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Editorial
por Rui Duarte

Este é “aquele” editorial que 

nunca pensei em escrever e 

que se materializou depois 

de se ter confirmado o re-

sultado trágico do acidente 

do Roberto... Ia pensando 

então, ao longo de mais 

uma das minhas cami-

nhadas a solo, naquilo que 

ao longo do tempo tinha 

lido sobre as aventuras do 

d3vil. Praticava um Geoca-

ching com “G” grande e era 

para mim (como o será para 

outros tantos) uma das re-

ferências. Tenho para mim 

que o geocaching é apenas 

a desculpa para alargarmos 

o nosso espectro de com-

petências, principalmente 

na comunhão com a Natu-

reza, e ele fazia sem dúvida 

parte de um (bastante res-

trito) lote de pessoas que 

vejo como sendo de “outra 

craveira”.

Surgiu então, nos basti-

dores da revista, a ideia 

de lhe dedicarmos a peça 

central, deixando de lado 

as entrevistas e avançando 

com algo que lhe fizesse jus 

e que honrasse a sua me-

mória e as estórias com que 

nos brindou.

Confesso que num primeiro 

momento a ideia não me 

agradou, uma coisa era de-

dicar com toda a justiça o 

editorial à memória de um 

membro querido da nossa 

comunidade, outra fazer 

disso a peça central e assim 

reavivar grandemente o 

sentimento de perca da sua 

família e amigos.

Todo o processo beneficiou 

bastante de não ter à mão 

o computador no momento 

em que se desenrolavam e 

eram discutidas a primeiras 

ideias e impressões. Quan-

do entrei na discussão já 

tinha a mente mais aberta 

para o assunto e para o 

facto de que, caso fosse a 

vontade dos seus amigos 

mais íntimos, teríamos na 

revista, não o desapare-

cimento do Roberto mas 

o seu sorriso e a sua mar-

cante passagem pelas suas 

vidas.

Deixo aqui, em nome da 

GeoMagazine e das pes-

soas que ajudam a que a 

cada dois meses ela salte 

para os nossos ecrãs, os 

nossos mais sinceros senti-

mentos à sua Família e aos 

seus Amigos... O Mundo 

ficou um lugar mais triste 

e o Geocaching bem mais 

pobre.

Aproveito também para, 

sem cair na lisonja fácil, 

agradecer ao António Cruz 

por ter tomado em mãos e 

conduzido de forma verda-

deiramente impecável todo 

o processo, no que à revista 

diz respeito, e assumido o 

papel de trazer à luz do dia 

a Homenagem ao Roberto. 

Posso apenas imaginar o 

que é ter tal intervenção 

num assunto desta nature-

za e de memória tão recen-

te. Um Abraço!
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ALDEIAS TÍPICAS

CUADA
Por Lusitana Paixão
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A Aldeia da Cuada per-
tence à freguesia de Fajã 
Grande, concelho das 
Lajes, e situa-se na costa 
oeste da Ilha das Flores: 
falamos de uma aldeia tí-
pica açoriana, no extremo 
mais ocidental da Europa! 
No pequeno planalto so-
branceiro à Foz da Ribeira 
Grande ergue-se esta 
charmosa Aldeia de tra-
çado típico, recuperada e 
convertida em aldeamen-
to turístico num passado 
recente.

Da história da Cuada pou-
co se sabe, no entanto 
os mais antigos registos 
comprovam que a aldeia 
já era habitada no início 
do século XVIII. A Ilha das 
Flores viria a atingir a den-
sidade populacional máxi-
ma em meados do século 
XIX, e por essa altura a 
Cuada chegou a contar 
com 122 habitantes dis-
tribuídos por cerca de 20 
moradias. As construções 
eram muito modestas, e 
apenas duas casas osten-
tavam cobertura de telha. 

Durante séculos, a Cuada 
encontrou na agricultura 
o seu principal sustento. 
Mas é pela exímia qua-
lidade dos trabalhos de 

tecelagem que a aldeia era 
conhecida: cada casa che-
gou a ter até 3 teares em 
funcionamento!

Nos anos 60, a vaga de 
emigração com destino 
aos Estados Unidos da 
América deixou a aldeia 
desertificada e votada ao 
abandono. 

Teotónia e Carlos Sil-
va, atuais proprietários, 
abraçaram com coragem 
e determinação o projeto 
de restauro e recuperação 
da Aldeia da Cuada, com 
o objetivo de transformar 
o lugar num aldeamento 
turístico onde o conforto, 
o sossego e a tranquilida-
de combinam na perfeição 
com a atmosfera da Ilha 
das Flores. 

Atualmente, cerca de 15 
casas de pedra encon-
tram-se recuperadas, 
mantendo o traço rural 
não só na construção mas 
também nas infraestrutu-
ras e nos acessos, desde 
os pátios, os jardins, a 
decoração interior, até ao 
exterior das casas. Foram 
recicladas dezenas de ob-
jetos e artefactos antigos, 
que testemunham hoje a 
longa e apaixonante his-
tória da Aldeia da Cuada.

A qualidade da interven-
ção valeu à Aldeia da Cua-
da a distinção regional de 
Património Cultural com 
Interesse Histórico, Ar-
quitetónico e Paisagístico, 
enquanto o tripadvisor 
atribui ao empreendi-
mento o seu Certificado 
de Excelência para o ano 
de 2015. A TRAVEL and 
LEISURE destaca ainda 
a Aldeia da Cuada como 
um dos 50 hotéis mais 
românticos do mundo…e 
não é de admirar!

As referências apontam 
sem margem de dúvida 
para um projeto de turis-
mo rural de elevadíssima 
qualidade, mas nada 
se sobrepõe à deliciosa 
oportunidade de visitar 
presencialmente esta 
charmosa aldeia. A vege-
tação luxuriante e o per-
fume das plantas e flores 
coloridas que abundam 
nos canteiros, o gato pre-
guiçosamente aninhado 
no parapeito da janela, o 
velho pote de ferro forjado 
que enfeita a esquina de 
uma varanda. Tudo aqui é 
simples, genuíno e pen-
sado para nos fazer sentir 
em casa. 

Apesar de se tratar de um 
empreendimento privado, 
a visita não só é permitida, 
como encorajada pelos 
proprietários. As portas 
estão sempre abertas 
para receber o visitante, 
apreciador de tradição e 
de identidade cultural do 
destino visitado.

Assim, a proposta do geo-
cacher noia_flores em es-
conder uma geocache nos 
jardins da Cuada, foi uma 
ideia acarinhada e apoia-
da pelos proprietários da 
Aldeia. Desde outubro de 
2013, é possível registar 
um found e adicionar ao 
nosso mapa de geoca-
ching um brilhante sorriso, 
a dar conta da nossa visita 
à Aldeia da Cuada [GC4R-
NMB].

Um ponto de passagem 
obrigatório para quem vi-
sita a Ilha das Flores! Fica 
o convite à descoberta…

Fontes:
 · www.lifecooler.com
 · www.aldeiadacuada.
com

Texto / Fotografia:

Flora Cardoso (Lusitana 
Paixão)

“a Cuada encontrou na agricultura o seu principal 
sustento. Mas é pela exímia qualidade dos trabalhos 

de tecelagem que a aldeia era conhecida”
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Quando em Abril recebi a 
notícia de que teria de ir 
a Budapeste em meados 
de Junho em trabalho 
“corri” para o computador 
para me inteirar de duas 
coisas... as previsões me-
teorológicas normais para 
a época do ano e, claro, as 
benditas caches locais. O 
tempo sugerido era bom, 
parecido com o de Portu-
gal para a mesma altura 
do ano (o que se veio a 
verificar, mas com mais 
humidade relativa) e as 
caches, bem melhor do 
que poderia  esperar... 

Utilizando as excelentes 
potencialidades do Pro-
ject-GC em filtrar rapida-
mente e online diversos 
parâmetros cheguei ra-
pidamente à conclusão 
que, aparentemente, só 
em Budapeste, existem 
mais Caches Virtuais e 

“Pioneiras” que em Por-
tugal inteiro!!!  Excelente! 
Três clicks e tinha à dis-
posição um ficheiro com 
menos de 100 caches, só 
na zona onde seria mais 
provável que me deslo-
casse, composto por Ca-
ches Tradicionais, Virtuais 
e Earthcaches... Certo de 
que o tempo disponível 
para o Geocaching seria 
apenas o de oportunida-
de, não valia a pena fazer 
planos muito ambiciosos.

Ainda assim, visto aterrar 
pouco depois da hora de 
almoço, tinha pensado 
(mal) que poderia apro-
veitar essa tarde livre 
para o efeito. Esse tempo 
foi gasto a andar exata-
mente para o lado errado 
do pretendido dado o GPS 
ter demorado quase uma 
hora a fixar os satélites e 
quando nos apercebemos 

estávamos longíssimo 
das margens do Danúbio, 
explorando ao acaso os 
subúrbios dormitórios 
da cidade! Do que vi nos 
dias que por lá andei, só 
há uma zona manifesta-
mente desinteressante, e 
era aí mesmo que decor-
ria a nossa exploração. Há 
dias assim...

Corrigido o rumo, aca-
bámos por perder quase 
duas horas nisto e já que-
ria era um local de jeito 
onde me pudesse sentar 
e apreciar a paisagem... 
Encontrámos esse espa-
ço ao fugir de um esporá-
dico (mas intenso) agua-
ceiro que nos empurrou 
para o interior de um 
moderno e estranho edi-
fício (descobri mais tarde 
ser uma baleia estilizada, 
Bálna em Húngaro, o Edi-
fício CET) onde existiam 

alguns bares bem com-
postos de gente nova em 
amena cavaqueira e onde 
se pode beber um bom, e 
nada caro, Gin (comprovei 
isto uma segunda vez, no 
dia seguinte! :) ). A gene-
ralidade das coisas tem 
valores mais comportá-
veis que cá. Para o caso, 
naquele local e ambiente, 
se comparado com Lis-
boa, seria pouco mais de 
metade do preço pedido 
por estes dias.

Foi praticamente de copo 
na mão que acabei por 
encontrar a minha pri-
meira cache! :) Bendito 
WI-FI do bar. Uma breve 
utilização da app do Geo-
caching.com revelou uma 
cache mesmo à porta do 
estabelecimento e com 
a desculpa de vir bater 
umas chapas à rua (apro-
veitando uma aberta no 12

“Uma cidade realmente Monumental onde 
nem todos os edifícios são bonitos, mas os que 

o são (e são mesmo muitos) são realmente 
excepcionais. Uma cidade dividida por a meio 
pelo segundo maior rio da Europa, ajudando 

no contraste entre o plano de Peste e o 
altamente irregular terreno de Buda”

B U D A P E S T E
A L É M  F R O N T E I R A S

P O R  R U I  D U A R T E
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tempo), rapidamente dei 
com ela. Uma simpática e 
acessível (até de cadeira 
de rodas) tradicional mar-
ca o passo a quem cami-
nha/corre/anda de patins 
ou bicicleta, naquela mar-
gem do Rio (em Peste), a 
Danube Promenade 14 
– CET [GC3RWTE]. Para 
comemorar, um segundo 
Gin, hehe, já acompanha-
dos dos amigos Luxem-
burgueses que entretanto 
tinham chegado. 

A busca do tradicional 
Gulash para a janta levou-
nos a caminhar um pouco 
para o interior de Peste 
e para junto da Virtual 
Synagogue [GCH50Z], 
que assinala a localização 
da Grande Sinagoga de 
Budapeste considerada a 
maior da Europa. Apesar 
de ser de noite, está mui-
to bem iluminada e aca-
bou por ser bem escolhida 
como única cache noturna 
que “fiz”.

Por esta altura Budapeste 
goza de cerca de 16 horas 
de luz e pude comprovar 
in loco que às 05:00 já é 
de dia... :) Com encontro 
marcado no lobbie do 
hotel para as 08:00 apro-
veitei duas “madrugadas” 
para percorrer a pé, a solo 
e nas calmas um pouco 
de ambas as margem do 
Danúbio durante cerca de 
duas horas, duas horas e 
meia.

Na primeira, o alvo era 
o lado de Peste, a nor-
te do alojamento, onde 
queria conhecer o Jardim 
conhecido como Orkzi, 
local onde se esconde a 
Orczy Park [GC15BTT]. 
Pelo caminho fui dar 

uma olhadela ao Museu 
do Holocausto, apenas 
pela curiosidade de ver 
o edifício pois sabia que 
não teria tempo de visi-
tar nada do género, nem 
estava aberto aquela 
hora (mesmo o Jardim, 
vedado, “apenas” abriu 
às 06:00), mas tinha tido 
a curiosidade espicaçada 
por alguns logs (e pela lis-
ting) da CAB34-Holocaust 
Dokumentációs központ 
[GC2C45F] e fiz por lhe 
passar à porta.

Dado ter encontrado o 
Jardim encerrado apro-
veitei para passar pela 
EC Gneiss and Others 
[GC246TF], localizada à 
porta do Museu de His-
tória Natural da Hungria 
e do qual faz parte! Bas-
tante interessante tanto 
a entrada do Museu como 
a exposição em que é ba-
seada a EC. Cerca de duas 
dezenas de enormes ro-
chas de diferentes tipos 
estão alinhadas e identifi-
cadas no exterior e temos 
de recolher alguns dados 
por forma a responder às 
perguntas da listing.

Uns minutos depois con-
segui finalmente aceder 
ao relvado do Orczy e à 
pioneira Tradicional es-
condida no seu interior. 
Engraçada a descrição da 
cache onde se pode ler 
“(…) It could have been a 
normal virtual cache, but 
the ultimate challenge 
in Budapest is to hide a 
fairly big box (…)”. Despa-
chado que estava o found 
e sem planos para procu-
rar mais nenhuma nessa 
curta manhã, dediquei 
uma horinha a passear 

pelo interior do jardim e 
pelos seus recantos, lago 
incluído.

Na segunda, o destino era 
o Monte Gellert e a sua 
Estátua da Liberdade, em 
Buda, depois da lindíssi-
ma “Ponte Verde” (Liberty 
Bridge), como lhe chamá-
vamos. Um local excep-
cional, cheio de pontos de 
interesse, tanto naturais 
como culturais e monu-
mentais, como atesta 
outra Virtual, a Statue, 
Chapel, Cross [GCD429], 
que só por si obriga logo 
a recolher dados em três 
pontos distintos (na mes-
ma zona). Tinha como 
objectivo meia dúzia de 
caches por ali mas fiquei-
me por duas Virtuais, uma 
tradicional e por uma 
tentativa (tirada a ferros) 
de uma EC, na Fürdöváros 
Budapest / Budapest City 
of SPAs [GC2989Y], pois 
enganei-me no trilho e fui 
procurar a EC errada junto 
à estrada e com vários 
pontos, ao invés de uma 
relativa às grutas, a meia 
encosta, e que me parecia 
bem mais interessante. 

A segunda Virtual, a View 
from Gellért hill [GC4A7A], 
localiza-se já depois da Ci-
dadela e da estátua, e diz 
respeito a um miradouro 
para uma zona da Cida-
de “escondida do olhar” 
de quem anda junto das 
margens por ali devido à 
curva do Rio. Excelente 
vista para o conjunto cha-
mado de Castelo de Buda 
(castelo histórico dos reis 
da Hungria) e para a zona 
mais turística de Peste, 
onde verdadeiros ma-
marrachos contrastam 

com os enormes edifícios 
antigos. A Tradicional 
Statue and waterfall on 
the Gellért hill [GC1QBVC] 
está escondida junto da 
estátua de São Geraldo 
e pretende mostrar isso 
mesmo (é claro, mais um 
excelente local para se 
observar parte da cida-
de)...

Estava terminada a minha 
jornada geocachiana por 
Budapeste e parti com 
excelente impressão da 
cidade. Uma cidade mui-
to limpa, com as Tílias a 
emprestar-lhe um singelo 
odor adocicado e onde me 
senti seguro a qualquer 
hora e em qualquer local, 
a solo ou acompanha-
do (apesar de existirem 
dezenas de câmaras de 
filmar, um pouco por todo 
o lado, o que nos remete 
para algo diferente). Uma 
cidade realmente Monu-
mental onde nem todos 
os edifícios são bonitos, 
mas os que o são (e são 
mesmo muitos) são real-
mente excepcionais. Uma 
cidade dividida por a meio 
pelo segundo maior rio 
da Europa, ajudando no 
contraste entre o plano 
de Peste e o altamente 
irregular terreno de Buda. 
Uma cidade que merecia 
bem mais de meia dúzia 
de horas de verdadei-
ra exploração, nem que 
fosse só por vários locais 
classificados como Pa-
trimónio Mundial pela 
Unesco. ☺

Texto / Fotos: Rui Duarte 
(RuiJSDuarte)
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A maioria dos animais 
que nos rodeiam passam 
despercebidos a quase 
toda a gente, incluindo 
geocachers. Quem é que 
já viu um colêmbolo? Ou 
sabe sequer como são? 
Afinal, quem é que en-
contra uma nanocache 
se não souber o que pro-
curar? E no entanto basta 
estar com atenção para 
ver colêmbolos e nanos 
um pouco por todo o 
lado. O mesmo se passa 
com as aranhas, que tal 
como as nanos e ao con-
trário da maioria dos ou-
tros animais minúsculos, 
todos pelo menos sabem 
o que é e causam sempre 
uma reacção, seja de re-
pulsa ou de fascínio. Eu 
por mim fico pela repulsa 
pelas nanos e fascínio 
pelas aranhas, a maioria 
não concordará. Feliz-
mente para as aranhas 
e para quem as estuda, 
apesar de haver limites 
de abundância causados 
pela capacidade do meio, 
estes limites são ainda 
mais permissivos que 1 
indivíduo a cada 160 me-
tros. Podemos encontrar 
“facilmente” dezenas 
de milhares de aranhas 
em um único hectare de 
qualquer tipo de habitat 
natural, mesmo em Por-
tugal. Sim, já experimen-
tei e confirmei contando 
uma a uma. Para mim 
bem mais interessante 
que contar caches. Mas 

basta de comparações 
parvas e vamos a factos.

Sabiam que são conhe-
cidas cerca de 45000 
espécies de aranhas 
em todo o mundo e 800 
em Portugal? Mas que 
estes números estão 
largamente subestima-
dos? Talvez nos faltem 
conhecer umas 100000 
a nível global, das quais 
pelo menos 400 em Por-
tugal. Destas 400 talvez 
a maioria sejam novas 
espécies para a ciência, 
isto é, nunca ninguém 
as descreveu ou deu um 
nome, se calhar nun-
ca ninguém as viu. Na 
verdade, se soubermos 
o que estamos a fazer, 
podemos encontrar uma 
nova espécie para a 
ciência em uma ou duas 
horas. Nas serras algar-
vias e costa vicentina por 
exemplo, onde aparece 
uma nova espécie literal-
mente debaixo de cada 
pedra, mesmo as pedras 
que escondem caches. 
Infelizmente, e dada a 
falta de especialistas e 
de interesse por parte 
de quem se deveria in-
teressar por estas coisas 
(alguém no Ministério da 
Ciência ou Ambiente a 
ler isto?), provavelmente 
levará décadas até que 
todas estas aranhas te-
nham nome. Por isso já 
sabem, fiquem atentos, 
tenham cuidado com as 
pedras que levantam, 

pode lá estar uma espé-
cie única, quem sabe em 
risco de extinção. Quem 
a descrever pode até 
dar-lhe o nome e este só 
é limitado pela imagina-
ção. Nada impede uma 
aranha de se chamar 
Araneus tupperwarius ou 
Eresus greenshadesi.

Sabiam que temos viúva-
negra e aranha-violino, 
dois dos mais temidos 
nomes a nível mundial? 
As nossas espécies (La-
trodectus tredecimgut-
tatus e Loxosceles rufes-
cens respectivamente) 
são no entanto muito 
pacatas, não há casos 
confirmados em Portugal 
de problemas associados 
à sua mordedura. Ambas 
podem ser encontradas 
mais uma vez a Sul, prin-
cipalmente a segunda 
que é bastante comum 
mesmo dentro de casas 
no Alentejo.

Temos em Portugal, en-
tre as mais de 800 espé-
cies conhecidas no país, 
a maior e mais pequena 
aranhas Europeias. A 
primeira, Macrothele cal-
peiana, tem até 4 centí-
metros de corpo (excluin-
do as patas) e apenas 
vive no Sul da Península 
Ibérica. Apesar do ta-
manho, foi encontrada 
em Portugal apenas em 
2007 por um turista ale-
mão em férias na Serra 
do Caldeirão, Algarve. 

Esta aranha é a única 
protegida por legislação 
nacional apesar de ser 
relativamente comum 
em zonas perturbadas. 
A mais pequena aranha 
Europeia, Anapistula 
ataecina, tem 0.5mm 
(sim, meio milímetro) de 
tamanho e apenas ocor-
re em algumas grutas 
perto de Sesimbra. Foi 
descoberta durante uma 
actividade do Núcleo de 
Espeleologia da Costa 
Azul e descrita apenas 
em 2009. Não sendo 
protegida, foi classifica-
da como Criticamente 
em Perigo de Extinção 
devido à destruição do 
seu habitat por pedrei-
ras. Ataecina era a deusa 
lusitânica (pré-romana) 
da natureza, morte e 
renascimento (o ciclo da 
vida), que se dizia habitar 
o nosso mundo subter-
râneo.

Se quiserem saber mais, 
nada como fazer uma ca-
che, a “Tou às Aranhas” 
[GCPDB6], responder às 
perguntas e fazer o ca-
minho até o ponto final 
atento aos muitos seres 
que se podem encontrar 
pelo caminho. Felizmen-
te, e até ver, aranhas e 
não nanocaches...

Texto / Fotos: Pedro 
Cardoso (PCardoso)
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800 espécies conhecidas no país, a maior 

e mais pequena aranhas Europeias.”
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UrbEx Vs Geocaching

“Memórias esquecidas” de Norte a Sul

Por Mystique*
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Aparentemente um con-
vento a cair aos pedaços, 
uma fábrica abandonada, 
um quartel deserto num lo-
cal inóspito, poderá não ter 
atrativos para o comum dos 
mortais.

Mas locais como estes têm 
verdadeiros seguidores, 
que vivem cada minuto de 
exploração urbana, quando 
se embrenham nas paredes 
vazias e cheias de recorda-
ções.

O que é o UrbEx?  

A palavra UrbEx ou UE, é 
uma abreviatura de Urban 
Exploration (Exploração Ur-
bana).

A Wikipédia pouco mais nos 
adianta sobre o assunto e é 
nos vários blogs existentes 
(essencialmente estrangei-
ros) que conseguimos entrar 
na verdadeira essência da 
Exploração Urbana.

É considerado uma sub-
cultura, um movimento, 
sobretudo uma comuni-
dade, que procura espaços 
desabitados (urbanos ou em 
locais mais inóspitos) para 
deles, vivenciar experiências 
únicas. Locais esses que 
poderão ter tanto de belos, 
hipnotizantes como de peri-
gosos e ilegais.

E sim, a adrenalina é um dos 
fatores que reinam cons-
tantemente, durante uma 
exploração.  O sentirmo-nos 
um pouco á margem da lei. 
O fruto proibido é o mais 
apetecido. Nunca sabemos o 
que podemos encontrar, pois 
locais abandonados, atraem 
outro tipo de “visitantes”. As 
estruturas poderão estar na 

iminência de ruir. Escadas 
instáveis. Telhados podres. 
E mais, muito mais. Por isso, 
uma das regras fundamen-
tais a não esquecer: Nunca ir 
sozinho.

Não consigo colocar um 
ponto de início na minha 
apetência por locais aban-
donados. Tenho alguns 
flashes de infância de eu, e 
mais miúdos, andarmos por 
fábricas abandonadas, to-
dos contentes. Mas associo 
isso como curiosidade de 
criança.

Quando fiz a visita à “Han-
ging Gardens of Babylon” 
[GCA2D8], em 2009, um 
convento abandonado 
(Convento de São Paulo), na 
Serra de S.Paulo (Arrábida), 
acho que foi aí que percebi, 
que ia adorar conhecer mais. 
Fiquei absolutamente estar-
recida e embora fossem só 
quase paredes, o local tinha 
uma mística hipnotizante. 

Nesse dia, não tinha má-
quina fotográfica. E quando 
tentei voltar (alguns meses 
depois), a cache estava ar-
quivada, com os caminhos 
de acesso fechados. Recor-
do-me que já aí, só sosse-
guei quando lá consegui en-
trar, de forma “alternativa”.

A pedra estava lançada. E aí 
começou a procura de ca-
ches que estivessem dentro 
dessa tipologia. Existiam 
muito poucas. E badges ain-
da….Nem vê-las. ☺

Alcobaça Elétrica II [GC1V-
TXZ]…Início de 2010. Nem 
dormi a pensar. Uma Antiga 
Central que transformava 
energia hidráulica em elétri-

ca. Abandonado. Lá para os 
lados de Alcobaça. Recordo-
me perfeitamente do local. E 
recordo-me da euforia com 
que o abordei.

A partir daqui... ia a todos 
os locais que me pudessem 
proporcionar esta adrenali-
na extra. O prazer de foto-
grafar “lixo”, como algumas 
pessoas lhe chamam. 

Uma grande aliada à prática 
de UrbEx, senão a maior, é 
mesmo a fotografia.

Através dela, conseguimos 
traduzir um pouco, do que 
sentimos nesses locais. 
Sentir a beleza no meio do 
caos, traduzir os sons mu-
dos e melancólicos que nos 
rodeiam…e deixarmo-nos 
viajar por supostas memó-
rias, do que outrora já foi. 

Um pouquinho de história, 
sem me alongar muito.

Na década de 70, um grupo 
que se denominava Suicide 
Club, foi formado em São 
Francisco e realizava in-
cursões em túneis, igrejas, 
hospitais e pontes. Foram 
considerados os progeni-
tores da exploração urbana 
moderna. Conseguiram de-
monstrar que existem áreas 
esquecidas na paisagem 
urbana, e com interesse a 
serem visitadas.

Durante a década de 90, a 
UE começou a ganhar popu-
laridade, e os códigos de éti-
ca começaram a ser delinea-
dos, para que os próximos a 
visitar, pudessem apreciar 
os locais da mesma forma. 

E embora o nosso Portugal, 
tenha alguns locais bem 
dignos de visita, tenho plena 

consciência, de tudo o que 
tenho visitado, que a maio-
ria das pessoas que visita os 
locais, não são exploradores 
urbanos.

A pilhagem e a destruição 
maciça, são estes os cená-
rios comuns. Mais visíveis 
na zona Centro e Sul, com 
tendência a ter ocupas e 
rabiscos por todas as pare-
des. A Norte do País, encon-
tramos locais muito mais 
conservados, quase sempre 
sem ocupas, com muito 
mais para nos mostrar a 
verdadeira essência da UE.

Existem vários tipos de 
exploração urbana. Em 
Portugal, ficamo-nos basi-
camente por edifícios aban-
donados, quartéis militares, 
igrejas, conventos, algumas 
minas e poucos mais. 

Decididamente, não vive-
mos no paraíso do UrbEx. 
Blogs oriundos de variados 
países, deliciam-nos com 
castelos, hospitais psiquiá-
tricos, cheios de histórias 
para nos contar, através 
dos corredores, divisões, 
artigos pessoais esquecidos, 
peças de roupa, mobiliário. 
Tudo aquilo que nos poderá 
transmitir emoções e histó-
ria sobre um local.

Existem códigos de ética, 
entre a comunidade e aqui 
encontramos semelhanças 
com o Geocaching (que in-
felizmente não são levados 
em conta e depois…)

- Tirar apenas fotografias, 
deixar apenas as nossas 
pegadas e levarmos para 
casa apenas as nossas lem-
branças.
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“Existem vários tipos de exploração 
urbana. Em Portugal, ficamo-nos 

basicamente por edifícios abandonados, 
quartéis militares, igrejas, conventos, 

algumas minas e poucos mais. ”
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- Não partir, não roubar, 
não arrombar, não ser vis-
to.

Não é uma definição fácil, 
e por consequência não é 
bem aceite pela maioria das 
pessoas, sendo considera-
do um hobbie estranho.

Desde que foram intro-
duzidas as Letterboxs no 
Geocaching, o contacto com 
locais propícios à prática de 
UrbEx, tem aumentado.

Ou se gosta ou não se gosta. 
Não existem meios-termos. 
Ou nos sentimos dentro do 
espírito, ou não. Não existe 
lugar para modas. 

Nem sempre as coisas cor-
rem bem. E pessoalmente 
já tive situações menos 
felizes, não pelo perigo de 
derrocada do edifício mas 
sim por encontros com 
“ocupas” ou toxicodepen-
dentes.

Na Cabos d’Ávila 
[GC2YKP4], uma fábrica 
de cabos elétricos, ali para 
a zona de Alfragide, ao 
chegar, depressa percebi, 
onde estaria a cache (nem 
cheguei a fazer o log). Mas 
com uma fábrica daquela 
dimensão, prontinha a ser 
visitada…a cache era o que 
menos importava. Acontece 
que em cada piso, vivem 
pessoas. Sim, em cada piso. 
E se algumas, nos ignoram, 
nem todas são assim. E sim, 
senti medo. Correu bem. Se 
voltava lá? Talvez. 

Outra… desta vez em Coim-
bra. SPC [GC39QBN], em 
2012. Sociedade de Por-
celanas de Coimbra. Muito 
por explorar. O azar é que 
fui interromper um furto de 
cobre e de muitas peças de 
porcelana que estavam pela 
fábrica. Ao perceber o que 
estava a acontecer, passei a 
linha do comboio para o ou-
tro lado, onde existem ou-
tros edifícios e ao entrar no 
primeiro para me esconder, 
havia toxicodependentes 
por todo o lado. Corri, fugi. 
Soube posteriormente, que 

tinha estado num dos locais 
mais perigosos de Coimbra. 

Existe uma badge só com 
tipologia UrbEx. Confesso 
que nem todas as caches 
listadas, se enquadram. 
Uma casa no meio do cam-
po, só com 4 paredes, não 
é UrbEx. Para mim, não é. 
Mas esquisitices à parte ☺, 
deixo a seguir algumas ca-
ches (activas e arquivadas), 
que a mim me marcaram 
pela exploração urbana nos 
locais e me deixaram de 
barriga cheia. 

1. Os Geocachers Devem 
Estar Loucos [GC2DNH1] – 
Paredes de Coura

Para mim, é a minha “meni-
na”, pois sonhei tanto com 
o lugar, que quando tive a 
oportunidade de o visitar, 
acho que não dormi durante 
dias. Adoro hospitais e sa-
natórios abandonados, pois 
encerram tantas memórias. 
O cenário desta letter, pas-
sa-se no antigo Hospital 
Psiquiátrico de Paredes de 
Coura, na freguesia de Mo-
selos, encerrado em 2002.

E faz-nos viajar pratica-
mente por todos os edi-
fícios. Arrepiante nalguns 
locais.         Maquinaria da 
altura, a antiga maquete, a 
sala da morgue, os quartos 
e os seus objectos pessoais, 
as fichas dos doentes. A 
roupa. A cozinha. Brutal. E 
sim, já está bastante des-
truído, mas ainda tem tanto 
para nos mostrar. A minha 
preferida e recomendo a 
quem gosta do tema. 

2. Sanatório_Sagitarius#1 
[GC51WZM] – Valongo

Sanatório de Valongo, si-
tuado no Monte de Santa 
Justa. Encerrado em 1961, 
tratava doentes tubercu-
losos. Não tem muito para 
ver, mas as vistas e o mo-
numental edifício, metem 
respeito a quem o visita.

3. A Relíquia do Paço 
[GC309M8] – Cinfães

Uma letter que nos faz 
deambular pelo espetacular 
Paço da Serrana, uma quin-
ta de valor patrimonial e 
natural inestimável, situada 
perto de Cinfães e que per-
tenceu à família do famoso 
explorador africanista Ser-
pa Pinto.

O local é fabuloso. A envol-
vente Natureza, a adega, a 
arquitetura da casa prin-
cipal, o sótão. Objetos que 
nos indiciem a forma como 
viveu a família, são prati-
camente inexistentes. Mas 
o lugar em si…Merece uma 
visita. Irei voltar para vingar 
o DNF ☺

4. I let love in [GC2ZK9K] – 
Serra do Caramulo

Aparentemente uma caixi-
nha escondida, no exterior 
de um dos sanatórios do 
Caramulo. Chegar e logar, 
como dizem por aí. Nada 
disso…

Os sanatórios do Caramu-
lo têm uma história bem 
vincada no nosso País. E a 
serra do Caramulo, a 800 
mts de altitude , tornou-se 
numa Estância Senatorial, 
no combate à tuberculose, 
construída pelo médico Je-
rónimo Lacerda. Com quase 
20 sanatórios.

E para os amantes de UrbEx-
…é mesmo daquelas coisas 
obrigatórias. 

A extinta Saw U [GC2YJBW], 
que não tive oportunidade 
de visitar, permitia uma ex-
ploração aos edifícios, por 
ser uma letter.

Desconheço o nome do sa-
natório onde está escondida 
a I Let Love In, mas afirmo 
quase de certeza, que será 
no Sanatório da Bela vista.  

Fantástico local. Com corre-
dores para nos perdermos 
entre portas e janelas.

Adorei, adorei, adorei. Um 
regresso está prometido 
para terminar a visita ☺

5. Isis e Osíris [GC2W16F] 
– Vila Nova a Coelheira, 
perto de Seia

Tentei encontrar mais infor-
mação sobre esta fábrica. 
Aparentemente, seria de 
lanifícios e têxteis, devido 
à quantidade de tecidos, 
tubos, linhas que existem 
espalhados pelo gigantesco 
complexo de edifícios. 

Uma letter espetacular, que 
nos permite um descobrir 
de sala após sala, corredor 
após corredor, edifício após 
edifício, seguindo as pistas, 
encontrar memórias es-
quecidas.

Muito do que já foi, ainda 
permanece, inclusive algu-
ma maquinaria, mesas de 
trabalho. 

UrbEx industrial, com quali-
dade ☺

6. Quenofobia [GC3FG6J] 
– Verride, perto de Monte-
mor-o-Velho

Outra visita já a aguardar, 
desde a publicação da ca-
che.

Muito se falava deste Con-
vento. E sei por experiência, 
que quando os locais come-
çam a ser bastante divulga-
dos, objetos desaparecem, 
azulejos são roubados, par-
tem-se janelas, destroem-
se portas e por aí fora.

O facto de a localização ser 
algo longe da urbe, ajudava 
à sua preservação e con-
fesso que nunca esperei de 
naquele local, no meio do 
nada, encontrar tamanho 
achado.

Mosteiro de Verride ou 
Convento de Almiara, como 
é conhecido, foi deixado ao 
abandono, segundo reza a 
história a partir de 1834. 

Encontra-se bastante des-
truído em alguns locais, 
mas é visível quase no seu 
todo, a imponência nos 
seus anos áureos. 
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O corredor no andar supe-

rior e os seus claustros, a 

sala “real”, a igreja e o seu 

altar…e o fantástico pombal, 

são dignos de serem calcor-

reados com o respeito que o 

local merece.

7. 7ª Bataria (RAC-Outão) 

[GC1HHBH] e  8ª Bataria 

(Forte) de Albarquel (Se-

túbal) [GC3DC6K]

Um tipo de exploração dife-

rente. Instalações militares. 

Escolhi estas duas, pois 

encontram-se relativamen-

te próximas, mas são algo 

diferentes.

Localizada na encosta da 

Arrábida, a 7ª Bataria, dava 

proteção á foz do Rio Sado.

Na 7ª Bataria, já pouco há 

para ver, mas percebe-se 

pela dimensão da instalação 

que foi algo em grande. Já lá 

fui algumas vezes e de todas 

as vezes, acho que o local se 

encontra numa destruição 

sem palavras. As vistas do 

edifício principal, são brutais 

e as 3 peças Vickers que co-

meçam a ser desmontadas 

e grafitadas, ainda marcam 

a sua presença.

Na 8ª Bataria, o percurso é 

feito por corredores em es-

curidão total, em que ainda 

podemos encontrar 3 peças 

Krupp.  Tal como podemos 

encontrar um túnel, com 

uma passadeira de muni-

ções. Neste local, a lanterna 

é obrigatória, pois sentimos 

que andamos debaixo do 

chão. A alcunha dos artilhei-

ros desta Bataria, eram os 

“Toupeiras”.  Interessante, 

sem dúvida. 

8. Casa do Governador 

– Forte da Graça – Elvas 

[GC34X55]

Quem já o visitou, sabe que 

é um dos abandonados mais 

especiais do nosso País.

Foi um dos locais que mais 

prazer me deu, em percorrer 

durante horas todos os seus 

cantos e recantos. 

Fiquei maravilhada com 

tudo e gostaria de saber 

cada pedacinho de histó-

ria, como tudo aconteceu e 

como algo tão monumental 

chega ao que se encontra.

Chamado também Forte 

Conde Lippe , situa-se no 

Monte da Graça , a cerca de 

404 metros do nível médio 

da água do mar.

É um local cheio de história, 

e com algumas centenas de 

anos.

9. Convento de Monfura-

do (Montemor-o-Novo) 

[GC1BETO]

É conhecido como o Con-

vento dos Monges ou o Con-

vento de Nossa Senhora do 

Castelo das Covas de Mon-

furado, situa-se na serra de 

Monfurado.

Um local que faz parte do 

imaginário de muitos. Loca-

lizado num local ermo, longe 

da vista. 

É de visita obrigatória, para 

todos os que gostam, deste 

tipo de ruínas. A nave prin-

cipal, encontra-se em perigo 

eminente de ruir, mas trans-

posto esse entrave, a subida 

da escadaria, a entrada no 

corredor dos claustros, é um 

momento totalmente mági-

co. Recomenda-se cuidado 

extra, devido ao perigo de 

derrocada.

10. Apocalyptic Visions 

(Mértola) [GCC353]

As Minas de São Domingos, 

são dos locais mais singula-

res que já alguma vez estive. 

As características do local, 

parecem saltar de um filme 

sobre o fim do mundo.

As cores, o cheiro, todo o 

percurso até à Achada do 

Gamo, são dignas de serem 

captadas. São únicos.

Era aqui que a exploração 

de cobre era efetuada. O 

que resta são fragmentos 

de edifícios e lagos de água 

contaminada.

A visita ao local começa 

ainda na aldeia, e pode ser 

efetuada de carro, por uma 

estrada de areia, onde ante-

riormente estariam os car-

ris, que ligariam esta mina 

ao Pomarão.

Passa-se pela Corta, pelas 

Oficinas e pela Moitinha. 

Mas o que nos faz mesmo 

arregalar os olhos, é a che-

gada à Achada do Gamo.

Tem tanto de aterrador, 

como de fantástico. O cheiro 

a enxofre sente-se no ar.

Os tanques de lixiviação vis-

lumbram-se dali.

Visita obrigatória ☺

Termino desta forma, esta 

“viagem” rápida de Norte 

a Sul. Rápida pois existem 

muito mais locais, que pro-

vavelmente seriam dignos 

desta lista de “esquecidos”.

E não. Não me esqueci 

do Convento da Tomina 

[GC1MN4P]. Não o visitei 

e espero rapidamente con-

seguir fazê-lo. É um marco 

incontornável, seja pela 

envolvente, quer pela cami-

nhada que terei que efetuar 

para lá chegar. Na To Do List 

mais que tudo ☺

Espero que consigam 

“viajar” da mesma forma 

que eu. ☺

Texto / Fotos: Sónia  Fer-

nandes (mystique*)
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“Chamado também Forte Conde Lippe , situa-

se no Monte da Graça , a cerca de 404 

metros do nível médio da água do mar.”
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“Na 7ª Bataria, já pouco há para ver, mas 
percebe-se pela dimensão da instalação 

que foi algo em grande.”
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“Os sanatórios do Caramulo 
têm uma história bem vincada 

no nosso País (...) no 
combate à tuberculose”
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Quem nos tem acom-
panhado nas edições 
prévias do Geocaching 
de A a Z, saberá que, ao 
longo dos anteriores nú-
meros da Geomagazine, 
viajámos por variados 
pontos do nosso país. 
Nesta edição, resolve-
mos elevar um pouco o 
desafio, e, para além de 
conhecermos um novo 
geocacher, vamos passar 
a conhecer também um 
pouco melhor aquela que 
é a segunda língua oficial 
de Portugal: o Mirandês. 

Para todos aqueles que já 
se cruzaram com um log 
em mirandês nas suas 
caches, o mais provável é 
esse registo ter sido feito 
por um geocacher cujo 
nome se associa facil-
mente à língua mirande-
sa. Dando pelo nickname 
de Gilocas, apresenta-se 
da seguinte forma: 

“Chamo-me João, tenho 
49 anos e sou natural de 
Aquae Flavie (Trás-os-
Montes). Fui escuteiro (CNE 
e AEP), gosto de caminha-
das e aventura na nature-
za e, talvez por isso tenha 
aderido ao geocaching. Es-

tou inscrito no geocaching 
desde 25-Out-2010, por 
“culpa” do Luis Kosta (mas 
demorou 1 ano a conven-
cer-me) e demorei quase 1 
mês a encontrar a minha 
primeira cache (22-11-10). 
O meu nick Gilocas, não é 
mais do que o nome pelo 
qual é conhecido o meu 
filho. O que mais gosto 
do geocaching é a desco-
berta de locais que nunca 
pensava em visitar, se não 
fosse o geocaching, e as 
geoamizades que já tenho. 
Desde a GEOCOINFEST 
Europe 2012 que passei a 
ser conhecido pelos meus 
logs em Mirandês. Porquê? 
Primeiro porque sou mais 
um Transmontano orgu-
lhoso, segundo porque tive 
2 colegas Mirandesas que 
falavam entre elas e pedi 
para me ensinarem, e por 
fim porque não entendo 
porque há geocachers por-
tugueses a fazer logs em 
inglês.”

Ou, como nos diria em 
Mirandês:

“Chamo-me João, tengo 
49 anhos i sou natural de 
Aquae Flabie (Trás-los-
Montes). Fui scuteiro (CNE i 

AEP), gusto de caminadas i 
abintura na natureza i, tal-
beç por esso tenga aderido 
al geocaching. Stou anscri-
to ne l geocacginh zde 25-
Out-2010, por “culpa2 de l 
Luis Kosta (mas demourou 
1 anho a cumbencer-me) 
i demorei quaije 1 més a 
ancontrar a mie primaira 
cache (22-11-10). L miu 
nick Gilocas, nun ye mais 
de l que l nome pul qual ye 
coincido l miu filho. L que 
mais gusto de l geocaching 
ye la çcubierta de lhoca-
les que nunca pensaba 
an bejitar, se nun fusse l 
geocacging, i las geoami-
zades que yá tengo. Zde 
la GEOCOINFEST Ourope 
2012 que passei a ser 
coincido puls mius lhogs 
an Mirandés. Porque? Pur-
meiro porque sou mais un 
Strasmuntano ourgulhoso, 
segundo porque tube 2 
colegas Mirandesas que 
falában antre eilhas i pedi 
para me ansianáren, i por 
fin porque nun antendo 
porque hai geocachers 
pertueses a fazer lhogs an  
anglés.”
Depois desta pequena 
introdução, ficámos com 
vontade de conhecer um 

pouco melhor o que é 
o Geocaching para este 
transmontano, embaixa-
dor oficioso da língua mi-
randesa graças aos seus 
logs online espalhados 
por muitas listings do 
nosso país. No entanto, 
não faria sentido que o 
João partilhasse connos-
co o que significa para 
si este hobby, se não o 
fizesse também em mi-
randês, ajudando-nos a 
conhecer um pouco mais 
esta língua. Teremos 
então, nesta edição, um 
artigo a duas línguas, no 
qual cada resposta terá 
a sua explicação em por-
tuguês e mirandês. Sem 
mais demoras, conheça-
mos então o que significa 
o Geocaching para o Gilo-
cas, de A a Z!

A de Aventura – O que 
se vive em cada cachada, 
quer pelos locais, quer 
pelas paisagens, quer 
pelos bocados de história 
que encontramos.

Abintura – L que se bibe an 
cada cachada, quier puls 
lhocales, quier pulas pai-
saiges, quier puls cachos 

Geocaching de A a Z

de stória qu’ancontramos.

B de Badge eremitas – A 
minha preferida, não pelo 
número de logs, mas 
normalmente são locais 
de excelência e que só 
quem os visita pode con-
tar o que realmente são.
Badge eremitas – A mie 
preferida, nun pul númaro 
de lhogs, mas normalmen-
te son lhocales d’eiceléncia 
i que solo quien ls bejita 
puode cuntar l que rial-
mente son.

C de Caminhadas – Um 
hobby dentro de outro. O 
momento para conviver 
enquanto se caminha, 
desfrutando da natureza 
e encontrando caches.
Caminadas – Un hobby 
drento d’outro. L momiento 
para cumbiber anquanto 
se camina, çfruta de la 
natureza i ancontramos 
caches.

D de DNF – Quando 
houver um prémio ou 
souvenir, todos vamos 
registar os enfadonhos 
não encontrados. Há que 
entender para que ser-
vem.
DNF – Quando houbir un 
prémio ó soubenir, todos 
bamos registar ls anfa-
donhos nun ancontrados. 

Hai qu’entander para que 
serben.

E de Eventos – O local 
único para conviver com 
as geoamizades e ligar o 
nick a uma cara.

Eibentos – L lhocal úni-
co para cumbiber culas 
geoamizades i lhigar l 
nick a ua cara.

F de Fotografia – Outro 
hobby, por vezes, em 
certas caches, primeiro 
faço o registo fotográ-
fico só depois é que vou 
procurar a cache. Tenho 
mais de 5000 fotos só de 
geocaching.

Retrato – Outro hobby, por 
bezes, an ciertas caches 
purmeiro fago l registo 
fotográfico solo depuis ye 
que bou percurar la cache. 
Tengo mais de 5000 fotos 
solo de geocaching.

G de GPS – Afinal não 
serve só para encontrar 
o caminho mais rápido, 
ou aquela rua, também 
serve para a diversão.

GPS – Afinal nun sirbe solo 
para ancontrar l camino 
mais rápido, ó aqueilha rue, 
tamien sirbe pa la diberson.

H de Hobby – Geoca-
ching é provavelmente o 
melhor hobby.

Hobby – Geocaching ye 

probabelmente l melhor 
hobby.

I de Irresistível – Um FTF 
pelo fresco da manhã é 
um excelente tónico para 
o resto do dia.
Eirresistible – Un FTF pul 
fresco de la manhana ye un 
eicelente tónico pa l resto 
de l die.

J de Javardice – Em cer-
tos locais.
Jabardice – An ciertos lho-
cales.

K – Não se utiliza em Mi-
randês.
K – Nun se outeliza an 
Mirandés.
L de Listing – Com histó-
ria, é do melhor que algu-
mas caches têm. Gosto 
de caches com história 
para contar e que por 
vezes nos ajudam a com-
preender um pouco mais 
da nossa rica história.
Lhisting – cun stória, ye de 
l melhor qu’alguas caches 
ténen. Gusto de caches cun 
stória para cuntar i que por 
bezes ne ls ajuda a cum-
prender un pouco mais de 
la nuossa rica stória.

M de Mirandês - Com es-
tatuto de segunda língua 
oficial em Portugal, re-
conhecida oficialmente e 
assim protegida. A língua 

escolhida para os meus 
logs.
Mirandés -  Cun statuto de 
segunda lhéngua oufecial 
an Pertual, reconhecida 
ouficialmente i assi prote-
gida. La lhéngua scolhida 
pa ls mius lhogs.

N de Nano – O container 
ideal para as cidades
Nano – L cuntainer eideal 
pa las cidades

O de Owner – Obrigado a 
todos pela descoberta de 
locais, paisagens, pelos 
containers e pelas breves 
paragens nas viagens.
Owner – Oubrigado a todos 
pulas çcubierta de lhocales, 
paisaiges, puls cuntaineres 
i pulas berbes paraiges nas 
biaiges.

P de Parque – O local 
ideal para começar uma 
caminhada.
Parque – L lhocal eideal 
para ampeçar ua camina-
da.

Q de Qualidade – Eis a 
grande discussão, o que é 
qualidade no geocaching: 
Containers? Ruínas? Pai-
sagens? Aventuras?
Culidade – Eis la grande 
çcusson, l que ye culidade 
ne l geocaching: Cuntai-
ners? Ruínas? Paisaiges? 
Abinturas?
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“F de Fotografia - Outro hobby, por vezes, em certas 
caches, primeiro faço o registo fotográfico só depois é 
que vou procurar a cache. Tenho mais de 5000 fotos 

só de geocaching”



GEO
MAG.

40

Junho 2015  - EDIÇÃo 15

41

GEO
MAG.

R de Reino Maravilhoso 
– “Vou falar-vos dum Rei-
no Maravilhoso. Embora 
muitas pessoas digam 
que não, sempre houve e 
haverá reinos maravilho-
sos neste mundo. 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 possam imagi-
nar. Começa 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…
Vê-se primeiro um mar 
de pedras. Vagas e vagas 
sideradas, hirtas e hos-
tis, contidas na sua força 
desmedida pela mão ine-
xorável dum Deus criador 
e dominador. Tudo parado 
e mudo. Apenas se move e 
se faz ouvir o coração no 
peito inquieto a anunciar 
o começo duma grande 
hora! De repente rasga 
a costa do silêncio, uma 
voz de franqueza desem-
bainhada: - Para cá do 
Marão, mandam os que 
cá estão!...Sente-se um 

calafrio!...”

Reino Marabilhoso – “Bou 
falar-bos dun Reino Ma-
rabilhoso. Ambora muitas 
pessonas dígan que nó, 
siempre houbo i haberá 
reinos marabilhosos neste 
mundo. L que ye perciso 
pa ls ber, ye que ls uolhos 
nun percan la birgindade 
ouriginal, delantre de la 
rialidade, i l coraçon de-
puis, nun heisite. Oura, l 
que pretendo amostrar, 
miu i de todos ls que 
quérgan merecé-lo, nun 
solo eisiste, cumo ye de ls 
mais guapos que puodan 
eimaginar. Ampeça lhougo 
porque queda ne l cimo de 
Pertual, cumo ls nius que-
dan ne l cimo de las arbles 
para que la çtáncia ls torne 
mais ampossibles i apete-
cidos…Bé-se purmeiro un 
mar de piedras. Bagas i 
bagas sideradas, hirtas 
i hostis, cuntidas na sue 
fuorça çmedida pula mano 
inexorable dun Dius cria-
dor i dominador. Todo pa-
rado i mudo. Solo se mobe 
i se faç oubir l coraçon ne 
l peito anquieto a anun-
ciar l’ampeço dua grande 
hora! De repente rasga la 
cuosta de l siléncio, ua boç 
de franqueza zambainha-
da: - Para acá de l Maron,  

mandan ls qu’acá stan!...
Sente-se un calafrio!...”

S de Souvenir – Um pe-
queno prémio.

Soubenir – Un pequei-
nho prémio.

T de TOL – Técnico Oficial 
de Logs, são aqueles que 
têm logs em atraso mas 
têm tempo para saber o 
que os outros andam a 
fazer.

TOL – Técnico Oufecial de 
Lhogs, son aqueilhes que 
ténen lhogs an atarso mas 
ténen tiempo para saber 
l que ls outros andan a 
fazer.

U de Urtiga – Esse pe-
daço da botânica que 
por vezes nos deixa uma 
marca numa cache.

Urtiga – Esse pedaço de 
la botánica que por bezes 
ne ls deixa ua marca nua 
cache.

V de Virtual – Poucas 
mas boas, quando é que 
voltam?

Birtual – Pouca mas buo-
nas, quando ye que buol-
tan?

W de Wherigo – É neces-
sário tempo para fazer, 
mas com tanta história 
para contar é um prémio 

justo que se obtém no 
fim destas aventuras.

Wherigo – Ye necessairo 
tiempo para fazer, mas 
cun tanta stória para cun-
tar ye un prémio justo que 
se oubten ne l fin destas 
abinturas.

X de X – Deveria ser o 
local no mapa onde está 
o tesouro, mas não é!

X – Debria ser l lhocal ne l 
mapa adonde stá l tesou-
ro, mas nun ye!

Y de YAAN – O maior ini-
migo do geocaching.

YAAN – L maior enimigo 
de l geocaching.

Z – Depois de ler isto 
tudo, ou não, e de ser 
tão monótono já estou 
a dormir, ZZZZZZZ Boas 
cachadas e sejam Feli-
zes.

Z – Depuis de lher esto 
todo, ó nó, i de ser tan mo-
noto yá stou a drumir, ZZ-
ZZZZZ Buonas cachadas i 
séian Felizes

Texto: Bruno Gomes 
(Team Marretas)

Foto: João (Gilocas)

“T de TOL – Técnico Oficial de Logs, são aqueles que 
têm logs em atraso mas têm tempo para saber o que os 

outros andam a fazer.”



43

Ju
nh

o 
20

15
 - 

ED
IÇ

Ão
 1

5

GEO
MAG.

42

GEO
MAG.

C R U Z I L H A D A S

GPSr dedicado VS 
Smartphone

Por Valente Cruz
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Quem entra atualmen-
te no fantástico mundo 
do geocaching poderá 
estranhar que os geo-
cachers ainda conti-
nuem a usar recetores 
GPS (GPSr) dedicados. 
Tal admiração poderá 
inclusive comparar-se à 
passagem da utilização 
de mapas topográfi-
cos em papel para os 
GPSr. Desde o início do 
passatempo, em que 
era comum usarem-se 
mapas e outras in-
formações em papel 
para complementar a 
informação dada pelos 
GPSr, até ao uso dos 
smartphones, o geoca-
ching e os geocachers 
acompanharam a evo-
lução tecnológica sub-
jacente. E como será o 
geocaching daqui a 15 
anos?
Conheci o geocaching 
numa fase em que 
encontrar uma cache 
significava, comum-
mente, pegar num 
GPSr dedicado, onde já 
se tinha acesso a ma-
pas topográficos, e ir 
em busca do recipiente. 
Bem, já sabemos que, 
para mal dos nossos 
pecados, até podemos 
ter acesso a mapas, à 
informação e à tecno-
logia mais recente, mas 
resiste na maioria de 
nós, geocachers, uma 
qualquer centelha de 
desorientação que nos 
leva a acreditar que o 
melhor acesso é em 
linha reta! Devaneios 
à parte, confesso que 
vi o aparecimento e 
a generalização dos 
smartphones no geo-

caching com alguma 
desconfiança. Neste 
artigo irei discorrer um 
pouco sobre a minha 
experiência na utiliza-
ção de smartphones e 
GPSr dedicados. Não 
será uma comparação 
técnica, mas essencial-
mente de opinião.
Nas primeiras caches 
que encontrámos, 
como ainda não tínha-
mos um GPSr outdoor, 
resolvemos a falta 
com um GPSr de es-
trada. Nas caches que 
ficavam afastadas das 
estradas tínhamos de 
andar de um lado para 
o outro à espera que as 
coordenadas do apare-
lho coincidissem com 
as da cache. A grande 
aventura foi mesmo ir à 
descoberta da cache do 
Prado do Vidoal [GCW-
DDE], que começa jun-
to à Portela de Leonte, 
na Serra do Gerês. O 
trilho sobe a encosta e 
o prado, uma das “por-
tas” mais usadas para 
entrar no Gerês pro-
fundo, aparece cerca de 
dois quilómetros mais 
acima. Encontrar a ca-
che com um GPSr de 
estrada foi, no mínimo, 
desafiante e engraça-
do.
No regresso dessa via-
gem aproveitámos de 
imediato para comprar 
um GPSr outdoor, um 
Garmin Dakota 20. 
Foi com este aparelho 
que vivemos a maioria 
das nossas aventuras. 
Ao longo do tempo, o 
Dakota demonstrou 
ser bastante fiável. É 

relativamente pequeno 
e fácil de transportar, 
permite-nos desen-
volver um geocaching 
sem recurso a papéis e 
é bastante resistente. 
Foi colocado à prova em 
vários desafios e quase 
nunca desapontou. 
Contudo, não é perfeito. 
Por vezes seria muito 
conveniente ter acesso 
a imagens spoiler e a 
borracha que envolve 
o equipamento é rela-
tivamente frágil. Ainda 
assim, estávamos sa-
tisfeitos com o apare-
lho. Inclusive, no ano 
passado resolvemos 
dar-lhe uma nova “vida”, 
uma capa de proteção e 
um mosquetão, ficando 
o aparelho preparado 
para encontrar quantas 
caches possam existir 
por esse mundo fora. 
Desconhecíamos po-
rém que uma mudança 
estaria para ocorrer na 
forma como praticamos 
o nosso geocaching.
Até há pouco tempo 
atrás não considerei o 
uso de um smartpho-
ne para o geocaching. 
Ainda que não soubes-
se ou compreendesse 
a razão, sentia um 
instinto natural para 
desconfiar do apare-
lho. Acho que em parte 
seria pelo facto de ter 
algum respeito pela 
tecnologia dedicada. 
Quando surgia alguma 
curiosidade na sua uti-
lização, escutava sem-
pre uma voz suspeitosa 
na consciência: «O quê, 
vais passar agora a usar 
esse aparelho frágil? Se 
lhe der uma nortada 

nem sabe de que terra 
é! Quero ver-te quando 
estiveres no meio de 
uma serra ou no fundo 
de um vale; que ajuda 
é que ele te vai dar? E a 
bateria? Nem me obri-
gues a falar da bateria! 
O geocaching deve ser 
praticado “à antiga”. E 
já tens sorte por não 
seres obrigado a levar 
as informações e os 
mapas em papel!»
Assim, fomos arrastan-
do as descobertas com 
o GPSr dedicado. Po-
rém, numa desatenção 
da consciência, acabei 
por ceder à curiosidade. 
As primeiras utiliza-
ções do smartphone no 
geocaching, usando o 
programa c:geo, reve-
laram-se promissoras. 
No primeiro dia julguei 
por bem não arriscar e 
comecei por encontrar 
um evento/almoço 
na Bairrada. Não tive 
qualquer dificuldade 
em acertar com a des-
coberta, mas surgiram 
alguns obstáculos ao 
levantar-me da mesa!
Com o tempo, aperce-
bi-me das vantagens 
em utilizar o smartpho-
ne, em particular por 
permitir uma melhor 
leitura e interpretação 
da informação (incluin-
do imagens). Passei 
também a ter acesso a 
mais registos, já para 
não referir o facto de 
que o Dakota elimina-
va alguma informação 
das listagens mais 
longas (em particular 
nas earthcaches). Pa-
rece-me também que o 
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smartphone acaba por 
simplificar a prática do 
geocaching aos mem-
bros básicos. 

Contudo, à medida 
que utilizava o smar-
tphone em situações 
distintas, numa fase 
de aprendizagem, tive 
algumas dificuldades 
quando foi necessária 
ou oportuna uma me-
lhor interpretação dos 
locais através da análi-
se das curvas de nível; 
sentia também falta de 
utilizar os tracks dos 
percursos em simultâ-
neo com a prática do 
geocaching. Após mais 
alguma aprendizagem, 
comecei a utilizar o 
programa Locus para 
complementar o c:geo 
e essas dificuldades 
foram sendo ultrapas-
sadas. Neste momen-
to, creio que consigo 
fazer uma boa utiliza-
ção do smartphone no 
geocaching, tendo em 

conta as suas poten-
cialidades e as minhas 
necessidades. Apenas 
tinha a lamentar que, 
através de uma utili-
zação regular, a bateria 
resistisse somente um 
dia. Porém, a desvan-
tagem foi resolvida ao 
adquirir um pequeno 
carregador portátil. 
Logo que a necessi-
dade aumente, em 
particular para alguma 
travessia em autono-
mia, estou a considerar 
adquirir um carregador 
portátil solar.

Uma das questões 
mais relevantes sobre 
a utilização dos smar-
tphones no geocaching 
prende-se com a qua-
lidade da receção do 
sinal e com o erro as-
sociado a qualquer geo
-referenciação. Como 
sou desconfiado, tratei 
logo de fazer experiên-
cias e comparações em 
circunstâncias distin-

tas. Porém, não che-
guei a qualquer decisão 
indubitável. As dife-
renças dos resultados 
acabam por ser engo-
lidas pela margem de 
erro associada a cada 
medição. Inclusive, em 
locais com uma mar-
gem de erro superior 
a 50 metros, pareceu-
me que o smartphone 
originou melhores re-
sultados. A experiência 
na procura de caches, 
muitas delas em ter-
reno ou circunstâncias 
exigentes, levou-me a 
concluir que o smar-
tphone pode ser tão 
eficaz como um GPSr 
dedicado (comparação 
geral). No fundo, esta 
questão é semelhante 
àquela que é colocada 
na fotografia: não são 
as melhores máquinas 
que tiram as melhores 
fotografias, mas sim os 
melhores fotógrafos!

Atualmente, o Dakota 
vai descansando das 
aventuras e quando 
saio para praticar geo-
caching levo apenas o 
smartphone. Nos pri-
meiros tempos ainda 
tive uma réstia de cui-
dado na sua utilização, 
mas rapidamente foi 
testado em diferentes 
situações e terrenos, 
tendo sempre respon-
dido à altura das exi-
gências. Assim, estou 
rendido e confortável 
no uso do smartphone 
para praticar geoca-
ching. Contudo, é bom 
saber que o GPSr de-
dicado está disponível 
para qualquer impre-
visto. Até à próxima 
aventura, qualquer se 
seja o aparelho!

Fotos e texto: António Cruz 

(Valente Cruz)

“As diferenças dos resultados acabam por ser 
engolidas pela margem de erro associada a cada 

medição. Inclusive, em locais com uma margem de erro 
superior a 50 metros, pareceu-me que o smartphone 

originou melhores resultados.”
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MEGA DE MAFRA
E V E N T O

p O r  r u i J S D u a r T E  &  V S é r g i O S

Não sou adepto de Eventos. 

Ponto. Nunca vi grande pia-

da em juntar um grupo de 

pessoal que não se conhece 

de lado nenhum e falar de 

uma coisa que sempre vi 

como meio “secreta”… só 

nós é que sabíamos o que 

era o geocaching e não era 

para dizer a ninguém que 

existiam coisas escondidas 

por aí. ☺

Assim, não é de admirar que 

não sinta nenhum apelo 

especial pelo chamamento 

de um Mega, ainda que se 

realize a apenas 15 minutos 

de carro de distância e dure 

três ou quatro dias. Posto 

isto, julgava que ainda não 

seria este ano que compare-

ceria ao chamado Mega de 

Mafra (este ano, na sua sex-

ta versão) … a oportunidade 

de “fazer o que ainda não 

tinha feito” surgiu de forma 

insuspeita pela mão do CL-

Cortez (que acabou por não 

ir, o fatela) e do Vsérgios e 

após a minha recusa inicial, 

vi que afinal havia mesmo 

programa para a noite de 30 

de Maio, e em meia hora lá 

íamos de Range a caminho 

do que se revelou ser um 

belíssimo Passeio Noturno 
pela sempre bonita Vila de 
Mafra.

As surpresas sucediam-se e 
à chegada dei com uma série 
de conhecidos cuja presença 
ainda era mais inesperada 
que a minha. ☺

Vindos do Norte, os J_C e 
ainda de mais a norte a Sil-
vana e o WeedHunter, dois 
casais de geocachers de que 
me fiz amigo durante o ano 
passado e que, só pelo facto 
de os poder rever aqui, já 
tinha ficado fã deste Mega. 

Mas não só de Nortenhos 
se compunha a massa de 
geocachers que se aglutina-
va em volta do Monumento 
à Infantaria… muita (se não 
toda) da “fina flor” local 
compareceu à chamada e 
centenas de favoritos pai-
ravam sobre uma mão cheia 
de caras mais ou menos co-
nhecidas: os amigos TEAM 
JH71, o ericeirapirates e sua 
descendente, os javs&fa-
mily, o Pika7 e mais pessoal 
do Gang da Pata Negra e 
vários nicks mais ou menos 
individuais dos A.D.R. e que 
possuem belíssimas caches 
na região… até eu lá estava 

(a segunda cache mais fa-
voritada do concelho é mi-
nha, à data em que escrevo 
estas linhas!). Este facto foi 
de resto uma das boas sur-
presas da noite, a amena e 
alegre confraternização de 
uma franja de geocachers 
a quem se teima em colar 
o rótulo de competição ou 
similar. Se assim o é no dia
-a-dia, esta noite ninguém o 
diria! ☺

Volvidos os momentos de 
cumprimentos e reunião à 
volta do ponto de partida, 
deu-se início ao evento 
propriamente dito, o Mafra 
NightPhotowalk [GC5RC-
WJ], após uma breve expli-
cação da coisa por parte dos 
organizadores.

Partimos assim, em grupos 
mais ou menos coesos e em 
buscas de alguns dos pon-
tos interessantes de Mafra 
(o Convento, claro, um de-
les), com muitas máquinas 
fotográficas, tripés e afins, 
tentando levar a melhor à 
escuridão e conseguir uma 
ou outra chapa aceitável (no 
meu caso, sofrível e com 
o recurso ao smartphone). 
Um passeio bem simpático, 

calmo e de baixa dificuldade, 
havendo tempo para um 
pouco de tudo… fotografias 
a solo e em grupo, procura 
de umas poucas geocaches 
mais interessantes no cami-
nho escolhido como percur-
so seguido de uma reunião 
espontânea às portas do 
Museu Municipal Prof. Raul 
de Almeida, no bonito largo 
do pelourinho. Este local 
marcava também o regres-
so à zona do convento e a 
próxima (e última) paragem 
deu-se sobre o olhar atento 
do D. João V e da sua cache, 
homónima [GC3PWMY], 
que saltitava de mão em 
mão… ☺

O final do evento, e do Mega 
para mim, foi passado aí, em 
amena cavaqueira com “no-
vos e velhos conhecidos”, 
trocando impressões sobre 
este nosso hobbie e che-
gando à conclusão de que 
foi realmente uma excelente 
maneira de passar a noite… 
passear na companhia de 
uma centena de geocachers 
pela lindíssima Vila de Ma-
fra. 

Texto: Rui Duarte (RuiJS-
Duarte)

“Não sou adepto de Eventos. Ponto. 
Nunca vi grande piada em juntar 
um grupo de pessoal que não se 

conhece de lado nenhum e falar de 
uma coisa que sempre vi como meio 

“secreta”(...)”
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MEGA. A malta precisa 
disto!

Estes eventos reúnem 
muitos geocachers de 
todos os cantos do país, 
alguns além-fronteiras, 
de diferentes “etnias” 
geocachianas, e são por-
tanto uma oportunidade 
de partilhar e espalhar 
o que o Geocaching tem 
de bom e de levar avante 
esta atividade que tem 
vindo a crescer positiva-
mente.

Este Mega de Mafra 
contou com mais de 
1200 participantes es-
palhados por quatro dias 
de evento, tendo o dia 
de sábado alcançado 
praticamente 650 geo-
cachers. 

É bom ver todos juntos 
a participarem e convi-
verem, já que para além 
do convívio em si, todas 
as diferentes e variadas 
atividades proporciona-
das incutiram um grande 
espírito de partilha e 
cooperação.

Houve de tudo um pou-
co, desde atividades 
de fotografia noturna, 
como já referido pelo Rui, 
grandes caminhadas, 
maiores circuitos de BTT, 
que pelos vistos desgas-

taram os menos prepa-
rados, grandes almoço, 
visitas a monumentos, 
um CITO, e, para além de 
outras atividades, foram 
publicadas umas varia-
das LabCaches, com as 
quais se pode ter expe-
riências diferentes que 
geralmente escasseiam 
nas caches normais. 

E claro, tudo isto com a 
publicação de centenas 
de caches em redor de 
Mafra, tornando este 
concelho o mais povoa-
do de caches do país… 

E como o nome do even-
to sugeria, celebrou-se 
então os 15 anos do 
geocaching, com direito 
a um belo bolo de ani-
versário e na presença 
do geocacher fraldinhas. 
O bolo estava bom, a 
equipa de revisores no 
local “aprovaram” o 
mesmo!

O local de acolhimento 
deste evento não podia 
ser melhor. O parque tem 
a cara do geocaching 

Portanto, não consegui 
participar na maioria das 
atividades, mas conse-
gui confirmar e admirar 
o poder de organização 
e de felicidade de todos 
os envolvidos na orga-

nização e gestão deste 
MEGA.

Alguns pequenos regis-
tos que destaco onde é 
salientada a essência do 
evento anual:

Um Mega evento sensa-
cional

Onde muito boa gente vi

Um convívio emocional

Bons momentos aqui vivi

Por: geo_duarte

Mais uma vez a organi-
zação demonstrou estar 
à altura, proporcionando 
aos muitos geocachers 
presentes quatro dias de 
aventuras e emoções.

A escolha do parque des-
portivo foi muito atinada, 
tendo proporcionado aos 
visitantes um muito agra-
dável espaço de convívio.

O meu obrigado à orga-
nização e a todos os que 
contribuíram para que 
este Mega Evento fosse 
um espectacular fim de 
semana de convívio.

Por: vitor65

Espetacular, sem dúvida o 
melhor de todos os Megas.

É de notar que de ano 
para ano a experiência e 
dedicação tem-se vindo 
a mostrar, e cada vez os 
eventos são conseguidos 
com uma grande consis-
tência, muito interativos 
e feitos para nos fazer 
divertir.

Parabéns a toda a equipa 
por esta magnifica organi-
zação.

Por: Skull the Keeper

É disto que o geocachers 
gostam, rever o pessoal 
conhecido e conhecer no-
vas caras que muitas de-
las são ‘’conhecidas’’ por 
email´s, por telefone etc., 
eram muitos geocachers 
com muita diversão num 
parque que é muito bo-
nito, parabéns pelo local 
escolhido. Mais uma vez 
estes owners incansáveis, 
não desprezando todo o 
staff, presentearam-nos 
com um Mega e uma mão 
cheia de actividades, por 
isso, para eles, os meus 
parabéns e que para o ano 
venha outro Mega.

Por: MikeTeam

Texto: Vitor Sérgio 
(vsergios)

Fotos: Team Geocacher-
zone / Rui Duarte
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“É bom ver todos juntos a participarem e 
conviverem, já que para além do convívio em 
si, todas as diferentes e variadas atividades 

proporcionadas incutiram um grande 
espírito de partilha e cooperação.”
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GC6 - O PASSADO NO PRESENTE

F r ag a  da  P e n a
Por ZéSampa
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Falar de caches GC6 é 
falar de uma outra era 
do Geocaching. Uma era 
governada pela essência 
do passatempo, num 
período onde tudo se 
resumia à descoberta e 
partilha de um singelo 
local que de alguma for-
ma fosse digno de render 
aos seus encantos os, 
até então, escassos sal-
teadores de tesouros… 
Assim sendo, estando 
esta era impregnada 
de valores tão nobres 
e simultaneamente tão 
elementares, não é de 
surpreender que, peran-
te um vasto mundo que 
agora se abria ao olhar 
guloso destes amantes 
de plástico, quase todos 
estes recipientes sejam 
dotados duma magia e 
excelência únicas. Eles 
são verdadeiras obras
-primas do Geocaching, 
artefactos esculpidos 
pela dureza do tempo, 
entregues à sorte dos 
elementos como rece-
táculos dum passado de 
memórias escondidas 
algures em locais de dis-
tinção.

Assim, perante a ainda 
vasta miríade destes 
ancestrais tesouros, 
escrever sobre um de-
les, será sempre uma 
escolha ingrata. Pelo 
que logo que surgiu a 
oportunidade de desta-
car um singular achado, 
as dúvidas instalaram-
se… No entanto, após 
alguns impasses e op-
ções iniciais, a escolha 
acabaria por recair numa 
descoberta que ainda 
fresca me marcou à sua 
passagem. Falo-vos da 
cache dedicada à Fraga 
da Pena [GCGMQ7] de 
ricardobsilva, nascida 
num longínquo Agosto 

de 2003. Uma cache que 
além de integrar a ca-
tegoria das caches de 6 
dígitos, integra uma ou-
tra ainda mais exclusiva, 
a badge das Pioneiras 
onde se incluem todas 
as caches publicadas até 
ao ano de 2003.

Neste aspeto o conten-
tor apresenta seme-
lhanças únicas com o 
seu proprietário, um dos 
mais antigos geocachers 
nacionais, responsável 
por muitos dos primeiros 
passos dados por esta 
atividade no nosso país 
(ver edição 4 da Geo-
Magazine, entrevista a 
Ricardo Silva). Cada um 
ao seu jeito são marcas 
incontornáveis do Geo-
caching, tal qual grandes 
representantes de um 
passado distante, quase 
que jurássico, mas nem 
por isso esquecido ou 
extinto.

A cache, tal como o lo-
cal, encontra-se perdido 
algures entre a aldeia 
de xisto de Benfeita e 
Pardieiros, no concelho 
de Arganil, distrito de 
Coimbra, espaço que 
apesar de relativamente 
acessível ainda assim se 
mantém bem conserva-
do e intacto, quase como 
um nicho único dotado 
duma rica flora domi-
nada por múltiplos tons 
de verde. Características 
únicas e raras da flores-
ta primitiva praticamen-
te intocada da Mata da 
Margaraça (GC176VF), 
na Área Protegida da 
Serra do Açor.

Para aqui se chegar, 
além do acesso por es-
trada, devidamente as-
sinalado pelo waypoint 
indicado pelo owner, em 
alternativa para os mais 

aventureiros e amantes 
da caminhada, também 
se poderá aceder à Fraga 
da Pena através do per-
curso pedestre do Cami-
nho do Xisto de Benfeita. 
Trata-se de um percurso 
de pequena rota circu-
lar, num total de 10 km, 
com início e fim na aldeia 
de Benfeita, no qual se 
encontra perfeitamente 
integrado este ancestral 
tesouro. 

Aliás, foi desta forma 
que inevitavelmente 
descobri a Fraga da Pena 
e, confesso que a ex-
periência não podia ter 
sido melhor! A desco-
berta teve lugar aquan-
do do evento “Caminho 
do Xisto de Benfeita” 
[GC5NA46] organizado 
por avieira, onde com 
um pequeno grupo tive 
o prazer de percorrer o 
fantástico trilho o qual, 
por si só, é digno de visi-
ta! Ao longo do mesmo, 
além do característico 
xisto, levadas, florestas, 
cascatas e pequenas 
pontes, reinam paisa-
gens de beleza bucólica, 
cujo encanto apenas se 
vê ultrapassado pelo 
momento alto de todo 
o percurso, a Fraga da 
Pena!

Tal como o Ricardo Silva 
(ricardobsilva) refere na 
descrição da cache, a 
Fraga da Pena é um local 
paradisíaco onde a água 
se despenha em cascata 
de uma altura de várias 
dezenas de metros, num 
espaço privilegiado de 
encontro com a nature-
za. 

N sua essência, o tesou-
ro trata-se de uma cache 
local, plantada num es-
paço de inegável beleza 
natural. Um achado raro 

e precioso, uma joia da 
majestosidade da natu-
reza dada a conhecer ao 
owner por um familiar já 
de certa idade, residente 
na região de Arganil, que 
lhe apresentou o local 
como ponto de romaria 
em jovem, um lugar que 
naquele tempo seria 
“um segredo muito bem 
guardado”. 

A cache, estando escon-
dida a cerca de uma cen-
tena de metros da Fraga 
da Pena, leva-nos não 
só a descobrir a Fraga 
propriamente dita, mas 
também, os encantos do 
profundo vale da Ribeira 
de Degrainhos, “obri-
gando-nos” a percorrer 
trilhos de xisto, atraves-
sando pontes e antigos 
moinhos, lado a lado 
com a ribeira apressada 
que rasga caminho em 
sucessivas cascatas. 

Quem a visita jamais a 
esquecerá, e perante a 
beleza de todo aque-
le percurso torna-se 
difícil destacar um ou 
outro aspeto do local. 
Contudo, quando ques-
tionado o owner acerca 
do que mais gosta no 
lugar e que recordação 
lhe traz o momento em 
que escondeu a cache, 
ele responde: “Toda a 
envolvência do local e a 
forma como a Natureza 
nos recebe, como que 
nos “abraçando” no in-
terior deste seu vale. E 
naturalmente a queda 
de água, fresca e revigo-
rante. A recordação que 
fica sempre que visitei 
a Fraga da Pena? O som 
da água.”

A água é, sem dúvida, o 
elemento predominante 
neste espaço. Por aqui, 
nas suas sucessivas 
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quedas, ela é rainha e 
senhora, encontrando 
na Fraga da Pena a sua 
expressão máxima de 
beleza e poder, num re-
canto onde a sua força e 
frescura parece cristali-
zar o tempo perdido em 
incontáveis fragmentos 
numa explosão apoteó-
tica de som e vida. 

O espaço é um convite 
a contemplações pro-
fundas encontrando-se 
extremamente bem cui-
dado e em pleno respei-
to para com a natureza, 
sendo “o local ideal para 
se passar umas horas 
agradáveis, fazer um 
piquenique nas diversas 
mesas disponíveis e re-
frescar-se nas frescas 
águas cristalinas.” (lis-
ting)

A beleza sedutora do 

espaço é inegável, prova 
disso são os inúme-
ros favoritos da cache 
(com um rácio de cerca 
de 60%), bem como os 
registos repletos de 
elogios rasgados à des-
coberta! Para o owner 
esta é a sua maior re-
compensa e nas suas 
palavras “é um verda-
deiro prazer ler e reler os 
logs de quem visita esta 
cache. Acabo a reviver 
aquele momento em que 
também eu pela primeira 
vez visitei o local. Apro-
veito sim, esta ocasião, 
para agradecer a todos 
os geocachers que dei-
xaram logs detalhados, 
com pormenores que 
nos transportam para 
aquele lugar. Não tenho 
o hábito de enviar uma 
mensagem a agradecer, 

mais acreditem que fico 
verdadeiramente grato 
cada vez que partilham 
palavras e fotos com a 
comunidade.”

No fim de contas o reco-
nhecimento da comuni-
dade, a qual concedeu à 
cache o estatuto de no-
meada para os prémios 
GPS da década, é apenas 
o reflexo de uma grande 
colocação que pouco 
mais fez do que nos dar 
a conhecer este paraíso. 

Assim, não é de admirar 
que quando perguntei ao 
owner como encarava 
o sucesso da sua cache 
tantos anos após a sua 
colocação, já lá vai mais 
de uma década, ele res-
ponda que “a cache é 
apenas o pretexto para 
visitar aquele pequeno 
paraíso. O sucesso deve-

se na totalidade ao que a 
Fraga da Pena tem para 
oferecer. Mas quando 
criei esse pretexto segui 
algumas linhas mestras 
que aprendi com os pri-
meiros geocachers e que 
continuam a levar mui-
tos visitantes a procurar 
esta cache: mostrar algo 
que de outra forma difi-
cilmente viriam a desco-
brir por acaso.”

Afinal não é esta a ver-
dadeira essência do 
Geocaching?!

Texto:

José Sampaio (ZéSampa)

Ricardo Silva (ricardobsilva)

Fotos:

José Sampaio (ZéSampa)
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Existem momentos nas 
nossas vidas que se assu-
mem como instantes de 
mudança: episódios e si-
tuações nos fazem mudar 
a nossa forma de agir, de 
estar e até mesmo a pers-
pectiva que temos sobre o 
mundo e todas as coisas. 

O nascimento de um filho 
é claramente um desses 
momentos por excelência, 
no qual a total responsa-
bilidade sobre um novo 
ser passa a fazer parte de 
nós. As nossas acções e as 
nossas decisões passam 
a ter igual repercussão 
sobre um novo elemento 
e as nossas rotinas alte-
ram-se completamente; 

a nossa vida adapta-se 
para acolher o novo ele-
mento da família. 

Partindo deste pressu-
posto, e sendo o Geoca-
ching parte integrante das 
nossas vidas, é fácil dedu-
zir que o nascimento de 
um filho trará também ele 
alterações na nossa forma 
de ver e viver este nosso 
hobbie. Seja pela falta de 
disponibilidade para as 
aventuras demoradas que 
vivíamos até então ou por 
um sentimento acrescido 
de responsabilidade que 
nos leva a ponderar o ris-
co de forma diferente, é 
facilmente compreensível 
que a parentalidade nos 

mude enquanto Geoca-
chers.

Nesse sentido, e para 
percebermos estas mu-
danças, alterámos nesta 
edição um pouco o pa-
radigma habitual deste 
nosso frente a frente. Em 
vez de dois convidados 
distintos como acolhe-
mos regularmente nesta 
secção, nesta edição te-
mos apenas uma equipa 
convidada, mas que colo-
ca, frente a frente, os seus 
pontos de vista enquanto 
geocachers em duas fases 
distintas das suas vidas: a 
primeira, que concerne à 
sua experiência enquanto 
geocachers antes de se-

rem pais e a nova fase em 
que se encontram agora, 
com um novo elemento a 
enriquecer a sua team.

Neste número da Geoma-
gazine, vamos falar com 
os WIMM Team. Equipa 
actualmente constituída 
por três elementos, e 
que, embora resida em 
Lisboa, tem raízes beirãs 
e nazarenas através dos 
seus dois elementos mais 
velhos. Constituída pelo 
António, pela Magda e 
pela Maria Beatriz, o mais 
novo elemento desta 
team familiar, contam já 
com mais de 5800 caches 
encontradas e 7 escon-
didas, com duas delas 

no grupo das dez caches 
mais favoritadas de Lis-
boa. As suas aventuras 
começaram, enquanto 
equipa, em Outubro de 
2008, na cache GCG39A - 
The Tin Man [Lisboa] e ao 
longo destes quase 7 anos 
a sua assinatura já viajou 
além-fronteiras, constan-
do em logbooks de mais 
de 10 estados para além 
do nosso. 
Conheçamos então, frente 
a frente, a forma de ver e 
estar no geocaching dos 
WIMM Team, antes e de-
pois da chegada da mais 
recente geocacher da 
equipa.
Passemos a conhecer 

quais as mudanças que 
a pequena Maria Beatriz 
veio trazer a esta team 
familiar.
Será que ter um bebé é 
de tal forma condicionan-
te que nos obriga, ainda 
que temporariamente, a 
abdicar dos nossos hob-
bies? Ou, pelo contrário, 
tudo não passa de uma 
questão de adaptação? 
Continuamos a olhar para 
o risco da mesma forma, 
depois de assumirmos o 
papel de pais? A esponta-
neidade deixa de ser uma 
possibilidade?
A resposta a estas e ou-
tras perguntas, pelos 
olhos dos WIMM Team, já 

a seguir!

1. Os Wimm Team con-
tam já com mais de 5800 
caches encontradas no 
vosso perfil. Com que 
regularidade costumam 
cachar?
Bem, antes de sermos pa-
pás podíamos até cachar 
todos os dias. Durante a 
semana fazíamos umas 
cachadas noturnas, e aos 
fins de semana era sem-
pre certo fazer umas pou-
cas caches.
Agora ainda é muito 
complicado fazer caches, 
a bebé ainda é muito 
pequena e por isso não 

temos cachado de todo 
desde que ela nasceu.
2.Qual a palavra que me-
lhor se enquadra no vosso 
Geocaching: Espontanei-
dade ou planeamento?
Sempre tivemos um 
pouco dessas duas ca-
racterísticas no nosso 
geocaching. Eu (Magda) 
sou mais de espontanei-
dade, o António é mais 
de planeamento e ambos 
resultam muito bem e se 
complementam. Hoje em 
dia teremos de planear 
muito bem uma cachada 
para podermos ir com a 
Maria Beatriz.
3. Já que falámos em pla-
neamento, gostávamos 



GEO
MAG.

64

Junho 2015  - EDIÇÃo 15

então de perceber: Como 
planeiam um fim de se-
mana de cachada?

Um fim de semana de 
cachada era sempre pla-
neado com base nas ca-
racterísticas das caches. 
Ao início fazíamos um 
pouco de tudo mas nos 
últimos anos já escolhía-
mos apenas as caches 
que queríamos fazer, 
pela sua qualidade ou 
alguma outra caracterís-
tica de que gostássemos. 
Nomeadas, favoritadas, 
terreno 5, urbex, eram 
sempre parte da nossa 
lista.

Hoje em dia um planea-
mento terá sempre de 
ser mais curto, por causa 
da bebé, e claro que ter-
renos complicados terão 
de ficar de fora.

4. Fomos convidados 
para cachar com os 
Wimm Team. Que tipo 
de cache é mais provável 
que visitemos? Uma tour 
urbana por containers 
especiais ou uma cacha-
da para o número? Um 
desafio radical?

Definitivamente seria 
mais provável um de-
safio radical, um tour 
às melhores caches da 
zona, uma caminhada 
por uma qualquer Serra. 
Hoje em dia será mais 
provável um passeio soft 

por caches com grandes 
containers mas baby-
friendly em termos de 
terreno/distância.

5. Na pergunta anterior 
questionei-vos sobre o 
tipo de cache favorito. 
Foquemo-nos agora 
nas muitas caches que 
despertam o nosso lado 
mais radical...Como en-
caram e abordam uma 
cache mais arriscada?

Antes da Maria Beatriz 
um desafio radical era 
sempre encarado como o 
nosso ambiente natural, 
era sem pensar que acei-
távamos qualquer cache 
mais arriscada. Hoje em 
dia a bebé já faz parte da 
nossa decisão, já pensa-
mos duas vezes antes de 
fazer algo mais arriscado, 
uma vez que a vida dela 
depende completamente 
de nós.

6. Pensem num dia bem 
passado de Geocaching.  
Como decidem que che-
garam ao fim? Quando 
dizem: estamos satisfei-
tos?

Normalmente quando já 
era bem tarde, anoitecia 
ou estávamos realmen-
te estafados. Por vezes 
paramos por fazermos 
caches citadinas sem 
qualquer interesse que 
não nos traziam feli-
cidade absolutamente 

nenhuma. Hoje em dia 
estaremos satisfeitos 
enquanto a nossa bebé 
estiver satisfeita. Assim 
que a sentimos descon-
fortável a cachada termi-
na, ela vem sempre em 
primeiro lugar.

7. Quantos quilómetros 
fariam, ou já fizeram, de 
propósito por uma única 
cache?

Já chegámos a fazer 
1400km para ir fazer 
o Camino del Rey, não 
apenas pela cache mas 
pelo desafio em si. Hoje 
em dia seria impensá-
vel fazer isso, enquanto 
ela for bebé apenas nos 
deslocaremos algumas 
dezenas de quilómetros, 
já que ela nem deve estar 
no ovo muitas horas se-
guidas.

8. Espreitemos agora o 
vosso cachemobil e as 
vossas mochilas. Que 
Material é essencial 
numa cachada?

Material de escalada/
rappel está sempre na 
mala do carro, bem como 
bastão de caminhada, 
lanternas normal e UV, 
pilhas, protector solar, 
água... Agora juntamos 
fraldas, mudas de roupa 
de bebé, marsúpio, …

9. Geocaching : uma brin-
cadeira de miúdos vivida 

por graúdos ou uma caça 
ao tesouro que nos faz 
voltar à nossa infância?

Um pouco das duas, uma 
caça ao tesouro para nos 
trazer um sorriso na roti-
na diária, uma busca pelo 
desconhecido, o conhe-
cer de lugares diferentes. 
Hoje em dia mantém-se 
mas daqui a pouco tempo 
a pequena também terá 
algo a dizer sobre isso e, 
se calhar, será uma brin-
cadeira de adultos vivida 
também pelos olhos de 
uma criança.

10. O que é que ainda 
gostavam de fazer, em 
termos de Geocaching, 
que ainda não tenham 
feito?

Gostávamos de fazer 
ainda alguns desafios 
radicais, como canyo-
ning, rafting, bem como 
conhecer outros países 
através das caches. Hoje 
em dia mantemos os 
objectivos, embora os 
mais radicais impliquem 
que a pequena fique com 
alguém para podermos ir.

Texto: Bruno Gomes

(Team Marretas)

Foto: WIMM Team (António 
e Magda)

“Já chegámos a fazer 1400km para ir fazer o Camino 
del Rey, não apenas pela cache mas pelo desafio em si. 

Hoje em dia seria impensável fazer isso[...]”
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Foi publicada, no passado 
dia 18 de junho, a Geotour 
Ilha Verde/Green Island, a 
primeira geotour existente 
em Portugal.

Este projeto de Geoca-
ching, que terá inicialmente 
a vigência de um ano, tem 
por objetivo “conduzir” o 
turista visitante à ilha de 
S. Miguel, para que fique 
a conhecer melhor a reali-
dade desta ilha através do 
Geocaching. Desta forma, o 
visitante ficará a conhecer 
melhor os principais jardins 
desta ilha (Jardim António 
Borges, Jardim do Palácio 
de Santana, Jardim José do 
Canto - em Ponta Delgada, 
Jardim/Mata José do Canto 
- na Lagoa das Furnas, Jar-
dim - Parque Terra Nostra, 
Parque da D. Beatriz, etc) e 
outros locais de interesse 
turístico, sendo importante 
destacar: as Caldeiras das 
Furnas, a Caldeira Velha, 
as Caldeiras da Ribeira 
Grande, a Poça da Beija, 
a Ferraria, a Ribeira dos 
Caldeirões (no Nordeste), o 
Pico da Vara (o ponto mais 
alto da ilha de S. Miguel) e 
o Farol do Nordeste (o mais 
antigo dos Açores), entre 
outros.

Também farão parte deste 
“roteiro turístico”, através 
do Geocaching, vários mu-
seus e casas de artesanato 
existentes em S. Miguel, 
como por exemplo: Museu 
Carlos Machado (em Ponta 
Delgada), Museu da Ribei-
ra Grande, Museu de Vila 
Franca, Museu Etnográfico 
do Nordeste, Museu do 
Tabaco (na Maia), Museu e 
Fábrica do Linho (na Lomba 
da Maia), Oficina-Museu 
das Artes e Ofícios nas Ca-
pelas, Museu de Artesana-

to da Ribeira Chã e a Casa 
do Arcano. Pretende-se 
ainda que o turista visitante 
conheça melhor a realidade 
religiosa, nomeadamente 
o Santo Cristo, o Espírito 
Santo e os Romeiros de S. 
Miguel. Fazem igualmen-
te parte integrante deste 
projeto algumas caches 
ligadas à história e indús-
tria de S. Miguel, como, por 
exemplo: o ananás, a cul-
tura e produção de chá, a 
produção de licores, a pes-
ca, a baleia (na vertente do 
whale-watching), a “vaca”/
laticínios, o Cão de Fila de 
S. Miguel, a olaria (em Vila 
Franca), entre outros. Se-
rão ainda georreferencia-
das algumas personalida-
des da história micaelense, 
como por exemplo: Antero 
de Quental, Natália Correia, 
Pedro “Pauleta” e alguns 
locais especiais como: Casa 
dos Vulcões, OASA, Expo-
lab, CMIF, OMIC, Centro 
do Priôlo (no Nordeste), 
Centro Tomás Borba Vieira 
(na Caloura), Convento dos 
Frades (na Lagoa), Mer-
cearia Central (em Água 
de Pau), Casa do Pescador 
(em Água de Pau), a Gruta 
do Carvão e o Santuário 
da Senhora da Paz, entre 
outros.

Deste projeto de Geo-
caching fazem parte 50 
“objetivos” (46 caches e 4 
carimbos), que constarão 
do passaporte associado a 
esta geotour, valendo cada 
“objetivo” dois pontos. 
Para além dos 4 carimbos, 
referidos anteriormente, é 
ainda imprescindível o ca-
rimbo do turismo, devida-
mente averbado na página 
identificativa do passapor-
te, que terá que estar inte-
gral e corretamente preen-

chida. Pretende-se que o 
turista/geocacher cole-
cione o maior número de 
pontos que puder aquando 
da sua estadia na ilha do 
Arcanjo. Depois de obter a 
totalidade dos selos (46), 
o geocacher participante 
nesta geotour terá ainda 
que conseguir carimbar o 
seu passaporte com pelo 
menos um carimbo (de um 
dos elementos da organi-
zação), para poder receber 
a geocoin prémio (enquan-
to disponível).

Os turistas/geocachers 
que pretendem aderir a 
esta geotour poderão le-
vantar, de forma gratuita, 
um “passaporte” (elabora-
do propositadamente para 
este efeito) numa das três 
delegações do Turismo 
em S. Miguel (Aeropor-
to, Posto de Turismo nas 
Furnas e na Delegação, na 
avenida marginal em Ponta 
Delgada). Nesta altura, o 
“passaporte” (da geotour) 
deverá ser preenchido e 
carimbado pelo Turismo. 
Cada geocacher só poderá 
levantar um único passa-
porte e participar nesta 
geotour uma única vez.

A equipe organizadora 
comtemplou nas regras a 
possibilidade de os geoca-
chers que já encontraram 
caches desta geotour, exis-
tentes anteriormente à sua 
publicação, poderem par-
ticipar nesta geotour sem 
terem que voltar a realizar 
as caches que já haviam 
encontrado.

Quando o geocacher atingir 
80 pontos do passaporte 
terá acesso a um prémio 
(dispensa de pagamento 
da entrada nos eventuais 
locais que lhe faltem vi-

sitar e que fazem parte 
desta geotour); ao atingir 
94 pontos terá acesso a 
outro prémio (geocoin Ilha 
Verde, a ser levantada 
na Delegação de Turismo 
em S. Miguel, enquanto 
existirem disponíveis) e na 
eventualidade de o geo-
cacher (não residente nos 
Açores e somente para os 
primeiros cinco) conseguir 
completar a totalidade do 
passaporte (100 pontos) 
receberá um prémio espe-
cial a ser atribuído pela Di-
reção Regional do Turismo 
(máquina “GoPro”, viagem 
de avião, alojamento, etc). 
Estes prémios são da res-
ponsabilidade da Direção 
Regional do Turismo. Os 
geocachers participan-
tes conseguirão obter os 
pontos desta geotour ao 
receber os selos que se 
encontrarão disponíveis 
nas caches que fazem par-
te desta geotour (ou que 
serão levantados em enti-
dades/locais a designar na 
descrição de cada cache, 
como será, por exemplo, 
o caso das earthcaches). 
Farão parte deste roteiro 
caches de vários formatos, 
nomeadamente: caches 
tradicionais, multi-caches, 
enigmas (simples) e earth-
caches, pertencentes a um 
total de dezoito geocachers 
colaborantes com este 
projeto. A participação do 
geocacher nesta geotour 
permitirá obter o atributo 
“geoTour” de Geocaching.

Este projeto de Geoca-
ching foi elaborado, desde 
novembro de 2014, por 
uma equipe de Geocachers 
micaelenses, constituída 
por: Luis Machado (aka 
Palhocosmachado), Miguel 
Cassis (aka Mcassis), Pedro 

“Este projeto de Geocaching, que terá inicialmente 
a vigência de um ano, tem por objetivo “conduzir” o 
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Almeida (aka Pedro.b.al-
meida) e Rafael Lima (aka 
Xaelito), em parceria com: 
a Direção Regional do 
Turismo (através da De-
legação de Turismo de S. 
Miguel), a Cybermap e com 
a GeoPT. Integram ainda 
este projeto outras enti-
dades, nomeadamente: 
Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, Câmara Municipal 
de Lagoa, Câmara Muni-
cipal da Ribeira Grande, 
Câmara Municipal de Vila 
Franca do Campo, Câmara 
Municipal da Povoação, 
Câmara Municipal do Nor-
deste, Parque Natural de 
S. Miguel, Geo-Parque dos 
Açores, Amigos dos Açores, 
Casa dos Vulcões – Ob-
servatório Vulcanológico 
e Geotérmico dos Açores 
(OVGA), Centro de Investi-
gação e Monotorização das 
Furnas (CMIF), Observató-
rio Microbiano dos Açores 
(OMIC), ExpoLab, Bensaú-
de, Observatório Astronó-
mico de Santana (OASA) e 

Oficina-Museu das Artes e 
Ofícios, entre outros.

É de destacar ainda que 
foi produzida, pela Cyber-
map, e aprovado o seu 
uso pela Groundspeak, 
uma aplicação (gratuita), a 
Whimzr, para telemóveis 
android, onde está incluída 
a Geotour Ilha Verde, que 
permite ao turísta/geo-
cacher uma navegação/
informação alternativa que 
não necessita de ligação 
permanente a uma rede.

Este projeto foi apresenta-
do pela primeira vez a nível 
nacional no dia 3 de maio 
(15º aniversário do Geo-
caching), durante o Mega 
evento Mafra 2015. Prevê-
se que no início de 2016 
esta geotour seja substi-
tuída pela Geotour Açores/
Azores, a publicar na altura.

Evento de lançamento

No dia 18 de junho nasceu 
a Geotour Ilha Verde/Green 
Island. O lançamento e 

evento de apresentação 
pública (“Geotour Ilha 
Verde/Green Island”- GC-
5WQWN) realizou-se no 
salão nobre do Teatro Mi-
caelense, estando presen-
tes mais de 110 pessoas 
(entre os quais mais de 
50 geocachers, incluindo 
alguns geocachers/turis-
tas estrangeiros). O even-
to oficial de Geocaching 
foi coincidente com uma 
conferência de imprensa 
promovida pelo Governo 
Regional dos Açores. A ce-
rimónia foi presidida pelo 
Diretor Regional do Turis-
mo, Dr. João Bettencourt, 
em representação de S. 
Exa. o Presidente do Go-
verno Regional dos Açores. 
Estiveram ainda presentes, 
ao mais alto nível, todas as 
seis Câmaras Municipais 
da ilha, nomeadamente vá-
rios Presidentes de Câma-
ra e Vereadores. Entre os 
presentes encontravam-se 
ainda os representantes de 
todas 21 entidades parcei-

ras. Depois da intervenção 
do Diretor Regional, sobre 
o projeto turístico, interveio 
o geocacher Luis Filipe Ma-
chado, em nome da equipe 
organizadora do evento. 
Seguiu-se a apresenta-
ção, por parte da empresa 
Cybermap, do projeto Geo-
tour Ilha Verde, dentro da 
aplicação Whimzr. Regis-
te-se ainda que à entrada 
do Teatro encontrava-se 
um dos maiores trackables 
existentes em Portugal: 
um “camião todo-o-terre-
no”, da marca Pinzsgauer 
(modelo do exército suíço), 
que costuma ser utilizado 
por esta equipe em “aven-
turas” de Geocaching.

Texto: Luis Filipe Machado 
e Pedro Almeida

Fotos: Governo Regional 
dos Açores / Paulo Mota 

Machado / Pedro Almeida
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O Roberto “d3vil” Costa 

inscreveu-se no geoca-

ching a 19 de outubro de 

2009. Dois dias depois 

encontrou a sua primeira 

cache e, desde então, tor-

nou-se num dos membros 

mais reconhecidos e aca-

rinhados da nossa comu-

nidade. No dia 9 de maio 

de 2015, o Roberto desa-

pareceu enquanto prati-

cava canyoning na Serra 

do Gerês e o pior cenário 

acabaria por ser confirma-

do dois dias depois. A sua 

partida prematura gerou 

uma onda de consternação 

e apoio que extravasou o 

domínio do passatempo e 

as próprias fronteiras do 

país. Para quem o conhecia 

ou tinha o privilégio da sua 

amizade era fácil enumerar 

as suas qualidades. Outros 

tinham-no como referência 

e ambicionavam partilhar 

uma qualquer aventura 

com ele. Lia-se com curio-

sidade o que ele vivia e 

admiravam-se as imagens 

das suas aventuras. E, a 

cada relato, mesmo que 

nunca tivéssemos estado 

com ele, sentíamos que o 

conhecíamos e partilháva-

mos algo especial.

Ao longo de muitas vivên-

cias e aventuras, o Rober-

to deixou-nos um legado 

de paixão pela natureza, 

de descoberta de locais 

fantásticos e de supera-

ção dos desafios a que se 

entregava. Deixou-nos o 

seu sorriso característi-

co, um humor à prova de 

qualquer inconveniência 

e uma coragem insuperá-

vel. Deixou-nos também a 

inspiração para uma forma 

de estar irrepreensível no 

passatempo. E deixou-

nos muitas memórias de 

grandes momentos que 

preservaremos para sem-

pre! Nesta homenagem, 

alguns geocachers, amigos 

e amigas, partilham com a 

comunidade alguns desses 

momentos.

Texto: António Cruz 

(Valente Cruz)

Conheci o Roberto e o Amé-
rico (Dragao88) em setem-
bro de 2011, numa cache 
recentemente publicada, 
onde esperávamos fazer 
um FTF e que acabou num 
DNF. Não pude ficar muito 
tempo devido a obrigações 
profissionais, mas fiquei 
com os contatos destes dois 
“Senhores”, que já estavam 
a ficar os melhores amigos 
do mundo. Fiquei marcada 
pelo sorriso e a gentileza 
do Roberto, a sua calma na 
procura duma caixinha que 
não queria aparecer, apesar 
dos nossos 6 olhos, 6 mãos 
e 3 GPS.

Certo dia, o Américo de-
safiou-me para os acom-
panhar na letterbox Rose 
(GC37Q5V), que sonhava 
fazer há muito tempo. Foi 
um magnífico sábado de 
geocaching na companhia 
de Cudilos, Dragao88, d3vil 
e tia dalma, para festejar a 
milena do Dragao88 com 
esta tão desejada Rose.

Que dizer do Roberto que 
ainda não foi dito pelos 

seus amigos e pelos seus 
companheiros de aventura 
nos quais tive o privilégio 
e a honra de pertencer? O 
Roberto foi um amigo e um 
companheiro inesquecível. 
Seu convívio era uma cons-
tante aprendizagem de vida, 
sempre pronto a ajudar, mo-
destamente, quase sem que 
ninguém o notasse.

Ele adorava a natureza e 
as montanhas, o Gerês e 
as suas paisagens deslum-
brantes. As fotografias que 
ele publicava no facebook 
faziam-me inveja e davam-
se vontade de ter novamen-
te 30 anos para me poder 
juntar a estas expedições. 
No carro, ele era o copiloto 
mais experimentado, com o 
seu smartphone carregado 
de aplicações na mão. Ele 
encontrava sempre o me-
lhor caminho para nos levar 
onde queríamos ir, que nem 
mesmo os Tomtoms des-
te mundo conheciam. Ele 
estava sempre pronto para 
novas aventuras e desafios, 
a descoberta de lugares 

diferentes e que faziam os 
seus olhos brilhar. E os nos-
sos também.

Vais nos fazer muita falta, 
Roberto. Fostes embora de-
masiado cedo, sem que ti-
véssemos tempo para gozar 
de tudo que tinhas de bom e 
de bonito para partilhar con-
nosco. Mas ficarás sempre 
nos nossos corações e hoje 
tenho orgulho em dizer que 
tive a sorte e a felicidade de, 
um dia, ter cruzado o teu ca-
minho. Fica o relato do d3vil 
na cache Rose: 

“A cache que cá existiu an-
tes andou durante bastante 
tempo na minha “to-do list”, 
até que depois foi desativada 
e posteriormente arquivada, 
com bastante pena minha. 
Por isso, foi com grande entu-
siasmo que vi a publicação de 
uma nova na sua substituição, 
ainda para mais do grande 
K!nder.

Com as festas pelo meio não 
houve hipótese de a visitar na 
inauguração, mas numa rápi-
da troca de emails com o Dra-

gao88 ficou logo agendada 
para início do ano. Com as tro-
pas reunidas (faltou o JCMar-
ques), partimos em direção à 
dita. O cenário é fantástico, 
desde logo dá para perceber 
parte do que nos espera. No 
entanto, ponto atrás de ponto, 
as surpresas estão sempre à 
espreita, nunca se sabe o que 
a mente maquiavélica do K!n-
der engendrou a seguir. Gostei 
bastante da forma como está 
construída a letter, boa ligação 
entre pontos e pistas bem 
conseguidas. O resto… o local 
fala por si. O ponto final é a 
cereja em cima do bolo, a jus-
tificar em pleno a classificação 
do terreno. BRUTAL!

Daria para adicionar pelo 
menos mais 2 pontos, que 
descobrimos por acaso, mas 
para mim está perfeita desta 
forma. Mais uma vez (e já se 
está a tornar recorrente), os 
meus parabéns ao K!nder pela 
imaginação e criatividade na 
conceção irrepreensível. Feita 
na excelente companhia do 
Dragao88, Cudilos, tia dalma 
e Portokeil.”

Portokeil – Anne Gil Ferreira
Rose (Neiva - GC37Q5V) – 07/01/2012
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Conheci o Roberto há 4100 
caches atrás, quando tinha 
apenas 50 caches feitas. Já 
tínhamos trocado diversos 
emails com o objetivo de 
resolver enigmas da zona 
e foi o primeiro encontro 
de um enorme conjunto de 
grandes amigos que foram 
aparecendo ao longo destes 
anos.

Foram inúmeras as aven-
turas que passamos juntos. 
Desde letters mais elabora-
das, percursos de bicicleta 
a “varrer” ciclovias, caches 
em rochedos na praia, ca-
minhadas de muitos quiló-
metros, horas a remar em 
canoas para chegar a ilhas e 
enfrentar manadas de bovi-
nos que nos separavam das 
caches. Foram mais de mil 

as caches que encontrámos 
nas nossas saídas. Milhares 
de pequenas recordações 
que sempre me fizeram ad-
mirar a postura e coragem 
do d3vil. Uma das pessoas 
mais originais que conheci 
através das expressões usa-
das e da forma como trans-
mitia confiança.

Foi a primeira pessoa a 
falar-me de canyoning e a 
despertar-me um mundo de 
momentos radicais. A minha 
estreia a descer um rio foi 
na desculpa de uma cache 
chamada Challenge 81, em 
Rio de Frades (GC1R9P6). 
Estava a chover (em alguns 
momentos a trovejar) e via 
o Roberto sempre com um 
sorriso na cara. Esta é uma 
das fotos que melhor iden-

tifica a experiência. Fica o 
excerto do log dele na cache, 
que revela o dia vivido:

“Mal saiu, este challenge 
despertou imediatamente o 
interesse, não só pelo desafio, 
mas também pela vontade 
de combinar uma descida de 
canyoning para esta zona, 
que já há algum tempo vinha 
sendo adiada. Era, portanto, 
uma maneira excelente de 
combinar vários motivos de 
interesse. A partir do seu 
lançamento, o olhar para as 
zonas de cachada nunca mais 
foi o mesmo, havia sempre 
que sondar se existiria mais 
algum “furo” para tapar, até 
que nos últimos tempos a 
malta se juntava apenas para 
o ataque aos ditos (...).

A partir daí ainda tememos 
que piorasse, entre os tro-
vões e chuva acabamos por 
ter muita sorte, o final do 
dia melhorou e permitiu um 
regresso pacífico (não fosse 
aquela subida brutal depois 
da ponte). O chá quente e a 
fogaça comprada de manhã, 
que nos esperavam no carro, 
foram o final perfeito de um 
dia em grande, sempre com a 
adrenalina ao máximo.”

Era quase sempre assim que 
terminavam os nossos dias, 
com um lanche e umas cerve-
jas para comemorar o sucesso 
das atividades. Não tenho 
dúvidas que nos voltaremos 
a encontrar para comemorar 
outro tipo de aventuras. Até 
um dia.”

João Marques – JCMarques
Challenge 81 (Rio de Frades - GC1R9P6) – 28/04/2012

Challenge 81 (Rio de Frades), por João Marques
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O Sol da Vida (Pena Amarela), por Nuno Vieira 

“Depois de uma longa cami-
nhada já sem luz, feita na sua 
maior parte com o auxílio das 
lanternas, lá conseguimos 
chegar a esta cache. Vim na 
frente para tentar abordá-la 
rapidamente, mas de nada 
serviu. Segui para onde o 
GPS apontava, mas fui traí-
do novamente pela falta de 
precisão. Tinha ficado com a 
ideia de que não havia spoiler, 
por isso também falhou essa 
análise. Depois do resto do 
grupo chegar, concluímos que 
nada ali se assemelhava ao 
indicado, por isso desistimos 
e fomos em frente, porque já 
não tínhamos luz e ainda ha-
via que chegar ao carro.

Por sorte, uns metros mais a 
frente olhamos para o lado e 
identificámos imediatamente 
o local da cache. Lá saltei eu 
para a outra margem e fui em 
busca da dita, que apareceu 

passado pouco tempo. Uma 
sensação fantástica de dever 
cumprido!

Seguimos então em direção 
ao carro, onde uma última 
surpresa aguardava. As cha-
ves do carro, que nos aguar-
dava pacientemente, tinham 
involuntariamente ficado no 
primeiro carro, em Cando. 
Como ainda era cedo (22h), 
ficámos a olhar para as estre-
las (não das caches), enquanto 
uma boleia de última hora não 
chegava.

Foi um dia inesquecível, sem-
pre rodeado de um cenário 
fantástico, na excelente com-
panhia do Dragao88 e Cudilos. 
Sem eles não seria possível. 
Parabéns aos owners por 
nos mostrarem esta pequena 
maravilha, sem dúvida um 
desafio físico e psicológico ao 
mais alto nível. Agora vou só 
ali esticar as pernas porque 

ainda estão meias entorpeci-
das. TFTC.”

Este é o log do d3vil na cache 
O Sol da Vida (GC2RM59), 
que foi escolhido por mim 
para representar as inúme-
ras recordações que guardo 
do Roberto. Nele estão 
presentes muitas das ca-
racterísticas que fizeram do 
Roberto um grande amigo e 
alguém que admirava muito.

Falar sobre o Roberto é 
recordar alguém que viveu 
a vida intensamente, apre-
ciando todas experiências 
novas e desafios com uma 
vontade e coragem admi-
ráveis. A forma apaixonada, 
intensa e divertida como 
o Roberto encarava cada 
desafio está bem presente 
no seu relato. Mesmo após 
mais de 14 horas de esfor-
ço físico ainda conseguia 
manter o seu bom humor 

perante o facto de ter deixa-
do esquecidas as chaves do 
carro!

Mas é também clara a bra-
vura, o companheirismo e 
o espírito de equipa que o 
caracterizavam. Era quase 
sempre o primeiro a abrir 
caminho para os outros e 
usava frequentemente a 
curiosa expressão: “por aqui 
acho que dá”. E dava, por 
mais complicado que o de-
safio fosse! Nem sempre foi 
fácil, mas sempre houve um 
braço, um apoio extra ou um 
mesmo “cinto” para ajudar.

Foram inúmeras as aven-
turas que tive o privilégio 
de partilhar com o Roberto 
e que agora fazem parte 
de memórias felizes, que 
jamais partirão. Até um dia, 
amigo.

Nuno Vieira – Cudilos
O Sol da Vida (Pena Amarela - GC2RM59) – 26/05/2012
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Conheci o Roberto de forma 
inesperada na parte superior 
do Rio Poio, em setembro de 
2011. Tínhamos descido até 
ao rio por trilhos distintos 
e encontrámo-nos lá em 
baixo para iniciar o percurso. 
Acho que nos entendemos 
muito bem desde o início. Tal 
não é de admirar; era muito 
fácil ser amigo do Roberto. 
Depois dessa aventura, 
reencontrámo-nos com al-
guma regularidade ao longo 
dos anos, normalmente em 
grupo. Partilhámos algumas 
aventuras pelas Serras da 
Estrela, da Freita e do Ge-
rês. Foi com ele(s) que fiz o 
meu primeiro rapel e o meu 
primeiro canyoning. Apren-
di muito com ele(s) e, não 
obstante a minha apreensão 
natural, tudo se tornava fácil 
e seguro. Adorei cada mo-
mento e experiência! Mes-
mo quando não estava com 
ele(s), gostava de acom-
panhar o que fazia(m). Tive 
ainda o privilégio e o prazer 
de receber os seus relatos 
em algumas caches/expe-
riências que ajudei a criar. E 
de cada vez sentia-me como 
se estivesse a caminhar com 
ele(s).

Da imagem, tirada no Cân-

taro Magro (GCR9RW), 
emerge a silhueta do Ro-
berto, soerguendo-se da 
escuridão que nos rodeia e 
vislumbrando o horizonte. 
Imagino-o ainda com o seu 
sorriso caraterístico. A foto 
foi tirada pelo Américo Alves. 
Quando, no dia seguinte, a vi 
na página do facebook do 
Roberto, fiquei de imediato 
fascinado. Sempre achei que 
esta imagem representava 
fielmente aquele momento 
e experiência. Este “even-
to”, no qual participaram o 
Roberto, o Américo, o Rui 
Silva (Royk_607), a Fernan-
da Pinto (bombeira198), o 
Sérgio Reis e a Sofia Silva 
(Sphinx_n_Sophie), mar-
cou o início de uma viagem 
de redescoberta pessoal e 
literária que durou cerca de 
um ano e que guardarei com 
muito carinho enquanto 
houver memória em mim.

Cerca de um ano depois vol-
tei ao Cântaro Magro para 
mais um amanhecer. De for-
ma natural, esta foto serviu 
de inspiração para outras 
fotos que tirei naquele dia; 
pretendia sobretudo captar 
a mesma essência. Com este 
regresso queria também fi-
nalizar esta longa aventura. 

Contudo, redescobri então, 
ao arrepio do ditame sobre o 
regresso a locais onde já se 
foi feliz, que teria de regres-
sar todos os anos para esta 
experiência de ver nascer 
o sol neste lugar-memória 
inspirador. Assim espero!
Naquele dia, em 2012, e 
depois de ter feito uma 
ascensão Into the Wild em 
solitário da Serra da Estre-
la, reencontrei-me com os 
amigos no estacionamento 
de acesso ao Cântaro Ma-
gro. Aproveitámos para 
fazer um jantar volante no 
local e concretizámos de se-
guida a subida. Descobrimos 
então que cada um tinha 
levado alguns aperitivos e 
outros tantos deleites que 
nos ajudaram a passar a 
noite. Apesar de estarmos 
em grupo, creio que cada um 
se refugiou numa solidão in-
trospetiva. Recordo-me em 
particular que acordei várias 
vezes durante a noite. E de 
cada vez que acordava era 
muito reconfortante esprei-
tar o céu estrelado e sentir 
que estava num local fan-
tástico a viver um momento 
especial.
Com a ansiedade nos pín-
caros, acordámos antes do 

amanhecer e reunimo-nos 
para o primeiro momento 
do dia. É fascinante notar 
o avanço da luz pela escu-
ridão, em particular num 
lugar panorâmico e de ele-
vada beleza como o Cântaro 
Magro. Entre o silêncio das 
sombras e das fragas, ficou 
a memória de um sorriso do 
tamanho do Cântaro. Logo 
depois, antes da descida, e 
como nem só de vistas con-
templativas se pode viver, 
fomos tomar um pequeno
-almoço à boa maneira dos 
pastores da Serra da Estrela, 
entre queijo, presunto e 
bons licores. Ainda sobre a 
experiência no Cântaro Ma-
gro, o Roberto escreveu:
“A lua iluminava completa-
mente o Cântaro, nem pre-
cisamos de lanternas. Ainda 
melhor, quando desapareceu 
(lá para as 3 da manhã), dei-
xou o céu pintado de estrelas, 
um cenário que não pode ser 
descrito por palavras. Brutal. 
Seguiu-se o momento alto, 
o nascer do sol. Muitas fotos 
depois lá fomos à procura da 
cache para registar a nossa 
passagem. Um dia certamente 
para ficar na memória.”
E ficará. Até à próxima aven-
tura!

António Cruz – Valente Cruz
Cântaro Magro (GCR9RW) – 29/07/2012

Cântaro Magro, António Cruz
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Rocalva, por Filipe Marques

“Em pleno dia internacional 

do geocaching, qual o melhor 

sitio para estar? O Gerês 

claro está! Aproveitando o 

convite do mafilll, o plano já 

era antigo: fazer o percurso 

Cascata do Arado - Curral da 

Teixeira - Rocalva - Poço azul. 

Um dia em grande, mais um 

desafio à resistência física e 

psicológica, mas sempre re-

compensador com paisagens 

de cortar a respiração.

Com a irmã ali ao lado do-

minada, era altura de nos 

voltarmos para a Rocalva. As 

pernas ainda se ressentiam a 

subida anterior, pelo que foi 

em ritmo mais lento que se 

fez este acesso. No entanto, a 

cache está bastante acessível 

e foi rapidamente encontrada 

(ainda bem, porque o mafilll 

já ia por lá acima). Aprovei-

támos para reabastecer, em 

preparação para a reta final. 

Esta era uma daquelas ca-

ches que sempre esteve no 

meu imaginário geocachiano 

e que finalmente foi feita. As 

fotos não lhe fazem justiça, 

só estando lá nos apercebe-

mos da sua grandiosidade. 

Fantástica. TFTC”, por d3vil.

Este percurso na Serra do 

Gerês foi sem dúvida um 

momento que me marcou. 

Naquela altura não era fácil 

arranjar quem me acom-

panhasse em caminhadas 

extensas e o Roberto foi a 

única pessoa que aceitou o 

meu convite, apesar de nós 

praticamente não nos co-

nhecermos. O seu compa-

nheirismo e a sua amizade 

foram memoráveis. Foi um 

percurso muito exigente, 

física e psicologicamente, 

mas a nossa vontade de 

chegar ao fim foi maior e 

apoiámo-nos mutuamente 

até atingirmos o mesmo 

objetivo. Tenho ideia que 

foram cerca de 34 quilóme-

tros de caminhada. Depois 

deste dia, seguiram-se 

várias aventuras na com-

panhia do Roberto. Nunca 

será esquecido pela grande 

pessoa que era.

Filipe Marques – mafilll 
Rocalva (GC1DC15) – 18/08/2012
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“Finalmente, o grande objetivo 
do dia. Praticamente desde o 
início nesta atividade que esta 
travessia está presente no 
meu imaginário geocachiano, 
sempre com relatos de gran-
des aventuras. A visita esteve 
sempre no topo da lista de 
prioridades, faltava reunir um 
grupo à altura e desta vez não 
havia como falhar. A logística 
foi planeada ao pormenor. De-
pois de uma noite (surpreen-
dentemente) bem dormida, 
fizemo-nos à linha e fomos 
palmilhando os muitos kms 
que ela nos oferece.

Passámos pelos diversos 
pontos (só o segundo ofereceu 
alguma resistência), mas nada 
de problemático, serviu para 
repor energias. Pelo caminho, 
a travessia das pontes susci-
tava sempre grande interesse, 
quer pelas dezenas de fotos 
tiradas, quer pela adrenalina 
causada. Os túneis também 
ajudaram, principalmente 
quando o calor começou a 

apertar. Algures na linha, fo-
mos surpreendidos pelo ganir 
de 3 cães, que aparentemente 
tinham ficado presos entre as 
rochas. Iniciámos logo uma 
operação de resgate e ao fim 
de uns minutos já estavam 
de volta à linha, seguindo-nos 
religiosamente, até que uma 
ponte nos separou. Espero 
que tenham encontrado o ca-
minho deles.

Nos últimos kms ainda nos 
cruzamos com mais aventurei-
ros - uns geocachers que não 
sabiam o nick e os thebraveo-
nes, que também andavam a 
visitar a linha, mas com muito 
mais estilo. Foi sem dúvida um 
percurso excelente, que esteve 
sempre à altura das expetati-
vas. Terminou ainda melhor, 
com umas super’s no café do 
sr. Amadeu e com um bolo 
do aniversariante Dragao88. 
A outra parte da linha, ficou 
prometida para breve. Até lá! 
Na excelente companhia de 
JCMarques, DRAGAO, Dra-

gao88, Clamie, Surfreeman, 
Virus_jamaik, Madureira´s e 
noslenfa”, por d3vil.

Muitas foram as aventuras 
passadas com o Roberto e 
o difícil mesmo é escolher 
uma, num vasto leque de 
aventuras 5 estrelas. De-
pois de muito pensar achei 
que esta seria a ideal, pela 
aventura vivida e porque 
foi a primeira aventura par-
tilhada com o Roberto; foi 
aqui que tive o privilégio de 
o conhecer pessoalmente. 
Uma pessoa culta, inteligen-
te, companheira, prestável, 
sempre bem-disposta e 
acima de tudo um exemplo 
a seguir. Sim, é um privilé-
gio conhecer uma pessoa 
como ele e eu sinto-me uma 
sortuda por ter um amigo 
assim.

O registo do Roberto nesta 
cache retrata bem a aven-
tura vivida e ele era bom a 
descrever as aventuras em 
cada caminhada, em cada 

rapel e em cada canyoning. 
Mas só quem viveu essas 
aventuras ao seu lado pode 
realmente saber o significa-
do dos seus logs.

O mestre do humor refinado 
e inteligente há coisas que 
nunca serão esquecidas e 
sempre lhe serão associa-
das. Sabem porquê? Porque 
“há um tweak no cydia que 
faz isso”.  

Um dia irei conseguir tirar 
fotos com “flash à segunda 
cortina”, mas neste momen-
to ficam as fotografias como 
memórias de bons momen-
tos, os locais e inúmeras si-
tuações que o mantêm bem 
presente nas nossas vidas 
e que é uma sensação tão 
boa.

Alguém muito importante 
na vida do Roberto disse-
me: “O Roberto era um he-
rói, ele era o meu herói”. Só 
se enganou numa coisa, o 
Roberto era e será também 
o nosso herói.

Joana Baptista – Clamie 
La Ruta de Los Túneles (Barca d’Alva - GC1C1W9) – 29/09/2012

La ruta de los túneles (Barca d’Alva), por Joana Baptista
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Rio Poio, por Nelson Amaral

“Quase 2 anos depois 

da última investida, hoje 

foi o dia de regressar ao 

Rio Poio, aproveitando a 

companhia dos restantes 

aventureiros, e tratar de 

umas caches pendentes. 

Esta ficou “entalada” 

desde a última vez e hoje 

consegui perceber porquê. 

Com o nevoeiro era pra-

ticamente impossível dar 

com o GZ, mas hoje, com 

o sol a brilhar, já se via ao 

longe.

O acesso foi complicado, 

escolhemos subir pela 

parte com mais vegetação, 

mas depois de algumas 

arranhadelas já estáva-

mos lá em cima. O grito 

do Dragao88 consumou 

a vingança... depois toca a 

subir porque ainda faltam 

algumas! Feita com Dra-

gao88, Cudilos, JCMarques, 

noslenfa e Pirat@. TFTC”, 

por d3vil.

“Resumindo” o log do 

nosso amigo Roberto, 

aventureiros acabamos 

por ser todos um bo-

cadinho. No entanto, o 

Roberto foi talvez um 

dos maiores aventureiros 

que conheci nestas an-

danças. E é tão simples 

como olhar para os logs 

por ele apresentados ao 

longo das suas inúmeras 

caches feitas com ele-

vada dificuldade de ter-

reno. Por pior que fosse 

o “nevoeiro”, no Roberto 

nunca o vislumbrei, ape-

nas como ele diz: “o sol a 

brilhar”.

Nesta cache como o log 

dele transcreve, o acesso 

acabou por ser compli-

cado, mas lutando e com 

arranhadelas acabámos 

por alcançar o objetivo. 

Outra característica/qua-

lidade deste nosso que-

rido amigo: o ser lutador. 

Na fotografia, tirada pelo 

Roberto durante a Subida 

do Rio Poio, é possível 

ver a aventura que vive-

mos naquele dia.

Obrigado por todos os 

momentos que vivi ao 

teu lado, há de chegar a 

altura em que nos vamos 

encontrar novamente 

para outras aventuras. 

Aquele abraço.

Nelson Amaral – noslenfa
Rio Poio (GC26H18) – 25/05/2013
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“Depois da passagem an-
terior por Pitões - Varanda 
do Conde - Gralleiras - Fon-
te Fria - Sméagol, este era 
a último grande desafio 
antes da fraga de S. João e 
da sua capela. Ao longe, tal 
como em ocasiões anterio-
res, a coisa não prometia 
facilidades. Na aproxi-
mação ainda tivemos o 
privilégio de observar um 
veado a desaparecer no 
horizonte, alguns metros à 
nossa frente.

Já com algum desgaste fí-
sico, seguimos pela direita 
para tentar encontrar um 
acesso, investida que re-
sultou em pleno. Passado 
pouco tempo estávamos 
no topo, num local com 
uma paisagem magní-
fica. A cache ficou para 
segundo plano. Depois da 
contemplação e de muitas 
fotos, quando dei por ela já 
estavam o mafilll e o Cruz 
quase a arrumar o contai-
ner!

Com tamanho mapa 3D, 
ficámos uns instantes a 
traçar o plano para a abor-
dagem final. Depois de um 
consenso, seguimos via-
gem pelo vale, não antes 
sem observar lá em baixo 
uma família de garranos, 
que desapareceram tam-
bém enquanto descíamos. 
Isto é Gerês. Feita com 
Valente Cruz, MichaelCar-
michael e mafilll”, por d3vil.

Cruzei-me com o d3vil 
duas vezes, embora nun-
ca me tenha encontrado 
com o Roberto. Nunca 
estivemos na vida “civil”, 
não havia muitas manei-
ras de nos termos en-
contrado, mas dava por 
mim a pensar nele várias 
vezes, principalmente 
por alguns comentários 
que trocámos online, uns 
likes aqui e ali e a inveja 
de vê-lo empoleirado 
em trezentos sítios dife-
rentes enquanto eu me 
mantinha um Homem
-Aranha de cadeirão. 
Não preciso de muito 
tempo para tirar a pinta 
a alguém, e logo quando 
nos conhecemos, em 
Pitões de Júnias e trocá-
mos não só um aperto de 
mão, mas também umas 
piadas sobre subidas a 
montes. Aparte tudo, 
ele era genuinamente 
bom tipo, não quero sa-
ber se agora alguém me 
vem contar que ele é um 
reptiliano de Betelgeuse 
rejuvenescido, que se 
conjurou com Fu Manchu 
para dominar a galáxia. É 
mentira.

A aventura que partilhá-
mos nesse dia teve mais 
cúmplices, dois malan-
drins que dão pelos no-
mes de guerra de mafilll 
e Valente Cruz. Metade 
deste último tinha-me 

convidado a dar uma 
volta no Gerês, algo que 
nunca fizera, mas não 
mencionara que, na ver-
dade, me estava a convi-
dar para aquilo que uma 
certa banda australiana 
de rock classificou de au-
to-estrada para o inferno. 
Imaginem-se como man-
sos, que até gostam de 
andar e calcorrear, mas 
de repente, apanham-se 
num churrasco de pedra, 
e a acompanhar-vos têm 
três pacmens de primei-
ra. Foi mais ou menos 
assim que me senti, e 
caramba, cada cache era 
mistério, mas no sentido 
de me perguntar se era 
naquela que quebrava. 
Enquanto me arrastava 
montes acima e abai-
xo, aquele trio infernal 
estava como queria. Já 
vivera aventuras com os 
mânfios de S. Pedro do 
Sul e de Bajouca, mas 
este diabólico simpático 
provava ser pelo menos 
tão duro quanto eles. No 
entanto, partilhava tam-
bém outros atributos: 
um gosto pelo ar livre, a 
liberdade como almofada 
das solas das sapatilhas, 
uma certa falta de res-
peito pelas fragilidades 
alheiras, mas acima de 
tudo, boa disposição e 
um entusiasmo que inve-
jei nos primeiros minutos 

de caminhada.

Foi um dia em que su-
bimos a vários picos do 
Gerês, fizemos caches 
lendárias e trocámos 
histórias entre o esca-
broso e o divertido. Foi 
também o dia que me 
dirigiram, pela primeira 
vez no geocaching, um 
duplo impropério vindo 
do perdigueiro de Ba-
jouca quando coloquei 
os meus headphones e 
desfrutei do prazer que 
é ouvir Einaudi quando a 
vida somos só nós sen-
tados na rocha fria e uma 
paisagem que é sala de 
estar. A reação do Rober-
to foi contrária à do ma-
filll: pediu para ouvir e até 
se deixou deslumbrar por 
uns segundos. De segui-
da, voltou ao log, era ele 
o secretário, e observou 
um qualquer horizonte 
com calços de pedra. 
Nesse momento, tirei-
lhe esta foto, e acho que 
representa a ideia que 
tinha dele, e continuo a 
ter apesar de tudo: livre, 
desprendido, à procura 
de algo e certo de que se 
encontrava na nascente 
das coisas secretas. Onde 
quer que seja que isso se 
encontra. Se alguém e 
poderia encontrar, era o 
Roberto. Estou certo, e 
ninguém me convence do 
contrário.

Bruno Fernandes - Michaelcarmichael
Amizade (Fraga do Paúl - GC2YRV0) – 06/10/2012
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“Está-se a planear um tour 
para o dia G com saída previs-
ta às C horas (geralmente de 
madrugada), “Tás” numa de 
querer alinhar?”

Por norma, era mais ao 
menos este o formato da 
mensagem que recebia do 
Roberto quando o assunto 
era o de combinar saídas de 
geocaching. E apesar de em 
alguns casos a mensagem 
continuar com – “A zona é ali 
para os lados do G. O grande 
objetivo é a cache Z que de-
pois tem como complemen-
to os seguintes waypoints” 
– normalmente respondia 
de forma positiva logo após 
a leitura só da primeira par-
te, uma vez que já era certo 
que a PQ “gerada” tinha 
sempre a opção caches de 
qualidade “selecionada”.

No entanto, existiram dois 
tours em que fiquei com a 
sensação de terem ficado 
algumas “arestas por limar”, 
mas como o geocaching 
era só um “pretexto” para o 
convívio e diversão, não ha-
via grandes “arestas” que se 
pudessem intrometer neste 
objetivo. E o resultado des-
tes tours foi que num, quem 

nos safou e aos bombeiros, 
foi o senhor do trator (um 
grande bem-haja). No outro, 
e para quem esteve presen-
te certamente nunca mais 
se esquecerá (não neces-
sariamente pelos melhores 
motivos) de um dos mais 
emblemáticos passeios que 
fizemos até à data, denomi-
nado de Passeio na Várzea 
(GL9MRJD8) será sempre 
uma das memórias mais 
divertidas de se recordar.

Este tipo de imprevistos co-
meçaram a ser “regra” e fun-
cionavam um pouco como a 
“cereja no topo do bolo”. Mas 
independentemente do rigor 
tido na seleção das caches, o 
que era garantido é que no 
final do dia levávamos para 
casa mais um “container” 
cheio de momentos memo-
ráveis, isto porque presente 
estava sempre o d3vil que, 
com o seu “grito de guerra”, 
expressões míticas, tracks 
criados em modo on-the-
fly, espírito de aventura e de 
camaradagem, proporcio-
nava peripécias suficientes 
para que o geotour valesse 
a pena.

Para retratar um pouco as 

geoaventuras vividas com 
o Roberto, escolhi a cache 
Lost! (GC2E4E9). Por dois 
motivos; primeiro pelo gos-
to comum que tínhamos 
pela série, segundo porque 
foi uma das tours que mais 
gostei de fazer até aos dias 
de hoje, essencialmente 
devido ao facto de espelhar 
também uma das principais 
características do Roberto, 
que era o gosto por aquilo 
que fosse mais outside the 
box, sendo que neste caso 
concreto, dezembro, indu-
mentária e o meio de trans-
porte utilizado combinaram 
na perfeição.

“Depois da desilusão numa 
das caches-objetivo do dia, 
esta não podia falhar. Rea-
justámos os planos para lhe 
dar prioridade e antes da 
hora marcada já estávamos 
com os kayaks preparados. 
O frio que se fazia sentir era 
apenas comparável à estupe-
fação dos muggles que por ali 
passeavam naquela tarde de 
domingo, ao ver 5 marmanjos 
de calções a entrar rio aden-
tro. Ao longe já se avistava o 
objetivo, mas ainda nos sepa-
ravam 1.5 km. Como as forças 

e o entusiasmo ainda eram 
grandes, não custou tanto 
quanto podia parecer.

Depois de atracar as embarca-
ções, seguimos em direção ao 
GZ, mas o container não que-
ria aparecer. Vimos então que 
os últimos logs referiam que o 
container tinha sido encontra-
do no chão, e foi precisamente 
no spot onde procurava que 
o fomos encontrar, mas a 
outra altura. Foi reposto onde 
consideramos ser o local mais 
lógico, atendendo à hint. No 
regresso pudemos observar 
uma habitação meia abando-
nada e vestígios de cabanas, 
mesas e cadeiras. Seriam 
restos do acampamento dos 
Outros? Vestígios de uma 
estação Dharma? I guess 
we’ll never know... Feita com 
Dragao88, Cudilos, Geocaixas 
e JCMarques. TFTC”, por d3vil.

E como seria demasiado 
“banal” apresentar uma foto 
com o Roberto a andar de 
kayak, decidi escolher uma 
que retrata o “imprevisto” 
deste tour. Surgiu numa 
outra cache, e devido às “cir-
cunstâncias”, tivemos de nos 
transformar em autênticos 
“geoforcados”.

André Lisboa – GeoCaixas
Lost! (Vila Nova de Cerveira - GC2E4E9) – 01/12/2012
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Lost! (Vila Nova de Cerveira), por André Lisboa

That’sAllFolks Space Shuttle (Maia), por João Oom

Conheci o d3vil, sim através 
do geocaching e onde todos 
se conhecem pelo nick que 
escolheram e não pelo nome, 
numa troca de emails sobre 
uma determinada cache mis-
tério. Aqui percebi que havia 
um interesse comum neste 
tipo de desafios, alguém que 
também fazia um esforço em 
encontrar a solução e que 
apreciava mais o trabalho 
em descobrir algo do que 
simplesmente pedir as coor-
denadas.

Muito mais tarde, ao pre-
parar a ida à Challenge 81 
(GC1R9P6) comecei a pro-
curar quem teria interesse e, 
principalmente, que cumpria 
os requisitos para ir lá, ou 
seja, ter a matriz 81 com-
pleta. Fui assim encontrando 
um grupo interessado, no 
qual o d3vil estava, em que 
nem todos se conheciam 
pessoalmente e no dia em 
que foi marcada a ida, por 
várias vezes adiada por mo-
tivos logísticos, encontrámo-
nos todos. Foi um dia de geo-
caching fantástico, coroado 
por um FTF saboroso e onde 
pude constatar o interesse, 

comum, por caches com ter-
reno mais complicado. “Ora 
aqui está um gajo à maneira”, 
pensei. Quem respeita quem 
cria caches mistério, que 
dão trabalho a criar, ao pelo 
menos tentar encontrar a 
solução com trabalho e quem 
gosta de ir, mas ir mesmo, ao 
ponto zero, sem ser ao colo 
ou virtualmente, às caches 
de terreno estrelado como 
um general. Alguém com 
sentido de ética e respeito 
pela actividade (e quem a 
alimenta) que nos junta e 
que nos faz, tanto descobrir 
locais fantásticos como ter 
aventuras para recordar por 
muito tempo. Estava ali cria-
da uma sincera empatia.

Mais tarde e no decorrer da 
preparação para a colocação 
da extraordinária cache Mon-
tanhas Nebulosas (GC3C7J6) 
trocámos, incluídos no mes-
mo grupo, ideias de percurso, 
delineação de rotas, locais e 
datas. Infelizmente por alte-
rações climatéricas, não fo-
mos todos mas acompanhei 
com curiosidade, satisfação 
e enorme divertimento, as 
várias etapas da conquista 

de tão fabuloso sorriso no 
mapa, pelo d3vil e pelos bra-
vos que o acompanharam. 
O sorriso no mapa é segu-
ramente um infinitésimo ao 
lado do enorme sorriso de 
quem chega ao fim, ao local 
da cache, tendo percorrido 
toda a viagem.

Noutra ocasião, e por aca-
so noutro saboroso FTF, 
reencontrámo-nos na cache 
That’sAllFolks Space Shuttle 
(GC4PY7E), onde passámos 
uns bons bocados na con-
quista dos céus.

Mais tarde, fui acompanhado 
as diversas incursões pelo 
território do Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês, local 
extraordinário para gratifi-
cantes passeios, na procura 
dos requisitos para alcançar 
esta cache PNPG’s PhD ou o 
Doutoramento – Challenge 
(GC3W2Z0). E foi com enor-
me satisfação que recebi a 
notícia que tinham, o d3vil 
e o resto da malta, termina-
do este desafio assinalado 
numa jornada de geocaching 
memorável. E simplesmente 
por que está lá.

A última vez que nos cru-
zámos, no evento no Tua 
(GC5KF4Z), numa das inúme-
ras caches, mais afastadas 
da linha, e infelizmente nem 
todos visitaram pessoal-
mente, acabámos por falar 
noutra cache. Aquela que se-
ria a sua última e que estava 
ali à espera, de todos, para 
ser visitada.

Mais vale viver um sonho de 
que um dia perceber que nem 
há nenhum para ser vivido.

Quando me convidaram 
para escrever estas linhas já 
tinha visitado a cache Poço 
do Mouro (GC4MRFH) e já 
estava na difícil escolha das 
palavras para relatar o vivido.

Vão todos, a esta e a todas as 
outras caches; e que a maior 
homenagem de quem partiu 
antes do tempo, é continuar 
a fazer aquilo que gosta-
mos e que, na maior parte 
de quem lê estas linhas, se 
conheceu através dessa 
maravilhosa actividade que 
é o geocaching. Descansa em 
paz, Roberto.

João Oom - joom
That’sAllFolks Space Shuttle (Maia - GC4PY7E) – 06/05/2014
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Conheci o d3vil em abril 
de 2010 à entrada do 
Conga (Porto), no evento 
Geobifanada (GC24W4A). 
Na altura, o nick dele 
despertou-me a atenção. 
De certa forma pareceu-
me um tanto ou quanto 
endiabrado para o seu 
pacífico portador. Recor-
do-me de termos ficado 
à conversa à entrada do 
estabelecimento.

Com o passar do tempo, 
o nick dele começou a 
aparecer mais vezes na 
minha caixa de correio 
pelos seus logs em ca-
ches que ele procurava 
nas suas visitas habituais 
pelo Parque Nacional 
Peneda-Gerês (PNPG). 
Para quem aprecia os 
grandes espaços verdes 
e as longas caminhadas 
pelo PNPG, algumas das 
caches míticas acabam 
por ser pontos de encon-
tro e motivo de trocas 
de experiência para os 
amantes do geocaching 
em plena natureza. Daí, 
a escolha da Fenda da 
Calcedónia (GCGZCK) 
para a comemoração da 
sua milésima cache não 
ter sido aleatória. Por 
isso, o d3vil é daquelas 
pessoas com as quais é 
fácil identificar-me. Para 
um owner de caches no 
PNPG, é sempre uma 
alegria partilhar alguns 
momentos que alguns 
geocachers relatam nos 

seus logs. Gostaria pois 
de citar o Roberto em 
alguns momentos as mi-
nhas caches:

Fenda da Calcedónia 
(GCGZCK) - 23/06/2011

“Tour S. João no Gerês? 
Cheira-me a milestone! 
Finalmente! O grande 
objetivo do dia, escolhido 
a dedo para a milestone. 
Depois de muitos enigmas, 
nanos, multis e outras que 
tais, é fácil reconhecer que 
este é sem dúvida o meu 
tipo de cache. Exigente 
fisicamente, e ao mesmo 
tempo imensamente re-
compensadora. Depois da 
caminhada até à entrada, 
não há fotos ou relatos 
que nos preparem para o 
que vamos experienciar. A 
grandiosidade é arrebata-
dora e ficamos imediata-
mente rendidos ao poder 
da natureza”, por d3vil.

Rocalva (GC1DC15) e My 
blue lagoon (GC1D9PG) - 
18/08/2012

“Um dia em grande, mais 
um desafio à resistência 
física e psicológica, mas 
sempre recompensador 
com paisagens de cortar a 
respiração”, por d3vil.

Aos grupos expedicio-
nários [Serra do Ge-
rês] (GC1WRND) 
- 21/02/2015

“O vento forte que nos 
acompanhou desde cedo 
intensificou-se exponen-

cialmente quando nos 
aproximamos do topo, o 
que nos fez redobrar os 
cuidados no acesso (...). Lá 
em cima foi inevitável o 
grito de conquista habitual, 
antes de seguir para o GZ. 
O container revelou-se fa-
cilmente e foi então altura 
de registar o momento 
para a posteridade. O ce-
nário é realmente qualquer 
coisa de extraordinário, 
aproveitamos ainda para 
estudar os locais onde 
ainda iríamos passar e 
depois seguimos viagem”, 
por d3vil.

Em 2013, participámos, 
juntamente com ou-
tros geocachers, numa 
formação em cordas. A 
minha total falta de ex-
periência e a sua reserva 
faziam com que ambos 
estivéssemos sempre 
muito atentos. Como 
quando aprendemos os 
nós, com nomes mais fá-
ceis de pronunciar do que 
de fazer. Com estas aulas 
semanais, o grupo foi-se 
tornando mais coeso e, 
com a aquisição de cer-
tos conhecimentos, co-
meçaram a ser marcadas 
algumas saídas em grupo 
para caches que exigiam 
o recurso a cordas.

De conhecidos passamos 
a ter um elo em comum: 
a amizade e o gosto pela 
aventura. Recordo-me 
em especial de um jantar 
muito bem passado em 

minha casa com o grupo 
dos “Enrascados”. São 
estes momentos felizes 
de confraternização e 
partilha que ocupam o 
baú das nossas recorda-
ções.

Em jeito de despedida, 
deixo aqui a última gran-
de aventura partilhada 
com o Roberto, a des-
cida do percurso Rio de 
Frades Inferior. Um dia 
fantástico de canyoning!

Operação Paiol (GC-
56THW) e canyoning 
Rio Frades Inferior - 
25/10/2014

“Desde que soube da pu-
blicação desta cache que 
foi surgindo um plano para 
um ataque conjunto, entre 
minas e um canyoning na 
parte inferior do Rio de 
Frades. Já levávamos indi-
cações para começar pelas 
profundezas, porque no 
final do canyoning a condi-
ção e vontade já não iriam 
ser tantas. Chegados ao 
local, e depois de ultrapas-
sada a confusão habitual, 
rapidamente recolhemos 
a informação necessária e 
seguimos para o interior da 
mina (...). Feita na excelente 
companhia de Dragão88, 
JCMarques, DRAGÃO, Va-
lente Cruz, Pirat@, Silvana 
e Weed Hunter. TFTC”, por 
d3vil.

Roberto, o teu sorriso e a 
tua bondade continuarão 
sempre connosco!

Silvana
Operação Paiol (GC56THW) e Canyoning Rio Frades Inferior – 25/10/2014
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Desde sempre que me ha-
bituei a aprender contigo, 
assim como tu também ias 
aprendendo comigo. Cres-
cemos juntos em quase 
tudo! Deste-me a conhecer 
muitas coisas das quais 
gosto ainda hoje; eu dei-te 
a conhecer outras tantas 
que gostavas também!

Ensinei-te o que é este 
passatempo, coisa que só 
acabávamos de explorar 
quando a bateria do iPhone 
terminava. Esta foto tiraste

-a tu. Outras tantas tirei-as 
eu. Mas esta é especial: 
é a #1 da Europa; fizeste 
questão de me vir visitar 
para a encontrar. Ou foi ao 
contrário, tanto faz. Foi a 
última vez que estivemos 
juntos, podíamos pensar... 
mas não!

Em cada música que se 
ouvir, em cada concerto ao 
vivo, em cada viagem por 
esse mundo fora (as ma-
las!?), em cada filme visto 
ou em cada foto tirada, em 

cada carro de rally que pas-
sar, em cada charuto que 
se fume, ou até em cada 
cerveja que se beba em 
Helsínquia, em Estocolmo, 
em Oslo, em Talin, em Ber-
lim ou noutro sítio qualquer, 
vamos estar juntos na mes-
ma. Sempre, até nos encon-
trarmos outra vez! Foste 
primeiro, não sei porquê, 
mas julgo que sei para quê, 
deve ter sido para poderes 
olhares por nós, só pode. Já 
fizeste o trabalho de casa? 
Até loogooo! 

“While planning the visit to 
our friends in Dublin, I quickly 
made this a top priority in the 
first day tour. Such an historic 
cache had to be visited. After 
a day of mixed weather, we 
were presented with a sunny 
break at the end of the after-
noon, which made the hike 
even more interesting. The GZ 
was easily reached and the 
box was there waiting for us 
with its predictive personality. 
Great views! TFTC from Portu-
gal”, por d3vil.

Francisco Gonçalves – goncalves.f.a 
Europe’s First (Irlanda - GC43) – 08/06/2014

Europe’s First (Irlanda), por Francisco Gonçalves
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As Constelações de Eldair (Minas da Faruca), por Cidálio Oliveira

Conheci o Roberto há 
poucos meses atrás e 
desde aí passamos jun-
tos alguns dias de gran-
des e excelentes aventu-
ras. Recordo diferentes 
tipos de aventuras que 
com ele partilhei, desde 
grutas, cordas, água até 
dizer chega, alturas que 
me afligiram, etc. Nos 
últimos tempos, quando 
havia caches em alturas, 
o Roberto, sabendo que 
eu tenho pavor das mes-
mas, com aquele sorriso 
sarcástico, virava-se 
para mim e perguntava: 
“Cidálio, posso lá ir eu?” 
Como se eu quisesse! Já 
sabia que era ele que lá 
ia, mas levava tudo na 

maior, sempre pronto 
para ajudar.

Tinha um enorme co-
ração e estava sempre 
bem-disposto e alegre. 
Sempre pronto a ajudar, 
principalmente naquelas 
caches em que tínha-
mos maior dificuldade; 
sempre pronto para 
a aventura. E quanto 
mais radical fosse, mais 
disponível estava. São 
vários os momentos 
que passámos, muitos 
deles intensos. Recordo, 
em especial a cache As 
Constelações de Eldair 
(GC5BKJJ), e deixo aqui 
parte do log do d3vil:

“Depois de um almoço 

merecido, seguido de 
uma manhã recheada de 
eventos, partimos para 
o local que era uma no-
vidade para os restantes 
companheiros. Iniciada a 
aventura, não demoramos 
a perceber o seu modo de 
funcionamento que, devo 
dizer, está bem pensado e 
igualmente executado. Em 
todos os cantos surgiam 
novos desafios, lutas e 
surpresas, à boa maneira 
dos RPGs.

Como pontos altos desta-
co o local onde obtivemos 
a 2ª chave, com o neca-
barsantos a fazer de “mes-
sias” e a caminhar sobre a 
água, as “pontes” que cria-
ram um cenário digno do 

Lord of the Rings, a galeria 
circular e a divisão onde se 
encontra o container final.

Feito o log, posamos para 
a foto, para a posteridade, 
e de seguida deixamos 
a nossa estrela na Cas-
siopeia. Uma excelente 
forma de deixar o registo, 
que trouxe boas lembran-
ças. Por fim estávamos 
no exterior, depois de 
3:30h bem exigentes. Na 
excelente companhia de 
Pirat@, Necabarsantos, ell 
comandante, Maria Vieira 
e Sekadegas.”

Contigo Roberto, as 
“Constelações de Eldair” 
ganharam uma nova es-
trela! Até sempre!

Cidálio Oliveira – Ell Comandante
As Constelações de Eldair (Minas da Faruca - GC5BKJJ) – 06/12/2014
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I Can Sea Clearly Now (Carrapateira), por Pedro Novais
92

É de facto complicado con-
seguir articular um vasto 
leque de palavras para 
descrever um turbilhão de 
sentimentos e emoções, 
quando até esses têm que 
ser alvo de controlo interno. 
Foco-me na última road trip 
feita em modo de férias no 
final de agosto de 2014, na 
companhia da Clamie (Joana 
Baptista), onde a meio dos 
planos havia um meeting 
point designado por “Ope-
ração PNSA”, com o d3vil e 
a tia dalma, para darmos 
conta de um ou outro de-
safio extremo como bem 
gostamos! Mal sabíamos o 
quão fantástico seria.

“Aproveitei para convidar o 
Surfreeman e a Clamie para se 
juntarem à festa e acabou por 
se tornar um dia memorável”, 
por d3vil.

Encontrámo-nos bem cedo 
no acesso da cache PNSA 
MasterDegree Challenge 
(GC4M70T) e foi o suficiente 
para termos um dia brutal, 
para além do geocaching!

SurFreeMan: “Roberto, previ-
sões?”

d3vil: “Epah, na melhor das 
hipóteses temos uma autoes-
trada.”

SurFreeMan: “E na pior?”

d3vil: “Estamos lixados!!”

Tinha tudo para correr bem!!!

Ainda um pouco “às ara-
nhas” do que nos esperava, 
lá vestimos os nossos fati-
nhos de gala para o provável 
cenário que poderíamos 
encontrar. Escusado será 
dizer que as raparigas nos 
rogaram pragas quanto 
baste. Como se não che-
gasse, acabávamos sempre 
por deixá-las sozinhas pelo 
caminho.

“(...) Lá em baixo, o percurso 
inspirava confiança. Otimistas, 
seguimos em frente, as meni-
nas não arriscaram a falta de 
aderência das rochas e resol-

veram ficar a assoalhar”, por 
d3vil.

Mas no final compensava 
sempre quando soava o 
grito habitual de guerra: 
“chuuuppaaaa!!”

Um belo aquecimento, bem 
húmido por sinal, foi um 
carregamento de energias 
para o dia que nos esperava. 
Os quatro em sintonia, com 
uma ou outra “caixinha” em 
vista, fomos desbravando o 
que nos aparecia à frente!

Como tínhamos dois veí-
culos TT 4x4 (ou não, mes-
mo!!!), porque não aprovei-
tar todos aqueles trilhos 
super irregulares e ver se 
nenhum dos carros estoura? 
Fantástico, a abordagem do 
d3vil era feita de tal forma 
que nem os nossos “boli-
nhas” tinham coragem de se 
recusar! A título de exemplo, 
a cache O Esconderijo do 
Pinguim (GC3DCX4), onde o 
meu TT só não me insultou 
porque não havia forma de o 
fazer. Mas no final... woow! 
Um desafio magnífico que 
nos proporcionou paisagens 
fenomenais e típicas de um 
filme de Hollywood!

Uma das grandes facetas 
do d3vil sempre foi a paixão 
pela natureza e os duros 
obstáculos para poder des-
frutar dela eram sempre re-
duzidos a quase nada atra-
vés da sua motivação. Esta é 
a lição e aprendizagem que 
me orgulho de ter adquirido 
(não só mas também) com 
ele.

Sem perder tempo com 
refeições, apontámos uma 
cache como ponto de pique-
nique improvisado e lançar 
a mais um desafio com um 
grau de risco significativo, 
mas com uma recompensa 
fenomenal. Refiro-me à 
cache I Can Sea Clearly Now 
[Carrapateira] (GC4P925). 
Como geocachers fiéis aos 
GPS, este era o nosso “pão 
nosso de cada dia”:

 “(...) Depois de termos feito 
um acesso quase 4x4 quando 
havia uma autoestrada lá ao 
lado (thanks Tomtom), estacio-
námos perto do restaurante e 
seguimos a pé, deslumbrados 
com as vistas”, por d3vil.

 E como se não bastasse:

 “(...) Como é habitual, não 
escolhemos o melhor acesso 
para descer, mas vale tudo”, 
por d3vil.

Algures pelo caminho, a 
atirar para o ar para ver se 
colava:

d3vil: “Há uma cache porreira 
que curtia fazer, mas é preciso 
um barco!”

SurFreeMan: “Eu tenho um 
barco no carro...”

d3vil: “Já sabes que agora va-
mos lá!”

Tracei a minha sentença. A 
Lage de Dentro (GC3RW5T) 
foi mesmo a T5 onde con-
segui conjugar o sentimento 
de medo aliado à força de 
vontade e que me marcará 
para todo o meu percurso 
geocachiano. Cenário mon-
tado em praia de hippies, 
parecíamos uma espécie 
de “mini patrulha do Chuck 
Norris”, com os apetrechos 
todos! Para evitarmos remar 
em demasia, já que o barco 
mais parecia uma boia, 
decidimos cortar caminho 
e avançar em calhaus uns 
bons 300 metros. Apesar da 
busca do container ainda ter 
dado algum trabalho, o real 
desafio foi a viagem em alto 
mar, em horas tardias e de 
baixa-mar!

 “(...) O caminho fez-se sem 
problemas, pudera, estáva-
mos a favor do vento”, por 
d3vil.

 Porém...

 “(...) O regresso já foi outra his-
tória. Contra a corrente, vento 
e ondas pela frente e olhos 
cheios de sal não ajudaram a 
viagem. A determinado pon-
to remávamos, remávamos 

e não saíamos do sítio. Foi 
preciso bastante esforço e 
trabalho em equipa para levar 
o barco a bom porto, na última 
parte com alguns mergulhos 
naquela agua fresquinha(...)”, 
por d3vil.

Hoje, olho para trás e recor-
do uma aventura fantástica 
e inigualável a outras tantas. 
Mais do que em qualquer 
outro momento, senti a 
bravura de um lutador que 
apesar de exausto e em 
condições bastantes des-
favoráveis, nunca desistiu e 
cultivou durante todo o per-
curso a força de entreajuda 
e trabalho de equipa. Graças 
ao d3vil consegui superar 
toda e qualquer energia para 
conseguirmos vencer mais 
uma batalha (mesmo sa-
bendo que durante cerca de 
20 minutos tínhamos uma 
gaivota a rir-se de nós por 
não sairmos do sitio!).

A escolha deste dia foi feita 
por haver um turbilhão de 
sentimentos vividos e pro-
porcionados pelos quatro, 
de tal forma intensos que 
irão sempre ultrapassar 
qualquer palavra escrita ou 
fotografia tirada. Este dia 
mostrou que o companhei-
rismo geocachiano já exis-
tente de outras páginas de 
história, este proporcionou 
momentos inigualáveis de 
rigor, luta, persistência e de-
cisões com a maior e melhor 
base possível: a amizade 
sempre com um sorriso no 
rosto.

Esta foi a imagem que optei 
guardar dentro de mim e 
aquela que me fará olhar 
para trás e recordar cada 
momento partilhado, cada 
sorriso trocado e cada brin-
cadeira vivida com o maior e 
melhor orgulho possível por 
ter o Roberto, para além do 
d3vil, como Amigo!

Esta é apenas uma vida e no 
final dos créditos viveremos 
muito mais. Até já!

Pedro Novais – SurFreeMan
I Can Sea Clearly Now (Carrapateira - GC4P925) – 27/08/2014
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Depois de muito ouvir falar 
do d3vil através dos vários 
amigos que fui conhecendo 
no geocaching, foi só neste 
dia e nesta cache que tive 
o privilégio de o conhecer 
pessoalmente. Infelizmente 
quis o destino que esta fos-
se a primeira e última vez 
em que estaríamos juntos. 
Fica por isso a recordação 
no meu log e nas fotos que 
marcaram este dia:

“(...) Tudo o resto se resumiu 
a mais um dia fantástico de 

geoacaching na excelente 
companhia dos suspeitos do 
costume: Clamie, SurFree-
Man, Super666, Bravellir, Rita 
Tobias, J_C, Necabar Santos, 
d3vil e Ell comandante. Muito 
obrigado pelo excelente de-
safio que sem dúvida merece 
um favorito. OPC. 

P.S.: Só agora, já na fase final 
da conclusão deste log é que 
vim a perceber o significado 
da tão famosa expressão 
“chuuuuppppaaaaa”.

Este log, pelo desenrolar 

das circunstâncias, já foi 
feito depois da precoce 
partida do d3vil do nosso 
meio. Infelizmente só tive 
oportunidade de o conhecer 
pessoalmente nesta cache, 
mas logo deu para perceber 
a pessoa espetacular que 
era e sobre a qual já muito 
tinha ouvido falar. 

A forma como se disponibi-
lizou para nos ajudar a com-
pletar este desafio, era um 
fiel espelho do caráter dele 
e da sua vontade constante 

em ajudar os outros a sen-
tirem estes desafios como 
ele também os sentia. 

As boas recordações serão 
aquelas que ficarão para 
sempre, e esta cache se 
já era uma das melhores 
para mim, agora ainda mais 
significado terá e perdurará 
para sempre na minha me-
mória. Aqui ficam algumas 
fotos que recordarão para 
sempre este dia (ver link). 
Um muito obrigado ao d3vil 
e até sempre.

Sérgio Oliveira – sercla28
Desenrasca-te! (Fraga do Castelo - GC5J291) – 25/01/2015

Desenrasca-te! (Fraga do Castelo), por Sérgio Oliveira
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Aos grupos expedicionários (Serra do Gerês), por Jorge Mesquita

Encontrei no Roberto 
uma excelente pessoa, 
sempre disponível e 
bem-disposta. Tive a 
felicidade de partilhar 
várias aventuras com 
ele. Obrigado a ele pela 
companhia. A tristeza 
da sua partida deixa-me 
sem muitas palavras, por 
isso vou usar as dele no 
log da cache Aos grupos 
expedicionários [Serra do 
Gerês] (GC1WRND):

“Como habitual, o que ini-
cialmente começou como 
um plano simples de uma 
caminhada razoável entre 
alguns pontos de interes-

se, rapidamente escalou 
para um outro bem mais 
ambicioso. Resultado: 35 
kms em 11h30, grande 
parte feitos já debaixo da 
luz da lua, pernas cansa-
das e a alma cheia.

Este era um dos objetivos 
principais do dia e à me-
dida que nos íamos apro-
ximando percebemos por-
quê. É um pico realmente 
imponente que se destaca 
na paisagem a quilómetros 
de distância. Pelo caminho 
encontrámos uma carrinha 
e reparámos que o trilho 
foi limpo recentemente, o 
que nos facilitou o acesso. 

Aproveitámos para fazer 
um reforço alimentar no 
início da subida, enquanto 
o DRAGÃO perguntava “É 
para ali que temos de ir?”.

O vento forte que nos 
acompanhou desde cedo 
intensificou-se exponen-
cialmente quando nos 
aproximámos do topo, 
o que nos fez redobrar 
os cuidados no acesso. 
Confirmámos que o ponto 
inicial tinha desaparecido 
mas já íamos preparados 
para fazer a reposição. 
De seguida foi a altura do 
acesso final, o vento era de 
tal forma gélido que nos ia 

congelando as mãos.

Lá em cima foi inevitável o 

grito de conquista habitual, 

antes de seguir para o GZ. 

O container revelou-se fa-

cilmente e foi então altura 

de registar o momento 

para a posteridade. O ce-

nário é realmente qualquer 

coisa de extraordinário, 

aproveitámos ainda para 

estudar os locais onde ain-

da iríamos passar e depois 

seguimos viagem. Feita na 

excelente companhia de 

Pirat@, DRAGÃO e Dra-

gão88. TFTC”

Jorge Mesquita – DRAGÃO
Aos grupos expedicionários (Serra do Gerês - GC1WRND) – 21/02/2015
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PNPG’s MasterDegree, por Luís Leitão

A história única de um verda-
deiro Mestre e Doutor com 
distinção. Dois graus que lhe 
assentam como uma luva 
em todos os aspetos. Não 
só no Gerês! A forma como 
encarava qualquer desafio. 
Era sempre o primeiro a ten-
tar; era sempre o primeiro 
a conseguir! Um mestre no 
relacionamento e postura 
para com os seus amigos. 
Um “SôTôr” no humor fino 
e no bom gosto. Sempre 
pronto a ensinar, sempre 
pronto a liderar. Para mim, 
a frase que eu mais gostava 
de o ouvir falar era: “por aqui 
deve dar!”. Um matagal ou 
uma ravina tramada mesmo 
a nossa frente! Siga! Íamos 
todos atrás dele, confiantes 

que a aventura estaria a 
nossa frente. No fim, cele-
bramos sempre! De rastos, 
mas muito felizes por mais 
uma conquista! Foi o que 
fizemos novamente na 
obtenção dos graus! À tua, 
meu amigo!

“Regresso ao Gerês, desta 
vez em modo celebração… 
mestrados, doutoramentos 
e milestones, tudo junto no 
mesmo dia só podia resultar 
numa aventura para mais 
tarde recordar. Quando iniciei 
as aventuras geocachianas 
pelo Gerês em 2009, na al-
tura com um DNF doloroso, 
poucas tinham sido as vezes 
que tinha visitado este parque 
natural. Pouco depois tive co-
nhecimento deste challenge, 

coisa que na altura me passou 
praticamente ao lado por me 
parecer quase inatingível. A 
verdade é que, passado al-
gum tempo, fui descobrindo 
pessoas que, partilhando os 
mesmos interesses, foram 
criando condições e elabo-
rando planos para que as 
visitas fossem cada vez mais 
frequentes.

O conceito de geocaching 
também foi mudando, cada 
tour significava poucas caches 
mas a certeza de regressar 
com satisfação garantida. Foi 
então altura de olhar mais a 
sério para o desafio e decidir 
aceitá-lo. Depois de muitos 
kms palmilhados hoje foi o 
dia da sua conclusão. Para 
contemplar objetivos comuns 

a todos, decidimos por um 
trajeto circular, Pitões - Capela 
S.João - Amizade - Cornos de 
Candela - Master - Pitões. Fo-
ram cerca de 25 kms sempre 
a bom ritmo, afinal de contas 
tínhamos marcado o cabrito 
para as 20 caches (...).

Depois de algum esforço lá 
atingimos o topo e finalmen-
te o GZ! O momento teve 
direito a filmagem e sessão 
fotográfica e, já que marcava 
também uma milestone, não 
faltou o bolo e o champanhe 
(...) Obrigado ao owner pelo 
(grande) desafio. Feita na ex-
celente companhia de Lükas, 
Geocaixas, Pirat@, Dragão88, 
Cudilos e muggle Rogério”, por 
d3vil.

Luis Leitão – Lükas
PNPG’s MasterDegree Challenge (GC1P9ZV) – 28/03/2015 
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Eye in The Sky (Leiria), por Vitor Ribeiro

Muitos e só bons mo-
mentos tenho para par-
tilhar. Não é fácil esco-
lher apenas um. Escolhi 
partilhar o último tour do 
Roberto, no dia 1 de maio 
de 2015. Ao fugirmos do 
mau tempo do norte do 
país fomos para o mau 
tempo da zona centro 
entre Coimbra e Leiria em 
mais um tour bem carac-
terístico do Roberto.

O Roberto tem um con-
junto de frases bem 

típicas que ainda hoje 
são usadas pelos amigos 
para o recordar. A juntar 
a isso está sempre com 
um humor inigualável e 
aproveito para partilhar 
um momento divertido, 
passado na cache Eye in 
The Sky (GC53DYV), no 
distrito de Leiria. Relato 
do Roberto:

“(…) Sempre acompanha-
dos de chuva, nevoeiro 
e vegetação molhada. 
Resultado: roupa e botas 

encharcadas, com alguns 
kg a mais, ensopados até 
aos ossos e uma grande 
satisfação quando atingi-
mos o GZ.”

Roberto, momentos an-
tes do found: “Se calhar 
vamos molhar-nos um 
bocado”.

O log do Roberto nesta 
cache demonstra tam-
bém o tipo de desafios 
que ele gostava: “Esta 
cache foi sem dúvida o 

maior desafio do dia (...). 

Não é uma cache para 

todos, mas é das que dá 

gosto depois de feita.”

Esta cache é um bom 

exemplo que demons-

tra o tipo de geocaching 

praticado pelo Roberto: 

natureza, caminhada, 

montanha, aventura, 

desafio e superação sem 

dúvida umas das ima-

gens e marca do Roberto.  

Vitor Ribeiro – Pirat@
Eye in The Sky (Leiria - GC53DYV) – 01/05/2015
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Comecei a fazer as mi-
nhas primeiras caches 
em fevereiro de 2011, 
sem companhia porque 
não conhecia nenhum 
geocacher. E foi assim 
durante vários meses. 
Entretanto, fui perceben-
do, pela leitura de alguns 
logs, que algumas caches 
proporcionavam verda-
deiras aventuras, com 
desafios ao alcance de 
poucos. Muitos desses 
logs eram do d3vil, foram 
os meus primeiros con-
tactos com ele.

Meses depois, num 
domingo de setembro, 
depois de receber uma 
notificação, saí de casa 
à pressa para tentar um 
FTF. Não ia ser muito di-
fícil já que estava a pou-
cos quilómetros do local. 
Quando cheguei ao GZ 
encontrei duas pessoas 
de telemóvel na mão. 
“Não é possível”, pensei. 
Eram mesmo dois geo-
cachers. Fiquei então a 
conhecer a Portokeil e o 
d3vil. Acabámos por não 
encontrar a cache, a Por-
tokeil partiu primeiro e 
nos poucos minutos em 
que estive com o d3vil, 
a conversa começou 
logo com a cache do mo-
mento: The Last Tower. 
Despedimo-nos, com o 
ataque marcado.

The Last Tower (GC2Y-
TR0) – 15/09/2011:

“O dia da investida final. 
Depois da primeira abor-
dagem ficou sempre a 
vontade de cá voltar, no 
entanto parecia cada vez 
mais difícil conjugar todos 
os fatores necessários. 
Isto até que há uns dias, 

na tentativa dum FTF, me 
cruzei com o Dragao88, 
que falou em visitar nova-
mente a torre, desta vez 
com material já mais ade-
quado. Disponibilidade? A 
100%, era só marcar o dia. 
E lá se marcou para hoje. 
A dúvida a meio da tarde 
era se arranjaríamos pelo 
menos mais um compa-
nheiro de geocaching para 
se juntar ao ataque, para 
ser mais seguro. Palavra 
passa palavra, não cheguei 
a contar mas estivemos 
cerca de 15, já vi eventos 
com menos gente.
As etapas foram supera-
das com naturalidade, em 
boa companhia tudo pa-
rece mais fácil. O material 
revelou-se eficaz, mesmo 
que por vezes tivesse cau-
sado algumas dúvidas. O 
momento alto aconteceu 
quando umas pombas re-
solveram escoltar o Carly-
tos na subida, coisa que 
ele não apreciou muito. 
No final, não faltaram se-
quer as bebidas, quando o 
Dragao88 disse que trazia 
material não estava mes-
mo a brincar! Mais uma 
grande cache do K!nder, 
deixámos uma sugestão 
que a pode tornar ainda 
mais interessante (...)”, por 
d3vil.
Foi o início de uma gran-
de amizade e com a dele, 
tantas outras, que fui 
conhecendo a medida 
que fui participando nas 
suas aventuras. A partir 
daqui, marcaram-se os 
primeiros tours, em gru-
po, para atacar algumas 
letters mais exigentes. A 
partilha desses momen-
tos foi tão marcante, pela 
diversão, entreajuda e 

companheirismo que não 
mais pararam. A cada 
saída, procurávamos um 
desafio maior, queríamos 
ir mais longe, mais alto e 
até mais fundo. Com essa 
vontade conquistámos 
montanhas, percorremos 
centenas de quilómetros 
a pé, por montes e vales, 
descemos às entranhas 
da terra para explorar 
grutas e poços, subimos 
e descemos rios de águas 
cristalinas, subimos a ár-
vores gigantescas, con-
quistámos ilhas de barco 
e a nado. Fizemos tudo 
isto à procura “daque-
la” cache. Todos estes 
tours proporcionaram 
aventuras memoráveis, 
sobretudo aquelas em 
que surgiram surpresas 
inesperadas:

Άθλοι του Ηρακλή (GC-
40WHF) – 17/03/2013:

“(...) Que dizer do percurso? 
Excelente. Principalmente 
toda a parte pelos montes, 
às vezes a fazer lembrar 
o Gerês, mas há para to-
dos os gostos. Enquanto 
alguns acessos parecem 
verdadeiras estradas de 
rally, outros quase nem 
a pé (...). Houve de tudo, 
desde abordagens erradas 
e consequentes marcha-a
-ré a alta velocidade pelo 
meio do mato (literalmen-
te), passando por nevoeiro 
e chuva, depois por sol e 
calor, muitas subidas e 
descidas, até um sermão 
da responsável do CIP que 
nos prendeu quase 2h!

A juntar a tudo isso o me-
lhor estava ainda para o 
final do dia: A 100 m do 
último ponto falhamos o 
acesso e acabamos com 

a carrinha atolada. A si-
tuação até seria normal 
caso, depois de chamar os 
bombeiros, tivesse ficado 
tudo resolvido. O proble-
ma é que o camião dos 
bombeiros acabou por ter 
o mesmo destino que nós. 
Só depois de umas horas 
valentes e de conseguir 
arranjar alguém com um 
trator (foi preciso ir buscar 
o homem ao tasco) é que 
os bombeiros - e nós - lá 
conseguimos sair e regres-
sar a casa para o merecido 
descanso (...)”, por d3vil.

Montanhas Nebu-
losas (GC3C7J6) – 
12/10/2013:

“(...) Depois de uns bons 
quilómetros, tivemos o 
primeiro grande desafio, 
já perto da Várzea: como 
atravessar? O track que 
tínhamos mandava-nos 
pelo meio do rio… mas 
como não vimos nenhum 
barco por perto nem tí-
nhamos calções de banho, 
tivemos de resolver a coi-
sa de outra forma. Ainda 
perdemos algum tempo a 
fazer a travessia, devido 
ao caudal, mas vistas ago-
ra as coisas até ajudou a 
acrescentar ainda mais à 
aventura.

O pior veio depois, aquela 
estrada de alcatrão até ao 
Lindoso é demolidora para 
os pés. Quando chegámos 
à barragem as forças já 
estavam quase no limite, 
ainda havia a subida à 
Serra Amarela pela frente 
e posterior travessia até 
à portela do Homem. De-
pois de uma pausa para 
restabelecer energias, lá 
começamos a subir, por 
volta das 17. Apesar do 

Américo Alves – Dragao88
Amizade (Fraga do Paúl - GC2YRV0) – 28/03/2015
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Amizade (Fraga do Paúl), por Américo Alves

cansaço, fomos subindo 
pelo estradão, sem track 
que nos valesse.

Não foi preciso muito 
para, pouco tempo depois, 
perceber que não iríamos 
conseguir fazer o proposto 
em tempo útil, tal o ritmo 
da progressão e o cansaço 
acumulado. Aliado a isto 
tudo, a dada altura fomos 
atingidos por um nevoeiro 
cerrado, que em pouco 
tempo se transformou em 
chuva e frio. Nessa altura 
estava claro que não iría-
mos sequer tentar o resto 
da travessia, ainda assim o 
Dragao88 ligou ao Fernan-
do Rei para pedir uma se-
gunda opinião. A resposta 
foi elucidativa: “Não saiam 
daí que vou-vos buscar, se-
não ainda se matam!”

Estávamos então já no 
topo da serra, tínhamos 
passamos ao lado das 

duas torres e nem sequer 
as vimos, tal o nevoeiro. 
A água da chuva tinha-se 
transformado em gelo, que 
se partia nos nossos pés. 
Finalmente encontrámos 
um abrigo lá em cima, onde 
ficámos até ouvir alguém a 
gritar, era o Fernando Rei, 
que tinha deixado o carro 
mais abaixo, um classe A 
em modo TT que, mesmo 
com 6 pessoas lá dentro, 
uns por cima dos outros, 
nos parecia um autocar-
ro de luxo. Regressámos 
então a Castro Laboreiro, 
já perto das 2 da manhã, 
com a certeza de que iría-
mos ter de abandonar o 
plano de regressar no dia 
seguinte, tal as condições 
atmosféricas e o cansaço 
acumulado (…)”, por d3vil.

Vencemos estes desa-
fios porque formámos 
sempre um grupo, uma 
equipa com os mesmos 

ideais. Gostamos de de-
safios, do contacto com a 
natureza e das surpresas 
que ela nos dá, da aven-
tura e da amizade, como 
o deste momento, que 
mostra como vivíamos 
as nossas aventuras.

Sobre ele, na cache 
Amizade (Fraga do 
Paúl - GC2YRV0), em 
28/03/2015, escrevi:

“(...) Seguiu-se a merecida 
festa, onde não faltou 
o bolo com velas, o licor 
e ainda, uma surpresa 
inesperada do Pirat@: 
trazia os diplomas, o dele 
o meu e o do d3vil, que 
também tinha concluído o 
doutoramento há poucos 
dias. Mais um momento 
memorável, pela boa dis-
posição, pelo cenário, pelos 
diplomas com data de um 
sábado mas autênticos, e 
pelos brindes à Amizade, 

que só foram dois, porque 
entretanto o licor acabou 
(…)”.

O d3vil personificava 
o espírito da aventura, 
era um “número dez”. 
Era ele, quase sempre, 
que marcava o destino, 
era ele que indicava o 
caminho sem o impor, 
sabíamos que era o me-
lhor, não contornava os 
obstáculos, seguíamos o 
GPS, sempre em frente, 
era onde nos esperava o 
desafio e a aventura. O 
d3vil adorava o sabor da 
conquista e o sabor do 
dever cumprido, mas o 
que lhe dava mais pra-
zer era a partilha destes 
momentos com quem 
o acompanhava. É por 
isto que temos saudades 
dele, é por isto tudo que 
estarás sempre connos-
co. Até sempre Roberto.
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Fui conhecendo melhor o 
Roberto nos dias passados 
a fazer caches e a ver passar 
carros de rally. Sempre com 
o seu humor distinto, “ras-
gadinho”, a sorrir, lá ia com 
paciência dando-me verda-
deiras lições de fotografia, 
informática, geocaching e, 
aliás, de tudo o que fosse 
suscetível de conversas in-
teressantes.

Na verdade, cada vez que 
saí com o Roberto era o 
equivalente a meia dúzia de 
tutoriais bem lidos e fun-

damentados. O seu espírito 
aventureiro calmo e con-
fiante adicionava sempre 
mais qualquer coisa ao dia; 
tirar “coelhos da cartola” era 
com ele.

Entre o céu e o inferno [Dra-
ve - Arouca] (GC3BD23) – 
02/05/2015

“Dia dedicado ao PR14, com 
um grupo de muggles. En-
quanto exploramos os recan-
tos da aldeia aproveitei para 
recolher os dados necessários. 
Depois de almoço, enquanto 
uns seguiram na frente, apro-

veitei para ir até ao GZ final, 
onde o container surgiu natu-
ralmente. A aldeia é realmente 
fantástica, e pelo que vi os es-
cuteiros estão a fazer um bom 
trabalho. TFTC”, por d3vil.

Este foi o log da última ca-
che que fiz na sua compa-
nhia e que representou bem 
como eram as saídas com 
ele, sempre com a batuta 
(telemóvel/GPS), lá nos ia 
conduzindo serra acima, 
serra abaixo. Sempre bem-
disposto, foi contando as 
aventuras que já tinha tido 

na última vez que por aque-
las serras andou. Roberto, 
rindo-se:

“Estás a ver aquele trilho ali? 
Estava todo partido mas ain-
da continuei a subir até chegar 
lá acima”.

Esta frase e a foto represen-
tam para mim o espírito do 
Roberto e a nossa amizade: 
eu sempre “atrás” dele, 
atrás da fantástica e conta-
giante energia que ele tinha. 
E é assim que o vou recordar 
para sempre.

Bruno Carvalho – Amplifyre
Drave - 02/05/2015

Drave, por Bruno Carvalho
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Serra de São Luís
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A Serra de São Luís, em Pal-
mela, é, de acordo com as in-
dicações dadas pela própria 
Câmara, considerada como 
tendo um Valor Geológico 
excepcional, corresponden-
do ao núcleo do segundo an-
ticlinal (1) mais importante 
do Parque Natural da Arrábi-
da (sendo que o primeiro é o 
da própria Serra da Arrábida).

Ora, é aqui que se “desenro-
la” um dos PPs promovidos 
pela já referida Câmara Mu-
nicipal (sob o lema Mexa-se 
em Palmela), o Percurso 
Pedestre na Serra de São 
Luís (nome bastante original 
hehe).

No passado mês de Abril 
dediquei uma manhã a des-
cobrir as maravilhosas vistas 
obtidas a partir de diferentes 
pontos da Serra e só tenho a 
dizer bem, muito bem.

O percurso inicia-se junto 
do Moinho da Páscoa, local 
muito simpático para se dei-
xar o veículo, perto de várias 
habitações e dos seus ruido-
sos canídeos. Se por um lado 
não os aprecio muito quando 
ando de bicicleta, nestes 
casos faço sempre o possí-
vel para estacionar perto de 
alguma habitação que os te-
nha, e quanto mais ruidosos, 
melhor. :)

O primeiro troço é feito pela 
estrada e aproveitei logo 
para tentar encontrar uma 
multicache, a O Sr. dos 3 
Castelos [GC3GYYW], já que 
a aventura se desenrola de 
forma quase paralela ao ca-
minho tomado. Foi uma ex-
celente maneira de começar 
o passeio.

Após este primeiro quilóme-
tro de alcatrão entramos no 
estradão de terra batida para 
uns 500 metros de descida, 
sempre com a vertente norte 
da serra a acompanhar-nos, 
até nos embrenharmos 
nos “single tracks” que nos 
levarão até às primeiras 
pedreiras, sensivelmente ao 
quilómetro 3. A passagem do 

caminho para o trilho faz-se 
de forma bastante confusa, 
sugerindo que caminhemos 
durante umas centenas de 
metros (depois de já termos 
avistado o trilho a seguir) 
para depois nos fazer voltar 
para trás quase a corta mato, 
apenas com umas leves su-
gestões de por onde passar 
deixadas pelos animais de 
pastoreio. Se já existiu ali 
caminho óbvio, terá sido en-
golido pela vegetação. Com 
mais ou menos dificuldade, 
acabam mesmo por ser 
apenas poucos minutos que 
nos levam de volta ao trilho 
referido atrás.

Seguimos contornando a 
serra pelo lado Este (agora 
sempre com Setúbal e Tróia 
à vista) e aproximadamente 
dois quilómetros e meio de-
pois atingimos aquele que é, 
na versão oficial do passeio, 
o local onde voltamos para 
trás... falo da Capela de São 
Luís da Serra, localizada no 
ponto mais a Sul do PP, es-
colhido para assinalar o re-
torno pelo mesmo caminho 
até ao entroncamento que 
se situa ao quilómetro seis 
(do percurso oficial).

Aqui temos a possibilidade 
de, ou fazermos o caminho 
sugerido ou, seguirmos 
serra acima, direitos ao 
Vértice Geodésico e à Grand 
Designs - S.Luis [GC1HTKD], 
transformando o que é um 
percurso de dificuldade mé-
dia/baixa em algo mais de-
safiante e não desvirtuando 
por aí além o passeio já que 
se volta ao trilho oficial mais 
ou menos no mesmo local.

Escolhemos a versão 
“dura”?! Sim senhor, é subir 
s.f.f. :D

Subir, subir, subir, parar para 
descansar fingindo tirar fo-
tos, subir mais um bocado 
e já está... não custa nada, 
DEPOIS de lá estarmos em 
cima. Estar lá no topo signi-
fica uma vista fabulosa para 
Sul e vale todos os impro-
périos que vamos debitando 

a cada metro ganho na as-
censão (uma subida dos 170 
aos 370 metros de altitude 
em cerca de 1000 metros 
de extensão)... vão por mim, 
vale mesmo.

Para recuperar do esforço, 
três quilómetros descen-
dentes até ao cruzamento 
referido atrás, de volta à 
sugestão das entidades ofi-
ciais, e um outro quilómetro 
(ainda a descer) num bonito 
single track (pode ser mais 
técnico se o terreno estiver 
molhado) até ao estradão, já 
na base da serra.

O Moinho da Páscoa já se 
vislumbra adiante e falta por 
esta altura apenas um quiló-
metro para estarmos juntos 
das nossas viaturas.

Em resumo, uma bonita 
serra, acessível e com trilhos 
para todos os gostos e resis-
tência física.

 • PP Serra de São Luís 
(oficial/semicircular)

 • Dificuldade Média/Baixa

 • 8.5km/288sa

 • http://pt.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=9063186

 • PP Serra de São Luís 
(circular em oito)

 • Dificuldade Média/Alta

 • 11.3km/537sa

 • http://pt.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=9063224

Falando de geocaching... re-
comendo sem dúvida as:

 • O Sr. dos 3 Castelos 
[GC3GYYW] - SE esti-
verem a fazer o passeio 
no sentido contrário 
dos ponteiros do relógio 
(ambos os percursos);

 • Capela São Luís da Serra 
[Setúbal] [GC1563H] 
(ambos os percursos);

 • Cache George R. R. Mar-
tin [GC46EDY] (percurso 
longo);

 • Grand Designs - S.Luis 

[GC1HTKD] (percurso 
longo);

 • Lapa de São Luís da Ser-
ra [GC505Z5] (percurso 
longo);

 • Terraços de S. Luis [GC-
54QQ1] (percurso longo);

 • The Spirit of Saint Louis 
[GCTN8E] (ambos os 
percursos) - Aqui perto 
existe um desvio para 
se aceder ao “Pedrão”, 
um promontório natu-
ral de rocha calcária e 
arqueossítio importante 
onde existiu um povoa-
do fortificado ocupado 
do Calcolítico (Idade do 
Cobre) à romanização da 
zona;

 • Tesouro da Serra de São 
Luís [GC3CM29] - SE es-
tiverem a fazer o passeio 
no sentido dos ponteiros 
do relógio (ambos os 
percursos);

Os percursos apresentados 
passam também por, pelo 
menos, uma dúzia de caches 
do chamado PT de São Luís, 
um power trail que circula 
toda a serra (pela base) e que 
será certamente de exigên-
cia física baixa.

O panfleto da Câmara de Pal-
mela pode ser consultado em 
http://goo.gl/AnkL7O e mais 
informação sobre a Serra em 
http://turismo.cm-palmela.
pt/Serra_de_S_Luis_.

Nota (1) - Anticlinal - É a de-
signação dada às dobras de 
terreno em que a convexidade 
está voltada para cima (dobras 
positivas ou dobras em abó-
bada), sendo que a camada 
de sedimentos mais recente 
é a que se localiza no exterior 
da dobra. As dobras anticlinais 
podem ser verticais ou direitas, 
inclinadas, deitadas, etc. (Texto 
adaptado de http://www.in-
fopedia.pt/$anticlinal).

Texto / Fotos: Rui Duarte 
(RuiJSDuarte)
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MANDAMENTOS: NÃO TE APRESSES
por Tiago Veloso

Meus irmãos de tupper-
wares, é sempre uma 
honra dirigir-me a cada 
um através destas belas 
páginas da tua revista 
virtual favorita.

Continuamos a nossa re-
flexão nos Mandamentos 
do Geocaching (ainda es-
tou para perceber porque 
é que o Editor me incum-
biu a responsabilidade 
disto).

Nesta edição olhamos 
para o Segundo Manda-
mento: NÃO TE APRES-
SES.

A pressa é um dos maio-
res perigos que existem 
nos dias de hoje. Como 
sabemos, está presente 
no nosso dia-a-dia, do 
levantar ao adormecer e 
até durante o sono. Há 
quem durma com pressa 
de acordar. E há quem 
viva com pressa que che-
gue a noite, para ir des-
cansar. Nas férias temos 
pressa de regressar aos 
estudos ou ao trabalho. E 
nas aulas temos pressa e 
ansiamos pelas férias.

No Geocaching a pressa 
também pode existir. E 
isso, como sabemos, é 
um pecado que pode ser 
mortal para a pequena 
cache.

Seguimos a setinha má-
gica do GPS: 15 metros, 
12 metros, 8 metros, 5 
metros... “e cá estamos 
nós. E onde estás tu?”

A pressa é tanta que co-
meçamos a procurar no 
rail quando a dica fala em 
“buraco na árvore”. De-
pois aparecem as mãos 
picadas por vespas abri-
gadas e descansadas à 

sombra...

A pressa é tanta que 
gritamos bem alto “en-
contrei a cache, venham 
cá depressa meus que-
ridos colegas de caches”, 
atraindo o olhar dos 
seguranças do bar ali ao 
lado.

A pressa é tanta que 
procuramos 3 minutos 
e vamos embora sem 
encontrar a menina... e a 
dificuldade era 5... exigia 
um pouco mais de tem-
po! E a pressa é tanta que 
nem o DNF é registado.

De facto, o ritmo acele-
rado do dia-a-dia acaba 
por passar para uma 
atividade de lazer como 
o Geocaching. E aquilo 
que podia ajudar a rela-
xar, transforma-se num 
“jogo” altamente stres-
sante. Não há tempo para 
nada, nem para relaxar 
enquanto se procuram 
rolos de fotografia enfia-
dos num buraco de uma 
velha parede. A pressa 
é tanta que até ficamos 
sem tempo para sentir a 
respiração.

Terás tempo, caro cole-
ga de Compais, para ler 
calmamente as dicas que 
se seguem? Faz de con-
ta que sou um médico 
altamente reputado na 
medicina internacional 
e segue cegamente a 
minha receita, com a cer-
teza que a qualidade da 
tua vida vai melhorar e a 
pressa desaparecerá em 
menos de 30 dias.

Ok... eu sei... vais cair na 
tentação de fazer tudo 
rapidamente porque 
estás cheio de pressa. 

Fazes bem... desde que 
concordes que os aviões 
não devem ser visto-
riados após cada voo. E 
desde que concordes que 
os carros não devem pa-
rar para abastecer. Estás 
a ver onde quero chegar?

Por isso, nada de descul-
pas, tens tempo e ponto 
final!

1 - Faz apenas o que tens 
a fazer. Ou seja, olha para 
a tua lista de tarefas e 
pergunta a ti mesmo “se 
eu não fizer isto hoje, 
terá algum impacto da-
qui a duas semanas?”. 
Muitas vezes perdemos 
tempo em coisas que 
não interessam mesmo. 
E fazemos caches que 
ocupam tempo da nossa 
vida e não servem para 
nada, só para rankings 
sem recompensas!

2 - Respira fundo. Pare-
ce que faz mesmo bem. 
Respirar calmamente faz 
do teu corpo stressado 
um corpo zen. Tens 3 
minutos? Experimenta 
inspirar calma e profun-
damente, 8 segundos. 
Sente os pulmões a 
encher e o diafragma 
a expandir. Aguenta 4 
segundos e expira pela 
boca ao longo de 8 se-
gundos. No princípio vai 
parecer complicado. Não 
desistas.

3 - Mexe-te! Com 15 
minutos de jogging po-
des ver o stress causado 
pelas cachadas, aulas e 
trabalho diminuir. Uma 
subida à montanha tam-
bém é recomendada, 
desde que não seja para 
caminhares em modo 

“rápido para encontrar 
as 7548 caches do trilho 
antes do pôr-do-sol”.

4 - Muda de ambiente. 
Obrigatório. No fim de 
semana não ligues o 
telemóvel nem o com-
putador. Levanta-te e vê 
o nascer do sol. Vai até 
à beira mar. Não leves o 
GPS. Caminha. Deita-te 
na areia. Ou rebola nela. 
Molha os pés. Brinca 
com as ondas. Vai ver os 
peixinhos na maré baixa, 
presos nas rochas. E, 
diariamente, uma cami-
nhada de 5 minutos nem 
sabes o bem que te faria!

5 - Descobre o valor da 
calma com os  peixes. 
Sim, compra e monta 
um aquário em casa. 
Senta-te a ver os peixes 
coloridos, tão calmos e 
despreocupados, sem 
pressas.

A próxima vez que fores 
às caches, vai em modo 
descontraído. Se não fi-
zeres a milestone hoje, 
fazes amanhã. Qual é o 
problema? Se não apa-
nhares a cache hoje, por 
excesso de muggles, 
apanhas amanhã. Pron-
to, que custa isso?

Vamos lá viver com mais 
calma. Muitas vezes, a 
pressa acaba por estra-
gar tudo. Até uma relação 
com amigos.

Votos de um excelente 
verão para todos.

Texto/Fotgrafia: Tiago 
Veloso (tiagosgd)
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Os Cacheiros Viajantes 
são porventura os Ow-
ners mais emblemáticos 
do Alto Minho, zona à 
qual estarão especial-
mente afeiçoados e onde 
esconderam boa parte 
das suas geocaches: de 
Caminha a Arcos de Val-
devez, da Serra d’Arga ao 
Gerês, é todo um legado 
de sonho que Os Cachei-
ros Viajantes colocaram 
à disposição dos geoca-
chers ávidos de conquista 
e aventura! 

Sobejamente conhecidos 
pelos fabulosos locais 
georreferenciados, pelos 
enredos criados em torno 
de personagens e episó-
dios históricos, tradições, 
contos e lendas regionais, 
entrar no mundo d’Os Ca-
cheiros Viajantes é muito 
mais do que praticar 
geocaching: é encarnar o 
papel principal de um fil-
me de aventura, é recriar 
uma história de outros 
tempos, é entrar em cena 
num teatro a céu aberto.

Uma das principais moti-
vações da nossa visita ao 
Alto Minho era portanto 
a conquista de quatro 
geocaches d’Os Cacheiros 
Viajantes, cujo espólio 
consideramos um legado 
especialmente precioso, 
pelo que a oportunidade 
de traçar um roteiro pra-
ticamente dedicado foi 
agarrada com profundo 
entusiasmo.

Assim, em dois dias con-
seguimos visitar as muy 
almejadas Escape from 
the Mysterious Island, 
The Stolen Gold of Ro-
marigães, The Enigma 
of Sistelo’s Viscounts e 

The Secret of St. John’s 
Arganauts. Quanta magia 
emana destes nomes, 
que por si só poderiam 
brilhar em capas de ro-
mances!

Das quatro, Escape from 
the Mysterious Island foi 
sem dúvida a mais traba-
lhosa, pelo facto de exigir 
uma logística um pouco 
mais sofisticada do que o 
comum das geocaches: é 
que o tesouro está escon-
dido numa Ilha deserta! 
Nem mais, nem menos!

O Ilhéu de Ínsua, localiza-
do na Foz do rio Minho a 
cerca de 200 metros da 
costa, foi primitivamente 
utilizado como local de 
culto. Ocupado por uma 
comunidade francisca-
na durante o século XIV, 
por essa altura terá sido 
construído o Convento 
de Sanda Maria da Ínsua. 
Também deste período 
datará a primeira estrutu-
ra de defesa, da qual nada 
resta atualmente.

A fortaleza, tal como hoje 
a conhecemos, data do 
século XVII, do reinado 
de D. João IV. De arquite-
tura militar seiscentista, 
o forte de planta em es-
trela irregular conta cinco 
baluartes e um revelim 
que protege o portão de 
armas. Em 2001 a forta-
leza foi alvo de melhora-
mentos, encontrando-se 
atualmente em bom es-
tado de conservação. Já 
o Convento de Ínsua, de 
planta irregular com um 
magnífico claustro, está, 
infelizmente, em avança-
do estado de degradação. 

O Forte da Ínsua está 
classificado como Mo-

numento Nacional desde 
1910, tendo sido entre-
gue no final da década de 
40 à tutela do Ministério 
da Finanças. De referir 
que o Ilhéu de Ínsua é um 
dos três únicos lugares 
do mundo onde existe 
um poço de água doce, 
em pleno mar! Há lugares 
realmente fantásticos em 
Portugal, não há?

Face a este espetacular 
exemplar de património 
edificado numa minús-
cula parcela de areia e 
rochedos, tão importante 
quanto a cache em si, era 
para nós imprescindível 
conseguir a autorização 
e as chaves para visitar o 
Forte, o Farol e as ruinas 
do Convento da Ínsua. 
Aqui começou a nossa 
aventura!

Com alguma antecedên-
cia encetámos os contac-
tos necessários, primeiro 
à obtenção da autoriza-
ção que foi gentilmente 
cedida pelos serviços do 
Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, e depois 
com a Capitania de Ca-
minha cujos funcionários 
foram inexcedíveis em 
eficiência e simpatia.

Eventualmente a parte 
mais complicada foi mes-
mo a negociação com o 
concessionário da rota 
navegável entre a Foz 
e a Ínsua, que levantou 
uma série de problemas, 
desde o horário, a maré, 
a ondulação e até mes-
mo o nosso vestuário 
e calçado, segundo ele 
pouco adequados às cir-
cunstâncias… por fim lá 
arranjamos uma solução 
de compromisso, e a tra-

vessia ficou marcada para 
as 17h00 do próprio dia.

Um pouco antes do 
horário combinado, es-
tacionávamos na Foz e 
dirigíamo-nos então à 
embarcação do Capitão 
Mário. O céu carregado e 
alguns pingos deixavam 
adivinhar que os 10 mi-
nutos de travessia seriam 
navegados num mar 
agitado, e abençoados 
com uma chuva miúda. 
Nada de particularmente 
assustador, comparado 
com as histórias e epi-
sódios que o barqueiro ia 
relatando, não sei se com 
intenção de nos fazer 
desistir, se pelo simples 
gozo perverso de instalar 
em nós o pânico!

Seguramente que o ho-
mem não tinha qualquer 
noção da excitação e da 
euforia que tomava conta 
de nós à medida que o 
barco zarpava as ondas 
e nos aproximava da ilha, 
com o magnífico e impo-
nente Forte, a chamar por 
nós! 

Por fim, a aproximação à 
língua de areia que, à falta 
de ancoradouro, serve 
de pista de aterragem 
ao salto mais vitorioso 
de sempre…um grito de 
satisfação e já está! Es-
tamos na Ínsua, e já nin-
guém nos tira o fabuloso 
sabor da conquista!

E depois vem o prazer de 
trilhar uma verdadeira Ilha 
ao Tesouro, deserta, cheia 
de segredos à espera de 
ser desvendados… Deci-
dimos procurar a cache 
e formalizar o found em 
primeiro lugar, com receio 
que algum contratempo 
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meteorológico mais sério 
nos obrigasse a regressar 
antes do tempo previsto.

Resolvida a questão da 
cache, que está de perfei-
ta saúde e apareceu sem 
complicações, chegou a 
hora de saborear o rebu-
çado mais delicioso: a vi-
sita ao monumental Forte 
da Ínsua!

É de facto um momento 
quase solene a abertura 
dos ferrolhos destes ma-
jestosos portões, empur-
rar as pesadas portadas 
e entrar num maravilhoso 
mundo esquecido…

Ficamos por ali uma boa 
meia hora a explorar cada 
recanto, primeiro a mura-
lha, os baluartes, o farol, 
os canhões… quantos bar-

cos de piratas terão sido 
avistados desde aqui?

Descemos depois até às 
ruínas e penetramos no 
tenebroso convento, onde 
o claustro interior confere 
uma atmosfera absoluta-
mente romanesca a toda 
a envolvente.

Por fim, saciada a curiosi-
dade e visitados todos os 
quadrantes da fortifica-
ção, demos início ao pla-
neamento da Fuga da Ilha 
Misteriosa, não sem antes 
assegurar que os portões 
ficassem bem fechados, 
e devolver a cache ao seu 
esconderijo.

É que outros, tal como 
nós, certamente um dia 
tentarão o assalto mais 
audacioso da sua vida 

de geocacher, a esta ilha 
tão única e singular. Que 
tenham uma experiência 
tão fantástica, poderosa 
e inesquecível quanto a 
nossa!

A nossa embarcação, qual 
casca de noz, esperava 
por nós baloiçando verti-
ginosamente nas ondas, 
enquanto a chuva ia inten-
sificando, debaixo de um 
céu cada vez mais amea-
çador. Era hora de partir! 
Adeus Ínsua! Fomos ban-
didos e piratas, mas desta 
vez conseguimos escapar 
da Ilha Misteriosa!

Escape from the Myste-
rious Island é daquelas 
caches únicas, míticas, 
que fazem sonhar durante 
muitos anos e que ficam 

entranhadas em nós para 
sempre, envoltas num 
indelével sentimento de 
conquista. Escondida em 
Junho de 2005, 10 anos 
após a sua colocação 
tornou-se um “must” 
do geocaching nacional, 
eventualmente apenas ao 
alcance dos mais temerá-
rios! 

Obrigada a’Os Cacheiros 
Viajantes!

Texto: Flora Cardoso

Fontes: www.altominho.
pt; www.monumentos.pt; 

www.cm-caminha.pt

Agradecimentos: Instituto 
Politécnico de Viana do 

Castelo; Capitania de 
Caminha
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TRAIL RUNNING
Por Merlin022, Ninigt & Valente Cruz
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Nos últimos anos tem-se 
assistido a um cresci-
mento muito acentuado 
no número de partici-
pantes que se dedicam a 
correr em trilhos de mon-
tanha (trail running). Na 
verdade, pode afirmar-se 
que esta atividade/des-
porto sempre existiu, 
em particular desde que 
Feidípedes correu entre 
Maratona, Esparta e Ate-
nas, inspirando o apare-
cimento de várias provas 
míticas. Porém, apenas 
nas últimas décadas a 
prática deste desporto foi 
generalizada. Em todo o 
mundo existem inúmeras 
provas de trail running, 
desde a concorrida Ultra 
Trail du Mont Blanc até 
à dificílima Barkley Ma-
rathon (em 29 edições/
anos, apenas 16 parti-
cipantes conseguiram 
terminar a prova). Em 
Portugal existem tam-
bém várias provas do 
género, com destaque 
para a Ultra Trail Serra da 
Freita, Gerês Trail Adven-
ture, Estrela Grande Trail 
e ainda para a Madeira 
Island Ultra Trail. Todos 
os anos, milhares de atle-
tas partem em busca dos 
seus limites nos trilhos 
seculares das nossas 
montanhas. Estes desa-
fios encerram as infindas 
estórias de superação 
que perfazem a história 
recente do trail running.
Para muitos leitores 
poderá parecer estra-
nho como é que alguém, 
aparentemente lúcido 
e de forma consciente, 
se sujeite a tamanho 
sofrimento, correndo 
dezenas ou centenas de 
quilómetros numa prova 
de superação pessoal. 
Porém, após os primei-
ros passos periclitantes, 

rapidamente a corrida 
se pode transformar em 
algo muito prazeroso e 
mesmo viciante. A corrida 
por trilhos de montanha 
representa um desafio 
acrescido, pela necessi-
dade de vencer a tecni-
cidade e os obstáculos 
associados, num espaço 
de liberdade tangível e 
com cenários memorá-
veis. Terminar um desafio 
destes é absolutamente 
inefável. Apesar de as 
provas também encerra-
rem alguma competiti-
vidade, subsiste no trail 
running um incrível espí-
rito de entreajuda e exis-
tem inúmeras estórias de 
participantes que desis-
tem de ganhar uma prova 
para ajudar um colega em 
dificuldades. Mais do que 
correr contra os outros, 
cada atleta corre contra si 
(a nível físico e sobretudo 
a nível mental).

Neste artigo, no contexto 
da realização do even-
to GeoTrail Montanhas 
Mágicas [Drave] [GC5R-
PFC] e numa viagem de 
superação pelas suas 
experiências e conselhos 
sobre este fascinante 
desporto, convidamos 
dois geocachers que são 
também trail runners: o 
João Pires (Merlin022) e 
o Joaquim Ribeiro (ninigt).

Joaquim Ribeiro – Ninigt

Foi através do trail run-
ning que tive conheci-
mento do geocaching. 
O meu primeiro contato 
com esta vertente do 
atletismo foi aquando da 
minha ida aos Alpes para 
percorrer o Tour du Mont 
Blanc (TMB). Estávamos 
em agosto de 2005. No 
dia em que terminei a vol-

ta (160 kms em 8 dias) na 
cidade de Courmayer, co-
meçava do outro lado do 
Monte Branco, em Cha-
monix, a terceira edição 
do ainda pouco famoso 
Ultra Trail du Mont Blanc 
(UTMB). A passagem dos 
primeiros atletas estava 
prevista pela organiza-
ção lá para as 3 horas da 
manhã e fiz questão de lá 
estar para os ver passar. 
Assisti ainda ao abasteci-
mento de alguns e voltei 
depois para o hotel. Ain-
da de manhã, passaram 
vários grupos de atletas, 
muitos deles calçando 
botas, e não sapatilhas, 
como hoje é vulgar. Foi 
aí que decidi que quando 
chegasse a Portugal iria 
experimentar correr por 
trilhos que dantes percor-
ria de BTT ou a caminhar. 
De forma natural, come-
cei pelo Bussaco, que é 
aqui ao lado de casa.

Os primeiros tempos fo-
ram muito difíceis, princi-
palmente para os joelhos, 
pois não estava habitua-
do a correr e era algo que 
nunca pensei fazer. Ou-
tro aspeto que complica 
um bocado quem quer 
começar uma atividade 
diferente é a companhia; 
e eu nesta fase andava 
sozinho. Mais tarde fui-
me juntando a outras 
pessoas e o incentivo 
passou a ser outro.

No ano de 2007 soube da 
existência do Ultra Trail 
Serra da Freita (UTSF) e 
logo me quis inscrever. 
Não na distância grande, 
mas sim nos 15 kms. 
Como foi muito em cima 
da data da prova, já não 
me foi possível participar. 
Mas fui ver a passagem 
dos ultras no famoso Tri-
lho dos Incas. Nesse ano, 

o Dean Karnazes veio cá 
dar uma perninha e tive 
o prazer de o ver passar 
no final da subida que vai 
desde Covêlo de Paivô até 
à Póvoa das Leiras.

No ano seguinte estive 
na partida (e na chegada) 
da Corrida da Freita e mal 
terminei disse que no 
ano seguinte iria tentar 
chegar ao final do UTSF. 
Para preparar a minha 
participação nesta pro-
va, fui fazendo outras de 
menor distância como o 
AXTrail, o Trail do Sicó, o 
Trilho do Pastor e muitas 
outras corridinhas a sair e 
a chegar a casa.

Para ajudar na minha 
preparação, adquiri um 
GPS de pulso; já tinha um 
portátil, mas não era ade-
quado para correr. Ao ler 
as instruções tive o co-
nhecimento de uma ativi-
dade que dava pelo nome 
de geocaching e logo fiz 
o meu registo, mas fazer 
caches nem por isso.

Em 2009 estive na par-
tida do UTSF, mas não 
cheguei ao final pelo meu 
pé. Nesse ano, a distância 
subiu de 48 kms para 60 
kms e resolvi parar quan-
do descia para Gourim, 
aos 30 kms. Os joelhos 
não aguentaram. Um ano 
mais tarde foi a vez de 
ficar na Póvoa das Leiras 
(km 40, de 70), já a con-
trolar fora do tempo. Em 
2011 finalmente cruzei 
o arco de meta do UTSF 
pelo meu pé.

Em outubro de 2012 
desloquei-me a Caminha 
para a segunda edição 
do Grande Trail da Serra 
d´Arga (GTSA) com o meu 
companheiro de trilhos, 
Merlin022, que na altura 
já procurava ativamente 

121121

“Os primeiros tempos foram muito 
difíceis, principalmente para os joelhos, 
pois não estava habituado a correr e era 

algo que nunca pensei fazer.”
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caixinhas. Após as jor-
nadas técnicas do GTSA, 
ele quis ir fazer a cache 
Igreja Matriz de Caminha 
[GC18R6J] e foi aí que lhe 
disse que também estava 
inscrito nessa “coisa” do 
geocaching, mas nunca ti-
nha ido à procura de nada. 
Foi a minha primeira ca-
che e desde então tento 
conciliar as duas ativida-
des, procurando caches 
espaçadas para poder 
correr um bom bocado 
entre elas, não perdendo 
muito tempo à procura 
quando se tornam teimo-
sas em aparecer. Se sai 
um DNF, fica um motivo 
para uma nova incursão 
na zona para mais uma 
corridinha. Antigamente 
saía de casa para correr 
escolhendo o local, agora 
existe outra variável que 
é ver as caches que ficam 
pelo caminho.

João Pires – Merlin022
O meu contato com o trail 
deu-se em 2007. Já antes 
tinha feito algumas pro-
vas do circuito nacional de 
montanha, mas um mi-
nucioso e entusiasmante 
relato sobre uma prova, 
no qual os participantes 
eram “endeusados” (pe-
rante os nossos hábitos 
desportivos, o que eles 
faziam ia muito além da 
normal capacidade e da 
prática desportiva da 
época), fez com que a mi-
nha vontade em conhe-
cer essa realidade fosse 
imensa. Quando dei por 
mim já andava a saltar de 
pedra em pedra, a atra-
vessar rios ou a correr em 
magníficos cenários por 
esse país fora. Essa prova 
era a Ultra Trail Serra da 
Freita, pioneira no concei-
to de trail no nosso país e, 

ao mesmo tempo, carre-
gada ainda hoje de uma 
mística que a torna espe-
cial e única no calendário 
nacional de provas, que 
nos últimos anos cresceu 
de uma forma abismal.

Para mim, todas as moda-
lidades desportivas têm 
uma identidade própria e 
o trail running não foge 
à regra. Esta vertente 
da corrida assenta a sua 
ideologia numa atividade 
física de forte ligação à 
natureza, fazendo desta 
a “fonte” dos obstáculos 
que o praticante se pro-
põe superar. Ou seja, pra-
ticar trail running é fazer 
dos obstáculos naturais a 
forma de nos superarmos 
e de nos redescobrirmos, 
para além de ficarmos a 
conhecer muito melhor 
os espaços que nos ro-
deiam.

Pessoas diferentes pode-
rão definir de outra forma 
o trail running, tanto que 
com a proliferação das 
provas surgiram novas 
vertentes da modalidade 
(como o trail urbano), mas 
é inequívoca a sua ligação 
à natureza, pelo menos 
no seu conceito original. 
Quando tento explicar 
esta paixão a quem não 
pratica, costumo dizer 
que com uma boa forma 
física, num single-track 
técnico, ou mesmo sem 
caminho evidente, o 
sentimento de correr na 
natureza é equiparado 
a um qualquer animal 
selvagem a correr num 
bosque ou numa mon-
tanha. Trata-se de uma 
sintonia perfeita e nós 
não nos sentimos agres-
sores do meio, mas sim 
parte dele. É importante 
referir que para perceber 
e interiorizar este con-

ceito, na minha opinião, 
é fundamental fazê-lo 
pelos motivos certos. Ou 
seja, os desafios devem 
servir para provar algo a 
nós próprios. Se forem 
realizados com o intuito 
de mostrar ao mundo as 
nossas conquistas, po-
deremos estar longe do 
conceito por detrás desta 
modalidade. Consequen-
temente, estaremos 
também longe de tirar o 
melhor partido do que ela 
tem para nos oferecer.  
Nos últimos tempos 
temos assistido a uma 
adaptação das organiza-
ções das provas ao que o 
público (corredores) pede. 
Isto faz com que os de-
safios cheguem a atingir 
proporções, em termos 
de dificuldade, que há 
poucos anos eram im-
pensáveis! Com este au-
mento, seja do tempo, da 
distância ou do esforço, 
a relação entre o recru-
tamento físico e o psico-
lógico tende a aumentar 
para o segundo. De tal 
forma que um praticante 
de trail de longas distân-
cias ou tem característi-
cas pessoais que por si 
facilitem a sua adaptação 
a tão exigentes desafios, 
ou deve ter em conta, 
de uma forma séria, que 
o trabalho de reforço 
psicológico (controlo de 
motivação, etc.) no seu 
planeamento e prepara-
ção é fundamental!
Diferenças entre trail run-
ning  e corrida de estrada
Uma das maiores dife-
renças entre as duas ver-
tentes de corrida são as 
metas a atingir. Enquanto 
no trail o grande objetivo 
é superar obstáculos na-
turais (montanhas, vales, 
rios, etc.), pelo menos no 

convencional (não urba-
no), na estrada, os obje-
tivos são normalmente 
canalizados para a obten-
ção de uma determinada 
marca (tempo) numa 
distância específica. Isto 
faz com que o fator in-
tensidade seja mais fácil 
de controlar na primeira 
vertente (trail); somando 
o facto de os percursos 
serem todos bastantes 
distintos, a pressão de 
alcançar determinada 
marca fica diluída pelo 
enriquecimento obtido ao 
usufruir de toda a envol-
vência associada a este 
tipo de prática despor-
tiva. Além disso, e com 
o aumento do número 
de pessoas a correr com 
idades superiores aos 
trinta anos, é de ter em 
conta que o fator inten-
sidade deve ser reduzido 
na prática desportiva em 
detrimento da resistên-
cia, que se perde muito 
mais gradualmente com 
a idade. Ainda, se for de-
vidamente bem treinada, 
será bastante menos 
agressiva no que diz res-
peito a provocar mazelas 
físicas, que nem sempre 
são lesões simples e fá-
ceis de tratar.
Convém também distin-
guir o trail running das 
restantes corridas de 
montanha. A diferença, 
de um modo geral, está 
no fato de no trail os per-
cursos serem bastante 
mais técnicos. Apesar de 
atualmente, por neces-
sidade, com o aumento 
do número de provas e 
praticantes, alguns per-
cursos serem mais ca-
racterísticos das corridas 
de montanha do que pro-
priamente de trail. Com 
o tempo e as constantes 
adaptações, começa a 
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“Com este aumento, seja do tempo, da 
distância ou do esforço, a relação entre o 
recrutamento físico e o psicológico tende 
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perder sentido fazer essa 
distinção. No entanto, 
a tecnicidade é funda-
mental para permitir que 
os praticantes sintam a 
ligação à natureza e não 
se limitem a fazer “estra-
dões” a subir e a descer!

Existem mais diferenças 
entre estes tipos de cor-
rida, mas por muito que 
tente ser imparcial, a mi-
nha escolha pessoal é tão 
óbvia que estarei sempre 
a encontrar virtudes de 
um lado e a colocar defei-
tos no outro.

Gostavas de começar a 
correr?

Gosto de pensar que tudo 
o que fazemos tem um 
propósito ou objetivo. Ou 
seja, trabalhamos para 
nos sustentarmos, faze-
mos geocaching para nos 
divertirmos, etc. Se es-
ses objetivos não forem 
cumpridos, se deixarmos 
de receber ordenado ou 
se deixarmos de ter pra-
zer em fazer geocaching, 
deixaremos também de 
trabalhar e de colocar 
e procurar “tesouros” 
escondidos. Assim, para 
começar a correr é funda-
mental que os objetivos 
estejam bem definidos. 
Estes devem ser realistas 
e sempre baseados em 
nós, e não naquele ser 
aparentemente perfeito 
que tem um desempe-
nho físico espetacular, 
que consegue ou parece 
conseguir alcançar tudo a 
que se propõe! (quem não 
tem um amigo ou vizinho 
assim?).

O tempo é também 
um fator fundamental, 

pois começar a correr é 
normalmente bastante 
doloroso nos primeiros 
meses. Porém, asseguro 
que é depois bastante 
compensador. Não se 
pode é querer passar de 
caracol a lebre em dois 
tempos, pois mais cedo 
ou mais tarde o corpo 
irá começar a dar sinais 
de desgaste (na melhor 
das hipóteses). O ideal é 
correr pouco, tanto em 
intensidade como em 
distância ou tempo, e 
aumentar gradualmente, 
procurando pisos menos 
agressivos (terra batida), 
e em cenários de grande 
beleza. Isto poderá tornar 
menos penosa a tarefa 
de correr na fase inicial, 
e depois ganhará relevo a 
resiliência de cada um!

Por norma, quem co-
meça a correr procura 
fazê-lo em grupo. Tal 
faz todo o sentido, pois 
é uma forma de parti-
lhar as dificuldades e as 
pequenas vitórias com 
quem nos pode ajudar a 
manter a motivação para 
querermos sempre mais. 
Porém, caso se deseje 
passar paulatinamente 
para as longas distâncias, 
seja nos treinos ou nas 
provas, torna-se impor-
tante o treino individual, 
tanto pelo seu considerá-
vel reforço a nível mental, 
como pelo facto de que 
se queremos ser um pra-
ticante de referência, ou 
um corredor consistente, 
não podemos estar re-
féns de alguém para nos 
acompanhar. 

Certo dia, ouvi na rádio 
uma grande senhora e 

atriz portuguesa, Eunice 
Muñoz, que ao ser ques-
tionada sobre o facto de 
viver sozinha, apesar da 
sua idade já avançada, 
respondeu: “Tenho tan-
ta coisa dentro de mim 
que nunca me sinto só!”. 
Fazendo um paralelismo 
com a corrida (especial-
mente nas longas distân-
cias), esta frase serve para 
nos mostrar, com base na 
minha experiência e no 
conhecimento adquirido 
ao longo de anos de prá-
tica, aquilo que podemos 
redescobrir em nós. Por 
mais estranho que pos-
sa parecer, a busca dos 
nossos limites leva-nos 
a um conhecimento mais 
aprofundado sobre quem 
somos e sobre o que exis-
te dentro de nós. Não sei 
se a atriz Eunice Muñoz 
praticou algum desporto 
de resistência e de longa 
duração, mas esta capa-
cidade mental é essen-
cial no trail running! Se 
estivermos atentos aos 
maiores nomes do trail, 
percebemos que passam 
muitas horas a treinar 
sozinhos nos montes. 
Isso não acontece porque 
lhes falte companhia, 
mas sim porque é um 
reflexo da necessidade 
de se fortalecerem psi-
cologicamente através do 
seu autoconhecimento, e 
de criarem uma ligação o 
mais possível simbiótica 
com o ambiente que os 
irá rodear nas provas. O 
importante é acreditar-
mos em nós!

Para além do que já re-
feri, é muito importante 
ter atenção ao calçado. 
Tanto pelo facto de ser 

ou não apropriado à prá-
tica específica da corrida, 
como para o nosso tipo 
de passada (pronadora, 
neutra ou supinadora). 
Muitas vezes, quando 
se tem problemas em 
manter a motivação para 
treinar, por mais estranho 
que possa parecer, a so-
lução passa por comprar 
equipamento novo (ténis, 
camisola, calções, corta-
vento, etc). De um modo 
geral, todos gostamos de 
ter a imagem da figura 
modelo que aparece nas 
revistas da especialidade. 
Bem equipados e com a 
perceção de que somos 
os maiores especialistas 
e os mais experientes da 
modalidade, mantemos a 
motivação, mesmo que a 
realidade esteja bastante 
distante desse nível.

Para terminar, se procu-
rares aconselhamento, 
não procures alguém que 
estará mais preocupado 
em contar e demonstrar 
os seus mil e um feitos, 
com capacidades acima 
dos comuns mortais. Ao 
invés, procura alguém 
que realmente possa 
acrescentar algo, por 
mais pequeno que seja, 
ao que já sabes. Se todas 
as semanas aprenderes 
mais qualquer coisa sobre 
trail running, verás que 
ao fim de um ano terás 
52 razões para tirar um 
enorme prazer da corrida! 

Texto e fotos:

João Pires (Merlin022), 
Joaquim Ribeiro (Ninigt) 
e António Cruz (Valente 

Cruz)
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“Se todas as semanas aprenderes mais qualquer 
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ano terás 52 razões para tirar um enorme prazer 
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O meu Waymark
por RuiJSDuarte

129

O Meu Waymark… Um 
Peace Pole [WMKX35].

Quando se pensou em in-
cluir esta rubrica na Geo-
magazine, dar espaço a 
alguns dos mais activos 
waymarkers nacionais 
de apresentarem alguns 
dos seus achados, soube 
logo qual o primeiro que 
queria apresentar, o meu 
Peace Pole!

Não sei bem porquê mas, 
foi algo que me chamou 
imenso a atenção quan-
do encontrei o primeiro… 
fiquei vidrado na sim-
plicidade da forma e da 
mensagem do que está 
no Miradouro do Rei, em 
Ponta Delgada [WMHB-
BC].

Foi “amor à primeira vis-
ta” e ficou gravado no 
subconsciente o “tens 
de encontrar uma coisa 
destas… tens mesmo de 
encontrar uma coisa des-
tas…” ☺

Foi por isso que, ao avis-
tar um no Monte Brasil 
na Ilha Terceira, não me 
contive de excitação (que 
o digam o Paulohercu-
les ou o Peter!, que me 

acompanhavam)! Qual 
caches qual quê… um 
Peace Pole ali, à mão de 
semear, com uma vista 
fantástica e mais impor-
tante, ainda não referen-
ciado (sem Waymark). 
Bendita SATA que nos 
cancelou o voo para São 
Jorge e permitiu desta 
firma uma excelente ma-
nhã passada a explorar o 
referido monte.

E o que é na realidade um 
Peace Pole? Ora, ainda 
bem que perguntam! ☺

É um monumento que 
tem inscrito “May Pea-
ce Prevail on Earth” na 
linguagem do Pais onde 
está implementado, 
neste (meu) caso tra-
duzido para “Que a Paz 
prevaleça no Mundo”, 
juntamente com mais 
algumas traduções nou-
tras línguas (geralmente, 
três ou cinco).

A ideia dos ditos “po-
les” nasceu no Japão em 
1955, pela mão do Fi-
lósofo e Líder espiritual 
Masahisa Goi, fundador 
da World Peace Prayer 
Society, que “tutela” a 
criação e colocação de 

novos monumentos. Os 
primeiros colocados fora 
do Japão apareceram em 
1983 e desde então exis-
tem já mais de 100.000, 
espalhados por cerca de 
180 países.

Apesar de os dois que já vi 
serem idênticos, variam 
bastante no aspecto, 
no material em que são 
construídos e mesmo na 
forma como está inscri-
ta a mensagem, indo de 
verdadeiras e especta-
culares esculturas a um 
simples sinal de plástico 
aparafusado numa pa-
rede. Uma das principais 
inspirações e motivos 
para a colocação destes 
objectos é em resposta a 
problemas relacionados 
com a “intolerância” para 
com os outros (to say the 
least)… dois dos maio-
res exemplares estão 
colocados nos Estados 
Unidos da América, um 
num antigo local de reu-
nião de membros do KKK, 
no Wisconsin, e o outro 
em Ohio, inspirado nos 
chamados “Discursos de 
ódio” deixados à porta 
dos habitantes Judeus.  
Temas bastante fortes.

Uma pequena pesquisa 
por imagens na net irá 
apresentar-vos imensas 
imagens relacionadas, 
com coisas realmente 
fabulosas, tanto em ta-
manho como em criati-
vidade. Os “nossos” são 
bastante simples e sin-
gelos e, diga-se, gosto 
bem deles assim.

Aproveitem também para 
dar uma vista de olhos no 
site da organização em 
http://www.worldpeace.
org/ e no do projecto em 
http://www.peacepole-
project.org/ para (muito) 
mais explicações sobre o 
tema.  

Texto: Rui Duarte

Fotos: Rui Duarte excep-
to a do Peace Pole em 

Gana, da autoria do ZSM 
(Own work) e utilizada ao 

abrigo da [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.

org/licenses/by-sa/3.0) 
ou GFDL (http://www.
gnu.org/copyleft/fdl.
html)], via Wikimedia 

Commons.

“Foi “amor à primeira vista” e ficou 
gravado no subconsciente o “tens 
de encontrar uma coisa destas… 

tens mesmo de encontrar uma coisa 
destas…”
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CITO’S DE ABRIL
Por RuiJSDuarte & Jasafara

Fotografia: elsa/carlos

Realizou-se no passado 
mês de abril (entre os dias 
24 e 27) o 13º Fim de Se-
mana dedicado aos CITOs 
(Cache In Trash Out), já 
famosos entre nós. Não 
queríamos deixar passar 
em claro a efeméride. Nes-
se âmbito, foram realizados 
mais de 15 eventos em ter-
ritório nacional (continente 
e ilhas).

Contactamos por isso al-
gumas dezenas de geoca-
chers (de entre os que já 
tinham feito os respetivos 
logs de Attended à data da 
escrita destas linhas), que 
fizeram questão de fazer a 
diferença, deixando o nosso 
mundo um pouco melhor, 
no sentido de obter registos 
fotográficos dos eventos 
e apresentamos-vos com 
uma seleção das “melho-
res”. 

Fosse na apanha de lixo (em 

matas, praias, etc.), planta-
ção de árvores, construção 
de abrigos (casas ninho) 
para aves ou remoção de 
espécies invasoras, foram 
mais de três centenas 
aqueles que decidiram dar 
um pouco de si para me-
lhorar o que é de nós todos! 
Um grande Bem-haja a to-
dos eles!

Lista dos eventos, ordena-
dos por data de publicação:

 • O Ataque às Invasoras!!! 
| Team Perlimpimpins | 
GC58DN1 | Aveiro, Por-
tugal

 • Ir às caches e CITO fazer, 
dá saúde e faz Crescer! 
| anjomaco | GC5HJN4 | 
Braga, Portugal

 • CITO Sarilhense | JoniFi-
li | GC5M4TM | Setúbal, 
Portugal

 • CITO Weekend 2015 

- Pinhal da Paz | schin-
dler.team | GC5M99P | 
Arquipélago dos Açores, 
Portugal

 • 2015 CITO Weekend – 
GeoRibatejo - Praia do 
Ribatejo | GeoRibatejo 
| GC5MX44 | Santarém, 
Portugal

 • CITO 2015 Praia San-
tana | electronico | 
GC5P152 | Arquipélago 
dos Açores, Portugal

 • Alentejanos no CITO 
2015 | Geo Alentejo | 
GC5PFMR | Beja, Portu-
gal

 • Lazarus Project - Vamos 
limpar Alfena! | That-
sAllFolks | GC5PKRX | 
Porto, Portugal

 • CITO@GeoBeiraSerra | 
Team Fafnir | GC5QGA1 | 
Coimbra, Portugal

 • CITO 2015 [Mafra] | 
Team GeocacherZONE | 
GC5R2HK | Lisboa, Por-
tugal

 • CITO - Praia da Viei-
ra | Geocaching Leiria | 

GC5R6T8 | Leiria, Portu-
gal

 • Cito (2015) Pinhal de 
Francos - Sintra | Geo-
cachers de Sintra e não 
só... | GC5M8J9 | Lisboa, 
Portugal

 • CITO - Serra da Boa Via-
gem | Os Pontos Car-
deais | GC5PKG1 | Coim-
bra, Portugal

 • CITO 2015 [Montejunto] 
| Team GeocacherZONE | 
GC5R2JH | Lisboa, Por-
tugal

 • 2º CITO “Voluntariado 
Ambiental para a Água” 
| jrebelo e voluntariado 
| GC5R383 | Faro, Por-
tugal

 • Yupii um CITO na Bairra-
da | neiaeadry | GC5R553 
| Aveiro, Portugal

 • CITO Event 2015 - Odi-
velas - LISBOA | Team 
Ribeiro | GC5R66V | Lis-
boa, Portugal

Texto: Rui Duarte (RuiJS-
Duarte)

Até ao final de Junho de 
2015, e ao longo dos úl-
timos doze anos, foram 
realizados 151 CITOs (visto 
que dos 157 publicados, 6 
não se chegaram a realizar). 
Não são muitos, mas já per-
mitem algumas análises.

De 2004 a 2008 tivemos 
um por ano, depois algu-
ma estabilização de 2009 
a 2011 com quatro/cinco e 
finalmente a fase de explo-
são que acompanhou a da 
publicação de novas caches 
no seu todo. Grandes cres-
cimentos em 2013 e 2014 
e estabilização e... antecipo 

um decréscimo em 2015 
(tendo em conta que no 
fim de semana de 25/26 
de abril decorreram 2/3 dos 
CITOs realizados até agora).

São eventos tipicamente 
sazonais com a grande 
maioria a realizar-se na 
primavera/verão. Se virmos 
as datas com maior con-
centração de CITOs, dá para 
observar perfeitamente a 
importância que os sou-
venirs tiveram nos últimos 
anos e que em muito con-
tribuíram para as taxas de 
crescimento.

UMA BREVE ANÁLISE
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Fotografia: Valente Cruz
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A distribuição geográfica, 

como seria esperado, segue 

a das caches em geral, sen-

do de realçar o número de 

CITOs realizados nos arqui-

pélagos. De notar que neste 

momento Bragança é o úni-

co distrito onde ainda não 

foi realizado algum CITO. 

Beja e Portalegre também 

os primeiros apenas em 

2014. A nível de concelhos 

é interessante verificar que 

Setúbal lidera destacado.

Passando a uma análise mais qualitativa, mostram-se de seguida alguns rankings. Até à data de nascimento do Geopt 
tinham-se realizado apenas 11 CITOs. Os primeiros quatro tiveram direito a numeração e são associáveis ao Geoca-
ching@PT. Os dois primeiros foram realizados respetivamente na Granja dos Serrões e na Gruta de Santa Margarida. 
Os CITOs não são os eventos que atraem mais geocachers, assim não admira que dos abaixo (todos os com mais de 50 
Attends), a maioria esteja ligados à organização de Mega-Eventos. É no entanto muito interessante notar que os CITOS 
mais participados não são os mais estimulantes para a publicação de fotos e/ou escrita de logs um pouco mais extensos.

Texto: Joaquim Safara (jasafara)

Por último, fica um apa-
nhado dos geocachers com 
mais CITOs realizados. O 
Skull the keeper muito 
contribui para a posição de 
Setúbal e gostaria ainda de 
destacar a teamjorgenses, 
com 5 CITOs realizados 
numa pequena ilha. 
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Das Letterbox às Letterbox-
Hybrid com pistas, carimbos 

e GPS pelo meio…
Por MightyREV
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Este é um assunto que 
continua a levantar mui-
tas dúvidas e por essa ra-
zão decidimos abordá-lo 
nesta edição.

As caches do tipo Letter-
box-Hybrid são baseadas 
num passatempo deno-
minado Letterboxing [link 
para www.letterboxing.
org]. 

Esse Letterboxing original 
recorre ao uso exclusivo 
de pistas e descrições 
para que se encontrem as 
ditas Letterboxes. 

Uma Letterbox é basica-
mente uma caixa à prova 
de água que contém es-
sencialmente um carimbo 
e um livro de registos. 

É usado um sistema de 
carimbos para comprovar 
cada visita: cada Letter-
boxer (o praticante) e cada 
Letterbox (o tesouro) tem 

um livro de registos e um 
carimbo. Ao encontrar a 
Letterbox a pessoa ca-
rimba o seu livro pessoal 
com o carimbo que está 
na caixa e carimba o li-
vro da caixa com o seu 
carimbo pessoal. Assim 
ficam dois registos que 
comprovam a visita, um 
na caixa e outro na posse 
do visitante.

Baseada nesse passa-
tempo, a Groundspeak 
criou um tipo de caches 
que de alguma forma o 
recria, e a fórmula en-
contrada para isso é a 
colocação obrigatória de 
um carimbo no interior 
dessas caches que têm o 
tipo Letterbox-Hybrid. 

O CARIMBO

O owner da cache não 
precisa prever a utili-
zação do dito carimbo 
(não é preciso pôr um 

papel para os geoca-
chers carimbarem, nem 
uma almofada de tinta), 
nem pode obrigar os 
geocachers a utilizarem 
o carimbo (tal como em 
todas as outras caches, 
apenas a assinatura do 
logbook é obrigatória), 
apenas tem que garantir 
a sua presença na cache 
para que quem quiser o 
possa usar.

Também, e ao contrário 
do que se foi tornando 
quase uma verdade, não 
existe qualquer obriga-
ção da utilização de pis-
tas neste tipo de caches.

Podem ser usadas pis-
tas, tal como nas Letter-
box originais, da mesma 
forma que podem ser 
usadas pistas noutros 
tipos de caches, sem pre-
juízo do tipo de cache ser 
Mistério ou Multi-cache 

(apenas nas Tradicionais 
não faz sentido colocar 
pistas uma vez que as 
coordenadas publicadas 
terão que ser obrigato-
riamente as coordenadas 
do recipiente). 

Com ou sem uso de pis-
tas, o que é obrigatório é 
o uso de GPS. 

Não é possível publicar 
uma cache Letterbo-
x-Hybrid (nem nenhum 
outro tipo de cache) onde 
não exista o uso de GPS 
tanto por parte do owner 
como por parte de quem 
a procura.

Em suma, uma Letter-
box-Hybrid é apenas 
uma cache igual a outra 
qualquer, onde é obriga-
tória a existência de um 
carimbo.

Texto: Filipe Nobre 
(MightyREV)

Uso do GPS

O GPS tem que ser usado 
em duas alturas em cada 
cache:

1 - Ao esconder a cache o 
owner da cache tem que 
gravar as coordenadas de 
TODOS os pontos que fazem 
parte da cache com recurso 
a um aparelho com GPS. 

As coordenadas desses 
pontos, sejam virtuais ou fí-
sicos, têm que ser colocadas 
na lista de pontos adicionais 
na página da cache. Os ow-
ners podem optar por es-

conder essas coordenadas 
ou deixá-las visíveis para o 
público, do modo que mais 
convier ao desenrolar da 
aventura que prepararam.

2- Na procura da cache os 
geocachers têm que usar 
o GPS em pelo menos um 
dos pontos (basta um deles, 
sem qualquer obrigação de 
ser no primeiro, num inter-
médio ou no último). E isto 
tem que envolver encontrar 
mesmo uma das etapas da 
cache. Encontrar o local do 
estacionamento ou a porta 

de um edifício para entrar 

não é considerado uso de 

GPS. 

Por outro lado, fazer uma 

projecção de coordenadas 

a partir de uma localização 

específica com um azimute 

e uma distância é aceitável 

enquanto uso de GPS.

O que é o carimbo

Pode ser utilizado qualquer 
objecto que sirva 

para carimbar. Desde uma 
borracha esculpida 

pelo owner com um x-acto 
(cuidado com os dedos), um 
carimbo que saiu nos cereais 
do geocacher mais novo da 
casa, ou até um carimbo 
personalizado feito por en-
comenda.
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From 
GeocachinG hQ

with Love

Existem momentos que 

te fazem parar e pensar 

acerca do que é impor-

tante na vida. Infeliz-

mente, às vezes esses 

momentos surgem de-

vido a algo que acontece 

e que desejavas que não 

tivesse acontecido. Isto 

aconteceu à comunidade 

portuguesa recentemen-

te com a perda de um 

jovem geocacher. Fiquei 

imediatamente impres-

sionada e triste com esta 

perda quando li sobre ela 

através de publicações 

do Facebook. Embora 

pense que não tenha 

tido a oportunidade de 

conhecer o Roberto Cos-

ta, tive a sensação que 

o conhecia. Todos nós 

tivemos.

Ao longo dos anos que 

tenho trabalhado na 

Sede do Geocaching, 

recebemos algumas ve-

zes a notícia de que se 

perdeu um membro na 

comunidade. São notícias 

que nunca são fáceis de 

receber aqui no escritó-

rio. Conhecendo o geoca-

cher ou não, conhecemos 

a sua paixão, conhece-

mos a comunidade a que 

pertence e sabemos que 

a sua perda será sentida. 

Olhando para o perfil do 

Roberto (D3vil) em Geo-

caching.com, denoto um 

tema comum. Ele viveu 

a vida ao máximo. Um 

passeio pela sua galeria 

revela um deslumbrante 

Portugal rural, fotogra-

fia atrás de fotografia. 

Desde as montanhas, 

às águas azul-petróleo, 

agarrando uma Terreno 

5 de uma árvore ou sim-

plesmente a fotografia 

de um belo pôr-do-sol, 

ele captou a essência 

deste jogo. Nós podemos 

encontrar paz sabendo 

que abraçou totalmente 

tudo o que a vida tinha 

para oferecer. Sem o co-

nhecer, posso dizer que 

ele era um aventureiro, 

era um explorador e, não 

tinha medo do próximo 

desafio que encontrava 

pela frente. Suponho que 

não quereria ter vivido de 

outra forma. Todos nós 

temos de ser capaz de 

nos confortarmos em sa-

ber que, através dos seus 

logs, das suas fotografias 

e das experiências par-

tilhadas com aqueles de 

vocês que o conheciam, 

a sua memória continua 

viva em todos nós.

Nós sabemos que, se 

quisermos, o geocaching 

pode desafiar os nossos 

limites físicos e intelec-

tuais e é isso que ado-

ramos neste jogo. Nós 

celebramos as conquis-

tas que nunca pensámos 

ser possíveis. Nós somos 

inspirados por pessoas 

como o Roberto. 

O Geocaching é um jogo 

que une todas as pes-

soas na alegria da desco-

berta. Isso significa que 

também estamos unidos 

na dor quando perdemos 

um dos nossos. Para a 

família do Roberto, ami-

gos e toda a comunidade 

geocacher portuguesa 

– o meu coração e o de 

todos nós aqui na sede 

do Geocaching estão aí 

convosco.

 

Annie Love

- G Love (Lackey)

Tradução por Bruno 

Gomes (Team Marretas)

“O Geocaching é um jogo que une todas 
as pessoas na alegria da descoberta. Isso 
significa que também estamos unidos na 
dor quando perdemos um dos nossos.”



143

Ju
nh

o 
20

15
 - 

ED
IÇ

Ão
 1

5

Açores 2015 Geocoin
g E O C O i N

p O r  T E a m  J O r g E N S E S

GEO
MAG.

O ano de 2015 com certeza 
ficará na história das geo-
coins nacionais.

Esta é a história da geocoin 
Açores 2015 – Ilhas de Bru-
ma, a primeira geocoin aço-
riana totalmente “nacional”.

“… Eles não sabem, nem 
sonham,

que o sonho comanda a vida,

que sempre que um homem 
sonha

o mundo pula e avança

como bola colorida

entre as mãos de uma 
criança…”

In Pedra Filosofal, António 
Gedeão

Um projeto que teve altos e 
baixos, um projeto no qual 
perdi algumas noites, um 
projeto que, em determi-
nados momentos, acreditei 
que estava condenado ao 
fracasso e que finalmente 
vê a luz do dia. 

Corria o ano de 2013 quan-
do comecei a idealizar a pri-
meira geocoin açoriana (sei 
que existe a Compass Rose 
2010, mas não é a mesma 
coisa).

Comecei por pesquisar ele-
mentos caraterísticos de 
cada uma das ilhas: tradi-
ções, costumes, monumen-
tos, paisagens e muito mais 
coisas. Fui contactando 
alguns geocachers aço-
rianos por forma a darem 
o seu contributo. Mas por 
uma ou outra razão, o pro-
jeto foi ficando esquecido e 
rapidamente desapareceu. 
Eis que, após um ano no 
esquecimento, o projeto da 
Açores geocoin ganhou uma 
nova vida.

Decidi, em 2014, realizar o 
primeiro Açores Geoadven-
ture [GC4V0H3]. Era minha 
ideia (e penso que consegui) 
trazer a São Jorge um nú-
mero significativo de geoca-
chers do Continente e dar a 
conhecer esta bela ilha e as 
suas potencialidades, não 
só ao nível do geocaching, 
mas também ao nível das 
atividades radicais.

Durante este grandioso 
evento tive a oportunidade 
de apresentar o meu pro-
jeto da geocoin açoriana a 
alguns dos participantes e 
o apoio foi total. Era este o 
incentivo extra que faltava. 
Aquele empurrão para este 

projeto finalmente sair da 
gaveta e avançar. Não iria 
desistir e este projeto iria 
ser concretizado.

Rapidamente voltei às mi-
nhas pesquisas e decidi 
pedir ajuda à comunidade 
“geocachiana”. Coloquei 
um post no fórum Geopt. 
Lá apresentava o projeto e 
pedia contributos para o de-
sign da geocoin. Como não 
obtive resposta ao meu pe-
dido, decidi entrar em con-
tacto direto com 2 designers 
nacionais. Dois designers 
com provas dadas, dois 
designers que desenharam 
das mais bonitas geocoins 
portuguesas (e do mundo).

Finalmente no dia 14 de 
janeiro de 2015 obtive uma 
resposta.

Este foi o post que deixei no 
fórum:

“…Hoje posso dizer que o 
projeto finalmente irá avan-
çar.

Espero em breve ter notícias 
para vos dar.

Estou muito contente…”

(PS: obtive duas respostas 
que ainda me deram mais 
alento. Obrigado Flora e 

Gustavo).

O designer que se prontifi-
cou a ajudar foi o Rui Almei-
da (Kelux).

Após feitas as devidas apre-
sentações (via facebook) 
começámos a trabalhar com 
afinco na dita geocoin.

Várias ideias surgiram: 
escolher uma ilha e fazer 
uma geocoin (projeto que 
se iria repetir ao longo de 9 
anos), fazer um conjunto de 
9 geocoins, cada uma com o 
formato de uma ilha (contri-
buto de Daniel Oliveira), fa-
zer uma geocoin que repre-
sentasse os Açores, fazer 
um conjunto de 9 geocoins 
que representasse algo em 
comum entre as várias ilhas. 
Esta última opção foi a ideia 
vencedora, por forma a tor-
nar viável o projeto.

E eis que finalmente surge 
a artwork final da Açores 
2015 Geocoin – Ilhas de 
Bruma.

Não irei dizer nomes (por ter 
medo de me esquecer de 
algum), mas gostaríamos de 
agradecer a todos aqueles 
que contribuíram para o su-
cesso deste projeto. A todos 
vós, o nosso muito obrigado.

“Durante este grandioso evento tive 
a oportunidade de apresentar o 

meu projeto da geocoin açoriana a 
alguns dos participantes e o apoio foi 
total. Era este o incentivo extra que 

faltava.”



GEO
MAG.

144

Junho 2015  - EDIÇÃo 15

NOME: Açores 2015 Geo-
coin – Ilhas de Bruma

DATA: Maio de 2015

VERSÕES: Antique Copper

FORMATO: Circular

TAMANHO: 33 mm

QUANTIDADES: 297 
geocoins

DESENHO: Rui Almeida 
(Kelux)

PRODUÇÃO: Lars Domres 
(Geocoinshop)

MENTOR: Pedro Silva 
(teamjorgenses)

ICON PRÓPRIO: Bandeira 
dos Açores

RESERVAS: em lote de 9 
geocoins (uma por cada ilha)

CUSTOS DOS LOTES: 72€

ELEMENTOS DA GEOCOIN 
(FRENTE)

FESTA DO DÍVINO ESPÍRITO 
SANTO

A origem remonta às 
celebrações religiosas rea-
lizadas em Portugal a partir 
do século XIV, nas quais a 
terceira pessoa da Santís-
sima Trindade era festejada 
com banquetes coletivos 
designados de Bodo aos 
Pobres com distribuição de 
comida e esmolas. Tradição 
que ainda se cumpre em 
algumas regiões de Portu-
gal.

Assunto muito abordado 
pelo professor Agostinho 
da Silva. Há referências 
históricas que indicam que 
foi inicialmente instituída 
em 1321, pelo convento 
franciscano de Alenquer, 
sob proteção da Rainha 
Santa Isabel de Portugal e 
Aragão.

A celebração do Divino 
Espírito Santo no planeta 
teve origem na promessa da 

Rainha D. Isabel de Aragão, 
por volta de 1320. A Rainha 
teria prometido ao Divino 
Espírito Santo peregrinar o 
mundo com uma cópia da 
coroa e uma pomba no alto 
da coroa, que é o símbolo 
do Divino Espírito Santo, 
arrecadando donativos em 
benefício da população po-
bre, caso o esposo, o rei D. 
Dinis, fizesse as pazes com 
seu filho legítimo, D. Afonso, 
herdeiro do trono. De 
acordo com os documentos, 
D. Isabel não se conformava 
com o confronto entre pai 
e filho legítimo em vista da 
herança pelo trono, pois era 
desejo do rei que a coroa 
portuguesa passasse, após 
sua morte, para seu filho 
bastardo, Afonso Sanches. 
Diante do conflito, a rainha 
Isabel passou a suplicar 
ao Divino Espírito Santo 
pela paz entre seu esposo 
e seu filho. A interferência 
da rainha teria evitado um 
conflito armado, denomina-
do A Peleja de Alvalade.

Essas celebrações aconte-
ciam cinquenta dias após 
a Páscoa, comemorando o 
dia de Pentecostes, quando 
o Espírito Santo desceu do 
céu sobre a Virgem Maria e 
os apóstolos de Cristo sob 
a forma de línguas como de 
fogo, segundo conta o Novo 
Testamento. Desde seus 
primórdios, os festejos do 
Divino, realizados na época 
das primeiras colheitas 
no calendário agrícola 
do hemisfério norte, são 
marcados pela esperança na 
chegada de uma nova era 
para o mundo dos homens, 
com igualdade, prosperida-
de e abundância para todos.

A devoção ao Divino en-
controu um solo fértil para 
florescer nos territórios 
portugueses, especialmente 
no arquipélago dos Açores. 
De lá, espalhou-se para 

outras áreas colonizadas 
por açorianos, como a Nova 
Inglaterra, nos Estados Uni-
dos da América, e diversas 
partes do Brasil.

OBJETOS SIMBÓLICOS DO 
ESPÍRITO SANTO

A bandeira — a bandeira é 
confecionada em damasco 
vermelho vivo, normal-
mente de dupla face, de 
forma quadrangular, com 
5 palmos de lado (embora 
existam bandeiras maiores 
e menores), sobre o centro 
da qual é bordada em relevo 
uma pomba branca da qual 
irradiam para baixo raios 
de luz em branco e fio de 
prata. A bandeira é colocada 
numa haste em madeira 
com cerca de dois metros 
de comprido, encimada por 
uma pomba em prata ou 
latão. 

ELEMENTOS DA GEOCOIN 
(VERSO)

AS CORES DAS ILHAS DOS 
AÇORES E SUAS ORIGENS 

As ilhas dos Açores, para 
além das suas denomina-
ções oficiais, a cada qual 
foi popularmente atribuída 
uma cor identificativa, 
baseada fundamental-
mente, em características 
peculiares, marcadas pela 
natureza. 

Aqui se apresentam as 
cores das ilhas dos Açores 
e as razões subjacentes às 
mesmas:  

 • Santa Maria (Ilha Ama-
rela): pelas giestas que 
abundavam nas suas 
encostas, com acres-
cento da grande secura 
da vegetação baixa, no 
período do verão; 

 • São Miguel (Ilha Verde): 
pelos vastos prados 
e matas verdes, que 
abundam na ilha;

 • Terceira (Ilha Lilás): pe-
las vistosas latadas de 

glicínias ou lilases;
 • Graciosa (Ilha Branca): 

pela existência de mui-
tas rochas claras de cor 
esbranquiçada;

 • São Jorge (Ilha Cas-
tanha): pela cor das 
rochas da Ponta dos 
Rosais, a primeira que 
se vê na sua aproxima-
ção pelo Oriente;

 • Pico (Ilha Cinzenta): pela 
sua enorme monta-
nha muito despida de 
vegetação, e grande 
exposição das rochas 
vulcânicas a descoberto, 
no litoral;

 • Faial (Ilha Azul): pela 
quantidade de hortên-
sias azuis que ladeiam 
as estradas e as pasta-
gens, e por ser uma ilha, 
desde longa data, muito 
voltada para o mar; 

 • Flores (Ilha Rosa): 
pelas suas exuberantes 
azáleas, que proliferam 
nesta terra abundante 
em água;

 • Corvo (Ilha Preta): pela 
pequenez, traduzida na 
sua visualização como 
um diminuto “ponto 
negro” no horizonte, a 
partir das Flores, e seu 
rendilhado de muros de 
pedra negra.

BRASÃO DE ARMAS DOS 
AÇORES

A descrição completa 
do brasão de armas é a 
seguinte:

 • Escudo: de prata, açor 
estendido de azul, 
bicado, lampassado, 
sancado e armado de 
vermelho, bordadura de 
vermelho, carregado de 
nove estrelas de cinco 
raios de oiro;

 • Elmo: de frente, de oiro, 
forrado de vermelho;

 • Timbre: açor sainte de 
azul, bicado e lampas-
sado de vermelho, car-
regado de nove estrelas 
de cinco raios de oiro;
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 • Paquife: de azul e prata;

 • Suportes: dois toiros 
de negro, coleirados e 
acorrentados de oiro, 
sustendo o da dextra 
um balção da Ordem de 
Cristo, com lança azul, 
ponta e copos de oiro, e 
sustentando o da sinis-
tra um balção vermelho, 
com uma pomba esten-
dida de prata, com lança 
azul, ponta e copos de 
oiro;

 • Divisa: «Antes mor-
rer livres que em paz 
sujeitos».

O açor estendido represen-

ta as ilhas, numericamente 

definidas pelas nove estre-

las de cinco raios de oiro; 

o esmalte (vermelho) da 

bordadura e o metal (oiro) 

dos seus móveis (estrelas) 

são idênticos às cores da 

bordadura do Brasão de 

Portugal. O açor de azul e o 

campo de prata definem as 

cores dos Açores, que são, 

de resto, as que sempre 

foram historicamente 

utilizadas desde o tempo da 

monarquia constitucional.

Os toiros representam a 

histórica batalha da Salga 

de 1582, em que toiros 

(sabe-se hoje que terão 

sido vacas bravas) foram 

soltos em ruas de Angra do 

Heroísmo, na Ilha Terceira, 

contra os invasores es-

panhóis durante a união 

da Coroa de Portugal e da 

Espanha. O arquipélago 

dos Açores, mais concreta-

mente a ilha Terceira, foi o 

último território a resistir a 

essa união e daí resultou a 

expressão «Antes morrer 

livres que em paz sujeitos».

Os dois balções (lanças com 

bandeira) representam a 

Ordem de Cristo, donatária 

dos Açores ao tempo da 

colonização, e o símbolo do 

Espírito Santo (a pomba), 

um dos mais antigos e 

fervorosos cultos da gente 

dos Açores.

Texto / Fotos: Pedro 

(TeamJorgenses)
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