consigo 
tirar mais que uma ou duas 
fotos, e muitas vezes a coi-
sas sem interesse, é porque 
a cache não me disse nada. 
Por outro lado se tiro 30 
fotos é porque a cache e o 
Local me disseram algo, 
mereceu a minha visita, e 
quero guardar aquele mo-
mento para sempre. Nun-
ca ouviram dizer que uma 
imagem vale mais que mil 
palavras (por essa ordem 
de ideias umas trinta fotos 
dão um mega log de 30000 
caracteres! ☺ ). Ora, posto 
isto, logs escritos para quê? 
;)
GM - As tuas listings, prin-
cipalmente as das Multica-
ches são muito ricas em in-
formação e fotos sobre os 
locais apresentados. Tens 
o hábito de leres com aten-
ção as listings das caches 
que procuras? És daqueles 
que costumam fazer sem-
pre “o trabalho de casa” ou 
és do género mais descon-

traído? “Aplicas-te” mais 
apenas naquelas que te 
parecem mais desafiantes?
CC - Aqui devo assumir 
que com a chegada de um 
smartphone às minhas 
mãos há dois anos tornei-
me mais “preguiçoso”, ou 
seja, com aplicações como 
o c:geo passou a ser mais 
“fácil” fazer geocaching sem 
necessidade de “lamber” 
os listings das caches que 
queria fazer antes de sair 
de casa, agora posso fazê
-lo no local, e muitas vezes 
acabo por não ver tudo com 
a devida atenção, deixo isso 
para quando for fazer o log 
online. Mas mesmo com o 
c:geo leio tudo no local (ou 
antes) no telefone e presto 
a devida atenção, pois no 
listing estão pormenores 
que fazem decidir se faço 
ou não determinada cache. 
Normalmente se uma ca-
che é pobre em informação 
não a faço, e isso pode ser 
por duas razões: ou porque 
o owner não se deu ao tra-
balho de pesquisar sobre o 
local ou escrever sobre ele, 
ou simplesmente o local 
não tem nada de interesse 
para dar a conhecer… e nes-
ses casos mais vale seguir 
para outra que provavel-
mente nos enriquecerá vi-
sualmente e culturalmente.
Resumindo, sempre fiz o 
trabalho de casa e por isso 
escolho as caches a dedo. 
Sou da geração de geo-
cachers que imprimia em 
papel as páginas de Todas 
as caches existentes em 
Portugal à data (eram me-
nos de 100), e a papelada 
acompanhava-nos nas ca-
çadas que fazíamos. Nessa 
altura acreditávamos que 
um dia conseguiríamos en-
contrar todas as caches do 
país…
Já nas páginas das minhas 
caches tento seguir a bitola 
com a qual aprendi desde a 
primeira cache que encon-

“Pontualmente faço logs, por uma ou outra 
razão. Não existe uma razão objectiva para fazer 

o log A e não fazer o B.”
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trei, informação completa na 
página da cache (e muitas 
vezes também na própria 
cache) e faço aquilo que gos-
to de ver nas outras. E tento 
fazer o melhor possível, por 
vezes caindo na asneira de 
listings demasiado longos e 
massudos. Em certos casos 
os listings com informação 
abrangente têm uma razão 
de ser, como por exemplo na 
minha cache do Castelo de 
Santiago, onde na altura que 
coloquei a cache era a única 
e a primeira do concelho de 
Santiago do Cacém, pelo que 
falei de tudo o que havia de 
interesse no concelho, sabia 
lá eu que 10 anos depois ha-
via de haver caches em cada 
esquina da cidade…
Tenho como exemplo os lis-
tings das caches do Almei-
dara, sempre culturalmente 
e historicamente ricos, um 
bom exemplo a seguir. 
O Owner,
GM - Tornaste-te owner 5 
meses depois de entrares 
no mundo do Geocaching. A 
decisão de esconder a pri-
meira cache teve a ver com 
a escassez de caches na 
zona, ou houve outra razão?
CC - Como já disse, logo no 
momento em que encontrei 
a minha 1ª cache multipli-
caram-se as ideias sobre 
locais para esconder caches, 
mas nessa altura acredita-
va que o geocaching iria ser 
uma actividade sempre na 
penumbra, sempre à mar-
gem, quase como uma so-
ciedade secreta, com um 
crescimento muito mode-
rado, e que por isso iria ter 
muuuuito tempo para es-
conder as algumas caches 
que imaginava. Mas, enga-
nei-me redondamente, e a 
actividade cresceu de for-
ma exponencial. Nos dois 
anos seguintes coloquei as 
principais caches que tive 
em mente desde quase o 
início, como a Loca do Gato 
[Loures] [GCH0Z3], a No Topo 
das Radiotelecomunicações 
[Sintra] [GCH42C], a Fornos 
do Pinheiro [GCKMBP], Cha-
fariz de Loures [GCKYQH], Alto 
da Pena [GCPM6J], Vera Cruz 
[Portel] [GCKPNA] ou Noudar 
[Barrancos] [GCQN5Q], mas 

outras fui deixando para 
quando o tempo o permitia, 
e só fui colocando mais por-
que o “cerco” apertava, com 
cada vez mais locais a serem 
ocupados por outros geoca-
chers que entretanto tinham 
chegado e também eles 
queriam esconder as suas 
próprias caches, muitas ve-
zes ocupando os locais que 
eu tinha pensado. Se muitas 
vezes fiquei ligeiramente 
aborrecido com isso com o 
passar do tempo verifiquei 
que até foi melhor assim, 
pois muitos deles passaram 
a ser banais, e foram ficando 
“livres” aqueles especiais, 
aqueles mais remotos e que 
poucos conhecem. Posso 
dizer que um dos locais que 
desde o início está para ter 
uma cache minha ainda hoje 
está por colocar, e ainda 
continua por “ocupar”, pois é 
absolutamente escondido… 
e misterioso. Com o pas-
sar dos anos comecei a ter 
dúvidas se devia de colocar 
certas caches pela “pressão” 
humana que os geocachers 
têm sobre o ecossistema e 
neste caso em particular já 
pensei em várias aborda-
gens, mas como é um local 
sensível e cada vez mais 
tendo em conta a tendência 
do “deixa andar” dos geo-
cachers o mais provável é 
nunca vir a ter uma cache 
minha para tentar preservar 
ao máximo o local.
Obviamente que de início a 
principal razão de esconder 
uma cache era dar a conhe-
cer um determinado local ou 
aventura que os outros não 
conheceriam, e isso teve 
impacto, como por exemplo 
no caso da No Topo das Ra-
diotelecomunicações [Sintra] 
[GCH42C], uma aventura 
ímpar até então, não havia 
nada igual no nosso país e 
que teve bastante sucesso.

GM - Observando as 66 
caches escondidas, é pre-
valente o número de es-
trelinhas, na dificuldade 
do terreno. Loca do Gato 
[Loures] [GCH0Z3] foi a tua 
primeira cache escondida. A 
dificuldade de terreno des-
sa cache é um exemplo do 
owner que te tornaste?

CC - Sim, sem dúvida. Logo 
nessa cache comecei a 
deixar minha “marca” de 
acrescentar alguma difi-
culdade extra em chegar à 
cache, podia a ter deixado 
à beira do caminho debaixo 
de umas pedras mas não, 
dei-lhe um toque pessoal e 
desde então muitas das ca-
ches têm um desafio físico 
que as torna tão peculiares. 
Exemplos como a Poço do In-
ferno [GC12J2Z], Alto da Pena 
[GCPM6J] ou The Electro Box 
[GC13B9B] mostram exac-
tamente isso, para além do 
desafio de chegar ao local 
ainda lhes imprimo uma difi-
culdade extra em chegar ao 
container, normalmente do 
agrado dos geocachers, pois 
ajuda-os a testar muitas ve-
zes os seus limites físicos. E 
será sempre assim.
GM - La Ruta de Los Túneles 
- Barca d’Alva [GC1C1W9] 
, Headland [GC38HXZ],No 
Topo das Radiotelecomuni-
cações [Sintra] [GCH42C], 
são algumas das tuas ca-
ches mais famosas… Há al-
guma cache, de todas as es-
condidas, que seja a menina 
dos teus olhos?
CC - Hum… difícil de respon-
der, mas posso dizer que a 
La Ruta de Los Túneles será 
sem dúvida a cache que mais 
catapultou a minha imagem 
de owner, não fosse ela ven-
cedora de um prémio para 
a melhor cache de 2008 e a 
3ª mais votada da década. É 
obviamente “A” cache, mas 
as outras não ficam atrás. 
Estes exemplos apresenta-
dos são dos mais notados, 
ou famosos, mas há outras 
que nunca foram tão famo-
sas mas continuam a extor-
quir sorrisos, suor e lágrimas 
(de alegria, claro!) como a 
Alto da Pena [GCPM6J],  Pala-
cio do Correio Mor [GC19AJR] 
ou a mais recente A Trip By 
The Solar System [GC33QGN]. 
Devido ao isolamento a que 
está votada não posso dei-
xar de referir a Heavens Falls 
[GC2V6ZZ], provavelmente 
a minha cache mais difícil e 
que menos logs tem!
Existem outras que, por te-
rem surgido numa altura 
em que as caches aparecem 
como cogumelos numa flo-

resta húmida, passam des-
percebidas, mas também 
por estarem muito afas-
tadas dos centros urbanos 
têm pouquíssimas visitas, 
como a Currais da Valeira – 
Branda [GC35CBB], a Mal Pica 
no Tejo [GC4DAR2] ou Minas 
Romanas da Tinta e do Pó 
[GC4DARD].
GM - Não é raro vermos 
uma cache nova tua ser 
publicada, apenas para nos 
apercebermos que de nova 
não tem nada. Quais as ra-
zões para tal? Sabe-se que 
“no antigamente” não era 
raro colocarem-se caches “a 
marinar” no terreno, em gé-
nero de teste, para verificar 
se não eram descobertas ou 
algo do género, e só depois 
é que se pedia a publicação. 
Esta demora prende-se com 
este tipo de questões?
CC - A principal razão reme-
te para a mesma de eu não 
fazer logs logo após encon-
trar uma cache. O mesmo se 
passa quando escondo uma 
cache, ou seja, passo muito 
mais tempo no exterior, no 
terreno, que em frente ao 
computador a fazer logs ou 
listings. E, tal como nos logs, 
gosto de fazer o melhor pos-
sível por isso vou deixando 
as páginas por fazer e os 
meses, anos, vão passan-
do. Neste momento tenho 
10 caches colocadas que 
aguardam a submissão das 
páginas, as mais antigas co-
locadas há mais de um ano.
Aqui também o processo de 
desmoralização crescente 
se torna uma forte barrei-
ra para estas caches verem 
a luz do dia. Cada vez mais 
me interrogo se vale mesmo 
a pena continuar a colocar 
caches, pois o mais certo é 
receber um “TFTC” na maio-
ria dos logs, e não me vou 
aperceber se os geocachers 
estão realmente a gostar e 
a dar valor ao trabalho que 
tenho como owner para lhes 
dar a conhecer determinado 
local e levá-los a ter deter-
minada aventura e expe-
riência.  
É certo que a razão aponta-
da na pergunta é válida, e faz 
todo o sentido, mas não é a 
razão objectiva na diferença 
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tão grande entre a data da 
colocação e a data da sub-
missão da página. De fac-
to ao início, nos primeiros 
anos, era normal tudo se fa-
zer em períodos mais alon-
gados no tempo, não havia 
pressa pois achávamos 
que o geocaching nunca iria 
crescer tanto assim e não 
havia tanta “pressão” sobre 
os locais disponíveis, sobre 
os prazos e tempos de fazer 
manutenções, por exemplo, 
hoje se não se responde ao 
um e-mail em 2 ou 3 horas 
temos log um pedido de 
arquivamento porque “se o 
owner não responde é porque 
não quer saber”. Posso ter 
um bocadinho de tempo só 
para mim, posso? Obrigado.
GM - Ao longo de 12 anos 
de geocaching adoptaste 
algumas caches. Foi por 
alguma razão específica? 
Qual a tua opinião sobre 
este tema?
CC - Pergunta pertinente, e 
importante. É verdade que 
adoptei algumas caches, 
assim como dei algumas 
também para adopção. 
É um processo natural, e 
ainda bem que existe essa 
possibilidade, uma vez que 
por várias razões a nossa 
vida vai mudando, a nos-
sa disponibilidade, a nossa 
casa, o nosso emprego, e 
por isso por vezes as nossas 
rotinas mudam de tal forma 
que não podemos continuar 
a poder (ou querer) manter 
determinada cache. Adop-
tei umas quantas caches 
quer por me terem pedido 
e por os owners acharem 
que comigo ficava em boas 
mãos, quer porque me ofe-
reci para o fazer para dar 
uma ajuda a um owner mais 
atrapalhado, quer porque o 
owner abandonou de todo 
a actividade. Mas é mais 
frequente ajudar de forma 
altruísta e anónima, fazen-
do a manutenção a caches 
sem que sejam adoptadas 

por mim, pois muitas vezes 
passo perto delas e os ow-
ners não o podem fazer em 
tempo útil, não custa nada 
dar uma ajuda a alguém 
que, quem sabe, nos pode 
dar uma ajuda a nós no fu-
turo quando precisarmos, 
aliás como já aconteceu.
Gostaria de ver muito mais 
empenho da comunida-
de em ajudar a manter as 
(boas) caches existentes, 
ajudando nas manutenções 
das que precisam em vez de 
passar por elas e só coloca-
rem logs a avisarem que 
precisam de manutenção, 
ou em vez de colocarem fo-
lhas avulsas só para a pode-
rem logar uma cache e dizer 
que o seu nome está lá, só 
porque andam a “limpar a 
zona”. Pior ainda é andarem 
nos fóruns e redes sociais 
a mandar postas de pes-
cada e perder tempo com 
palha em vez de contribuí-
rem com algo realmente útil 
para a referida comunidade.
Para terminar, a minha opi-
nião é que uma cache deve 
ser mantida até ao limite, 
pois nela se encontra uma 
parte da história do geo-
caching, por vezes anos 
de registos guardados em 
texto ou fotos, que servem 
de repositório para muitos 
factos e como informação, 
quem sabe, útil para o fu-
turo. Arquivar uma cache é 
perder-se um legado e um 
corte com a história e com 
as origens. Sempre ouvi di-
zer que um povo que não 
ama e respeita a sua His-
tória não se ama a si pró-
prio. Esta correria que hoje 
existe e onde quase todos 
querem viver intensamente 
o momento, desprezando 
o passado (e muitas vezes 
o futuro) torna as pessoas 
vazias, sem sentido de vida, 
sem saberem de onde vêm 
e para onde vão. Um ego-
centrismo doentio, arro-
gante e egoísta que acaba 

por comprometer as gera-
ções vindouras.
GM - Tecnologia e Gad-
gets VS Tupperware PURO 
e DURO! És obviamente 
adepto dos segundos mas, 
sei-o por experiencia pró-
pria, que tens bem mais 
do que o necessário para 
vingares como owner de 
caches cheias de meca-
nismos e afins. O que falta 
para dares este passo? Não 
te vês como este tipo de 
Owner?
CC - Penso que a pergunta 
seja confusa, acho que se 
misturam aqui dois concei-
tos diferente, um sobre a 
diferença entre ser adepto 
de tecnologias para a prá-
tica do geocaching ou não, 
e outro sobre ser owner 
de caches elaboradas ou 
de simples “taparuéres”. ;) 
Bom, vou separar as res-
postas.
Quanto ao uso das tecnolo-
gias como “finder”, durante 
muitos anos usei o básico 
para encontrar as caches, 
ver os listings e coordena-
das em casa, tomar nota 
delas e depois carrega-las 
no GPSr para encontrar a 
cache no terreno. Isto foi 
assim durante quase 10 
anos. Pois como escolho as 
caches que quero fazer an-
tes de me deslocar a deter-
minado local este método 
era completamente exequí-
vel. Normalmente um geo-
cacher que tenha objectivos 
mais “numéricos” acaba por 
precisar da ajuda de fer-
ramentas que o ajudem a 
cumprir determinados ob-
jectivos, o que não acontece 
comigo, que tenho pratica-
do um geocaching “saudá-
vel”, salvo raras excepções. 
Com a chegada dos smart-
phones com GPSr integra-
do, e mais tarde com planos 
de dados móveis acessíveis 
passou a ser possível fa-
zer geocaching “in loco” ou 

seja, em qualquer lugar e a 
qualquer hora. No meu caso 
isto também está ligado ao 
facto de nunca ter sido Pre-
mium Member, por opção, 
por considerar que não há 
interesse da minha parte 
em usufruir de ferramentas 
pagas a uma empresa com 
a qual não concordo na for-
ma de gerir o seu “parque 
de activos”, as caches e os 
geocachers. Mas isso são 
outras conversas.
Quanto aos containers, aí 
o tema já é outro. Quem 
me conhece sabe que sou 
defensor do geocaching de 
Local, não do geocaching de 
local ou de Container. Para 
mim, containers elaborados 
e trabalhados, que têm luzi-
nhas, fechaduras tipo cofre 
de banco ou quebra-cabe-
ças para os abrir, ou traba-
lhados como se de obras 
de arte se tratassem não 
são Geocaching mas sim 
Geobricolage, outra coisa 
diferente. É provável que a 
saturação dos Locais real-
mente bons e com a vonta-
de incontrolável que muitos 
têm de colocar caches (alia-
da à necessidade de se au-
topromoverem de alguma 
forma) a solução passou a 
ser dedicarem-se aos con-
tainers, quer elaborados, 
quer trabalhados. Os pri-
meiros são aqueles cheios 
de truques e manhas, os 
segundos são aqueles to-
dos pipis que se estragam 
nas primeiras chuvadas de 
inverno, cheios de pinturas 
e corações e diabo a sete, 
ambos normalmente du-
ram entre 3 meses a um 
ano. São as chamadas ca-
ches “a prazo”, que tal como 
os bancos dão retornos in-
teressantes ao fim de um 
período de tempo definido, 
aqui o “retorno” vem nor-
malmente por altura dos 
prémios da moda.
Se eu também podia ir por 
aí? Podia, mas não era a 

“Gostaria de ver muito mais empenho da comunidade em 
ajudar a manter as (boas) caches existentes, ajudando nas 

manutenções das que precisam em vez de passar por elas e só 
colocarem logs a avisarem que precisam de manutenção...”
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mesma coisa. Há uma linha 
que separa o Bom do Mau, 
pois isto anda tudo ligado. 
Podia ser um mix de frases 
feitas mas encaixa na per-
feição neste tema. Tenho 
de facto possibilidade de 
fazer umas coisas engraça-
das, tenho até ideias, tenho 
materiais e ferramentas, 
mas não quero. Para mim 
há muito que a Grounds-
peak devia ter “separado 
as águas”, geocaching de 
Natureza e de História para 
um lado (a vertente turística 
e outdoor por assim dizer) 
e geocaching Urbano para 
outro lado (a vertente dos 
Enigmas, Wherigos, Let-
ter’s, Chalenges, Eventos, 
PTs, etc.. e, containers ela-
borados), pois hoje qualquer 
pessoa é geocacher, não que 
isso seja mau, muito pelo 
contrário, mas o “ser geo-
cacher” perdeu o significado 
que tinha. O geocaching é o 
Tampax dos tempos moder-
nos, com ele também po-
demos fazer tudo, patinar, 
andar a cavalo, nadar, etc…
quem não se lembra desta 
anedota? Olha, aqui encaixa 
na perfeição. Mas já lá va-
mos…
Portanto, não me dedico ao 
geobricolage por opção, sal-
vo raras excepções onde se 
tem que adoptar um deter-
minado container a um de-
terminado local ou onde há 
um objectivo definido para 
tal. Fora isso prefiro os con-
tainers estanques, discretos 
mas duradouros.
GM - Por outro lado, o que 
não te faltam são caches 
nos confins das santas ter-
rinhas, para lá do sol pos-
to!!! Este tipo de colocação 
é planeado, ou é de oca-
sião? Acabas por acaso por 
passar num daqueles sítios 
que nos mostras e pensas, 
“Épa!!! TEM de haver uma 
cache aqui!”! Tens usual-
mente material contigo 
para este efeito?
CC - Sim, com as minhas 
frequentes viagens pelo 

país vou descobrindo ver-
dadeiros tesouros (os tais 
Locais) que devido ao seu 
isolamento ainda não foram 
fustigados por caches em 
barda. Durante muitos anos 
fui planeando as caches que 
fui colocando, sempre com 
antecedência. É muito mui-
to raro colocar uma cache 
na hora, sem primeiro veri-
ficar se existe alguma coisa 
nas imediações, publicada 
ou por publicar, e sem sa-
ber informações concretas 
e fiáveis sobre o local em 
questão.
Desde há muito que passei 
a colocar caches preferen-
cialmente em locais assim, 
longe, e hoje tenho caches 
em quase todos os distritos, 
muitas perto da raia, onde 
por norma não há “tráfego” 
de geocachers e onde ain-
da há muito por descobrir. 
Muitos dizem por aí que o 
“o país está saturado de ca-
ches”, mentira. Está satura-
do sim nos centros urbanos, 
no litoral, onde a maioria 
dos geocachers habita e ca-
cha, porque no interior ainda 
há muitos locais interessan-
tes para colocar caches, fe-
lizmente. É aí que concentro 
os meus esforços.
O material que tenho ha-
bitualmente comigo (e não 
é pouco) é essencialmente 
para manutenções. Relem-
bro que ainda entre 2013 e 
2014 realizei em conjunto 
com o MAntunes um Plano 
Nacional de Manutenções 
a todas as nossas caches, 
para “puxar o lustro” a todas 
elas e dar-lhes os mimos 
que precisavam. Este Pla-
no acaba por estar sempre 
em acção, pois há sempre 
uma ou outra que precisa de 
manutenção, e vamos me-
lhorando cada cache no que 
podemos.

O Organizador de Eventos,
GM - Foste pioneiro em 
várias coisas relacionadas 

com esta nossa actividade… 
Organizador de Eventos é 
uma delas... o que te levou 
a tal? Conviver com pes-
soas que não altura eram 
tão poucas e que de certeza 
não se conheciam de lado 
nenhum?!
CC - Como disse logo ao iní-
cio, tive o privilégio de ter 
participado no 2º evento 
que ocorreu em Portugal, 
em Maio de 2003, e em to-
dos os seguintes que acon-
teceram no país até 2005. 
O bichinho ficou daí. Logo 
após ter participado no 2º 
Encontro Nacional (éra-
mos um grupinho de malu-
quinhos dos GPSr a correr 
em Monsanto… nada a ver 
com os eventos de hoje) fui 
co-autor com o dfelix do 
3º evento que ocorreu em 
Portugal, no início de Junho 
de 2003. A partir daí estive 
no 1º CITO que ocorreu em 
Portugal (nota do editor - 1st 
CITO Event in Portugal [Sintra] 
[GCHQH4]), depois fui o or-
ganizador dos 2º e 3º que se 
realizaram, e dei uma mão-
zinha no 4º. Já no que toca a 
Eventos, relembro que fui co
-autor do GnE (Geocaching 
na Escola) em 2005 e 2006, 
e organizei um workshop 
para novos geocachers em 
2007, o primeiro oficial, en-
tre outros eventos. Ainda em 
2006, uma troca de prendas 
original em Monsanto, as-
sim como a participação no 
1º Geomagusto (penso que 
o 1º evento a Norte), e no 1º 
evento de Coimbra. E pelo 
meio dezenas de participa-
ções em eventos na zona 
de Lisboa. Posso dizer que 
até 2008 terei ido à grande 
maioria dos eventos que se 
realizaram em Portugal.
Aqui pelo meio quero desta-
car o evento (não oficial) que 
se repete há mais de 130 
edições, todos os meses 
ininterruptamente desde 
Maio de 2003, o Meetup de 
Lisboa. Este foi desde o iní-
cio o ponto de encontro por 
excelência dos geocachers 

de Lisboa (e não só), mais 
importante que os even-
tos oficiais foi aqui que se 
criaram laços de amizade, 
debateram ideias impor-
tantes para o geocaching 
nacional, surgiram ideias 
para grandes caches, gran-
des eventos, se inventaram 
ferramentas e aprimoraram 
outras. Relembro que não 
devemos esquecer que tudo 
o que temos hoje se deve ao 
que aconteceu no passado e 
que se hoje temos tanto de-
vemos ao trabalho de outros 
durante os últimos 14 anos. 
Pessoalmente gostava de 
ver este meetup mais aca-
rinhado pela comunidade (já 
agora este encontro mensal 
realiza-se todas as segun-
das sexta-feira do mês, no 
Monumental do Saldanha, 
na zona da restauração), 
assim com o portal www.
geocaching-pt.net, pois foi 
ali que se desenhou muito 
do que somos hoje, e muitos 
dos que hoje chegam e que-
rem ajudar têm lá uma porta 
aberta para isso mesmo.
Voltando aos eventos, para 
isto contribuiu a minha veia 
de organizador de eventos e 
múltiplos contactos que fui 
reunindo ao longo dos anos. 
Era de facto terreno fértil 
e que estava por explorar. 
Havia “sede” de eventos, as 
pessoas queriam fazer coi-
sas em conjunto, e todas as 
ideias eram bem recebidas. 
Hoje, tal como as caches, 
também com a massifica-
ção dos eventos (há eventos 
para beber café, lanchar, ou 
comemorar o aniversário de 
alguém…) a maioria perdeu 
o interesse pelos mesmos, 
pois a qualidade destes bai-
xou muito em média. Tudo o 
que é demais enjoa, nunca 
ouviram dizer?
GM - Neste campo, con-
tinuas a participar na or-
ganização de alguns dos 
mais famosos. Lembro-me 
por exemplo dos “Let’s 
Talk About Earthcaching...”, 
“Let’s TalkAbout..Geoca-

“não me dedico ao geobricolage por opção, salvo raras excepções 
onde se tem que adoptar um determinado container a um 

determinado local ou onde há um objectivo definido para tal.”
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ching! “ e da réentre nacio-
nal com a Geochurrascada 
de Montachique. Qual o ba-
lanço que fazes desta parte, 
a social, do teu geocaching? 
Continuas este tipo de par-
ticipação com o mesmo à 
vontade do primeiro dia? 
Como vês a evolução desta 
vertente, com eventos (qua-
se) todos os dias, e a toda 
a hora? O que achas de se 
(tentar) juntar 500 pessoas 
num evento? E 5000?
CC - Quanto a este tema 
são coisas diferentes. A 
Geochurrascada é o evento 
anual (que se repete todos 
os anos ininterruptamente) 
há mais tempo em Portugal, 
desde 2005 que se realiza, 
já vai para a 11ª edição, che-
gou a ter quase, quase 500 
participantes sem nunca ter 
chegado a ser mega, mas 
foi durante anos “o” evento, 
aquele que é ainda consi-
derado por muitos a “reen-
tré” nacional da temporada 
anual de geocaching após 
a pausa das férias. Inicial-
mente foi uma organização 
do geocacher ppinheiro, e 
logo acarinhada pela comu-
nidade e pelo geocaching-pt.
net, que assegurou o evento 
durante alguns anos depois 
de o ppinheiro, por razões 
pessoais, o ter deixado de 
conseguir fazer, até que os 
Homens da Luta do Geoca-
ching o começaram a asse-
gurar (desde há 3 anos).
Devo ser o único geocacher 
que participou em todas 
as edições deste evento. 
É obra. Ano após ano dou 
o meu contributo, agora 
de uma forma muito mais 
proactiva que antes, e penso 
que a comunidade agradece 
o nosso esforço, retribuin-
do com a sua presença ano 
após ano no Parque do Ca-
beço de Montachique em 
Loures, algures em Setem-
bro. Aqui o meu contributo é 
com a finalidade de manter 
este evento vivo e assim 
será enquanto me for pos-
sível.
Quanto aos eventos da sé-
rie “Let’s Talk About..”, a ideia 
original surgiu da vonta-
de de juntar os geocacher 
numa sala para debater e 

falar sobre as coisas sérias 
do geocaching mas de for-
ma descontraída. Em 2011 
já se fazia sentir a neces-
sidade de eventos “sérios”, 
pois já aí se notava que co-
meçavam a aparecer de-
masiados eventos (se era 
assim há 4 anos imaginem 
o que sentem os mais anti-
gos agora…), e com o apoio 
de outros 3 geocachers e do 
GeoPT conseguimos realizar 
aquele que considero o meu 
melhor evento, em Fevereiro 
de 2012 no centro de Portu-
gal (nota do editor - Return to 
V.de Rei - Let’s Talk About..Geo-
caching! [GC3BF1Q]), no mes-
mo local e 10 anos depois do 
1º evento que se realizou em 
Portugal, Vila de Rei.
Depois, repliquei a ideia 
para o Earthcaching, em 
Estremoz, por duas vezes, 
aproveitando as condições 
espectaculares que nos fo-
ram oferecidas, mas com 
uma modesta participação. 
Depois abandonei a realiza-
ção de eventos, mas sem-
pre com a esperança de 
conseguir fazer algo como 
uma reedição do “Let’s Talk 
About…” mas faltam os 
apoios sociais e motivação 
para tal.
De resto, continuo a partici-
par em eventos, mas muito 
mais modestamente que 
antes. Agora, tal como nas 
caches, também os escolhos 
a dedo. Se quiser beber um 
café ou lanchar não preci-
so de marcar um evento de 
geocaching para isso, sem-
pre achei que os eventos de 
geocaching eram exclusiva-
mente para fazer algo rela-
cionado com geocaching.
Vejo com muita apreensão 
a tendência que os eventos 
estão a ter, não me identifico 
com a maioria e temo que a 
banalização dos mesmos os 
descredibilize de tal manei-
ra que a médio prazo sejam 
abandonados por cá como 
maneira de juntar geoca-
chers e passem a ser uma 
maneira de juntar amigos, 
apenas isso.
Megas e Gigas é algo que 
também pouco me diz. Não 
gosto de multidões e não 
gosto de eventos onde não 

se consegue confraternizar 
com todos os presentes. 
Penso que um número a 
rondar as 50 pessoas seja o 
limite máximo para se con-
seguir interagir entre todos. 
Acima disso é impossível.

O Companheiro,
GM - Sabendo a influência 
que as companhias costu-
mam ter no arranque des-
ta actividade, quem foram 
os teus primeiros compa-
nheiros de aventuras? Con-
tinuam activos no geoca-
ching?
CC - Já referi o BTRodrigues 
como um dos primeiros e o 
principal responsável por 
estar hoje aqui, mas para 
além dele outros nomes me 
acompanharam (ou acom-
panhei), como o dfelix (que 
depois abandonou para se 
dedicar a outras actividades 
como o motociclismo ou o 
voo em parapente), MAntu-
nes (que sempre foi e con-
tinua a ser a minha referên-
cia no geocaching), Bargão 
Henriques, MCA, Rifkindsss, 
Portelada, Lynx Pardinus, 
entre tantos outros. A maio-
ria ainda anda por aí, mas al-
guns ganharam juízo e abri-
ram os seus horizontes para 
fazer outras actividades, 
mais livres das “massas”,

GM - E no “Agora”, como 
encaras esta questão? És 
preferencialmente uma 
pessoa que gosta de fazer 
geocaching sozinha ou nem 
por isso? É-te indiferente? A 
ocasião faz o Geocaching?
CC - Prefiro fazer geocaching 
sozinho por várias razões, 
mas também há caches que 
gosto de fazer com compa-
nhia específica, e neste caso 
com grupos restritos, mais 
que 4 ou 5 pessoas já é uma 
multidão, especialmente em 
caminhadas longas ou muito 
técnicas.
Mas a principal razão para 
fazer geocaching sozinho 
é o tempo. Normalmente 
quando tempo para fazer 
geocaching é quando es-
tou sozinho, nas viagens de 

trabalho, e é quando estou 
também em novos locais, 
onde uso o geocaching para 
conhecer melhor os tesou-
ros escondidos das zonas 
por onde passo. Pontual-
mente tenho companhia 
para cachar e cada vez mais 
sinto que são os outros que 
me puxam para ir fazer uma 
cache.
GM - “Os homens da Luta” 
é um projecto com alguns 
nomes do geocaching na-
cional. 
Quem são e porque se jun-
taram nesta “luta”?
CC - Ao longo dos anos fo-
ram surgindo diversas “fi-
guras” mais ou menos reais 
para “abanar” o panorama 
nacional, mas estes Homens 
da Luta do Geocaching sur-
giram, claro está, como um 
“encore” dos verdadeiros 
Homens da Luta, usando 
o mote do “estado actual” 
do geocaching nacional 
para dizer umas verdades 
pelo meio de umas frases 
mais ou menos sérias. Um 
dia lembrei-me de pegar 
na ideia, desafiei o vsergio, 
o btrodrigues e o mtrevas 
para fazer algo nesta temá-
tica e depois de atribuídos 
os papéis aos protagonistas 
criámos os textos, pegan-
do em temas polémicos da 
actualidade (na altura era o 
desaparecimento das geo-
coins das caches) e fizemos 
uns vídeos com vários sket-
ches, que teve alguma acei-
tação. Sem roçar a politiqui-
ce e sem ofender ninguém, e 
vivendo da imaginação dos 
protagonistas fomos fazen-
do umas coisas para abanar 
o panorama nacional, mas 
nem sempre se consegue 
fazer tudo o que se quer e 
o tempo cada vez menos dá 
para tudo. Enquanto houver 
vontade e disponibilidade os 
Homens da Luta do Geoca-
ching vão lutar Por Um Geo-
caching Melhor! 
GM - Ocasionalmente (uma 
vez por ano?) aparecem/
apareciam registos de gran-
des passeatas. Lembro-
me de algumas sob o tema 
“Expedicionários”. Podes 
falar um pouco sobre isso? 
Qual a génese deste tipo de 



GEO
MAG.

82

Abril 2015  - EDiÇÃO 14

aventuras? É isso “O” geo-
caching?
CC - Sim, é esse “o meu” 
geocaching, por assim di-
zer, embora cada vez o faça 
menos.
Os Expedicionários surgi-
ram quando um grupo de 
3 e depois de 4 geocachers 
se juntaram para ir uma vez 
por ano, no Outono, ao Ge-
rês, fazer umas caminha-
das pelas poucas (e boas) 
caches que existiam por 
lá na altura, isto em 2004, 
2005 e 2006. Esses 4 eram 
eu, o MAntunes, o Bargão 
Henriques e o MCA. Depois 
começaram a juntar-se 
outros, como a Silvana ou 
o Sagitário, e o grupo tem 
agora mais de 15 geoca-
chers, que alargaram as 
suas Expedições para ou-
tros pontos do país, como 
Montesinho, Serra da Es-
trela ou a fronteira de Mar-
vão, sempre em caminha-
das anuais. Continuamos 
a realizar pontualmente as 
nossas caminhadas, mas já 
não como antes, a disponi-
bilidade já não é o que era. 
Mas recordo esses momen-
tos como dos melhores de 
geocaching que tive!
GM (Rui Duarte) - Aos geo-
cachers mais atentos ao 
que se escreve nos fóruns 
e afins, não será novida-
de que és “A” pessoa que 
mais influenciou a maneira 
como encaro este hobbie, 
principalmente na prespec-
tiva de “Finder”, com um já 
mais que referido email 
que me enviaste quando 
tentei passar um DNF por 
Found na tua Alto da Pena, 
quando me iniciei. O que te 
passa pela cabeça quando 
recebes “Founds” e afins 
do género desse meu?
CC - Infelizmente hoje vejo 
os logs que recebo nas mi-
nhas caches mas não lhes 
dou a devida atenção. Se 
por um lado é bom ter ca-
ches em locais remotos 
pois isso implica que rece-
bo poucos logs e que con-
sigo ver todos os logs que 
recebo, por outro a maioria 
dos que recebo são pouco 
mais que nada. Alguns sei 
que são falsos, e sempre 

que possível confronto essa 
realidade com quem o faz, e 
não são raras as vezes que 
me deparo com geocachers 
que agem de determinada 
forma por acharem que es-
tão a agir correctamente, e 
muitas vezes não o sabem 
de todo.
Infelizmente não está só 
nas nossas mãos filtrar e 
tratar estas situações, a fal-
ta da Groundspeak em as-
sumir um papel interventivo 
e regulador, de forma activa 
da actividade, faz com que 
estas situações se multi-
pliquem. Se a Groundspeak 
tem uma atitude passiva 
em relação ao que se passa 
no mundo do geocaching, a 
da maioria dos geocachers 
não é melhor: muitos não 
só são passivos, como ego-
cêntricos e assobiam para 
o lado quando encontram 
algo que não está correc-
to para não se chatearem; 
“desde que não atrapalhe o 
meu geocaching os outros 
podem fazer o que quiserem” 
é o pensamento que predo-
mina. Assim não vamos lá.
GM - Como encaras este 
papel de “tutor”, de orien-
tação de novos (e velhos) 
geocachers? Ficas satisfei-
to por poderes ajudar na 
“formação” de novos pra-
ticantes ou, pelo contrário, 
foges dessa, muitas vezes, 
ingrata tarefa?
CC - Já o fiz muitas vezes no 
passado, e se me pedirem 
ainda o faço, mas o auge 
dessa “veia” de tutor foi 
entre 2004 e 2009, como 
nos eventos Geocaching na 
Escola, que foram feitos de 
propósito para formar no-
vos geocachers. Nessa al-
tura haviam ainda poucos 
geocachers e havia muito 
espaço para colocar caches 
e não se sentia nenhum si-
nal de massificação, como 
se veio a sentir após 2008.
Curiosamente em deter-
minada altura, nos meus 
tempos de solteiro, cheguei 
a ter fama de ser o “tutor” 
de tudo o que eram geoca-
chers raparigas solteiras… 
obviamente falso! ☺
Mas sim, fico contente de 
poder ajudar a passar a in-

formação que considero 
útil e necessária para se 
ser geocacher, embora hoje 
ache que é um trabalho in-
glório pois as influências a 
que os novos geocachers 
estão sujeitos são muito 
mais “apetecíveis” e inte-
ressantes (embora más) do 
que qualquer apoio que eu 
possa dar.
O Homem,
GM - O Geocaching tornou-
se uma actividade para to-
dos os gostos. Há os que 
gostam da aventura, do 
companheirismo, da na-
tureza, há também os que 
se apreciam os números, 
a quantidade, as estatísti-
cas… Como geocacher, em 
que “grupo” te inseres?
CC - Pois, esse é “o” pro-
blema, como já disse lá 
atrás hoje o geocaching dá 
para tudo, todos o fazem, 
todos o conhecem, todos 
sabem como funciona, to-
dos o querem fazer. Não é 
que tenha algo contra al-
guém, mas preferia quando 
era uma actividade (muito) 
restrita, quando prefería-
mos não ter que explicar a 
ninguém o que era o geoca-
ching para não nos chama-
rem malucos, quando eram 
só informáticos, amantes 
da natureza e dos des-
portos aventura a fazê-lo, 
quando havia respeito e 
todos se conheciam, quan-
do tínhamos a certeza que 
qualquer cache que esco-
lhesse-mos iria ser um mo-
mento bem passado, quan-
do não haviam rivalidades, 
invejas, objectivos pessoais 
ridículos. 
Claramente me insiro no 
grupo de geocachers que 
prefere o contacto com a 
Natureza ou com a História, 
dando preferência ao Local. 
GM - Sempre foste aven-
tureiro. A natureza, a adre-
nalina e o risco fazem parte 
de ti. Agora aos 36 anos, 
não sentes que outros va-
lores se elevam, e te fazem 
ponderar se valerá a pena 
correr tais riscos?
CC - É verdade, já fiz mui-
tas coisas arriscadas, mes-
mo no geocaching, mas 

claramente cada vez corro 
menos riscos. A saúde já 
não é o que era, o tempo é 
curto e as responsabilida-
des imensas, não se pode 
ser inconsciente. Qualquer 
movimento que se dê deve 
ser ponderado sempre que 
possível, e nunca agir por 
impulso, só porque sim. O 
mais provável é que cada 
vez adopte uma postura 
mais discreta, quer no geo-
caching quer no restante 
e com o passar do tempo 
tudo isso se diluirá.
GM - És um homem dos 7 
ofícios, em que o Geoca-
ching é uma pequena par-
cela na tua vida. Conta-nos 
um pouco sobre os teus ou-
tros hobbies.
CC - Ui, não são assim tan-
tos hobbies, mas os ofícios 
sim. Infelizmente o traba-
lho, seja o profissional seja 
o pessoal passou a ser o 
meu principal hobbie, hoje 
passo mais de 12h por dia 
ocupado com assuntos re-
lacionados com trabalho, o 
lazer (onde o geocaching se 
encaixa, isto no meu caso, 
porque há aí geocachers 
que parece que vivem disto 
e para isto) passou para um 
plano muito distante e cur-
to… é uma questão de tem-
po até algo ter que ser feito 
em relação a isso. 
Aqui os “ofícios” confun-
dem-se com o facto de ter 
condições para criar contai-
ners elaborados, mas como 
já o disse não o pretendo 
fazer.
Será do conhecimento de 
alguns que um dos meus 
principais hobbies é a Es-
peleologia, que, infelizmen-
te, está posta de parte, tal 
como em grande medida o 
geocaching. Pode ser que 
um dia volte, mas tenho 
pouca esperança que isso 
aconteca… tal como a cor-
rida ou o BTT. Agora ocupo 
mais tempo com a jardina-
gem, por exemplo.
GM - És um marido, che-
fe de família e pai de uma 
bela menina, que é a luz 
dos teus olhos. Como con-
segues conciliar tudo isto 
com o Geocaching? 
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CC - Meus caros, são coisas 
incompatíveis. É a principal 
razão do meu afastamento 
dos meus principais hob-
bies, como no caso do geo-
caching. Mas às vezes até 
dou graças por isso, porque 
vejo cada coisa por aí que 
agradeço estar ausente….

Falemos agora um pouco 
do estado da nação, 
GM - És Geocacher há 12 
anos. É inevitável que exis-
tam mudanças do Geoca-
ching de “antigamente” 
para o Geocaching “moder-
no”. Conseguiste adaptar-
te a toda esta “restrutura-
ção”? 
CC - Sim, existiram muitas 
mudanças e vão continuar a 
existir. É normal que os mais 
velhos não concordem com 
as mudanças, e os mais no-
vos que agora implemen-
tam essas mudanças daqui 
a 12 anos também não vão 
gostar das mudanças que 
os novos dessa altura irão 
implementar, é assim mes-
mo e é normal.
Pessoalmente não me 
adaptei como gostaria por-
que considero que as mu-
danças fizeram a actividade 
se desviar muito do que eu 
gostava quando aqui che-
guei. 
Desde há muito que surgiu 
por aí uma corrente colando 
à minha pessoa a imagem 
de “Velho do Restelo” e de 
representante do “antiga-
mente é que era”, de uma 
forma depreciativa e por 
vezes até insultuosa. Penso 
que os que defendem essas 
teorias (uma mão cheia de 
geocachers, praticamen-
te todos identificados) se 
preocupam ou se sentem 
mais ameaçados com isto 
que eu com eles. Infeliz-
mente até muitas vezes 
vem das pessoas que se 
dizem a favor da total liber-
dade de expressão, mas o 
que se verifica é que afinal 
só há liberdade de expres-
são se concordarmos com 
eles. Enfim, nada de novo, 
mas gostava de clarificar 
o seguinte: de facto exis-
tem muitas coisas com as 

quais não concordo e se 
for necessário digo a minha 
opinião sobre determinado 
tema, isso não significa que 
defenda que agora é pior do 
que era antes, mas apenas 
que é diferente. Todos sa-
bemos que como em tudo 
na vida quando há mudan-
ças há coisas que melho-
ram e outras que pioram, 
depende dos pontos de vis-
ta e da forma relativa como 
vemos essas mudanças. 
É certo que existe uma vi-
são fechada e muito virada 
para dentro da comunidade 
geocacher, mas sei de mui-
tos casos que são verdadei-
ras mentes abertas e que 
são capazes de ver “out of 
the box”, conseguem ver as 
oportunidades e alterna-
tivas quando elas surgem. 
Vejo a “nata” do geocaching 
nacional a precisar de uma 
limpeza profunda.
GM - Apesar de não ve-
res todas estas mudanças 
com bons olhos, consegues 
manter-te activo no Geoca-
ching. O que ainda te moti-
va para continuar?
CC - Lá está, estão só a rela-
tivizar o lado negativo. Nem 
tudo está pior, há coisas 
que estão melhores, em-
bora agora não esteja a ver 
quais… mas o que me mo-
tiva para continuar é ainda 
existir uma série de oportu-
nidades e pessoas que me-
recem todo o meu respeito 
e dedicação, quando isso se 
esgotar tomarei as medidas 
que achar oportunas.
GM - Antigamente “o Local 
era tudo”, agora “tudo é Lo-
cal”. O que achas que acon-
teceu? Esgotaram-se os 
Locais WOW e é necessário 
ir abrindo o leque do que é 
suficientemente interes-
sante para se referenciar?
CC - Isso, basicamente. A 
massificação refere-se ao 
número de geocachers e de 
visibilidade do geocaching 
na sociedade mas também 
o facto de se banalizar o 
factor surpresa quando se 
procura uma cache. Hoje 
quando andas nos locais 
abrangidos pelas “massas” 
dás por ti a apostar se a 
próxima cache do PT novo 

que saiu e estás agora a fa-
zer (nem sabes bem porque 
o estás a fazer, mas porque 
agora é moda vais fazer 
também…) é um Compal 
Essencial metido numa pa-
ragem de autocarro ou um 
nano magnética presa a um 
sinal de trânsito. Quando 
o teu geocaching chega a 
isto é porque está na hora 
de pegares num meio de 
transporte e saíres da tua 
zona de conforto, ir até ao 
interior, visitar as Aldeias 
Históricas, as caches da raia 
ou à volta da Barragem de 
Alqueva, só para dar alguns 
exemplos. Acredita que vais 
descobrir que se nos cen-
tros urbanos “tudo é local” 
no interior despovoado “o 
Local ainda é tudo”.
GM - Achas que a massifi-
cação irá fazer a actividade 
implodir ou antes pelo con-
trário, é necessário alimen-
tar o hobbie com sangue 
fresco e renovado para a 
normal evolução das coi-
sas?
CC - É uma questão de tem-
po até a actividade implodir 

ou se fundir com outra ver-
tente tecnológica qualquer 
que entretanto surja. O 
modelo que a Groundspeak 
insiste em usar do “viver 
intensamente e ganhar tudo 
hoje” vai levar ao enfarta-
mento e à descredibiliza-
ção da actividade. Eles não 
percebem que a “magia” do 
geocaching residia em ser 
algo mais ou menos “ilegal”, 
desconhecido e despercebi-
do. Quando tu tens toda a 
gente à tua volta a saber o 
que é, onde estão as caches 
e que tu também és, que 
pica te dá? E se for pela his-
tória dos eventos e compa-
nheirismo volto a dizer, não 

são precisos eventos para ir 
comer pizza ou beber umas 
ginjinhas.
GM - Falando em massifi-
cação… com mais e mais 
geocachers, e mais e mais 
geocaches, é natural que 
haja também cada vez mais 
conflitos. Como achas que 
estamos de Regulação? 
Achas que a figura do Revi-
sor devia ter outro tipo de 
influência, poder ou inter-
venção? 
CC - É mais do mesmo, 
mais chover no molhado. O 
exemplo vem de cima, se a 
Groundspeak não se preo-
cupa com isso, de que vale 
os revisores ou outras en-
tidades se preocuparem? A 
massificação significa para 
a Groundspeak mais encaixe 
financeiro, mais movimen-
to, uma base de dados mais 
valiosa.
Por exemplo, não deveria 
ser a GS a ditar as regras 
sobre por exemplo os fou-
nds nas próprias caches ou 
duplicados, em vez de ser 
a comunidade a tecer opi-
niões sobre o tema? Não era 

mais simples se as regras 
fossem claras e conheci-
das por todos? Não era bem 
melhor que a GS dedicasse 
mais tempo a comunicar 
com os seus utilizadores e 
clientes em vez de perder 
tempo com souvenir’s?
A regulação não existe, pon-
to. Existem as guidelines 
que são interpretadas como 
for mais conveniente, pois 
têm que ser flexíveis para 
os vários países as adap-
tarem conforme convier. O 
ideal era a GS “franchisar” 
a actividade para cada país 
e as regras e a gestão de-
viam ser feitas país a país. A 
casa-mãe ficaria só com os 

“Desde há muito que 
surgiu por aí uma corrente 
colando à minha pessoa 
a imagem de “Velho do 
Restelo” de uma forma 
depreciativa e por vezes até 
insultuosa.”
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“royalties”. Os revisores de-
viam ser funcionários da GS 
Portugal e todos os geoca-
chers deviam ter um registo 
rigoroso, formação, etc.
Era importante haver uma 
figura jurídica do geocaching 
nacional, sempre defendi 
isso. Ou se bem que este 
mundo em que vivemos se 
torna global ou então vol-
tamos a ter fronteiras para 
tudo. Termos algumas coi-
sas globalizadas e outras 
não cria muitas situações de 
injustiça e desequilíbrio.
GM - Numa altura que tudo 
se discute na praça pública, 
graças aos Fóruns e às Re-
des Sociais, o que pensas 
sobre essas plataformas e o 
uso que lhes damos? 
CC - São neste momento o 
ponto privilegiado de con-
tacto entre geocachers. É 
nas redes sociais e nos fó-
runs que dizem o que lhes 
vai na alma, mas depois nos 
eventos que combinam para 
ir fazer PTs e beber uns co-
pos são uns amigalhaços e 
dão palmadinhas nas cos-
tas. Não estamos a saber 
tirar partido das ferramen-
tas que temos disponíveis 
e vejo duas realidades: por 
um lado as redes sociais são 
onde se concentram mais 
geocachers e onde estes se 
sentem mais desapoiados, 
pela falta de informação que 
existe pois não há quem se 
responsabilize em Portu-
gal por o fazer; por outro os 
portais e respectivos fóruns 
não são mais que pontos de 
encontro de grupos de ami-
gos que têm interesses em 
comum e onde a maioria vai 
buscar ferramentas e da-
dos para usar sem dizer um 
“obrigado”. É verdade que 
há coisas boas, mas since-
ramente as más são mais e 
mais fortes, embora este-
jam ocultas.
GM - Julgas que teríamos 
algo a ganhar neste campo 
(regulação) com o apareci-
mento de uma verdadeira 
A.N.G. (Associação Nacio-
nal de Geocaching)? Algo ou 
alguém que nos ajudasse e 
interviesse, nomeadamente 
no contacto com entidades 
publicas (ICNF e Autarquias, 

por exemplo)? Lembro-me 
de alguns casos relaciona-
dos com Colónias de Morce-
gos e sua protecção, com a 
colocação de novas caches 
na Mata do Bussaco, com 
as ZPTs da Arrábida, etc. Ter 
alguém reconhecido pela 
própria comunidade seria 
uma mais-valia? 
CC - Claro que sim, ando há 
anos a dizer isso. Ao fim de 
14 anos ainda não houve 
ninguém com coragem e 
vontade de o fazer, acredi-
to que porque 99,9% vê isto 
com uma brincadeira, uma 
forma de passar o tempo, e 
quando dá chatice assobiam 
para o lado. 
Esses 99,9% são na maioria 
daqueles que não querem 
levar nada disto a sério mas 
depois vão encher os está-
dios de futebol, os recintos 
dos festivais e os centros 
comerciais na época do Na-
tal, ou seja, são influenciá-
veis. Falta o elemento in-
fluenciador que pegue nessa 
associação, a crie e mova as 
pessoas à volta dela. Cer-
tamente muitos deixariam 
de ir para os estádios, con-
certos e centros comerciais 
para vestir a camisola de 
uma actividade de que (ain-
da) gostam.
Já por dezenas de vezes foi 
necessário um interlocutor 
com o ICNF, GNR, câma-
ras municipais, juntas de 
freguesias, colectividades, 
entre outros, e a pergunta 
é sempre a mesma: “com 
quem podemos falar? Onde 
é vossa sede?” Já estão a ver 
a resposta não é? Tenho fei-
to algumas pontes ao longo 
dos últimos anos, mas cada 
vez me revejo menos como 
geocacher da forma como é 
visto hoje, pelo que não que-
ro que quando me abordam 
me olhem como o tipo que 
anda a invadir propriedade 
privada, a não respeitar pla-
cas e tabuletas, a olhar de 
lado para as entidades ofi-
ciais e a ser até arrogante e 
mal educado para algumas 
delas, como já alguns geo-
cachers o foram para algu-
mas delas. Prefiro manter 
a minha convicção e deixar 
vincado quais são os meus 
ideiais e princípios, que mui-

tas vezes entram em con-
flito com os dos restantes 
geocachers. 
Se alguma vez alguém de-
cidir arrancar com os traba-
lhos para criar tal entidade 
que me contacte que terei 
todo o gosto em ajudar. 
Sempre estive ligado ao as-
sociativismo e sei dar valor 
às vantagens que daí vêm. 
Era melhor para todos, mes-
mo para aqueles que quere 
continuar a ser livres e sem 
qualquer vínculo a qualquer 
entidade oficial.

Prémios… Stats e Status,
GM - Uma das iniciativas 
que mais tem dado falar ao 
longo dos últimos anos tem 
sido a dos Prémios GPS, a 
entrega de prémios ás cha-
madas de “Melhores do 
Ano”. Sei que estás atento 
a este fenómeno. O que te 
apraz opinar sobre o tema?
CC - Bem, muito teria para 
dizer mas estes não são os 
prémios para eleger as “me-
lhores do ano” mas sim as 
“melhores do ano para um 
grupo muito restrito de pes-
soas que depois acaba por in-
fluenciar a opinião de uma lar-
ga maioria dos restantes”, era 
assim que lhes chamaria.
Não vale a pena opinar, mas 
vale a pena dizer que de fac-
to o seu peso na forma como 
se faz geocaching hoje é 
enorme. São notórias as ca-
ches que saem a pensar nos 
prémios, os geocachers que 
se derretem com o tema, e 
que a marca do Prémios GPS 
tem um peso enorme.
De facto tenho estado aten-
to desde sempre a este 
tema, mas afastei-me da 
discussão quando vi que 
a teimosia em manter um 
modelo que pode e deve ser 
afinado era inquebrável. Ad-
miro os que todos os anos 
continuam a insistir em dar 
sugestões e opiniões, pois 
parecem que não percebem 
que estão a falar com um 
muro…de betão.
Vejo aspectos positivos na 
iniciativa, a começar pela 

mobilização que promove, o 
que só prova que se houver 
uma entidade agregadora se 
conseguia fazer muito. Entre 
tantos milhares de geoca-
chers há todo o tipo de pro-
fissionais, todo o tipo de vo-
cações, contactos, pessoas 
influentes. Também é positi-
vo a motivação que dá a uma 
franja dos geocachers, mas 
infelizmente os seus esfor-
ços estão direccionados para 
criar caches de “Favorito fá-
cil”, nomeadamente caches 
de container e onde o Local 
não tem tanta importância 
assim. Felizmente ainda são 
nomeadas muitas caches de 
Local, mas é muito difícil es-
tas se imporem face às ou-
tras. Também aqui urge criar 
uma separação clara, não se 
pode meter no mesmo saco 
de votos caches de contai-
ner e local, mesmo sendo do 
mesmo distrito. Eu sei que 
não é fácil implementar isso, 
e que não se podem dar 50 
prémios diferentes, mas por 
uma questão de justiça e 
destaque às caches menos 
visitadas que não conse-
guem obter massa crítica e 
por isso ficam fora dos holo-
fotes. Olha o exemplo da La 
Ruta de Los Tuneles, se fos-
se criada hoje seria remeti-
da para o desconhecimento, 
pois o geocachers mal saem 
as nomeações direcionam 
as suas caçadas para caches 
nomeadas esquecendo as 
outras. Ora, esta cache está 
longe dos circuitos habituais 
de geocachers, dificilmente 
seria visitada no curto espa-
ço de tempo, logo não seria 
favoritada e logo não seria 
nomeada. Seria mais uma 
eremita perdida mas que 
arranca sorrisos aos poucos 
sortudos que decidem visi-
tar estas caches longínquas. 
É apenas um exemplo, mas 
acho que serve para expli-
car claramente as votações 
deviam ser dois anos depois 
e não no ano seguinte. Por 
exemplo, agora devíamos 
estar a votar nas caches 
publicadas em 2013. Isto 
teriam duas grandes van-
tagens, permitiria que ca-
ches mais remotas tivessem 
massa critica para serem 
apanhadas nas fórmulas e 
filtraria as caches “a prazo”, 
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aquelas que duram poucos 
meses. Para mim uma cache 
só devia poder ser nomeada 
se estive no mínimo um ano 
activa (atenção, não é um 
ano de vida, é um ano acti-
va!), acabava-se esta histó-
ria das caches temporárias 
que são como já se disse por 
aí como as estrelas de rock, 
vivem intensamente mas vi-
vem pouco tempo, morrem 
cedo. 

GM - És da opinião de que 
têm sido os prémios os 
grandes impulsionadores 
para o aparecimento de 
geocaches super elabora-
das ou achas que era inevi-
tável, com o aparecimento 
de mais e mais geocacher e 
geocachers, que se ia enve-
redar por esse caminho?

CC - Os prémios têm sido 
influenciadores na forma 
como e quando se colocam 
determinadas caches, au-
mentando as expectativas 
de ano para ano, mas vai 
chegar a um ponto que tam-
bém isso se vai esgotar, se 
nada for feito para mudar, é 
uma questão de tempo.

Por isso defendi lá atrás a 
separação por tipos de geo-
caching, estão se a misturar 
nos mesmos prémios tipos 
de caches e de geocaching 
completamente diferentes. 
Deviam haver prémios para 
os containers e o geobrico-
lagem e outros para as ca-
ches de natureza, mas claro, 
isto só fazia sentido se hou-
vesse à cabeça uma divisão 
dos tipos de caches. Se a GS 
decidiu há muitos anos atrás 
acabar com as locationless 
e criou o Waymark, porque 
não faz o mesmo agora? 
A minha voz sozinha não 
consegue mudar nada mas 

se fossemos muitos com 
a mesma sugestão e com 
uma alternativa concreta 
para lhes apresentar talvez 
eles pelo menos nos ouvis-
sem, mas eu não acredito 
que mais alguém concorde 
comigo nesta matéria.

GM - Alterou de alguma 
maneira os teus hábitos na 
procura de caches? Orientas 
de alguma forma os teus 
objectivos num passeio 
para picares algumas des-
tas, assinaladas como Boas 
por (pelo menos) uma franja 
da comunidade?

CC - Sim, tenho feito desde 
sempre caches nomeadas, 
mas apenas até ao fim das 
votações, a partir daí não 
toco mais em caches do pré-
mios GPS até ao ano seguin-
te, já me chega apanhar ca-
ches que não me dizem nada 
durante 4 ou 5 meses.

Já o escrevi várias vezes, 
faço as caches nomeadas 
também para avaliar por-
que foi nomeada essa cache, 
porque terá sido apanhada 
na fórmula, o que tem ela 
de especial, e a maior parte 
das vezes o que vejo é que 
se enquadra no subtipo de 
geobricolage, logo não é o 
meu tipo de cache. Ou me-
lhor, não é uma geocache, é 
uma bricocache.

Eu faço questão de votar nas 
caches que realmente gosto 
(são poucas, é difícil esco-
lher por exemplo em 50 en-
contradas 10 que realmente 
queira votar, como aconte-
ceu em 2014) e quero com 
isso contribuir para diluir o 
fosso enorme entre os dois 
principais tipos de geoca-
ching que para mim existem. 
Pelo que me apercebo tenho 
conseguido mudar alguma 
coisa, por exemplo votando 

com a pontuação máxima 
nas caches de distritos com 
poucas visitas.

GM - Tu próprio foste eleito 
como um dos “Geocacher da 
Década”, tiveste uma mão 
cheia de caches nomeadas 
na edição original (a da Dé-
cada) e acabaste mesmo 
por ganhar o ano de 2008, 
com uma colocação a meia 
com o MAntunes. Como é 
ter-se este tipo de reconhe-
cimento dos teus pares? 

CC - Eu costumo dizer, a 
minha década já passou, 
foi essa, a que acabou em 
2010. Agora os tempos são 
outros, são pessoas novas, 
com novas ideias e gostos, 
deixemos esta década para 
elas. Agradeço muito todo 
o apoio demonstrado desde 
sempre, e retribuo, e quero 
que saibam que estou aqui 
para quem precisar. Essa 
nomeação foi uma “brinca-
deira que se tornou séria”, 
pois não estava a contar 
com isso na altura, mas de-
pois acabei por entrar na 
“corrida” fomentando a dis-
cussão através de um vídeo 
que produzi na altura como 
se fosse a minha “campanha 
eleitoral”. Há tantas manei-
ras de conseguir algo, basta 
que se arregace as mangas e 
se queira trabalhar.

Hoje se perguntarem a al-
guém o que foi isso do Geo-
cacher da Década achas que 
alguém sabe ou ainda se 
lembra. É passado pá, e os 
geocachers gostam pouco 
dessa palavra na sua maio-
ria.

GM - Agora, a pergunta fi-
nal:

Cláudio, alguma mensagem 
especial que gostarias de 
deixar aos geocachers? 

CC - Claro, quer deixar uma 
mensagem de força e co-
ragem aos novos (e não só) 
geocachers que quer por 
motivação quer por tempo 
disponível querem e podem 
fazer algo pelo geocaching 
nacional, que o façam p.f. 
Que tenham a força para 
conseguir fazer desta acti-
vidade algo respeitável, que 
todos se identifiquem e que 
seja mais homogéneo do 
que é hoje. Gostaria de daqui 
a um ano falar com alguém 
que me dissesse “valeu a 
pena lutar por um Geoca-
ching Melhor. Que não se-
jam só os Homens da Luta 
do Geocaching a chamar 
a atenção para o que está 
menos bem, que todos vós 
sejais os verdadeiros Luta-
dores e que façam coisas 
positivas. Ajudem os Por-
tais nacionais, o GeoPT e o 
geocaching-pt.net, que se 
juntem em comunidades or-
ganizadas e façam sensibi-
lização da restante comuni-
dade. Aproveitem o exemplo 
dos que já cá estão há mais 
tempo e sejam humildes e 
voluntários. É que eu já es-
tou a ficar velho e cansado, 
0 tempo passa e o relógio 
não pára, todos ficamos 
mais velhos e as mudanças 
são constantes. Assim, dei-
xo uma mensagem de espe-
rança aos que agora cá es-
tão e que tenham força para 
não se deixarem desanimar 
e lutem por um Geocaching 
Melhor!

Até sempre!

Entrevista:

Mónica Dias & Rui Duarte

Fotografia:

Filipe Sena & Cládio Cortez
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Para esta edição estava 
bastante indeciso sobre que 
castelo visitar/apresentar já 
que me encontrava por Tor-
res Novas e o que não fal-
ta pelo distrito (Santarém) 
são castelos interessantes! 
Quando o motivo é este tipo 
de excesso de oferta, esta-
mos bem! :)

A escolha acabou por recair 
sobre o Castelo de Ourém, 
desconhecido por mim até 
à data e que se revelou uma 
excelente opção! Que local 
surpreendente... sentimo-
nos de imediato transpor-
tados para a Idade Média 
ou para um qualquer filme 
de Cavaleiros e Dragões! 
Aqueles enormes torreões 
são realmente matéria para 
divagações do género.

Também referido como 
Paço dos Condes de Ou-
rém, o castelo situa-se em 
posição dominante sobre a 
antiga vila medieval, tendo 
sido já considerado um dos 
mais bonitos castelos de 
Portugal.

Origens

Apesar de serem escassas 
as informações acerca de 
uma ocupação primitiva do 
local, as condições em que 
o mesmo se encontra, em 
termos de localização e do 
acesso a água, levam a que 
se acredite que terá tido 
utilização desde a pré-his-
tória e que tenha sido sendo 
ocupado (sucessivamente) 
por Romanos, Visigodos e 
Muçulmanos, tendo estes 
últimos erguido aí uma pri-
meira fortificação.

O Castelo na Época Medie-
val

A primeira referência ao 
castelo propriamente dito 
(já de planta triangular) 
remonta a 1178 pelo que 
tudo indica que a anterior 
fortificação muçulmana ou 
já não existia, ou terá sido 

reconstruída e dado origem 
ao “atual” castelo nos pri-
mórdios da monarquia.

A localização deste, no cen-
tro do País, faz com que a 
história do mesmo esteja 
mais ligada a doações e su-
cessões do que a conflitos 
com os povos árabes e/ou 
Galegos e Castelhanos.

Breve cronologia:
 — 1136 – “Ourém” e 

a sua fortificação são 
conquistadas, definitiva-
mente, aos mouros.

 — 1178 – É construído o 
Castelo propriamente dito.

 — 1180 (antes de) – A 
povoação e respectivos 
domínios são doados por 
D. Afonso Henriques a D. 
Teresa, sua filha (que lhe 
altera o nome de Abdegas 
para a forma primitiva de 
Ourém, Auren).

 — 1282 - D. Dinis doa a 
vila e o respectivo castelo 
a Santa Isabel, sua esposa 
e rainha. 

 — 1299 – Os Domínios 
são ofertados a Martim 
Lourenço da Cerveira 
com o intuito de serem 
eficazmente povoados, 
depois de terem revertido 
para a Coroa, mediante o 
falhanço desse objectivo 
mesmo às mãos de Dona 
Isabel. 

 — 1370 – Elevação da 
Vila a Condado pela mão 
de D. Fernando I e doado 
a D. João Afonso Telo de 
Menezes que se torna 
desta forma o 1º Conde de 
Ourém.

 — 1383 – Morre D. Fer-
nando I ficando D. Leonor 
Teles de Menezes como 
Rainha regente. Nesse 
período, doa o condado ao 
seu “amante”, um nobre 
galego de nome João 
Fernandes Andeiro que 
se torna o 2º Conde de 
Ourém. 

 — 1384 – Conquista 
do Castelo (e povoação) 

por D. João, Mestre de 
Avis, aquando da Crise de 
1383-1385, motivado 
pelo apoio destes a D. 
Beatriz e consequente 
ameaça à independência 
do Reino por parte de 
Castela. 

 — 1385 – É aclamado D. 
João como Rei de Portugal 
e assassinado (pelo mão 
do mesmo) em Lisboa 
João Fernandes Andeiro. 
As posses deste último 
são passadas para o novo 
condestável do Reino, D. 
Nuno Alvares Pereira, pelo 
seu importante papel na 
luta contra Castela (ven-
ceu todas as batalhas que 
travou) que culmina com a 
derrota destes na famosa 
Batalha de Aljubarrota. 
“Nasce” então o 3º e mais 
famoso Conde de Ourém.

 — 1431 – É no entanto 
com a morte do Santo 
Condestável que Ourém 
conhece o verdadeiro 
esplendor. O seu espólio é 
dividido, calhando ao neto 
D. Afonso de Portugal o tí-
tulo de 4º Conde de Ourém 
e tendo a vila (e o castelo) 
beneficiado bastante do 
seu espírito empreende-
dor. Vinte anos depois, 
em 1451, é-lhe concedido 
por D. Afonso V o primeiro 
título de Marquês do reino, 
o de Marquês de Valença 
tornando Ourém numa 
das principais vilas do 
Reino (da zona centro).

 — Está sepultado na Igre-
ja Matriz de Ourém (perto 
do castelo, na vila velha), à 
época insigne Colegiada de 
Ourém por mérito e ação 
do próprio.

O Castelo na Época Moder-
na

Todo o conjunto fortificado 
sofreu com o terramoto de 
1755 e posteriormente com 
a ocupação da vila pelas 
tropas do General Massena 
(Terceira Invasão Francesa) 
em 1810, tendo ficado bas-
tante danificado com este 
episódio da Guerra Penin-

sular.

Está classificado como Mo-
numento Nacional desde 
Junho de 1910 tendo sido, a 
posteriori, restaurado pela 
Fundação da Casa de Bra-
gança. Nos últimos anos a 
zona foi dotada de placas 
informativas que nos aju-
dam bastante na identifica-
ção dos locais.

A Vila Nova de Ourém (nome 
pelo qual era conhecida fru-
to da mudança da sede do 
concelho da zona histórica 
para a vila nova em 1841) 
foi elevada a cidade em 
Agosto de 1991.

Características

O castelo está erigido a 330 
metros acima do nível do 
mar, no topo de uma colina, 
de onde se têm uma vista 
de 360º, indiscritível e sur-
preendente e, tem a forma 
de um triângulo irregular, 
com torres de diferentes 
formas nos seus vértices.

A torre Noroeste é conheci-
da como Torre de D. Mécia, 
fruto dos acontecimentos 
passados durante o reinado 
de D. Sancho II. [O caste-
lo foi palco de um episódio 
com alguma importância da 
história de Portugal, tendo 
sido o local para onde foi 
raptada e mantida a então 
esposa de D. Sancho II, D. 
Mécia Lopes de Haro. Víti-
ma do desagrado da corte 
e do clero, foi trazida para 
o castelo por apoiantes do 
infante D. Afonso, em 1246, 
de onde nem o cerco do so-
berano a conseguiu resga-
tar e de onde partiria mais 
tarde para Castela.

Não é consensual o seu 
nome na lista de Rainhas 
de Portugal dado o ma-
trimónio com D. Sancho II 
ter sido anulado pelo Papa 
Inocêncio IV, devido a laços 
de consanguinidade entre 
ambos (coisa que até era 
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comum na época).]

Existe no lado Norte o cha-
mado Terreiro de Santiago, 
tendo ao centro a estátua 
do Condestável D. Nuno Ál-
vares Pereira e excelentes 
vistas sobre a cidade (foi 
do castelo que o Condestá-
vel partiu para a Batalha de 
Aljubarrota, daí a existência 
da estátua no local). 

A Sul, o Paço dos Condes 
(utilizado como residência 
oficial do conde D. Afonso) e 
os dois Torreões, desiguais 
na estrutura e tamanho 
mais idênticos na beleza e 
magnificência que empres-
tam a todo conjunto. Todas 
as estruturas estavam li-
gadas entre si, as Torres ao 
Paço, o Paço a uma Torre 
Circular da qual só resta a 
base e esta ao Castelo.

O Geocaching

Desde 2006, com a Condes-
tável [Ourém] [GCTMQN] do 
HDV, que o local se encontra 
referenciado, contando esta 
já com quase 900 visitas 
registadas! Uma excelente 
e velhinha cache com vista 
larga para a cidade.

Em 2008, pouco menos de 
dois anos depois, aparece 
a multicache À Carga! TP88 
[Ourém] [GC18ZK7], pela 
mão do Touperdido, que 
pretendia ser um guia de vi-
sita para “(…)dar a conhecer 
mais profundamente o Cas-
telo de Ourém.”. Foi arqui-
vada dois anos depois com 
pouco mais de meia centena 
de founds.

Outra cache arquivada nas 
imediações foi a Principes 

e Princesas [GC30NE3] do 
geocacher Botão(de)Rosa, 
nascida em meados de 
2011 e finada em Dezembro 
de 2014 já com quase meio 
milhar de visitas. Acabou por 
ser mais ou menos subs-
tituída pelos bmps2003 & 
Abelha Maya (como os mes-
mos referem na listing) com 
a sua Paço dos Condes de 
Ourém - B36 [GC5JEN9], no 
extremo oposto da do HDV.

Uma cache cheia de pon-
tos adicionais que nos per-
mitem saber com precisão 
onde nos dirigirmos para 
explorar a zona histórica.

Em suma, duas boas caches, 
separadas por praticamen-
te dez anos e que nos per-
mitem conhecer um pouco 
da história e estórias deste 
maravilhoso castelo e das 

suas imediações. As mais de 
400 fotos carregadas para 
as diferentes listings (das 
quatro caches) atestam a 
beleza do local e a excelên-
cia da localização.

Venham conhecer a Vila Ve-
lha e tragam uma ou duas 
horas livres para o faze-
rem… se tiverem a sorte de 
estarem nas imediações à 
data da realização de um 
evento local, o GeoGinjinha, 
voltem à noite (21:30) e de-
liciem-se com a Ginjinha de 
Ourém na companhia de ou-
tros geocachers.

Texto/Fotos:

Rui Duarte

- RuiJSDuarte
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a[LINHA]s?!? Também é 
TUA! Take II & Last!

e v e n t o
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21 e 22 de Março de 2015! 
A data poderá até nem ficar 
na memória, pois não passa 
de meros números quando 
comparado com o que se 
viveu! Sim, a aventura! Essa 
com certeza que ficará para 
sempre guardada na me-
mória!

A Linha do Tua é um lugar 
maravilhoso no “Reino Ma-
ravilhoso”– Trás-os-Montes 
e Alto Douro! Para ver estes 
lugares, ninguém melhor 
que Miguel Torga, que passo 
a citar: 

“O que é preciso, para os ver, 
é que os olhos não percam 
a virgindade original diante 
da realidade, e o coração, 
depois, não hesite. Ora, o 
que pretendo mostrar, meu 
e de todos os que queiram 
merecê-lo, não só existe, 
como é dos mais belos que 
se possam imaginar. Co-
meça logo porque fica no 
cimo de Portugal, como os 
ninhos ficam no cimo das 
árvores para que a distância 
os torne mais impossíveis e 
apetecidos. E quem namora 
ninhos cá de baixo, se real-
mente é rapaz e não tem 
medo das alturas, depois de 
trepar e atingir a crista do 
sonho, contempla a própria 
bem-aventurança. “

Motivado pela adesão do 
ano passado, este ano, e 
na última primavera deste 

troço da Linha do Tua, foi 
realizado este evento… com 
algumas novidades para 
passar o fim-de-semana 
em cheio e mais tarde re-
cordar!

a[LINHA]s?!? Também é 
TUA! De metro... na LINHA! 
[GC5K75B]

Sábado, 21 de março de 
2015 [09h:25m]

Cerca de 60 geocachers 
aproveitaram para fazer no 
Metropolitano Ligeiro de 
Superfície, o troço de linha 
ainda activo entre Mirandela 
e Cachão! Já com os brindes 
na mão, distribuídos pelo 
STAFF, e oferecidos pela 
Camara Municipal de Miran-
dela os lugares sentados da 
composição depressa foram 
ocupados, restando os luga-
res em pé.

A viagem decorreu tranquila 
e sempre com o belo rio Tua 
a fazer companhia! À chega-
da a Cachão, houve oportu-
nidade e tempo para esticar 
os pés e tomar um café! A 
viagem de regresso a Miran-
dela correu bem, mas agora 
mais lugares sentados, pois 
houve quem tivesse apro-
veitado para percorrer o tro-
ço desactivado entre Cachão 
e Brunheda a pé.

a[LINHA]s?!? Convívio! 
Acantonar ou Acampar?!? 
[GC5KF5W]

Sábado, 21 de março de 
2015 [22h:00m]

Ainda antes do convívio, já 
andava o cheirinho a umas 
febras, alheiras e outros 
grelhados na brasa! A chu-
va chegou e não queria dar 
tréguas. Parecia ter chega-
do para chatear e ficar… ou 
abençoar?

A maior parte das tendas 
já estavam “armadas”, e os 
candidatos aos beliches com 
os aposentos já escolhidos. 
Por vezes é complicado al-
cançar a perfeição, em rela-
ção ao idealizado. Surgiram 
alguns constrangimentos 
em relação a este tema (alo-
jamento), mas nada que o 
diálogo e entendimento do 
grupo não tenha conseguido 
resolver! Era um grupo com 
um objectivo comum, que 
esteve de parabéns pela 
imediata resposta! Um por 
todos, todos por um! Fica 
um agradecimento!

O convívio decorreu com 
naturalidade, dentro do 
possível, não fossem as 
condições meteorológicas 
condicionar os espaços dis-
poníveis.

Com uns xiripitis e umas 
febras à mistura lá se foi 
aquecendo o corpo e a alma!

Para os campistas a noite 
decorreu ao som da chuva a 
bater nas tendas e escorrer 
pelo tecido. Para os acanto-
nistas pode dizer-se que foi 
um pouco mais… ressonan-
te!

a[LINHA]s?!? Também é 
TUA! Take II & Last! [GC5K-
F4Z]

Sábado, 22 de março de 
2015 [07h:15m – 18h:30m]

A expectativa era grande! E 
mais uma vez foi superada! 
Mais de 200 pessoas esti-
veram neste evento.

O objectivo?

Percorrer 22 quilómetros 
no troço desactivado da Li-
nha do Tua entre Brunheda 
e Fiolhal, troço este, do qual 
parte irá ficar submerso já 
no inicio do próximo ano de 
2016.

A ansiedade de começar a 
caminhar pelas travessas, 
ou “chulipas” como se ouviu 
ainda chamar, era tão gran-
de que as cerca de 2 horas 
de espera, para entrar para 
autocarro em Fiolhal, e ao 
mesmo tempo, na estação 
de Brunheda para começar 
a caminhar já pareciam uma 
manhã inteira!

Com alguma paciência, o 
que já era de prever e sendo 
do conhecimento de todos, 

“A ansiedade de começar a caminhar pelas travessas, 
ou “chulipas” como se ouviu ainda chamar, era tão 

grande que as cerca de 2 horas de espera, para entrar 
para autocarro em Fiolhal, e ao mesmo tempo, na 
estação de Brunheda para começar a caminhar já 

pareciam uma manhã inteira!”
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aos poucos lá fomos trans-
portados entre Fiolhal e 
Brunheda. O apoio da Cama-
ra Municipal de Carrazeda 
de Ansiães foi fundamental 
para que esta logística tives-
se acontecido e corrido bem.

Após umas breves recomen-
dações e avisos seguidas do 
cantar de parabéns a um 
dos elementos do grupo, é 
anunciado o início da cami-
nhada. Finalmente!

Calma! Não se pode viajar 
de comboio ou metro sem o 
respectivo bilhete… E assim 
foi! Cada um pegou no seu 
bilhete e iniciou esta imagi-
nária viagem de comboio ao 
longo da linha!

Entre apeadeiros e paisa-
gens de cortar a respiração, 
e uma ameaça de chuva que 
não se revelou constran-
gedora, ignorando o facto 
de deixar as travessas hú-
midas, facilitando assim as 
escorregadelas e quedas, 
fomos avançando. Cada um 
ao seu ritmo de forma a des-
frutar e usufruir do passeio 

ao máximo.

Houve oportunidade de visi-
tar as Termas de S. Louren-
ço, sendo que houve quem 
se tivesse atrevido a ir a ba-
nho!

Pelo caminho a paisagem ia-
se moldando, tornando-se 
cada vez mais agreste, im-
penetrável e de acesso cada 
vez mais remoto. Recordar 
que há 120 anos atrás, todo 
aquele percurso da linha foi 
aberto à mão, de pá e pica, 
dá que pensar!

O rio ao lado abafava o si-
lêncio quando este poderia 
existir. Se não era o rio, era 
o chilrear alegre dos pás-
saros que fazem do Vale do 
Tua o seu habitat. Mesmo 
assim, a calma e serenidade 
reinavam. Pequenos lagar-
tos, caracóis, salamandras, 
aranhas e outros pequenos 
animais, uns mais corajosos 
que outros para se mostra-
rem, iam aparecendo ao lon-
go da linha.

Para quebrar a monotonia 

das travessas, que apare-
ciam sempre a seguir a uma 
travessa, seguidas por outra 
travessa, algumas pontes 
e túneis apareceram pelo 
caminho juntamente com 
grandes “calhaus” originá-
rios de derrocadas que obri-
garam a sair das travessas e 
contornar.

Já nos últimos quilómetros, 
surge à vista a barragem. 
Um verdadeiro “monstro” de 
betão que vai sugar parte do 
Vale e da sua vida e engolir 
a Linha do Tua. A construção 
da mesma obrigou a fazer 
um desvio ao PK3, e subir a 
encosta até à aldeia de Fio-
lhal. Uma subida de 1,5 Km, 
um pouco agreste que cer-
tamente colocou à prova a 
resistência de cada um dos 
participantes. Quanto mais 
se subia, melhor a vista so-
bre os últimos quilómetros 
da linha. Os geocachers que 
caminhavam lá em baixo, 
pareciam formigas espalha-
das pela linha de várias co-
res. O mesmo diziam eles, 

de quem ia a subir ao chegar 
ao final.

Já no final, o logbook 
trackable estava à espera 
da colagem dos bilhetes e 
registo de visita! Foi uma 
agradável surpresa que aju-
dou a esquecer a subida por 
instantes!

Fica um agradecimento es-
pecial a todas as entidades 
que apoiaram o evento, ao 
STAFF de apoio, e principal-
mente a todos os geoca-
chers, pois foi para eles que 
todo este trabalho foi feito! 

Obrigado a todos!

PS: A Linha do Tua não era só 
entre Mirandela e Foz-Tua! 
Até um dia destes!

Texto:

Jorge Pinto

- Jorge_53

Fotos:

- Trasmontano
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por mystique*
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A Garganta de Loriga sem-
pre me fascinou. Não sei se 
pelo nome, se por imagi-
nar-me no meio de um vale 
apertado, rodeada de alta 
montanha. Talvez pelo mis-
to de tudo isto.

Sabia, sim, que a queria 
percorrer. Assim que fosse 
possível. Não li muito sobre 
o que me esperava, para que 
o fator surpresa fosse obri-
gatório.

E assim foi…Combinado de 
um dia para o outro, acordar 
numa tenda com -2 graus, 
serpentear a serra até Lo-
riga. A aventura começava 
aqui.

Um pequeno-almoço revi-
gorante, e a pergunta: Va-
mos descer ou subir a Gar-
ganta? Descer foi a escolha. 
O carro ficou em Loriga, e 
apanhámos o táxi do Sr. Vi-
cente, uma simpatia de pes-
soa que durante a viagem 
até á Torre, ainda nos serviu 
de guia turístico.

Chegados à Torre, a neve 
era muita. Tudo em redor 
era um manto branco, lindo. 
Estava muito frio. Despedi-
mo-nos do Sr. Vicente e ao 
olhar para o que nos espera-
va, colocámos um ponto de 
interrogação: seria a descida 
viável?

Conversamos um pouco 
com os bombeiros que se 
encontram na Torre, deixa-
mos os nossos contactos, 
caso não aparecêssemos 
em Loriga à noite!

Decidimos avançar e ver o 
que nos esperava. Já eram 
quase 11 horas da manhã.

Após os primeiros passos, 
tomámos consciência que 
além da neve, teríamos mui-

to gelo e seria este segundo 
fator aquele que nos poderia 
trazer mais dissabores.

A paisagem era deslum-
brante: o manto branco co-
bria todo o chão, o sol bri-
lhava lá em cima…e à nossa 
frente, estava o caminho. O 
degelo a iniciar-se. Fantás-
tico!

A visão das primeiras la-
goas geladas foi indescrití-
vel. A caminhada era feita 
em marcha lenta. As pedras 
enormes da serra acabavam 
por ser o nosso porto de 
abrigo para fugir ao gelo, o 
que implicava subir e descer, 
em vez de caminhar.

Pequenos riachos de água 
brotavam de todo o lado, 
devido ao início do degelo: 
talvez com 1 km de traje-
to, ponderámos voltar para 
trás!

A neve começou a ser ine-
xistente e o gelo era agora o 
predominante. Existiam lo-
cais com alguma inclinação 
e com uma queda mal dada 
significaria o fim da aventu-
ra. 

A chegada à Lagoa do Covão 
de Quelhas, foi o primeiro 
ponto alto desta caminhada.

Mais um momento cheio 
de UAU, quando nos loca-
lizamos entre a Lagoa Ser-
rano e a Lagoa do Covão de 
Quelhas. Quando rodáva-
mos o pescoço a 360º, era 
fantástico, o misto de cores 
que nos entrava pelos olhos 
adentro.

Seguindo as marcas do PR, 
passamos na parede que 
delimita a lagoa. Também 
aqui, todo o cuidado era 
pouco, a água escorria por 
todo o lado. As mariolas e 

as marcas do Percurso de 
Rota foram imprescindíveis 
para se caminhar no meio 
da neve, bem hajam!

A partir daqui…era neve a 
sério. Fofa. Neve daquela 
que apetece rebolar e correr.

Estávamos a aproximar-nos 
de um dos locais mais belos 
de todo o percurso, pelo me-
nos com as condições clima-
téricas em que o encontrei. 

Quando se começa a des-
cer e a ladear a montanha 
em direção aos esqueletos 
das casas junto ao Covão do 
Meio, será uma imagem que 
não esquecerei. O contraste 
de cores e um cenário, úni-
cos.

Mais um daqueles momen-
tos, vincados na memória, 
em que não existem pala-
vras que possam fazer jus-
tiça.

As caches não eram de todo 
o mais importante e fiz só 
algumas, as onde que me 
lembrei de parar.

Não estava à espera de en-
contrar as pontes de apoio, 
feitas pelo homem, naque-
le local, que contornavam 
a montanha. Foi subir até à 
barragem e depois descer.

Grande barragem. Dum lado 
um mar de água. Do outro, 
nada. Nem uma pinga.

O caminho continuava.

Fiquei com aquela sensação 
que se tinha fechado uma 
porta naquela dimensão, a 
transformação da paisagem 
foi totalmente radical.

Pela frente, tínhamos as 
cores dourado, cinzento e 
verde. E a clareza e espelho 
dos pequeninos lagos que 

fomos encontrando entre os 
pedregulhos maiores que o 
mundo.

Ao longe, o chão parecia 
fofo e apetecia rebolar. E era 
mesmo. Fofo, muito fofo.

Embora a neve e o gelo ti-
vessem desaparecido, a di-
ficuldade do percurso acen-
tuou-se, pois era caminhar 
entre subir e descer pedras.

As mariolas lá iam ajudando, 
mas as pernas já se quei-
xavam. O sol brilhava lá em 
cima e o calor apertava.

Chegados à grande planície, 
olhámos para a esquerda e 
para a direita e pensámos, 
estamos no meio da gar-
ganta.

Perdemos o rasto às mario-
las, e a transposição para o 
Covão da Areia, foi feita de 
uma forma alternativa. Pas-
sado este percalço, as ener-
gias estavam gastas. O Co-
vão da Areia estava mesmo 
ali, mas estava ainda longe. 
Descer pedras tão grandes 
requer cuidado e perdemos 
imenso tempo.

Descansámos junto ao pe-
queno lago no Covão da 
Areia. Os músculos das per-
nas saltitavam de cansaço, 
mas ainda faltava...

Por dentro da garganta, vi-
nha ainda a parte mais des-
gastante do percurso. Sobe 
e desce, pelo lado direito da 
garganta, a cota a descer 
ainda era significativa.

Estávamos a ficar sem tem-
po e decidimos aumentar o 
ritmo. As mariolas voltaram 
a aparecer, para nos orien-
tar.

Chegamos ao “estradão” já 
no lusco-fusco. Parecia que 
nunca mais acabava!
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A nossa chegada a Loriga foi 
já de noite. 

Se descer custou...Subir 
aquele percurso fantástico 
ainda deverá ser mais dolo-
roso.

Ainda assim...Quero voltar 
e voltar a sentir a conquis-
ta de todos os patamares 
percorridos, pois são estas 
experiências que nos fazem 
sorrir e sentir muito vivos.

O mesmo sentimento, apli-
co à conquista do Cântaro 
Magro. Mas de uma forma 
diferente. Com mais receio, 
talvez. Para mim, era um bi-
cho papão.

Mas os bichos papões são 
todos fruto da nossa ima-
ginação. E se realmente 
queremos muito…as coisas 
acontecem.

Tive um “déjà-vu” assim que 
estacionei o carro no mira-
douro. Aquele monstro de 
pedra, olhava para mim, im-
pávido e sereno. E eu, para 
ele. E pensei: é hoje, vou 
“agarrar-te”, subir-te pelas 
costas e vou domar-te!

Tinha dúvidas sobre a abor-
dagem inicial, dúvidas sobre 
o início da subida. Coinci-
dências ou não, estacionou 
um jipe da Força Especial de 
Bombeiros de Resgate em 
Montanha, mesmo ao nosso 
lado. Quem melhor do que 
eles para nos orientar? ☺

Trocámos números de tele-
fone e metemos as pernas 
ao caminho. Descemos pelo 
miradouro e num instante 
estávamos no local onde se 
inicia a subida.

A olho nu é invisível, mas 
ao olharmos atentamente, 
o trilho está lá. E as mario-
las….mais uma vez, apete-
ceu-me beijá-las todo o ca-
minho. São imperativas.

Sim…Sem dúvida, pé ante 
pé, sentimos algo a crescer 
cá dentro. Medo, coragem, 
adrenalina e muita felicida-
de.

Talvez cerca de 40 minu-
tos para subir nas calmas. 
Apreciando a panorâmica, 
respirando um ar muito di-
ferente. 

O último patamar de subida 
é o mais ingreme e o mais 
exigente. Mas o mais deli-
cioso!

Chegar ao topo…Já muito 
se disse. E é mesmo assim. 
Único, belo, fantástico, isso 

tudo e muito mais. Muito 
mais….

Sentimo-nos esmagados 
com tamanha beleza. Senti-
mos o mundo dentro de nós.

E é isto…geocaching é isto. 
Vivenciar, respirar paisa-
gens, cores e odores. Tac-
tear o que nos rodeia e olhar 
com olhos de quem vê e não 
de quem passa.

Texto / Fotos:

Sónia Fernandes

- Mystique*

Nota do Editor:

Garganta de Loriga [GC-
15Q0E];

Cântaro Magro [GCR9RW]
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FAZ HOJE...
Por Jasafara



GEO
MAG.

113

Ab
ri

l 
20

15
 - 

ED
iÇ

ÃO
 1

4

A expressão «Onde é que 
você estava no 25 de 
Abril?» ficou célebre a pro-
pósito de um conjunto de 
entrevistas realizadas por 
Baptista Bastos...

E quanto aos geocachers 
portugueses? Onde é que 
estavam no 25 de Abril de 
2010?

Já sabemos que alguns es-
tavam desde alguns me-
ses/dias antes a preparar a 
revolução. Ou seja, a prepa-
rar a abertura do Geopt!

Foram 36 os geocachers 
por detrás do golpe, obvia-
mente com um núcleo duro 
de conspiradores de apenas 
meia dúzia.

Muitos foram os que se 
inscreveram nesse dia no 
portal. Exatamente 225 en-
tre os quais alguns nos pri-
meiros minutos e eu, fui um 
deles. :)

Depois houve os que es-
conderam caches. Mais 
precisamente 35 de 18 ow-
ners, baseando-nos na nem 
sempre fiável hidden date. 
Onde se trabalhou mais foi 
ali para os lados de Mafra...

Houve 27 que registaram 
attend no único evento que 
houve nesse dia. Fui um de-
les.

Cachou-se bastante. 1.827 
founds (4 à minha conta) e 
103 DNF’s.  Convêm relem-
brar que por essa altura ha-
veriam umas 6.000 caches 
disponíveis em Portugal e, 
os geocachers minimamen-
te ativos seriam menos do 
que isso.

Escolho como log do dia, o 
found do vsergios (http://
coord.info/GL3QMCJM) na 
Water Mills [GCJVQV] by 

Afonso Loureiro, em Miran-
da Do Douro.

E nesse, como noutros 
25 de Abril, realizaram-se 
eventos e publicaram-se 
caches.

Como a data de hidden 
(para os eventos) e a de pu-
blish (para as caches) são as 
únicas fiáveis é a partir de-
las que faço uma pequena 
análise do que tem aconte-
cido em Portugal e em ter-
mos de Geocaching no “25 
de Abril”.

Assim, realizaram-se até 
agora 40 eventos (a que 
acrescerão 18 no dia em 
que a GM é publicada) assim 
distribuídos: 1 em 2008, 2 
em 2009, 1 em 2010, 20 
em 2011, 4 em 2012, 3 em 
2013, 4 em 2014 e este ano 
serão 18.

Os meus destaques por 
ano são:

 — 2008 -  1º GeoBei-
raSerra [GC1AW0C] de 
team.fafnir, em Oliveira Do 
Hospital;

 — 2009 - Caminhada 
Geocachiana do 25 de Abril 
[ GC1P29V] de Peter! em 
Sintra, e 2º GeoBeiraSerra 
[GC1NFVD] de team.fafnir, 
em Oliveira Do Hospital;

 — 2010 - Geo Pet 
[GC24WH8] de RavenMas-
ter & Uindinha, em Lisboa;

 — 2011 - Prémios GPS 
[Leiria] [GC2PM9D] de Lu-
sitana Paixão, na Marinha 
Grande;

 — 2012 - Revolução 
dos Cravos [GC3CQBC] de 
HelLa Twins, em Lisboa;

 — 2013 - O dia 25 de 
Abril de 1974 [ GC47R5Q] 
de cavernas-team, em 

Viseu;

 — 2014 - Fim-de-se-
mana por Terras do Lis 
[GC4YT59] de Geocaching 
Leiria, em Leiria, e 5º 
GeoBeiraSerra [GC5061K] 
de team.fafnir, em Oliveira 
Do Hospital.

Em primeiro lugar parabéns 
aos team.fafnir pela per-
sistência na organização do 
GeoBeiraSerra que em 25 
de Abril de 2015 terá a sua 
6ªedição, desta vez acom-
panhado pelo respetivo 
CITO.

Em 2011 o evento dos Pré-
mios GPS de Leiria foi de 
longe o que se distinguiu 
dos 20 realizados (pela pri-
meira vez foram realizados 
no mesmo dia eventos em 
todos os distritos).

Nunca tanta gente tinha 
subido às (GCYKH1 Tremel-
go nas) alturas! Consegui-
ram que a cache do olhara-
po fosse uma das finalistas 
de 2006 e foram um ótimo 
exemplo que lobbying não 
tem de ter uma conotação 
negativa.

Em 2010 realizou-se o pri-
meiro evento em Portu-
gal orientado para os fiéis 
amigos ali para os lados da 
Ponte Vasco da Gama. 

De resto sendo um dia fe-
riado é sempre apropriado 
para a marcação de even-
tos. Este ano com a parti-
cularidade de a maioria (13 
em 18) serem CITO’s.

No que diz respeito a ca-
ches que foram publica-
das a um 25 de Abril,  222, 
das quais 147 ainda não 
foram arquivadas. A distri-
buição por ano é de (Total/
Não arquivadas): (1/1) em 

2002, (1/0) em 2005, (1/1) 
em 2006, (5/4) em 2007, 
(16/11) em 2010), (62/24) 
em 2011, (39/35) em 2012, 
(51/28) em 2013 e (46/43) 
em  2014.

Destaco por ano:

 — 2002 - A great view of 
Lisbon [Lisboa] [GC513F] 
de orebelo, em Lisboa;

 — 2005 - (A) Portela do 
Vale Espinho [Porto de 
Mós] [GCNMYE] de olhara-
po, em Porto De Mós;

 — 2006 - The Mountain 
Shrine [Lousã] [GCVN3W] 
de Geógrafo, na Lousã;

 — 2007 - Lendas e 
Lagoas [GC12CA1] de 
[Walrus], em Seia;

 — 2010 - Just get there! 
[GC27FGF] de MAntunes, 
em Nisa;

 — 2011 - Unkown Island 
[GC2T89V] de pmen-
des100, em Viseu;

 — 2012 - Bónus #2 
SMILE [GC3G47M] de 
GeoRibatejo, em Vila Nova 
Da Barquinha;

 — 2013 - Linha do 
Vouga - Bónus Cache 
[GC47WMV] de Caracois 
Turbo, em Sever Do Vouga;

 — 2014 - A Moagem 
[GC4QYFG] de fundao365, 
no Fundão.

A de 2002 é a 22ª cache 
portuguesa mais antiga e a 
2ª entre as virtuais.

As caches vencedoras de 
2012 e 2013 independen-
temente do mérito indi-
vidual que tenham, são 
sobretudo representantes 
dos powertrails a que per-
tencem.
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Just Get There via barco

A great view of Lisbon [Lisboa]
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Aos mais atentos chamará 
a atenção a alta percen-
tagem de arquivamentos 
existente em caches publi-
cadas em 2011 e 2013. As 
causas são as expectáveis, 
powertrails arquivados e 
geo suicídios. Quem tiver 
curiosidade que investigue. 
:)

Fora a primeira e última to-
das, são caches de Nature-
za/Caminhada. E todas são 
de Local em sentido lato. A 
mais antiga com uma vista 
fabulosa do alto do Cas-
telo de São Jorge e a mais 
recente geolocalizando um 
museu. A última é no en-
tanto sobretudo uma cache 
de Container. 

Algumas delas são tam-
bém, claramente, caches 
de Aventura. Aventura no 
sentido em que uma boa 
caminhada e a escolha do 
caminho certo para chegar 
ao GZ não deixa de ser uma 
aventura!

Resta-me escolher a ca-
che a destacar como cache 
mais representativa do 25 
de Abril. É verdade que é 
uma das duas que fiz, mas 
isso não seria necessário 
para chegar à mesma con-
clusão.

Analisemos as caches por 
vários critérios mais ou me-
nos objetivos.

1) As três primeiras fazem 
parte da badge GC6. Há 
quem dê valor à antiguida-
de e eu sou um deles. 

A primeira é virtual e por 
isso não há grande mérito 

em se ter mantido ativa. 
Mas sendo uma Pioneira é 
uma cache incontornável. 
Os estrangeiros e os não 
residentes em Lisboa da-
rão no entanto muito mais 
valor a esta cache do que 
um lisboeta como eu... Não 
sendo um critério de qua-
lidade é de referir que é de 
longe a cache mais visitada 
de todas as publicadas a 
um 25/04, com quase o tri-
plo das visitas da segunda.

A segunda está arquivada. 

Assim por este critério cla-
ramente a que privilegio é a 
The Mountain Shrine [Lousã]. 
O nome do owner também 
é sinónimo de qualidade.

2) Número absoluto de fa-
voritos. Não vale muito, 
mas vale alguma coisa...

É um indicador que deve 
apontar para caches relati-
vamente fáceis e com algu-
ma garantia de satisfação. 
Dentro das consideradas 
existem três com mais de 
50 favoritos.

Estão neste caso a cache 
de Lisboa e as duas bónus 
do SMILE de Vila Nova Da 
Barquinha (apenas a #2 en-
trou na lista acima). Caches 
bem distintas. Uma urbana 
por excelência e as outras 
que finalizam uma boa ca-
minhada passando por 24 
caches.

3) Rácio de favoritos. Um 
indicador muito mais fiável 
de qualidade, especialmen-
te se associado a uma boa 
amostra de visitas e se não 
corresponder a uma cache 

de Container.

Existem três caches com 
um rácio superior a 75%. 
Uma já arquivada e com 
apenas 1 visita tem natu-
ralmente 100%. Descarta-
da. 

Sobram duas. Uma é a 
bónus da Linha do Vouga 
(culminar de um PT de 17 
caches). Bela caminhada 
que deve ser. Mas escolho a 
cache alentejana que, vale 
per si!

4) Tamanho do log. Já foi 
um belo indicador. Ainda o 
é mas agora tem de se ter 
sentido crítico.

Vejamos... existem 31 ca-
ches com um log médio de 
mais de 500 carateres. Ops. 
25 são caches que per-
tencem a powertrails... De 
qualquer forma entre todas 
existe uma que se destaca 
fortemente com um com-
primento médio de log de 
mais de 1.000 carateres. 
Vencedora clara para a ca-
che das Portas.

5) Número absoluto de fo-
tos. Como tudo o que é va-
lor absoluto vale alguma 
coisa... 

...especialmente se não for 
virtual ou EC onde durante 
muito tempo foi obrigatória 
a foto. 

A vencedora absolutíssima 
é realmente e sem surpre-
sas a virtual (a vista é fan-
tástica sobre Lisboa Antiga 
e o Tejo e os turistas ado-
ram). As restantes quatro 
com mais de 100 fotos es-
tão entre as selecionadas 

exceto a Gruta do Porto Covo 
[Alcabideche] [GC12D6E] de 
MakoShark2, que agora faz 
parte do circuito [Quinta do 
Pisão, Cascais], superior-
mente guiado pelo Paulo 
Hércules. :)

6) Rácio de fotos por found. 
Ótimo critério se descon-
tarmos algumas “anoma-
lias”.

Existem 5 caches com um 
rácio >1 e as três que não 
estão arquivadas estão na 
lista.

A vencedora embora com 
pouca distância da Lendas 
e Lagoas é a cache com um 
ponto de exclamação no 
nome. Um respeitável rácio 
de quase 3.

7) Confiança no owner. 

Confiança no sentido de se 
ter a sensação que a pior 
cache dele está muito aci-
ma da média total.  Existem 
owners muito respeitáveis 
entre aqueles dos quais se-
lecionei caches. Mas há um 
que se distingue claramen-
te. Por alguma razão foi um 
dos nomeados como Geo-
cacher da Década.

Tudo somado para mim, in-
questionavelmente, a me-
lhor cache publicada a um 
25 de Abril é a Just get the-
re! [GC27FGF] do MAntunes 
nas Portas do Rodão.

E. por feliz coincidência. foi 
não só publicada a um 25 
de Abril, mas sim a 25 de 
Abril de 2010, data de nas-
cimento do Geopt. É assim 
com enorme prazer que as-
socio a data de nascimento 
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“Número absoluto de favoritos. Não vale muito, mas vale 
alguma coisa...”
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do Geopt a uma cache de 
um dos geocachers que 
mais considero.

E ainda por cima é uma ca-
che para a qual se tem uma 
vista privilegiada a partir 
de outra cache mítica, de 
outro owner mítico, a Far 
away, so close [GCF508] dos 
GreenShades, em Vila Ve-
lha De Ródão.

Não temos o colosso de 
Rhodes, mas temos as co-
lossais caches do Rodão, 
uma em cada margem, na 
fronteira entre Portalegre e 
Castelo Branco.

Não aconselho a que se 
façam as duas caches no 
mesmo dia. É demais! O 
local merece pelo menos 
duas visitas centradas nas 
duas caches e em que se 
podem fazer outras “ape-
nas” boas caches em redor.

No que diz respeito à ca-
che dos Greenshades (que 
ainda não fiz) só existe um 
caminho, ou melhor exis-
tirão muitos e a chave é 
tentar encontrar o menos 
espinhoso que permita 
percorrer o percurso entre 
o Castelo do Rei Wamba e 
a falésia.

A cache do MAntunes, pelo 
contrário, pode ter pelo 
menos duas abordagens 
bem distintas.

A “fácil” que foi a que eu fiz 
até agora e que fundamen-
talmente consiste em che-
gar até à base de barco e 

depois uma trepadela com 
algum grau de dificuldade 
até ao GZ. 

E depois, a abordagem que 
eu hei-de fazer um dia e 
que explica o texto na pá-
gina:

Just get there!

...and find the bloody cache!

Don’t ask me how! It is your 
challenge to find your way to 
the cache.

Fly, use a parachute, do ra-
ppel/rope climbing, swim, 
go by boat, take a train and 
jump out of the window 
flying like a dragonfly. But, 
just get there!

How simple can it be? ;-)

Ou seja, o acesso por cima, 
inventando o caminho por 
ali abaixo até ao GZ. A ca-
che não poderá verdadei-
ramente ser considerada 
feita sem o ser por esta via!

Foi assim que o Manuel 
Antunes a colocou na for-
ma que popularmente se 
conhece por “abordagem à 
MAntunes”. Ou seja a direito 
até ao GZ. :)

Só assim se justifica o 4.5 
de terreno. Pelo rio será 
digamos um 3 ou 3.5 de-
pendente das condições do 
terreno.

A cache tem a particulari-
dade de só estar ativa en-
tre 1 de Agosto e 30 de No-
vembro ou seja apenas 4 
meses por ano. Isto devido 
ao facto de o local ser um 

local de vivificação de gri-
fos. Acresce que durante o 
verão a abordagem é feita 
ao início ou fim do dia, ou o 
local é abrasador.

Uma grande cache tem 
grandes logs e grandes 
fotos. Assim vale a pena 
passar demoradamente 
pela maioria dos logs re-
gistados. Mas deixo alguns 
destaques.

No dia 27 de Abril, apenas 
dois dias após a  publica-
ção houveram duas ten-
tativas de visita. Uma sem 
sucesso do Manelov (http://
coord.info/GL3P8HB9) e 
o FTF dos Ftomar (http://
coord.info/GL3PDF0M) e 
Maxado (http://coord.info/
GL3PBN4X). O CS-JMP fez 
a primeira abordagem com 
cordas (http://coord.info/
GL3YM7NG).

Pelo meio mais algumas vi-
sitas, uma delas de manu-
tenção pelo owner e depois 
a cache foi nomeadas para 
os GPS.

Pouco depois um nume-
roso grupo visitou a cache 
também por cima, fica o log 
da Lusitana Paixão (http://
coord.info/GL60FGWA).

Finalmente em 
24/03/2013 (a cache pas-
sou a sazonal, na sequên-
cia desta visita) a coisa mu-
dou... Alguns geocachers 
fraquinhos aproveitaram 
a companhia do owner e 
fizeram a aproximação de 
barco. FIca o log de um 

dos geocachers fraquinhos 
(http://coord.info/GLDYK-
2VH).

Depois disso e especial-
mente na temporada de 
2014 já houve outras abor-
dagens “fáceis”. Entre as 
quais a que deu origem ao 
melhor log. Corresponde 
à última visita, no último 
dia em que a cache esteve 
ativa, a dos global trekkers 
(http://coord.info/GC27F-
GF).

Em resumo, a cache teve 
a visita até agora (pelo 
menos já registada) de 41 
geocachers (36 founds e 5 
dnf’s) em 17 distintas visi-
tas. Além claro, do owner 
que já lá foi 3 vezes. :)

Dia 1 de Agosto de 2015 
abre a temporada deste 
ano. Visitem-na!

Texto : Joaquim Safara

Alguns links úteis:
 — Aves de Portugal - 

http://www.avesdeportu-
gal.info/sitportasrodao.
html

 — ICNF - http://www.icnf.
pt/portal/ap/nac/mon-na-
tur-portas-rodao

 — Passeios de Barco no 
Tejo - http://passeiosnote-
jo.blogspot.pt/

 — Estalagem Portas de 
Rodão - http://estala-
gemrodao.blogspot.pt/

 — CIART (Centro de Inter-
pretação da Arte Rupestre 
do Tejo) - http://tejo-ru-
pestre.com/

“No que diz respeito à cache dos Greenshades (que 
ainda não fiz) só existe um caminho, ou melhor existirão 

muitos e a chave é tentar encontrar o menos espinhoso 
que permita percorrer o percurso entre o Castelo do Rei 

Wamba e a falésia.”
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The Mountain Shrine [Lousã]

Vsergio - Water Mills



O meu Waymark
por razalas
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Depois de estar indeciso 
durante algum tempo so-
bre qual o waymark a des-
tacar acabei por me decidir 
por um dos que mais me 
surpreendeu. Este perten-
ce à categoria “Kugel Balls” 
na qual eu já tinha passado 
levemente os olhos pela 
descrição quando me ini-
ciei no waymarking mas 
não lhe dei muita atenção 
pois pensei que nunca me 
cruzaria com uma. 

Mas afinal o que é uma 
Kugel Ball? Basicamente 
é uma fonte em que uma 
esfera perfeita esculpida 
em granito está a flutuar 
sobre uma fina pelicula de 
água numa base côncava. 
Por estar a flutuar qual-
quer pessoa até uma crian-
ça a pode fazer girar sobre 
a sua base. Pode parecer 
algo simples mas na ver-
dade é algo extremamente 
difícil de se conseguir pois 
não permite o mínimo erro 

aquando da construção da 
esfera e da base; estas de-
verão conjugar-se de for-
ma perfeita para a esfera 
flutue e gire. 

Nas últimas férias acabei 
por me cruzar com uma 
durante uma estadia em 
A Coruña. Estava eu a pre-
parar o roteiro para o dia 
seguinte que incluía uma 
visita ao Parque de Santa 
Margarita e à Casa de las 
Ciencias, que é um mu-
seu interativo que se situa 
no interior do parque e ao 
qual recomendo vivamente 
uma visita tanto a adultos 
como a crianças. Ao visitar 
a página oficial do museu 
vi uma pequena referência 
a uma bola de granito com 
1500kg que era possível 
mover só com uma mão, 
lembrei-me da categoria 
do Waymarking e isso aju-
dou-me a perceber logo 
que se tratava de uma Ku-
gel Ball.

Já após a visita à dita Casa 
de las Ciencias, demos 
um passeio pelo Parque 
e finalmente avistamos a 
fonte, estava rodeada de 
crianças que se delicia-
vam a fazer com que ela 
girasse, sentámos-mos 
um pouco à espera que a 
brincadeira acabasse para 
podermos nós tentar fazer 
girar a esfera de granito 
com 97cm de diâmetro e 
1500kg. Após um peque-
no esforço para que a es-
fera iniciasse o movimen-
to comprovámos como o 
princípio funciona na per-
feição, sendo que foi qua-
se tão fácil gira-la como 
se de uma bola de berlin-
de se tratasse. E o mais 
extraordinário é que esta 
é relativamente pequena 
comparando com a maior 
do mundo que está coloca-
da no Museu da Ciência de 
Virgínia nos Estados Uni-
dos da América e que pesa 
29 toneladas, a qual ape-

sar de não ter experimen-
tado, e segundo o mesmo 
princípio, será igualmente 
fácil de fazer girar. 

As Kugel Balls são raras 
e a maioria das que são 
conhecidas localizam-se 
nos Estados Unidos da 
América, e, se não fosse 
o Waymarking, provavel-
mente teríamos visitado o 
Parque e o Museu e nunca 
nos teríamos apercebido 
desta preciosidade escon-
dida num dos cantos do 
Parque.

Resta-me felicitar a reda-
ção pela decisão de incluir 
na Geomagazine um artigo 
mensal sobre Waymarking, 
e agradecer pelo convite 
que me foi feito para co-
laborar, o que faço com o 
maior prazer.

Texto / Fotos:

Pedro Salazar

- razalas

“Ao visitar a página oficial do museu vi uma pequena referência 
a uma bola de granito com 1500kg que era possível mover só com 

uma mão, lembrei-me da categoria do Waymarking e isso ajudou-
me a perceber logo que se tratava de uma Kugel Ball.”
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Thoreau Hitchhiker Logbook por Penguin Expeditions

MOVING CACHEs
Por RuiJSDuarte
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Com a recente passa-
gem de uma “Traveling 
Geocache” por Portugal 
a pergunta impôs-se... 
“Mas o que tipo de cache 
é este afinal?!”.

Na realidade não é mui-
to simples (nem fiável já 
agora) responder a esta 
pergunta. É/foi um tipo 
antigo de cache de que se 
começa a perder o rasto... 
provavelmente apenas 
os Owners saberão exa-
tamente o processo de 
revisão por que passa-
ram na altura e, mesmo 
entre caches deste géne-
ro, as diferenças entre si 
acabam por ser muitas.

Uma das primeiras co-
locadas terá sido a Tho-
reau Hitchhiker [GC5CA] 
por Dave Jennings & Greg 
Wade em Abril de 2001, 
diferente da que passou 
por cá e, ainda se encon-
tra ativa.

Na realidade, essa cache 
NUNCA poderia passar 
por cá (nem por lado ne-
nhum) já que a cache em 
si não é “móvel”... é uma 
Cache Mistério mais ou 
menos normal em que 
o que anda de cache em 
cache são as coordena-
das da dita.

Terá começado por ser 
algo como um papel/
passaporte com as coor-
denadas da cache e ou-
tras informações (i.e 
Dicas), em que esse pas-
saporte seria transporta-
do de cache em cache e 
apenas os que tivessem 
a sorte de dar com ele 
teriam a hipótese de en-
contrar o GZ e “evoluiu” 
para um traveler com o 
mesmo propósito, sendo 

que desta forma passou 
a ser bem mais simples 
obter as ditas coordena-
das visto o TB poder ser 
rasteado pela sua pági-
na[TBHFC3].

De acordo com os Ow-
ners, a ideia terá partido 
das Letterboxs e do facto 
de terem achado dema-
siado simples encontrar 
as caches da zona. Pen-
saram então em algo que 
fosse mais desafiante e 
esta foi “apenas” uma 
das várias formas que 
idealizaram para tornar 
o geocaching local mais 
interessante (portanto, 
os 2cotas da terra deles). 

Acaba por ser muito simi-
lar à “nossa” Deutschland 
in Lissabon [GC1E34Q] 
em que se pode ler na 
listing: “Esta cache pre-
tende mostrar-te regiões 
e cidades da Alemanha. 
Para procurá-la, deves 
antes encontrar quatro 
TBs temáticos a viajar 
em caches em Lisboa.” e 
“Para encontrar esta ca-
che, tens que encontrar 
quatro trackables (Trave-
lExpress) em caches em 
Lisboa. Cada um deles 
mostra uma região ou ci-
dade da Alemanha.”. 

O conceito é basicamen-
te o mesmo sendo que 
a nossa será bem mais 
difícil de encontrar (cum-
prindo o desafio propos-
to de se ter de encontrar 
os quatro TB´s).

O log abaixo (traduzido 
do original em inglês) 
apresenta uma história 
engraçada passada na 
Thoreau Hitchhiker (es-
crito por Big C, the Curly 
One & the Little Man). 

“Começamos a praticar 
geocaching em Agosto 
de 2003. A 27 de Novem-
bro de 2003 encontrá-
mos a Cruel and Unusual 
Punishment [GCG601] 
com as coordenadas 
para uma cache chamada 
Thoreau Hitchhiker em 
Concord, MA. Nessa al-
tura, Concord estava no 
limite do nosso raio nor-
mal de cachar e com um 
máximo de 100 caches 
entre nós, em Haverhill e 
a dita. Por alguma razão 
nunca fomos até lá, tal-
vez porque o Little Man, 
o membro mais pequeno 
da nossa team, era um 
cão e não era permitido 
entrar com cães no par-
que.

Com o passar do tempo 
Concord ficou mais longe, 
em termos da pratica do 
geocaching, e existirão 
agora milhares de caches 
entre nós e a localização 
desta. 

Esse pedaço de papel 
que flutuava de cache 
em cache transformou-
se eventualmente num 
Travel Bug que estará 
algures por aí. Ficamos 
com essas coordenadas 
durante todo este tem-
po, perdendo-lhes o ras-
to por diversas vezes. Há 
cerca de dois anos voltá-
mos a encontra-las lá por 
casa e dessa vez guardá-
mo-las sabendo que um 
dia lá iríamos. 

À medida que nos apro-
ximávamos da nossa 
milestone #5000 come-
çámos a pensar que seria 
esta a tal. O Geocaching 
levou-nos a imensos lo-
cais excelentes, a todos 

os 50 Estados e a vários 
Países. Podemos ter le-
vado bastante tempo a 
chegar às 5000 por ter-
mos abrandado o ritmo. 
Não somos grandes fãs, 
nem de Power Trails, 
nem de micros, pelo que 
as caches de qualidade 
são poucas e estão lon-
ge. 

O Little Man partiu para 
um lugar melhor pelo que 
já não tínhamos descul-
pa para não virmos aqui, 
ainda mais sendo uma 
cache de qualidade, mes-
mo como gostamos.

Suspeitamos que nin-
guém tenha tido as coor-
denadas para esta cache 
durante tanto tempo 
como nós, sem a vir pro-
curar e, apostamos que 
ninguém mais o irá fazer 
desta forma. 

A cache foi bastante fácil 
de encontrar apesar de 
se estar em mau estado. 
Não obstante, uma das 
boas para a nossa mi-
lestone. Obrigado por a 
manter por tanto tempo.” 

“We started caching back 
in August of 2003. On 
November 27, 2003 we 
found a cache called Cruel 
and Unusual Punishment 
(GCG601) with coordinates 
to a cache called Thoreau 
Hitchhiker in Concord, MA. 
At that time Concord was 
just at the edge of our nor-
mal caching radius with at 
most maybe 100 caches 
between us in Haverhill 
and this one. For some 
reason we never made it 
down that way, probably 
because the Little Man, 
the smallest member of 
our caching team, is a dog 
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and dogs aren’t allowed 
in the park. Over the years 
Concord became far from 
us in terms of caching 
close to home and today 
there’s likely thousands of 
caches we haven’t found 
between us and this one’s 
location. That piece of pa-
per floating from cache to 
cache eventually became 
a coveted travel bug whi-
ch is still floating around 
someplace today. We sat 
on those coordinates all 
that time, misplacing them 
many times. A couple of 
years ago we came across 
the coords at home again 
and this time saved them 
off knowing that one day 
we’d make it down. As we 
got closer to our 5000 
cache milestone we star-
ted thinking maybe this 
would be it. Caching has 
taken us to lots of great 
places, to all 50 states and 
several countries. It may 
have taken us a long time 
to get to 5000, but we’ve 
slowed down quite a bit. 
We are not really fans of 
power trails and micros so 
we’ve found quality caches 
are fewer and farther bet-
ween. The Little Man has 
moved on to a better place 
now so we no longer had 
an excuse to not come for 
this one, plus it is a qua-
lity cache, just our type. 
We suspect no one has 
had coordinates for this 
cache as long as we have 
without finding the cache 
and we bet no one will sit 
on them that long. The ca-
che was an easy find but 
it’s in pretty bad shape. 
Despite that, we think we 
picked a good one for our 
milestone cache. Thanks 

for keeping this one going 
for so long.”

A que passou por Por-
tugal, a Hitchhiker 42 
[GC1A74], foi das primei-
ras desse género (uma 
verdadeira “moving” ca-
che) e foi colocada em 
andamento em Setem-
bro de 2001.

O conceito é bastante 
diferente da acima apre-
sentada sendo que nes-
te caso o objectivo era/é 
mesmo o de a movimen-
tar de cache em cache 
(são chamadas de “Pa-
rasite Caches”)... os geo-
cachers deveriam ir reco-
lhendo/deixando a cache 
dentro de outras caches 
e documentando as suas 
aventuras por forma a 
permitir ao Owner da ca-
che saber o seu paradeiro 
e, caso fosse possível, ir 
atualizando a listing com 
esses dados. 

A listing desta tem ape-
nas alguma da sua histó-
ria já que, como o próprio 
indica, “negligenciei esta 
tabela durante algum 
tempo (...)”.

Esta cache tem também 
associado um Travel Bug 
[TB23J5K] que permite 
perceber onde andará, 
caso seja deixada numa 
outra, conforme seria/
será o objectivo inicial.

Outro log, um dos últi-
mos (à data da escrita do 
artigo) na Hitchhiker 42, 
por garenkreiz;

“Quando a GC1A74 visita 
a GC1C1A

Era uma vez duas geo-
caches nascidas com 
um dia de diferença mas 

com sonhos muito dife-
rentes. A primeira, am-
bicionando paz e sereni-
dade, escolheu um local 
calmo e com vista para o 
mar para se esconder. A 
segunda, querendo des-
cobrir o mundo, decidiu 
manter-se em movi-
mento, indo de cache em 
cache, de geocacher em 
geocacher, começando 
num tempo em que tal 
era permitido. A primei-
ra gostava de arquite-
tura, de história e talvez 
de espiritualidade. A se-
gunda era fã de convívio, 
de diversidade e talvez 
de literatura. A primei-
ra queria ser descoberta 
por pessoas motivadas, 
dispostas a enfrentar os 
perigos do oceano e pas-
sar o seu tempo a con-
templar a evolução da 
natureza, ao ritmo das 
marés e das estações. A 
segunda queria descobrir 
numerosos países (e até 
o resto da galáxia), com-
parecer em animados 
eventos, ouvir diferentes 
línguas, conhecer outras 
civilizações e espécies.

Apesar das diferenças, 
o destino de ambas era 
o de se encontrarem 
depois de 4936 dias de 
existência. Depois de to-
dos estes anos, ambas 
mudaram de aparência 
graças á manutenção, 
foram registadas por 
centenas de jogadores, 
forneceram alojamento 
para numerosos objetos 
em viagem. Uma não se 
moveu do seu buraco 
atrás das rochas, a outra 
viajou milhares de quiló-
metros. Elas estão agora 
reunidas por um curto 

período, para serem de-
pois separadas outra vez 
pela vida e vontade dos 
geocachers, talvez se 
voltem a encontrar num 
futuro distante. 

Resumindo, a Hitchhi-
ker 42 repousa agora 
na Marvel’s shadow em 
N 48° 38.207 W 001° 
30.708”

“When GC1A74 pays a vi-
sit to GC1C1A

Once upon a time there 
were two geocaches born 
a day apart but with very 
different dreams. The first 
one, wanting to find pea-
ce and serenity, chose a 
hiding location in a quiet 
place, facing the sea. The 
second one, wanting to 
discover the world, deci-
ded to keep moving, going 
from cache to cache, from 
geocacher to geocacher, 
starting at a time when it 
was still possible. The first 
one was fond of spiritua-
lity, architecture, history 
and maybe spirituality. The 
second one was fond of 
conviviality, diversity and 
maybe litterature. The first 
one wanted to be discove-
red by motivated people, 
ready to risk the perils of 
the sea and to spend its 
time contemplating the 
evolution of nature, at the 
rythm of the tides and the 
seasons. The second one 
wanted to discover nume-
rous countries (and even 
the rest of the galaxy), 
attend joyful events, ear 
different languages, meet 
other civilizations and spe-
cies.

Although diverse, their 
respective destinies were 
to meet each other after 
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Posted to Facebook from the cache site. por mtn-man
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4936 days of existence. 
After all these years, they 
had both changed appe-
reance through main-
tenance, they had been 
logged by hundreds of pla-
yers, they have met or hos-
ted numerous travelling 
objects. One had not move 
from its hole behind rocks, 
the other had travelled 
thousands of kilometers. 
They are now reunited for 
a short period, to be sepa-
rated again by life and the 
will of geocachers, maybe 
to meet again in distant 
years.

In short, Hitchhiker 42 is 
now resting in the marvel’s 
shadow at N 48° 38.207 
W 001° 30.708”

Ao contrário do que pa-
rece acontecer com esta 
cache, o objectivo das 
“Traveling Geocaches “ é 
mesmo de andar de ca-
che em cache e não nas 
mãos dos geocachers, 
para viajarem pelo mun-
do e afins. Sendo um 
formato que já não é per-
mitido publicar (grandfa-
thered ou descontinuado) 
o provável de acontecer, 

caso haja conflito com os 
Geocachers e/ou com a 
Groundspeak, é o arqui-
vamento e bloqueio da 
listing da cache já que, 
as chamadas de “Pocket 
Caches” (caches que via-
jariam de mão em mão) 
não são de todo permi-
tidas.

Existia ainda um outro 
tipo destas caches e que 
terá sido responsável 
pelo fim do conceito. Era 
um tipo semelhante ao 
do exemplo acima mas, 
ao invés de viajar de ca-
che em cache, viajava de 
coordenadas em coorde-
nadas, sendo colocada 
num local diferente de 
cada vez que era movida 
e em que os finders pu-
blicavam as coordenadas 
novas no seu registo (ou 
as enviavam para o Ow-
ner).

De acordo com o Revi-
sor mtn-man que, em 
Julho de 2001 colocou a 
sua primeira do género, 
a Fly... MARS ROVER Tra-
veling Cache [GCC6B], a 
proibição de serem publi-
cadas mais caches deste 

tipo aconteceu após se 
verificar que os geoca-
chers estavam a deixar 
as caches em locais onde 
tal não era permitido, em 
locais onde estava ve-
dada a colocação/publi-
cação de geocaches pela 
via chamada de “normal”. 
Este facto aliado à difi-
culdade em providenciar 
manutenção adequada e 
em cumprir as espectati-
vas dos Owners em rela-
ção à movimentação das 
ditas foi determinante 
para o seu fim. Foi então 
decidido a permanência 
das já existentes e proi-
bida a publicação de no-
vas.

De acordo com o mes-
mo, a primeira destas 
caches terá sido a NyC 
m|cr0 moT|on cAche ver 
3.o [GC350] de Fevereiro 
de 2001, com meia dúzia 
de founds em dois anos 
e arquivada da primeira 
vez que desapareceu.

Há uma coisa que é certa, 
são caches de um género 
que deixou de ser per-
mitido e por isso mesmo 
despertam muitas pai-

xões, positivas e negati-

vas, como se pode com-

provar pela quantidade 

de notas e afins deixadas 

nas suas listings.

Existe inclusive uma 

bookmark (http://

www.geocaching.com/

b o o k m a r k s / v i e w. a s -

p x ? g u i d = 7 c f 4 1 2 4 c -

1061-4412-b79a-7df-

1df4d8783) onde se 

refere que são caches a 

ignorar em caso de atri-

buição de Souvenirs e 

nas estatísticas relacio-

nadas com a medição de 

distâncias (não funciona 

muito bem já que recebi o 

souvenir alemão quando 

registei o found na Hit-

chhiker 42) devido à sua 

especificidade.

Um Muito Obrigado ao 

Btrodrigues, ao mtn-man 

, ao dhjennings e ao Eric 

Schudiske pela preciosa 

ajuda na pesquisa rela-

cionada com este tipo 

muito especial de caches.

Texto:

Rui Duarte

- RuiJSDuarte

“Há uma coisa que é certa, são caches de um género que deixou 
de ser permitido e por isso mesmo despertam muitas paixões, 

positivas e negativas, como se pode comprovar pela quantidade de 
notas e afins deixadas nas suas listings. ”
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Desde os primórdios do 
geocaching (desde o anti-
gamente, portanto) que os 
geocachers sentiram ne-
cessidade de conhecer e 
conviver com outros mem-
bros da comunidade. É na-
tural. Ninguém se conhece, 
cada um procura as caches 
que quer e como quer, sozi-
nho ou em família, portanto 
seria inevitável que mais 
cedo ou mais tarde um geo-
cacher sentisse a neces-
sidade de conhecer este 
e aquela que, ao contrário 
dele, encontrou aquela ca-
che difícil ali atrás do mon-
te. Umas dicas sobre o es-
conderijo, opiniões e ajuda 
para escolher um GPS ou só 
para tentar conhecer aquela 
geocacher bonita das fotos, 
foram talvez alguns moti-
vos que impulsionaram os 
geocachers a se reunirem.

É capaz de ter sido por 
isso então que surgiram os 
Eventos, reuniões que são 
organizadas por geoca-
chers e cujos participantes 
são também geocachers. É 
basicamente um encontro 
que se destina a facilitar o 
aspecto social do geoca-
ching. 

Um evento é organizado por 
geocachers e está aberto 
a outros geocachers, mas 
também a quem estiver 
interessado em saber mais 
sobre a atividade.

Num evento os geocachers 
confraternizam, comem, 

bebem, jogam e trocam his-
tórias sobre o geocaching. 
Os eventos têm ainda o in-
tuito de dar as boas vindas 
de novos geocachers à co-
munidade.

Ao longo dos anos, e face à 
sempre grande capacidade 
de iniciativa de muitos geo-
cachers, aos eventos, para 
além desta confraterniza-
ção, foram sendo adicio-
nadas várias atividades de 
outdoor, como caminhadas, 
BTT, canoagem e mesmo 
outras atividades mais ra-
dicais como rapel, slide e 
canyoning; mas não só, vi-
sitas guiadas a museus ou a 
centro históricos, ou ainda 
aulas de geologia.

Tanto estas atividades 
nos eventos como alguns 
eventos “flash” que inevi-
tavelmente se foram mas-
sificando ali ao pé da esta-
ção onde todos os dias se 
apanha o comboio para o 
trabalho à mesma hora, po-
derão ter vindo a desviar os 
objetivos inicialmente pro-
postos para os Eventos.

Vai daí, este ano, em feve-
reiro, os senhores e senho-
ras de Seattle, baseados 
no feedback que foram re-
cebendo da comunidade, 
e com o objetivo de ajudar 
esta a crescer ainda mais 
saudável e positiva no fu-
turo, implementaram algu-
mas alterações que acha-
ram serem essenciais:

 • Caches evento passam 

a ter um mínimo de 
trinta minutos! 

 • Eventos CITO passam 
obrigatoriamente a ser, 
no mínimo, de uma hora 
de duração. 

 • E os Mega Eventos 
terão que ter, pelo 
menos, quatro horas de 
duração.

Não é que em Portugal sen-
tíssemos que os eventos 
estivessem a descambar, 
mas por certo estavam a 
tornar-se desconfortáveis 
no seio de outras comuni-
dades além-fronteiras.

Com base nestas altera-
ções, e também porque os 
eventos devem ocorrer nas 
coordenadas publicadas na 
página, é agora necessário 
que se estabeleça um pe-
ríodo mínimo de 30 minu-
tos, com hora de início e de 
fim definidas nas coorde-
nadas publicadas para a so-
cialização entre os geoca-
chers, independentemente 
do resto das atividades que 
se planeiem.

Assim, também os níveis de 
Terreno e Dificuldade se de-
vem ajustar de modo a que 
representem apenas uma 
presença no local do even-
to, pois a atividade que se 
possa seguir, oficialmente, 
não fará parte do evento 
sendo uma atividade opcio-
nal para os participantes.

Mas os pressupostos ante-
riores não precisam de se 
aplicar nos Eventos CITO, 
já que estes se regem por 
motivos diferentes e espe-
cíficos, tais como plantação 
de árvores, construção de 
trilhos, remoção de espé-
cies invasivas e remoção de 
lixo de uma determinada lo-
calização, com o objetivo de 
melhorar parques e outros 
locais propícios ao geoca-
ching, para além de passar 
a mensagem que todos po-
demos e devemos ser ati-
vos na preservação do meio 
ambiente. No entanto estes 
terão que ter necessaria-
mente uma hora de dura-
ção, pelo menos.

São então pequenas altera-
ções que vêm acrescentar 
uma maior sociabilização 
ao geocaching, através dos 
eventos. 

E organizar um evento não 
é complicado, mas ainda 
assim o site geocaching.
com disponibiliza um Guia 
para Organizar Eventos que 
acreditamos possa tornar a 
tarefa menos pesada e que 
a mesma possa ser encara-
da com mais confiança.

Bons eventos.

Texto / Fotos:

Vitor Sérgio

- Bitaro

Geocaching.com Volunteer 
Cache Reviewer

“Um evento é organizado por geocachers e está aberto a outros 
geocachers, mas também a quem estiver interessado em saber 

mais sobre a atividade.”
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O que eu gosto em... ser PM no Geocaching.com, e nas Tools do GeoPt

...A facilidade em criar e “alimentar” Listas de Caches (as chamadas Bookmarks)!

Neste número vamos explorar um pouco uma das formas que existem para termos bookmarks à nossa medida.

Imaginando que chegámos à conclusão de que as caches que queremos mesmo, mesmo, mesmo encontrar são aquelas 
com pontuação do GCvote de 4 e 5 valores... como criar facilmente uma lista com essas caches?!?

A ter em atenção que temos de ser PM´s no Geocaching.com pois só assim temos acesso a esta opção (temos de ter tam-
bém acesso à respectiva ferramenta do GEOpt, disponível mediante uma doação ou compra de merchandising no portal).

Primeiro ponto (fotos 1 a 4), criar a dita bookmark no Geocaching.com.

Na página do nosso perfil selecionar “Gerir Listas” seguido de “Criar Nova Lista de Geocaches” para abrir o menu onde 
teremos de a nomear e escolher se a queremos partilhar e tornar pública, além doutras opções, e pronto, temos a nossa 
nova lista, apenas vazia de conteúdo... que é como quem diz, de caches!

o que eu gosto em...

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Segundo ponto (fotos 5 a 8), descarregar o ficheiro Excel do Portal Geopt.org.

Na página principal do Portal do GeoPt, selecionar o IAAN no separador das Estatísticas e depois a opção “CACHES” da 
lista apresentada. Na página seguinte teremos então a Listagem Excel à “mão de semear” para descarregarmos para o 
nosso PC.

Terceiro ponto, criar os filtros no Excel para extrairmos os GCcodes que nos interessam (fotos 09 a 13).

Tendo já em nossa posse o ficheiro Excel (e com o mesmo aberto), criamos uma linha de filtros, adicionando uma nova 
linha no topo do ficheiro (Botão direito do rato e “inserir”) e utilizando o “Sort & Filter” nas opções do programa. A partir 
daqui todas as colunas terão uma pequena seta que nos permite filtrar o conteúdo a apresentar, onde neste caso, na co-
luna referente ao GCvote, selecionamos os valores pretendidos, quatro e cinco.

Um último “OK” deixa-nos o ficheiro com apenas visíveis as caches que cumpram os requisitos.

Quarto e último ponto, alimentar a bookmark com os resultados obtidos no filtro (fotos 14 a 17).

Agora, é só abrirmos o “Bookmark Editor” do “Geopt.org Geocaching Tools” e copiarmos os GCcodes apresentados (sele-

cionando as respectivas células do excel) para a lista que nos interessa, finalizando o processo com um singelo “Process”!

E voilá (foto 18), as caches foram facilmente introduzidas 
na lista e aí a temos à disposição! Este método é realmente 
simples e eficaz e permite que em poucos minutos tenha-
mos uma bookmark à medida do nosso geocaching. Esta 
abordagem é particularmente eficaz para fazermos listas 
daquelas pessoas que têm caches mesmo ao nosso gosto 
ou para alimentar a “Ignore List”, com o inverso.

E é por isto que gosto de ser PM, tanto no Geocaching.com 
como no Geopt.org.

Texto/Imagens:

Rui Duarte

- RuiJSDuarte

Fig. 5

Fig. 9

Fig. 13

Fig. 6

Fig. 10

Fig. 14

Fig. 7

Fig. 11

Fig. 15

Fig. 8

Fig. 12

Fig. 16 Fig. 17



130

GEO
MAG.Escombreiras

Fotos: Ricardo Gonçalves
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Uma bicicleta todo-o-
terreno, força de vonta-
de e um GPSr. São estes 
os três principais ingre-
dientes para a aventura 
anualmente proposta 
pelo BTT Gardunha Clube 
de Ciclismo do Fundão: o 
Geo Tour Rotas Míticas. 
A receita é simples: per-
correr durante um fim-
de-semana os trilhos da 
região da Cova da Beira 
em autonomia, a solo ou 
em dupla. Para este ano, 
serviam-se 50 km para 
Sábado, 28 de Fevereiro, 
ligando a cidade do Fun-
dão a São Jorge da Beira 
com passagem pela zona 
mineira, e 85 km para 
Domingo, 1 de Março, em 
que se regressaria de São 
Jorge da Beira ao Fundão.

Conhecido o programa, 
os preparativos come-
çaram com alguma an-
tecedência. A logística, 
a preparação física e do 
material requerem cuida-
dos redobrados para que 
o Geo Tour seja desfruta-
do e aproveitado naquilo 
que realmente importa, 
sem perder energias com 
soluções de última hora 
ou a desenrascar qual-
quer imprevisto, embora 
se saiba que numa aven-
tura deste tipo tudo pos-
sa acontecer.

Se a participação estava 
decidida há muito, o for-
mato só foi definido no 
dia da inscrição. E optou-
se por uma participação 
em dupla com o amigo de 
pedaladas (e de algumas 
caches!) Miguel Silva. Até 
aos dias da prova pro-
curámos sempre treinar 
em conjunto de modo a 

criar rotinas que contri-
buíssem para atenuar as 
nossas diferenças “bt-
tísticas”. Nas descidas o 
Miguel vai-se embora, 
enquanto eu estou mais 
à vontade nas subidas. 
Até acaba por ser bom 
já que puxamos um pelo 
outro nas respetivas di-
ficuldades e a dupla fica 
mais polivalente.

A viagem para o Fundão 
fez-se na véspera e na 
companhia do Gonçalo 
Sequeira que também ia 
enfrentar esta aventura. 
A chegada fez-se já de 
madrugada e a noite re-
servou-se para a prepa-
ração do material para o 
dia seguinte e para algu-
mas afinações de última 
hora antes do merecido 
descanso.

Sábado, 28 de Fevereiro 
chegava! E apresenta-
va-se solarengo, o que 
começava a gerar as 
primeiras dúvidas. “Ca-
misola de Inverno ou de 
Verão? Vale a pena levar 
pernitos?” Ainda com 
algumas dúvidas, fize-
mos o levantamento do 
material no secretaria-
do e entregámos os sa-
cos com o equipamento 
“pós prova”. Se dúvidas 
houvessem ficaram re-
solvidas, já que os sacos 
ficaram no autocarro que 
os iria levar até São Jorge 
da Beira onde nos aguar-
dariam depois do final da 
etapa.

As poucas horas antes 
do briefing e da partida 
foram aproveitadas para 
tomar o pequeno-almo-
ço, rever companheiros 
do pedal e afinar estraté-

gias para o dia. O percur-
so de Sábado não tinha 
quilometragem significa-
tiva, mas um par de “pa-
redes” mais empinadas e 
uma subida do km 36 até 
ao km 43 com uma pen-
dente média de quase 9% 
e cerca de 700m de acu-
mulado já metiam algum 
respeito.

A partida deu-se por vol-
ta das 12h00m (12h03m, 
no nosso caso já que par-
tíamos em grupos com 
intervalos de 1 minuto). 
O início é sempre caóti-
co de tal forma que até 
a banda do cardio-fre-
quencímetro se soltou. 
Todos se perseguem uns 
aos outros, procurando 
as melhores linhas e o 
seu ritmo. Isto fragmenta 
os participantes, e rapi-
damente damos por nós 
a rodar sozinhos, ao nos-
so ritmo, ocasionalmente 
ultrapassando e sendo 
ultrapassados por outros 
participantes ou duplas. 
À saída do Fundão, a pai-
sagem é dominada pelo 
maciço central, até que a 
inflexão para Oeste nos 
leva para uma zona mais 
acidentada, dominada 
por vales encaixados, 
muitos deles relaciona-
dos com linhas de água 
de existência sazonal 
que, por essa altura, ain-
da eram bem visíveis.

O ritmo era despachado. 
Apesar de tudo, o Geo 
Tour é uma prova com 
tempos máximos diários 
para cumprir e vamos 
passando por localidades 
cuja existência só nos é 
anunciada graças à par-
ticipação no evento. Se 

algumas caches nos dão 
a conhecer locais que de 
outra forma nunca des-
cobriríamos, o mesmo se 
passa com estes lugares 
e o Geo Tour. Lavacolhos 
ficou na memória pelo 
nome e por ter sido local 
de uma rápida paragem 
para poder recolocar a 
banda cardíaca. De se-
guida esperava-nos uma 
parede de pendente con-
siderável em que a vista 
para Silvares e, ao fundo, 
o topo nevado da Serra 
da Estrela constituíam o 
principal motivo de dis-
tração.

À medida que íamos pro-
gredindo era notória a 
aproximação ao vale do 
rio Zêzere fruto das mu-
danças na paisagem, do-
minada por pinhais onde 
o verde ainda é a regra e 
não a exceção. Desde o 
início da etapa que a ali-
mentação é um fator de-
terminante, pelo que os 
vários géis energéticos 
iam sendo consumidos 
para preparar as dificul-
dades que se adivinha-
vam. Importava não gerir 
apenas o dia em si, mas o 
dia seguinte também.

 Subitamente, atingimos 
um local de beleza es-
petacular, quase lunar, 
dominado por brutais 
massas de inertes. As 
escombreiras das Minas 
da Panasqueira, resulta-
do de várias décadas de 
exploração mineira. 

Indiscretos devido à sua 
composição e cor, são 
várias massas gigantes-
cas que avançam sobre 
a paisagem e a moldam 
por fora, da mesma for-
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São Jorge da Beira
Foto: Miguel Silva

Gonçalo Caetano
Foto: Sra. do BTT
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“Estávamos já a recuperar para o dia seguinte quando nos 
juntámos ao restante pessoal num dos cafés locais para discutir as 
incidências do dia...”

133

ma que outrora sedi-
mentavam a serra por 
dentro. O surgimento 
destes montes causa um 
choque paisagístico, am-
pliado pela descida até 
ao fundo do vale. Na des-
cida passam-se por anti-
gos complexos mineiros, 
fantasmagóricos, onde 
se encontram as antigas 
lavarias. Se no topo é di-
fícil ter a noção da altura 
real daqueles depósitos, 
lá em baixo fica eviden-
te que são efetivamente 
gigantes. Parecem ainda 
maiores se ali chegar-
mos de bicicleta. O esfor-
ço faz-nos sentir ainda 
mais pequenos quando 
confrontados com aque-
la paisagem, de alguma 
forma reflexo do sangue 
e suor dos vários milha-
res de homens que tra-
balharam na indústria 
mineira da região.

O Geo Tour não é só um 
desafio físico, é também 
uma experiencia paisa-
gística e uma visita às 
memórias da região que 
fazem parte da sua His-
tória. É impossível não 
pensar em quem esteve 
por detrás das estórias 
que as escombreiras re-
presentam e escondem. 
Todos estes sentimentos 
foram digeridos ao longo 
dos vários km pedalados 
no sopé daqueles mons-
tros arenosos, junto ao 
Zêzere, que corria ani-
mado já acostumado aos 
inertes mas pouco habi-
tuado a ver por ali tanta 

gente a andar de bicicle-
ta. Curiosa simbiose en-
tre aquilo que a natureza 
nos dá e o que o homem 
deu à natureza.

O ponto de apoio jun-
to à localidade da Bar-
roca, onde se cruzava o 
rio, anunciava o início da 
principal dificuldade do 
dia. Os rostos fecham-se 
e é nessas alturas que é 
necessária alguma capa-
cidade de abstração para 
se atenuarem as dificul-
dades proporcionadas 
pelo terreno. O surgi-
mento de alguns partici-
pantes no horizonte aju-
da a levantar o moral e 
indica que o ritmo é bom, 
mas também pode levar 
a ambições desmedidas 
e a excessos que, no fi-
nal, podem sair caros. 
“Vamos ao nosso ritmo, 
mas de olho nas lebres!”. 

Fomos pedalando pelas 
cumeadas que assina-
lavam também a divi-
são entre os distritos 
de Coimbra e Castelo 
Branco, salpicadas por 
ténues sinais da presen-
ça humana, comunida-
des resilientes, mas que, 
mais tarde ou mais cedo, 
acabarão por não resistir. 
Somos também teste-
munhas privilegiadas de 
um esquecimento 

Com o esforço, mal dá-
vamos pela mudança do 
estado do tempo, que 
nos proporcionou algu-
mas pingas de chuva e 
um vento desconfor-

tável. “Embora, vamos 
acelerar isto para ver se 
o banho que apanhámos 
é só no balneário!”. Ven-
cida a subida, a aproxi-
mação a São Jorge da 
Beira foi veloz. Ao longe 
avistávamos a localida-
de da Barroca de Cima, 
onde atualmente se en-
contra a base da explo-
ração mineira, e diversos 
vestígios da arquitetura 
mineira e industrial que 
caracteriza estas locali-
dades.

A aproximação final à 
chegada fez-se a meia 
encosta e a organização 
decidiu, e bem, anteci-
par o local da tomada 
de tempos para antes 
do single track da Fraga 
Alta, já perto de São Jor-
ge da Beira, que estava 
bastante perigoso devido 
à combinação de água e 
pedras. Nem valia a pena 
arriscar, na dúvida é pé 
no chão, até porque “a 
câmara já vai sem bateria, 
não vale a pena dar espe-
táculo!”. Assim, encerrá-
mos a parte competitiva 
do primeiro dia consa-
grados pela população 
de São Jorge da Beira 
que mesmo com o tempo 
pouco amigável não dei-
xou de apoiar os partici-
pantes nesta edição das 
Rotas Míticas. 

O final da parte compe-
titiva está longe de re-
presentar o final do dia. 
Antes de se levantar o 
saco para o duche, é ne-
cessário fazer uma revi-

são rápida à bicicleta de 
modo a garantir que está 
tudo em ordem para o dia 
seguinte e estacioná-la 
numa das salas do edi-
fício da escola primária 
da localidade, que era a 
“base logística avançada” 
de Sábado. Se a navega-
ção durante o dia foi sim-
ples, chegar aos balneá-
rios foi mais complicado. 
Além disso esperava-nos 
um banho de água “tépi-
da” e de caudal reduzido 
naquele que terá sido a 
único aspeto menos bom 
do dia da parte organi-
zação, não deixando de 
compreender que nem 
tudo está nas mãos des-
ta equipa, sempre dispo-
nível para ajudar. Ainda 
assim, melhor que nada. 

Estávamos já a recuperar 
para o dia seguinte quan-
do nos juntámos ao res-
tante pessoal num dos 
cafés locais para discutir 
as incidências do dia e 
as dificuldades que nos 
aguardavam nos 85 km 
de Domingo. O jantar foi 
servido às 19h e foi outro 
dos momentos de conví-
vio mais animados. Boa 
comida, bebida, numa 
sala confortável e com 
bom pessoal! Além disso, 
não deixa de ser agradá-
vel fazer parte de um nu-
meroso grupo que, ainda 
que por breves instantes, 
vem dar alguma vida a 
estas aldeias esquecidas 
por tantos e onde termos 
como “silicose” ainda fa-
zem parte do quotidiano 
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Vestígios da exploração mineira
Foto: Tiago Mota



GEO
MAG.

135

Ab
ri

l 
20

15
 - 

ED
iÇ

ÃO
 1

4

“O entusiasmo de chegar ao fim levou-nos a um engano de 
navegação que nos custou alguns esforços, mas o final foi 

alcançado com uma enorme satisfação! ”

local. Infelizmente.

A nossa dormida foi no 
Fundão, pelo que foi ne-
cessária uma hora de via-
gem de autocarro até ao 
local de repouso. Alguns 
não perderam tempo e 
começaram logo a recu-
perar! Isto significa que 
o dia seguinte também 
seria marcado por um 
despertar mais cedo para 
regressar a São Jorge da 
Beira. E ainda dizem que 
pedalar é cansativo… Na 
pensão fizeram-se os úl-
timos preparativos quan-
to ao equipamento, uma 
vez que o dia seguinte se 
esperava mais primave-
ril, ainda que as primeiras 
horas da manhã sejam 
sempre frescas.

Domingo! Ainda de noite, 
tomámos o pequeno-al-
moço e regressámos ao 
shuttle que nos recondu-
ziu a São Jorge. À medi-
da que o dia ia nascendo, 
era possível apreciar a 
magnífica paisagem e re-
conhecer locais por onde 
havíamos passado no 
dia anterior ao mesmo 
tempo que se trocavam 
impressões com os com-
panheiros de ocasião. 
Toda aquela região é sem 
dúvida extraordinaria-
mente rica do ponto de 
vista do enquadramento 
cénico. Circular por aque-
las estradas é quase tão 
enriquecer como pedalar 
pelos trilhos!

 Uma hora depois, eis-
nos em São Jorge. Subi-

mos até à escola onde as 
bicicletas já nos aguar-
davam devidamente dis-
postas pelo pátio. Tempo 
para uma última lubrifi-
cação e regressar à par-
tida, onde chegámos já a 
queimar a nossa hora.

Este segundo dia seria 
mais “rompe pernas” em 
função da sua extensão. 
A grande dificuldade era 
logo a primeira subida, 
imediatamente após a 
partida, o que esticou o 
pelotão e fez com que 
se formassem peque-
nos grupos de onde por 
vezes alguns saltavam 
em busca do grupo mais 
à frente. Ao menos não 
nos pudemos queixar de 
falta de aquecimento!

Vencida a subida, toda 
ela em asfalto, regressá-
vamos aos trilhos, que, 
em função da hora ma-
tinal, estavam particu-
larmente perigosos nas 
zonas de pedra. Algumas 
quedas serenavam os 
ânimos dos mais impe-
tuosos e algumas sec-
ções foram feitas à mão. 
Em vários locais a nave-
gação era mais exigente, 
e alguns grupos acaba-
vam por corrigir o rumo, 
informados por quem se-
guia atrás e mais atento 
ao GPSr.

Um dos vários momen-
tos de interesse do dia 
registou-se na zona da 
Albufeira de Santa Luzia, 
principalmente com a 
passagem pelo paredão, 

de altura considerável! O 
ponto de apoio na locali-
dade do Janeiro de Cima 
assinalou também o re-
gresso à Grande Rota do 
Zêzere, que constituía a 
parte principal do percur-
so de Domingo. Alguns 
troços eram familiares 
pelo facto de por ali ter-
mos passado no dia an-
terior e, numa das várias 
travessias do rio, demos 
por nós novamente na 
zona das escombreiras. 
Mesmo tendo assimilado 
o impacto do dia anterior, 
a paisagem não deixa de 
ser impressionante.

Sempre com o Zêzere em 
plano de fundo seguimos 
até à localidade da Rasa, 
onda finalmente o rio fi-
cou para trás. Nesta altu-
ra seguíamos em trio, já 
que ajudámos o compa-
nheiro Pedro Guimarães 
a resolver um furo e deci-
dimos seguir em conjun-
to, dividindo esforços. A 
aproximação ao Fundão 
fez-se por Norte, com um 
arreliador vento frontal 
que não nos tirou o âni-
mo anunciado pela meta, 
já ali perto. O entusiasmo 
de chegar ao fim levou-
nos a um engano de na-
vegação que nos custou 
alguns esforços, mas o 
final foi alcançado com 
uma enorme satisfação! 
Tínhamos terminado a 
edição 2015 do Geo Tour! 
Infelizmente, o Gonçalo 
Sequeira, não conseguiu 
terminar, assolado por 
vários furos e sem mais 

alternativas acabou por 
se ver impossibilitado de 
concluir… Apenas esse 
fator tirou algum brilhan-
tismo ao fim-de-semana 
passado pelos trilhos do 
Fundão. O duche foi re-
temperador e o almoço 
deu-nos as energias ne-
cessárias para encarar o 
regresso a casa com âni-
mo e satisfação.

Em jeito de balanço, a 
edição de 2015 do Geo 
Tour representou um de-
safio que vai muito para 
além do simples ato de 
andar de andar de bi-
cicleta. A dimensão do 
percurso faz com que 
passemos por diversas 
realidades sociais, cul-
turais e, principalmente, 
paisagísticas que se tor-
nam memoráveis pela 
sua singularidade e pelo 
simples prazer da sua 
descoberta. A organiza-
ção monta uma estrutura 
versátil e eficaz, capaz de 
responder à totalidade 
das solicitações. É sufi-
cientemente realista na 
análise que faz das vá-
rias situações que con-
dicionam o desenrolar 
da prova, que vão desde 
a recolocação do local da 
tomada de tempos à al-
teração do traçado por 
motivos de segurança 
que inicialmente pre-
via a passagem no Pió-
dão. Num evento destas 
características é fun-
damental que os parti-
cipantes confiem na or-
ganização, algo que senti 
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em todos os momentos. 

O conjunto de expe-
riências proporcionadas 
constituem algo dife-
renciador, atrativo para 
quem gosta do contacto 
com a natureza e a prá-
tica desportiva! Além 
disso, abrem-se portas 
para explorações futuras 
desta zona do país, fre-
quentemente esquecida 
nos roteiros turísticos da 
especialidade, mas com 
um conjunto de elemen-
tos patrimoniais bas-
tante interessantes e de 
características bastante 
singulares 

É difícil descrever a glo-
balidade da participação 
nesta aventura num ar-
tigo. Para ajudar a per-
ceber melhor os desafios 
por que os 120 partici-
pantes passaram, podem 
ver este vídeo que ilustra 
alguns dos momentos 
do Geo Tour da nossa 
perspetiva: https://www.
youtube.com/watch?v=-
z7wG_LLNgvs

Relativamente à oferta 
“geocachiana”, apesar de 
me ter feito acompanhar 
de uma PQ no GPRs e de 
ter passado por várias 
geocaches, não procurei 
nenhuma! Ainda pon-
derei abordar uma multi 
em São Jorge da Beira, 
já depois de terminada a 
etapa, mas o estado do 

tempo acabou por me fa-
zer mudar de ideias. De 
resto, nesta aventura o 
geocaching não era o ob-
jetivo e o momento não 
se proporcionou, mas fi-
cou a vontade de lá vol-
tar para explorar melhor 
a oferta existente ainda 
que a região seja, por si 
só, merecedora de visita.

Ainda assim para os in-
defetíveis geocachia-
nos, não posso deixar 
de identificar algumas 
caches que beneficiam 
de um enquadramen-
to cénico excecional na 
zona das minas. Por vi-
sita entende-se uma ex-
perienciação prolongada 
e não um raide just for 
the numbers, até por-
que na zona a densidade 
geocachiana é baixa, não 
tornando produtiva do 
ponto de vista da conta-
bilidade de founds uma 
passagem cujo principal 
objetivo seja fazer sorri-
sos amarelos em massa.

Com isso em mente, 
aproveitem para ficar 
a conhecer de perto as 
escombreiras. Acessível 
através da Estrada Mu-
nicipal 512 (que também 
proporciona excelentes 
vistas sobre o vale do 
Zêzere), a localidade do 
Rio remete-nos para a 
atividade mineira que ali 
tem uma marca muito 
visível. Existem 3 caches 

regulares que merecem 
visita em função do lo-
cal onde se encontram, 
tomem nota: No alto das 
Escombreiras * Cabeço 
do Pião [GC412R5], A 
Locomotiva [GC4B13G] 
e a Espessador de Lamas 
[GC4B13Q]. Além de per-
mitirem ficar a conhecer 
o local, contam também 
um pouco da história que 
por ali se encontra. 

Em São Jorge da Beira e 
na Aldeia de São Francis-
co de Assis, à semelhan-
ça do que acontece em 
várias outras localida-
des, existem multis que 
dão a conhecer as res-
petivas povoações. Na 
Barroca Grande, onde se 
encontra o núcleo de ati-
vidade das minas, exis-
tem igualmente caches 
regulares que permitem 
apreciar pontos de aces-
so às entranhas da serra, 
são elas: O Acesso á Mina 
[GC47Q5N], À Volta do 
Volfrâmio II – Barragem 
de Lamas [GC1WPZ9] e 
a Maior Gasómetro do 
Mundo [GC46K48]. Para 
os adeptos dos enigmas, 
podem tentar a sorte na 
À volta do volfrâmio III 
– Mon. a Cristo Operário 
[GC1WQ14]. Nas Minas 
da Panasqueira também 
se encontra uma cache 
da série dedicada À Volta 
do Volfrâmio I – Minas da 
Panasqueira [GC1WP5C].

Na envolvente à Albufei-
ra de Santa Luzia, existe 
uma cache numa ilha, 
Um mergulho na pisci-
na [GC2CVA6], embora 
a visita ao Miradouro da 
Barragem de Santa Luzia 
[GC4GDD3] seja tam-
bém parte obrigatória 
de qualquer roteiro pela 
zona. A Indústria Mineira 
[GC2FX3Q] é novamente 
recordado junto à locali-
dade do Barco no vale do 
Zêzere.

Para além destas, muitas 
mais cache haverão com 
um potencial interessan-
te, devendo estas servir 
como pontos de partida 
para posteriores explo-
rações. A quem puder, 
não deixe de aproveitar 
e visitar a zona, de car-
ro, a pé ou de bicicleta. 
Apesar de recôndita, as 
sensações de quem lá 
esteve são geralmente 
unânimes: dificilmen-
te se esquecem lugares 
como aqueles! Venha o 
Geo Tour – Rotas Míticas 
de 2016! Até lá, serei um 
dos que investirá tempo 
na (re)visita dos fantás-
ticos lugares por onde a 
edição deste ano passou. 
Façam o mesmo!

Texto:

Gonçalo Caetano

- cacheight
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TT - Tomada de Tempos
Fotos: Tiago Mota

Escombreiras
Fotos: Ricardo Gonçalves
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15. Habitua-te a esse nú-
mero. Vais vê-lo MUITO 
este ano. E não, não será 
apenas por ser 2015. Te-
nhas percebido ou não, foi 
há 15 anos que a tua vida 
mudou para sempre. Por-
que foi há 15 anos atrás 
que o melhor jogo de sem-
pre foi criado. 

Viajemos até ao momento 
em que a tua vida mudou 
para sempre, o ano 2000.  
Foi neste ano que a  An-
gelina Jolie casou com Billy 
Bob Thornton, “It’s Gonna 
Be Me” dos NSYNC atingiu 
o nº1 dos tops da Billboard, 

o Boavista conquistou o 
Campeonato e Pete Sam-
pras ganhou Wimbledon. 
Mas provavelmente estes 
momentos não mudaram a 
tua vida.  Bill Clinton des-
ligando o famoso botão 
azul* da disponibilidade se-
lectiva – foi isto que mudou 
a tua vida. Com o desligar 
deste interruptor, nasceu o 
geocaching. 

Quando o meu pai me apre-
sentou o jogo em 2004, 
variadas vezes brincou di-
zendo que era “ o jogo em 
mais rápido crescimento 
de que nunca ouviste fa-

lar” quando explicava o seu 
hobbie para outras pes-
soas. Hoje raramente tenho 
de explicar a alguém o que 
é o geocaching quando me 
perguntam o que faço na 
vida. Metade das vezes, a 
pessoas com a qual estou 
a falar até já experimentou 
ou conhece alguém que é 
um jogador fervoroso.  

15 anos e mais de 2.5 mi-
lhões (não contando com 
as listings arquivadas) de 
geocaches depois, este jogo 
tornou-se num fenómeno 
cultural. Ele aproximou o 
mundo e transformou to-

dos os locais numa aven-
tura. O que começou com a 
curiosidade de um homem 
no Oregon transformou-se 
em mais de 80 emprega-
dos em Seattle, mais de 
400 voluntários por todo o 
mundo e uma comunidade 
de mais de 10 milhões de 
geocachers para fazer do 
jogo aquilo que é hoje. 

O jogo mudou a forma 
como nós, como jogado-
res, olhamos para o mun-
do. Estou sempre a apon-
tar a pessoas “está ali uma 
geocache” mesmo quando 
não estou a fazer geoca-

From GeocachinG hQ
with Love
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From GeocachinG hQ
with Love

ching – e eu sei que não 
sou a única. Quando viajo, 
o primeiro guia de turismo 
que eu e muitos dos meus 
amigos geocachers usamos 
é o Geocaching.com – mes-
mo quando as nossas férias 
não estão realmente rela-
cionadas com geocaching. 
Sem nos apercebermos, a 
orientação é provavelmen-
te um desafio muito me-
nor para todos nós do que 
era antes de começarmos a 
jogar.  Todos nós provavel-
mente fizemos alguns dos 
nossos melhores amigos, 

sem os quais não conse-
guimos imaginar as nossas 
vidas. 

Este ano temos um mon-
te de comemorações para 
fazer e aqui na Sede de 
Geocaching queremos que 
celebres connosco. A partir 
de 2 e 3 de Maio, planeia 
eventos de celebração para 
ganhar o primeiro souve-
nir, cozinha bolos de 15º 
aniversário, coloca novas 
geocaches fantásticas e 
faz novos amigos entre a 
comunidade geocacher lo-
cal. Durante todo o tempo, 

coloca fotografias do que 
estás fazendo no Facebook, 
Twitter, Instagram, fóruns 
de geocaching, envia-nos 
por email, etc. Não te es-
queças da hashtag #Geo-
caching15 nas tuas publi-
cações!

Fica atento pois a Sede do 
Geocaching tem um monte 
de coisas divertidas planea-
das para ajudar a comemo-
rar 15 anos de geocaching! 
A celebração começa no 
primeiro fim-de-semana 
de Maio com a oportunida-
de de ganhar o souvenir do 

15º aniversário por logares 
um found numa geocache 
ou participares num evento. 
Mas isso é apenas o início! 
Pretendemos continuar a 
festa durante todo o verão! 
Como irás comemorar? 

*O interruptor azul na reali-
dade não existe.

 

Annie Love

- G Love (Lackey)

Tradução por Bruno Gomes 
(Team Marretas)
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