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Editorial
POR GuSTAvO viDAl

E eis-nos chegados ao #2 
da GeoMagazine!

Tal como na carreira de 
qualquer artista, o segundo 
trabalho é sempre a prova 
de fogo. Normalmente no 
primeiro lançamento em-
pregam-se todas as ideias 
de uma vida e é na segunda 
obra que se sente o pulso à 
criatividade e à tenacidade 
do artista. A forma como os 
arranjos são feitos, os pe-
quenos detalhes e a correc-
ção da trajectória, muitas 
vezes são determinantes 
no sucesso ou fracasso da 
carreira do artista.

Não consigo deixar de olhar 
para esta edição #2 como a 
prova de fogo da GeoMaga-
zine. O veredicto final será 
sempre dado por cada um 
dos leitores, mas na condi-
ção de leitor, sinto-me bas-
tante entusiasmado com o 
rumo que a revista está a 

tomar, não só em termos de 
conteúdos, como também 
no cuidado aspecto gráfico.

Nesta edição não posso 
deixar de destacar a belíssi-
ma entrevista de capa com 
o Daniel Oliveira, o pai do 
Earthcaching em Portugal, 
recentemente recrutado 
para revisor das Earthca-
ches na Penísula Ibérica, a 
dar a notícia à GeoMaga-
zine em primeira mão. Os 
amantes da Geologia e do 
Earthcaching não vão que-
rer perder esta magnífica 
entrevista.

Outro dos grandes desta-
ques vai para a entrevista 
com Pedro Regalla, o geo-
cacher pioneiro que colocou 
a primeira geocache físi-
ca de Portugal, e que após 
um interregno de quase 10 
anos, volta ao Geocaching 
a convite da GeoMagazine 
para procurar algumas ca-

ches enquanto faz o relato 
dos primeiros tempos da 
actividade no nosso país. 
Um momento histórico que 
não vão querer perder nes-
ta edição.

Também a não perder neste 
número 2, é o comparativo 
de GPS’r feito aos vários 
equipamentos disponíveis 
no mercado. Um guia fun-
damental para quem pro-
cura o seu primeiro GPS ou 
mesmo para quem está a 
pensar fazer um upgrade ao 
seu equipamento.

Igualmente em Frente a 
Frente, o comparativo entre 
Geocaching no masculino 
vs. Geocaching no femi-
nino, protagonizados por 
Wolfraider e Dakidali, dois 
Geocachers de referência 
em Portugal.

Nesta edição, fica o desafio 
para partirem à descoberta 
dos Açores, da Costa Vicen-

tina e de Angola. Três belís-
simas reportagens onde as 
fotos falam tão ou mais alto 
que as palavras.

Igualmente interessantes 
as crónicas do Gato Maltês, 
do Torgut, e do AFelizardo, 
assim como o artigo sobre 
Geocaching e os Templá-
rios, ou a primeira Geocoin 
portuguesa, a acrescentar 
conteúdo muito interessan-
te a esta edição.

O mês de Abril assinala 
também o aniversário de 
ambos os fórums de Geo-
caching de Portugal. Essa 
data não poderia ser pas-
sada em claro nesta edição, 
pelo que é prestada a me-
recida atenção a cada um 
deles, assim como à própria 
História que escreveram.

Muito mais há a descobrir 
nesta edição a ser consu-
mida com moderação, de-
moradamente.
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Gosto de ti simplesmente 
porque gosto…
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agarrar num GPS e 
partir à descoberta 

de um tesouro, daqueles 
que no final nos estampam 
um largo sorriso no rosto, 
é uma espécie de alimen-
to para o corpo e também 
para a mente.

Falando na primeira pessoa, 
a minha forma de selecionar 
“tupperwares” foi evoluindo 
ao longo do tempo e hoje, 
muitos dos que procurei no 
passado ficariam retidos 
nas malhas mais seletivas 
da minha peneira. 

No início, uma vez que não 
tive um “tutor credenciado” 
para me guiar nos primei-
ros passos, os relatos das 
minhas aventuras eram pe-
quenos e resumidos, sem 
contudo se aproximarem 
da indesejável fronteira dos 
logs de dois caracteres. 

Com o passar do tempo 
apercebi-me de que afinal o 
log, além da partilha da ex-
periência que lhe é inerente, 
também é uma forma de 
deixar a opinião (ainda que 
por vezes subtilmente dis-
farçada) sobre o trabalho de 
quem pacientemente des-
pendeu o seu tempo para 
criar uma fonte de diversão 
para outrem.

Há aproximadamente três 
anos atrás, a GS entendeu, 
e muito bem, na minha opi-
nião, criar os pontos favori-
tos, passando assim a ser 
possível distinguir positiva-
mente as caches com qua-
lidade acima da média. No 
fundo, e de forma simples, 
este é um processo que 
permite complementar o 
log e rapidamente assinalar 
uma geocache que se des-
taque positivamente.

Mas como nada é tão sim-
ples que não possa ser mal-
-entendido, esta forma de 
dizer “Gosto!” não foi bem 
aceite por todos os elemen-
tos da comunidade, e há até 
quem defenda a pés juntos 
que esta opção veio pre-
judicar o geocaching. Esta 
é uma atividade recreativa 
e cada um, desde que não 
interfira com a liberdade do 
próximo, é livre de pensar e 
agir como quiser. 

Na múltipla diversidade de 
opiniões sobre as “estrelas 
Michelin” das geocaches 
gourmet e derivadas, há 
algumas que, para além de 
caricatas, acabam por vi-
tuperar o simples e alegre 
propósito desta funcionali-
dade, e que é simplesmente 
dizer e demonstrar que se 
gosta!

Nós não somos seres ca-
rentes sentimentais ambu-
lantes e todos “funciona-
mos” com ou sem elogios, 
mas estes têm uma capaci-
dade incrível de despertar o 
que há de melhor em quem 
os recebe. O elogio é uma 
das mais poderosas forças 
que contribuem para o bom 
relacionamento humano.

Sempre existiram e exis-
tirão indivíduos com difi-
culdade em expressar os 
seus sentimentos e afetos 
e para esses, uma simples 
combinação de três peque-
nas palavras, tão simples 
como “gosto de ti” é tão im-
possível de articular como 
a fórmula complicada que 
descreva o teorema quân-
tico mais complexo. Daí que 
a sua renitência em tecer 
qualquer encómio a uma 
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geocache merecedora des-
se afago não seja, pois, de 
estranhar.

Quanto aos restantes que, 
numa falsa sovinice servida 
na esverdeada bandeja da 
inveja, optam por fazer fin-
ca-pé e gritar aos sete ven-
tos que não atribuem favo-
ritos, reservo-me dizer que 
estão no pleno direito de 
o não fazer, mas que “tal-
vez não saibam” que quem 
recebe esse tipo de reco-
nhecimento nas geocaches 
que cria não fica mais rico, 
assim como quem os atri-
bui não fica definitivamente 
mais pobre.

Felizmente, do outro lado 
da balança estão os gene-
rosos e felizes bonachei-
rões que não demonstram 
qualquer pejo em agrade-
cer e reconhecer o trabalho 
de quem se empenha para 
proporcionar momentos 

agradáveis, sem esperar 
obter por isso qualquer gé-
nero de benefício.

É claro que ser um “mãos-
-largas” e contribuir posi-
tivamente para um rácio 
elevado de favoritos rece-
bidos numa cache também 
tem as suas desvantagens, 
para a cache entenda-se, 
uma vez que se de um lado 
surgem os “sábios” com-
paradores daquilo que não 
tem comparação, já que não 
existem duas caches iguais, 
do outro surgem os afia-
dos bisturis estatísticos em 
tentativas desenfreadas de 
esventrar, dissecar e desco-
brir a origem de tal valor. 

Se o grande e enorme Blai-
se Pascal, na sua verten-
te filosófica, já descobriu 

a razão para tal há quase 
quatrocentos anos, não en-
tendo porque se continua a 

insistir em encontrar uma 
que não a verdadeira e úni-
ca “O coração tem razões 
que a própria razão desco-
nhece”. Se esta não for su-
ficiente, há uma outra bem 
mais recente, que a voz do 
André Sardet faz questão 
de melodicamente desta-
car – “Gosto de ti simples-
mente porque gosto. E é tão 
bom viver assim.”

Quando gostamos de algo 
porque nos fez sentir bem, 
o melhor mesmo é dizê-lo 
ou simplesmente demons-
trá-lo, independentemente 
da forma escolhida para o 
fazer.

Em 1938 Otto Hahn e Fritz 
Straßmann descobriram a 
fusão nuclear e, quando o 
fizeram, certamente não 
imaginaram a forma como 
iria ser usada sete anos 
mais tarde em Hiroshima e 
Nagasaki. Numa compara-
ção entre esta descoberta 
e a possibilidade de atribuir 
favoritos, a mesma pode 
parecer desproporcional e 
desprovida de razão, mas 
definitivamente não o é! 

Está provado e compro-
vado que a iniquidade não 
provém das descobertas ou 
inovações, mas daquilo que 
a perversidade de algumas 
mentes consegue fazer com 
elas. 

Artur Gomes

- Gato Maltês

Quando gostamos de algo, o 
melhor mesmo é dizê-lo(...)
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 • Partida e chegada – Praia do 
Malhão - Porto das Barcas (V. N. 
Milfontes) 

 • Total do percurso – 7.000 metros 

 • Duração do Percurso – 3 Horas

 • Nível de dificuldade – Médio-Baixo

 • Altitudes
Mínima - 11 metros
Máxima - 50 metros
Média - 30 metros

À DESCOBERTA DE...
À descoberta da Costa Vicentina, com 
uma viagem pelo Milfontes Powertrail. 

Com uma área total de 75000 hectares, o Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina presenteia-nos, entre outras coisas, com 
uma costa rendilhada e repleta de surpresas escondidas, como praias 
desertas, falésias imponentes, ilhotas e rochedos isolados, bem como 
dunas fantásticas por onde caminhar é um verdadeiro prazer.

Entre a Praia do Malhão e o Porto das Barcas (Vila Nova de Milfontes) 
é-nos oferecida a oportunidade de caminhar pelo Caminho dos Pes-
cadores enquanto disfrutamos dessas particularidades ao longo de 
um powertrail não circular de 7 km, composto por 11 caches, cada uma 
perspectiva diferente para oferecer.

Fotografia de Tânia Raposo e comentários de Filipe Nobre
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As dunas são as guardiãs dos nossos passos.

Praias escondidas e inóspitas alternam com as falésias.
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As dunas são as guardiãs dos nossos passos.

Praias escondidas e inóspitas alternam com as falésias. Um cenário propício à conquista e aventura que puxa pelo Indiana Jones que há em nós.
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A Costa Vicentina espera a vossa visita…

As pequenas enseadas guardam segredos que só se revelam diante dos nossos olhos. O Trilho dos Pescadores da Rota Vicentina guia-nos despreocupadamente.
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O Trilho dos Pescadores da Rota Vicentina guia-nos despreocupadamente.
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Os pescadores arriscam-se nas irresistíveis falésias.

A flora selvagem do sudoeste alentejano surpreende-nos a cada passo.

As cores vivas da Primavera acompanham-nos ao longo do trilho.

Uma costa recortada ao longo de km e km, acompanhada por um oceano de prata e paisagens de cortar a respiração que nos fazem ficar parados a contemplar… 
é assim a Costa Vicentina!

Os pequenos portos de pesca escondidos em pequenos recantos revelam-se verdadeiras surpresas para os visitantes.
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Uma costa recortada ao longo de km e km, acompanhada por um oceano de prata e paisagens de cortar a respiração que nos fazem ficar parados a contemplar… 
é assim a Costa Vicentina!

Os pequenos portos de pesca escondidos em pequenos recantos revelam-se verdadeiras surpresas para os visitantes.
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O geocaching, entre outras 
definições, é uma activida-
de frequentemente adjec-
tivada como familiar e uni-
versal, pelo que facilmente 
nos deparamos com geoca-
chers quer do sexo mascu-
lino, quer do sexo feminino. 
Seja no terreno ou nos fó-
runs e redes sociais, cada 
vez mais a comunidade é 
mais heterogénea no que 
concerne ao género daque-
les que a constituem. No 
espírito desta rubrica pro-
curamos novamente colo-
car frente a frente duas vi-

sões da mesma actividade, 
com muitos pontos de liga-
ção entre si, mas separadas 
nesta edição pela diferença 
mais natural e genuína de 
todas, transportando para 
o geocaching aquela que é 
a mais velha das batalhas: a 
guerra dos sexos.

De um lado, Teresa Ribei-
ro dos Santos [Dakidali], 
geocacher desde Maio de 
2007, contando com mais 
de 6000 founds no seu per-
fil, professora de educação 
física, é um dos rostos mais 
(re)conhecidos a nível na-

cional, quando se fala de 
geocaching no feminino.

Frente à Teresa estará An-
tónio Valente [Wolfraider], 
geocacher activo desde Ja-
neiro de 2008, com quase 
8000 founds. Também ele 
professor de educação físi-
ca, é um geocacher conhe-
cido pela comunidade pelo 
seu gosto por caminhadas 
e algumas caches mais ra-
dicais. 

Duas personalidades incon-
fundíveis da comunidade 
geocacher portuguesa, li-

gados pela profissão e pela 
paixão pelo geocaching, que 
fazem parte da lista dos 20 
geocachers com mais  fou-
nds a nível nacional. Duas 
visões sobre as mesmas 
perguntas, demonstrando 
que homens  e mulheres 
nem sempre estão de acor-
do sobre o mesmo assunto, 
mesmo que esse assunto 
seja geocaching! Obrigado 
Teresa e António por terem 
aceitado o desafio! 

Descubra qual deles já de-
sistiu de aceder a uma ca-
che após considerar a situa-
ção demasiado arriscada, e 
qual descobriu o canyoning 
apenas depois de ter feito 
50 anos! Veja as respostas 
de cada um, Frente a Fren-
te!
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Como defines o geoca-
ching: Uma actividade 
substancialmente indi-
vidual ou um desporto 
que deva ser vivido es-
sencialmente em equi-
pa?

Teresa – O geocaching 
para mim é uma activi-
dade, que deve ser vivida 
como cada um se sentir 
melhor. Conheço geoca-
chers que gostam de ca-
char sozinhos e conheço 
outros que só fazem ca-
ches acompanhados. Eu 
tenho dias. Como tenho 
algum tempo livre, mais 
que a maioria das pes-
soas com quem me dou, 
se só fizesse caches so-
zinha não teria feito nem 
metade das caches que 
já fiz. As caches que faço 
sozinha são previamente 

planeadas e escolhidas 
e são diferentes das que 
faço acompanhada. Para 
mim fazer caches sozi-
nha é um desafio e até 
me ajuda um pouco a co-
nhecer melhor, saber até 
onde sou capaz de ir, ou 
não ir. Considero o geo-
caching uma actividade 
para ser praticada dos 7 
aos 77 como se costuma 
dizer.

António – Eu pratico esta 
actividade das duas ma-
neiras. Para mim o geo-
caching tanto me dá gozo 
em grupo como sozinho. 
Em grupo é mais anima-
do, até porque, quando 
acontece, tenho andado 
sempre em excelentes 
companhias. Se o grupo 
for demasiado grande 
perde-se parte do prazer 

da descoberta. Sozinho, 
tem a vantagem de ser 
feito ao meu ritmo, pa-
rar quando me apetece. 
Tem a desvantagem de, 
nas caches mais bem es-
condidas, não haver mais 
cabeças a pensar.

Cada vez mais se fala 
na competitividade no 
seio da comunidade de 
geocaching. Perante 
rankings, números e pó-
dios, defendes a velha 
máxima “não interessa 
ganhar, o que é importa é 
participar!”?

Teresa – O importante é 
as pessoas serem felizes 
e sentirem-se bem com o 
que fazem e como o fa-
zem. A vida é uma cons-
tante competição, desde 

que seja de uma maneira 
saudável, correta, res-
ponsável e com respeito 
por nós e pelo próximo, 
não me incomodam os 
rankings, prémios GPS e 
concursos, sejam eles do 
que forem.

António – Já passei por 
uma fase em que me 
preocupei com os ran-
kings, ainda que sempre 
tivesse traçado objecti-
vos para mim próprio e 
nunca a pensar em quem 
poderia ultrapassar. Há 
cerca de dois anos mu-
dei de perspectiva. De tal 
forma que nem sei qual 
a minha posição no ran-
king, nem quero saber.

A actividade física é 
claramente uma das 
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componentes do geo-
caching. É a que mais te 
atrai ou existem outras 
razões que te levem a 
praticar esta actividade?

Teresa – Como já dis-
se várias vezes, o geo-
caching para mim é um 
passatempo, ocupação 
dos meus tempos livres 
de forma saudável, é um 
desafio às minhas capa-
cidades físicas, intelec-
tuais e emocionais. É o 
prazer de conhecer novos 
lugares e novas pessoas.

António –Claro que os 
desafios físicos que al-
gumas caches proporcio-
nam são uma motivação. 
No entanto, como já não 
sou propriamente um jo-
vem, devo ter algumas 
cautelas adicionais. Mas 
nada me impediu de me 
estrear no canyoning já 
cinquentão. Claro que às 
vezes ainda corro riscos 
realizando percursos de 
vários Kms sozinho.

Mudemos agora de as-
sunto: O geocaching é 
uma actividade para 
“homens de barba rija” 
ou torna-se mais difícil 
se não pudermos con-
tar com a paciência e 
perspicácia femininas? 
Achas que no geoca-
ching faz diferença ser 
homem ou mulher?

Teresa – Faz sempre di-
ferença ser homem ou 
mulher, porque somos 
diferentes, física, emo-
cional e socialmente.

Fisicamente os homens 
são por norma mais for-
tes que as mulheres. Têm 
uma envergadura maior, 
são mais altos, mais 
ágeis até mais tarde. 
Nós, as mulheres, decidi-
mos mais rápido e quase 
sempre melhor e somos 
mais práticas. Deixamos 
sempre pensar que eles 
é que decidiram, que fa-
zem falta... É tudo uma 
questão de inteligência.

António – O geocaching 
destina-se a ambos os 

sexos. Na minha opinião 
são perfeitamente com-
plementares e são am-
bos uma mais-valia. 

Já estiveste nalguma ca-
che em que tenhas sen-
tido que terias mais faci-
lidade em lhe aceder se 
fosses do sexo oposto?

Teresa – Sim, sem dú-
vida. Há caches que es-
tão muito altas e só com 
perspicácia, astúcia, per-
sistência e inteligência 
conseguimos superar a 
falta de altura, força ou 
envergadura masculina. 
Quando eles estão, dei-
xamos que brilhem para 
se sentirem importantes. 
No entanto, se eles não 
estão, desenrascamo-
nos.

António – As únicas ca-
ches que me ofereceram 
dificuldade eram aquelas 
com buracos onde a mi-
nha mão não cabia. Não 
tem a ver com sexo.

Se olharmos para as es-
tatísticas, vemos que 
os tops estão conquis-
tados, na sua grande 
maioria, por homens. 
Para ti, qual é a razão 
para que os elementos 
nacionais com mais ca-
ches encontrados sejam, 
na sua grande maioria, 
do sexo masculino?

Teresa – Esta é uma 
pergunta um pouco ma-
chista... Claro que estão 
à frente. Não tratam dos 
filhos, dos pais, não co-
zinham, não tratam da 
casa, não têm afazeres 
fora do emprego, por isso 
têm mais tempo livro 
para as caches.

António – Provavelmen-
te haverá mais propen-
são por parte do sexo 
masculino, aliada a maior 
disponibilidade de tem-
po.

Olhando para caches 
com terreno mais arris-
cado, é frequente verifi-
carmos que as suas visi-
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tas são, na sua maioria, 
de geocachers no mas-
culino! Por que conside-
ras que isto acontece? 
Coragem masculina ou 
bom senso feminino?

Teresa – Não sei se será 
mesmo assim. Conheço 
geocachers femininas 
que encostam muitos 
geocachers masculinos a 
um canto.

António – Talvez o bom 
senso feminino, e tam-
bém porque os represen-
tantes do sexo masculino 
gostam dos desafios com 
algum risco.

Qual foi a cache fisica-
mente mais desgastante 
que já fizeste?

Teresa – Já fiz várias, 
mas há uma que me vem 
sempre à memória, “TF-
04 O Eremita”. Não sei 
se por ter sido no meu 1º 
ano de geocaching, com 
um grupo de gente bem 
mais nova, despachada, 

ou se a abordagem à ca-
che foi pelo lado errado, 
mas que me lembre foi a 
única cache em que tive 
que me sentar e disse 
que estava esgotada, no 
meu limite, e precisava 
de descansar.

António – Foram três 
os momentos de maior 
desgaste. Em primeiro o 
SaltaDouro - MG08, pois 
foi necessário realizar 
um percurso de canyo-
ning; em segundo lugar o 
Tremelgo das Alturas; em 
terceiro o PR7 Nas Es-
carpas da Mizarela.

Alguma vez desististe de 
procurar uma cache, de-
pois de ponderar o “Obs-
táculo” e achar mais ra-
zoável não arriscar?

Teresa – Sim, que me 
lembre, uma vez. A ca-
chada durou mais que o 
tempo previsto, estáva-
mos no meio do mato, 
estava a anoitecer, a ficar 

sem pilhas, não tínhamos 
lanternas e não fazíamos 
ideia onde estávamos. 
Resolvemos desistir e re-
gressar ao carro.

António – Por enquanto 
ainda não, pois nessas 
caches mais difíceis há 
sempre entreajuda e tra-
balho de equipa.

Como concilias as tuas 
responsabilidades de 
pai/mãe com o geoca-
ching?

Teresa – Os meus filhos 
já são crescidos e in-
dependentes. Estudam 
fora, portanto tenho todo 
o tempo do mundo, uma 
vez que vivo sozinha sou 
dona do meu tempo. 
Sempre que vêm a casa 
ou estamos de férias 
juntos e com o resto da 
família tento conciliar as 
coisas de uma maneira 
equilibrada. 

António – Felizmente os 
meus filhos já são gran-

des e às vezes também 
me acompanham.

Se nunca tivesses co-
nhecido o geocaching, 
provavelmente terias 
outro hobby. Qual seria?

Teresa – Neste momen-
to tenho o geocaching e 
mais recentemente o In-
gress, que me distraem 
e ocupam o meu tempo 
livre. Se não existissem 
estes dois, certamen-
te seria outro ou outros 
dentro do mesmo géne-
ro, que conciliem as no-
vas tecnologias, o sair de 
casa, o ar livre,  conhecer 
novos lugares e novas 
pessoas.

António – Continuaria 
a realizar percursos pe-
destres e escalada, como 
faço actualmente.

Bruno Gomes
– Team Marretas
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Ricardo Ribeiro

Por aí, por esse 
mundo fora
A imensa emoção de um achamento sem segunda 
oportunidade.

Como é que se perde uma manhã 
quase inteira a vasculhar um descam-
pado urbano sem interesse nenhum 
quando se dispõe de apenas dois dias 
para se explorar Yerevan, a capital 
da exótica Arménia? Pois é, sucede 
quando é naquele canto obscuro de 
uma cidade notável que se encontra 
a única geocache do país (hoje, três 
anos volvidos, já há cerca de vinte).

Na véspera, boas-noites dadas aos 
meus anfitriões – um casal de norte-
-americanos estabelecido há alguns 
anos naquela cidade – deixei-me fi-
car mais algum tempo, estudando os 
mapas. Sabia que tinha que deitar a 
unha àquela cache. Tinha mesmo! 
Era a única, e nunca me tinha sucedi-
do passar por um país sem registar a 
visita com um “smiley” amarelo. Por 
sorte, a casa onde estava a ficar, já 
numa área marginal, não ficava longe 
das coordenadas indicadas. Na rea-
lidade, uma caminhada de cerca de 
dois quilómetros  parecia ser o sufi-
ciente para me levar ao ponto zero. 
Até aí, perfeito. As más notícias é que  

os logs anteriores falavam de muito 
lixo, de cobras e dificuldade em detec-
tar a caixinha. 

Do que quer que fosse que estivesse 
à espera, fui optimista. Os dois quiló-
metros transformaram-se em quatro 
ou cinco, com voltas e mais voltas im-
postas por vedações e vias rápidas. E, 
uma vez no local, foi o desespero. As 
imediações pareciam uma lixeira. As 
cobras não as vi, mas de cada vez que 
verificava um buraco, era um enorme 
arrepio, até porque as que por ali vi-
vem são venenosas o suficiente para 
despachar um tipo. Passou-se mais 
de uma hora naquilo. Vira pedra, re-
mexe numa pilha de latas. Dá a volta 
ao rochedo, enfrenta a moita de espi-
nhos. O desespero crescia à medida 
que o tempo avançava. E então suce-
deu, a melhor sensação que o geoca-
cher conhece... Enrolado num saco de 
plástico imundo, num local onde já ti-
nha rondado uma mão cheia de vezes, 
o contentor foi detectado.  Mas, des-
ta vez, aquele estertor de vitória que 
todos conhecemos veio ampliado até 

ao infinito. Afinal posso dizer: “estive 
na Arménia e encontrei uma cache!”. 
Aquela bandeirinha feita de laranja, 
azul e amarelo vai aparecer nas esta-
tísticas da minha página, e a zona do 
mapa que corresponde ao país terá 
direito a ser sombreada.

Não sei se com vocês se passa o mes-
mo, mas de cada vez que encontro a 
primeira cache num país novo, sinto 
algo especial. Mesmo quando sei que 
encontrarei uma mão cheia delas sem 
dificuldade, aquela que abre o ciclo 
tem sempre um sabor especial. Mas 
quando sei que vou ter apenas uma 
ou duas oportunidade, ai é que há um 
turbilhão de emoções. 

Para além da Arménia, existem mais 
quatro países onde encontrei ape-
nas uma cache: Georgia, São Tomé e 
Princípe, Marrocos e Macedónia. Mas 
também na Síria e na Moldávia as 
coisas não foram fáceis, com apenas 
dois achamentos em cada uma des-
sas nações.
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Na Georgia já sabia que, sem uma via-
tura ao meu dispôr, apenas dispunha 
de duas hipóteses, ambas na capital, 
Tiblissi. A primeira correu mal. Não 
encontrei. Foi por isso com ansiedade 
que arrastei o meu companheiro de 
viagem para a pesquisa de uma se-
gunda cache, localizada no terreno do 
hotel Sheraton. Tudo acabou em bem. 
A expectativa extinguiu-se assim que 
chegámos ao local porque a detectei 
de imediato. Uns dias mais tarde o 
nosso anfitrião tirou o dia para nos 
mostrar as regiões inóspitas do país e 
passámos a duzentos metros de uma 
cache. O tempo ia contado, e já sacia-
do com o achamento urbano deixei-a 
passar sem sequer dizer nada aos 
meus amigos. 

 A situação em São Tomé e Princípe 
foi estranhamente tranquila: como 
falhar uma earthcache? Quando vi-
sitei a ilha existia apenas uma cache 
física, localizada no ilhéu das Pom-
bas, colocada descaradamente sobre 
a linha do Equador. Tentei lá ir, mas 
quando soube que o trajecto de bar-

co custaria 22 euros, coloquei a ideia 
de lado. Nunca paguei mais do que 5 
euros para aceder a uma cache e fe-
lizmente havia a oportunidade de re-
gistar a visita na earthcache da Boca 
do Inferno. O local, a meio caminho 
entre a cidade de São Tomé a a pon-
ta sudoeste da ilha, tem uma lenda 
curiosa: dizem as gentes locais que o 
proprietário da roça Águaizé, ali mes-
mo ao lado, era tão ruim que podia 
atravessar o Inferno sem nada recear. 
Segundo a tradição, quando desejava 
viajar até à sua terra natal, metia-se 
com o seu cavalo pelo canal rochoso 
que o oceano flagela constantemente 
e saia já em Portugal.

Em Marrocos a situação resolveu-se 
repondo uma microcache desapareci-
da que existia junto às ruínas roma-
nas de Volubilis. Visitei Fez, Meknes e 
a cidade santa de Moulay Idriss, mas 
em nenhuma destas localidades exis-
tiam caches. Já em Macedónia o fou-
nd apareceu sem grandes problemas. 
Passei apenas um par de dias em 
Skopje, que na altura contava com um 

par de caches problemáticas que não 
cheguei a tentar. Mas o meu anfitrião 
acompanhou-me ao fabuloso des-
filadeiro de Matka, nos arredores da 
capital macedónia, e juntos encontrá-
mos o que procurava, num dia muito 
bem passado.

Na Síria encontrei duas caches mas 
podia facilmente ter saído do país 
sem nenhum achamento. Na capital, 
Damasco, onde passei três dias, não 
existe nenhuma. Nem em Aleppo, 
para onde me desloquei de seguida, 
pensando visitar a imensa cidade ro-
mana de Palmyra e encontrar ai pelo 
menos uma das duas caches coloca-
das nas ruínas. Mas deparei-me com 
um imprevisto de monta: a inexistên-
cia de ligações entre Aleppo e Palmy-
ra! Quem observar um mapa do país 
compreenderá o absurdo que isto é e 
porque é que nem sequer me ocorreu 
que pudesse vir a ser um problema: 
Aleppo é a segunda cidade do país e 
Palmyra está-lhe bem próximo. Mas 
não. Apenas de Damasco se pode 
atingir aquele ponto incontornável 
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para qualquer visitante. A coisa aca-
bou por se resolver a contento. Pe-
rante a minha promessa de com-
parecer no Domingo seguinte à sua 
festa de aniversário, o meu brilhante 
anfitrião desdobrou-se em contactos 
e acabou por encontrar um taxista 
que a troco de 150 euros se dispu-
nha a me levar ao Krak des Cheva-
liers (que é provavelmente o castelo 
medieval mais bem preservado do 
mundo), às “cidades perdidas” e, por 
fim, a Palmyra, com regresso no dia 
seguinte a Aleppo. Custou um pouco 
a decidir. Afinal aquele dinheiro era 
um bom rombo no orçamento, mas 
por outro lado, a perspectiva de po-
der visitar de uma só assentada três 
dos cinco pontos fundamentais à Sí-
ria acabou por falar mais alto.

A jornada acabou por ser gloriosa, 
diria mesmo perfeita. E, em Palmyra, 
lá me aguardavam as duas caches, 
encontradas às primeiras horas da 
manhã, com o sol ainda muito baixo 
e sem vivalma nas imediações. 

 A Moldávia foi também um caso a 
assinalar. Porque dizendo as esta-
tísticas que lá encontrei duas caches, 
apenas uma apareceu naquele país. 
E porquê? Porque marcada a pas-
sagem com um found em Chisinau 
– tão simples que no mesmo local 
encontrei não um, não dois, mas três 
containers -  acabei por me decidir a 
ir ao complicado território da Trans-
nistria (os que seguem o meu blog 
em http://cruzamundos.wordpress.
com lembrar-se-ão da história de 
Masha de Tiraspol). E lá encontrei 
outra cache, num país que o é sem 
o ser, logo, sem existência nas esta-
tísticas. À falta de melhor solução o 
que quer que se passe na Transnis-
tria é considerado como ocorrido na 
Moldávia.

E, no fim de contas, alguma vez su-
cedeu cruzar uma fronteira com uma 
sensação de mãos a abanar? Bem, 
sim e não. Ironicamente aconteceu 
num país que não o é por inteiro: o 
Kosovo. Reconhecido como nação 

soberana pelos EUA e quase todo o 
mundo ocidental, não ganhou ain-
da esse estatuto perante as Nações 
Unidas. E talvez por isso a Grounds-
peak o considere parte integrante da 
Sérvia.  Uma aberração, consideran-
do que a realidade é outra desde há 
muitos anos. E de facto passei por 
Pristina e Prizren sem encontrar o 
que procurava. Na realidade, apenas 
na capital do Kosovo seria suposto 
haver uma cache. Fui ao local. Era 
um parquezinho urbano. Procurei até 
à exaustão, mas tudo estava contra 
mim: a dica era vaga, nos últimos 
tempos os logs eram todos de DNF, 
a precisão do GPS era péssima e es-
tava rodeado de muggles. Era a úni-
ca hipótese e falhei. As outras caches 
existentes na região encontravam-
se no interior de áreas reservadas, 
colocadas por militares da NATO em 
serviço naquele território.

Ricardo Ribeiro

�Torgut

Caches referidas neste artigo:

 • Armenia 
Ararat from Yerevan - GC1EJDQ

 • Georgia 
First Georgian Cache - GC21ZJ4

 • Kosovo 
1st Cache of Prishtina – City 
Park - GC31GGQ

 • Macedónia 
Canyon Matka - GL6KYM9X

 • Marrocos 
VOLUBILIS ( MAROCCO ) - M7 - 
GC1ZBYP

 • Moldávia 
First Cache in Moldova - GC-
T1QN 
First cache in Transnistria - GC-
2QEY2

 • São Tomé e Principe 
Hell’s Mouth / Boca do In-
ferno - GC1YHA4

 • Síria 
Bel Shamin - GC20797 
Zenobia’s Reward - GC15MTE



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

Nova Compass Rose Geocoin 2012
Kalahari
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templários
Os Templários incitam em nós o gosto pelo 
segredo e misticismo por trás dos mistérios 
do mundo, tal como o geocaching 
um pouco acerca dos 
Templários

Decorria a última década do séc. XII, 

a primeira cruzada tinha sido um su-

cesso, e abriu as portas aos peregri-

nos europeus para visitar os locais 

sagrados do cristianismo. Um grupo 

de nove cavaleiros, liderado por Hu-

gues de Payens, ofereceu-se para 

proteger os caminhos que atravessa-

vam a Europa até Jerusalém. 

Durante nove longos anos viveram 
solitariamente no Monte do Tem-
plo, onde ficara outrora o Templo de 
Salomão, que hoje em dia é cerca-
do por um pequeno trail de caches 
(GC39BGF). Os seus costumes não 
eram maioritariamente aceites pela 
população, o que tornou difícil a re-
cruta de novos membros, alguns di-
zem que propositadamente, para que 
não fossem reveladas as verdadeiras 
intenções da sua estadia naquele lo-
cal. Foi neste espaço de tempo que o 
mistério se adensou. Rumores diziam 

que estariam a escavar em busca do 
imenso tesouro do rei Salomão, que 
se dizia conter várias relíquias, tal 
como a Arca da Aliança, a Lança do 
Destino e a mais mediática, o Santo 
Graal.

A verdade é que após todos estes 
anos, estes nove homens saíram 
do seu refúgio e foi criada a “Regra 
da Ordem”, espécie de guidelines da 
altura. Novos membros chegaram, 
e como a regra proibia que os cava-
leiros tivessem qualquer posse, to-
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templários
Os Templários incitam em nós o gosto pelo 
segredo e misticismo por trás dos mistérios 
do mundo, tal como o geocaching 

das as propriedades e riquezas eram 
entregues à ordem, que receberia o 
nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros 
do Templo de Salomão de Jerusalém, 
ou simplesmente Templários. 

Rapidamente aumentaram em núme-
ro, tornando-se nos primeiros ban-
queiros. Os peregrinos entregavam 
as suas riquezas na sua terra de ori-
gem, em troca de um documento (à 
semelhança dos cheques atuais) e, ao 
chegarem à terra santa, receberiam o 
seu dinheiro. Obviamente, uma gran-

de percentagem nunca chegaria a 

Jerusalém, pois o caminho era longo 

e cheio de perigos, acabando por en-

cher os cofres da ordem, tornando os 

Templários mais ricos do que qual-

quer rei na Europa.

Durante 180 anos viveram desta for-

ma, travando dezenas de batalhas, e 

mantendo um papel extremamente 

importante na história. Vários países, 

tal como Portugal, pagaram a cava-

leiros Templários com propriedades 

para ajudar nas suas conquistas. 

Todo este poder levou a que o rei de 

França, Filipe IV, e o Papa Clemente 

V, numa Sexta-feira, 13 de Outubro 

de 1307 (dai a tradição de ser um dia 

de azar), mandar aprisionar todos os 

Templários com a acusação de cor-

rupção e de realização de rituais pa-

gãos. Muitos acabariam queimados 

na fogueira. Obviamente, o interesse 

do rei seria apenas recuperar o poder 

que a coroa francesa e o Vaticano ou-

trora haviam tido e que estava agora 

nas mãos dos cavaleiros Templários.

A ordem perdeu o apoio da popula-

ção, sendo extinta em 1312. Deixa-

ram para trás uma importante he-

rança cultural e patrimonial, mas o 

que os tornou famosos, foram todos 

os mistérios e lendas que os rodea-

vam. As mais conhecidas seriam a da 

sua retirada de Jerusalém com as re-

líquias do cristianismo, perdendo-se 

o seu paradeiro para sempre. Muito 

se especula sobre os locais onde ha-

viam escondido tal tesouro, estando 

entre eles a vila francesa de Rennes-

-le-Château, Rosselyn, na Escócia 

(GC18JPG) ou mesmo o Convento de 

Cristo em Portugal (GC14FT6).

Geocaching e os Tem-
plários
O geocaching nasceu em 2001, 700 
anos após a queda dos Cavaleiros 
Templários, e enquanto alguns pro-
curam caches por todo o mundo, ou-
tros escavam terrenos em busca do 
fantástico tesouro deixado pelos po-
bres cavaleiros do templo. Em Portu-
gal podemos dar de caras com alguns 
desses tesouros, tal como o “Santo 
Graal” do paulohercules (GC17XVG), 
ou mesmo o grande segredo da or-
dem, no “Porto’s Templar Secret” 
de Silvana & Mightyreek (GC29J16), 
e visitar alguns dos mais famosos 
castelos e propriedades templárias 
sobreviventes, tal como os castelos 
do Almourol (GC9F38), Pombal (GC-
2QP4M) ou Celorico da Beira (GC31R-
WC) entre outros.

Três eventos em Portugal levaram 
geocachers a visitar a cidade tem-
plária de Tomar, e a descobrir alguns 
dos segredos desta antiga ordem 
militar. O primeiro, “09-09-09 Tem-
plar Event” (GC1X42Y), que até teve 
direito à sua própria Geocoin, segui-
do do “10-10-10 a Templar Event” 
(GC2F5J7) ambos do ftomar, com 
um belo número total de aproxima-
damente 40 geocachers e amigos. O 
último até à data, em Novembro pas-
sado, contou com um grupo de 30 
geocachers e amigos da cidade, para 
descobrir o “I Geo Tour Convento de 
Cristo” de alves89 (GC3XKTR), onde 
foram revelados os segredos dos 
Templários, neste monumento que é 
património da humanidade e último 
reduto da ordem em todo o mun-
do. Vários mistérios e lendas foram 
revelados em todos estes eventos, 
e muitos outros ficaram guardados 
para próximas visitas.



GEO
MAG.

28

ABRIL 2013 - EDIÇÃO 2

Em 2007 foi lançada uma das geo-
coins com mais sucesso e edições em 
todo o mundo, a Templar Geocoin. O 
seu sucesso foi tão grande que terá 
sido contrafeita por diversas vezes. A 
geocoin tem numa das suas faces um 
escudo Templário, a divisa da ordem 
e o nome da mesma em latim. Na ou-
tra face encontra-se o selo da ordem 
militar dos Templários, com os dois 
cavaleiros num simples cavalo, pas-
sível de várias interpretações, sendo 
a mais generalizada a da dualidade 
da ordem: em cima do mesmo cavalo 
apesar de um único homem, encon-

tram-se sempre duas personalida-
des, a religiosa e a militar. Em 2011 
esta geocoin foi renovada, substi-
tuindo-se na nova versão o escudo 
Templário por uma cena com vários 
cavaleiros a preparar-se para a bata-
lha. Também há que falar do trackab-
le criado para celebrar o evento “09-
09-09 Templar Event” do ftomar, em 
que as cores vão buscar inspiração 
aos símbolos da ordem do templo. 

Os Templários incitam em nós o gos-
to pelo segredo e misticismo por trás 
dos mistérios do mundo, tal como 
o geocaching arrasta todos nós por 

montes e vales à procura de outros 
tesouros, e outros segredos, seja um 
belo local, uma grande aventura, um 
container mais elaborado, uma bela 
fotografia ou até mesmo a compa-
nhia de amigos. Somos cavaleiros de 
outros tempos e de outras batalhas, 
as nossas armas são um GPSr, um 
par de botas e muita imaginação. Só 
nos falta ser uma verdadeira irman-
dade, com todos a seguir os mesmos 
ideais!

Sérgio Alves

- alves89
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 • Bombas pneumáticas de duplo 
diafragma para produtos corro-
sivos, abrasivos e viscosos

 • Bombas centrífugas autoferran-
tes para águas carregadas

 • Bombas centrífugas normaliza-
das para aplicações industriais 
e águas salgadas

 • Bombas doseadoras para trata-
mentos de águas

 • Bombas submersíveis para 
águas limpas ou carregadas

 • Bombas de rotor helicoidal para 
produtos viscosos

 • Bombas de carretos para pro-
dutos extremamente viscosos 
ou voláteis

 • Motobombas para protecção 
civil, agricultura e construção

 • Sistemas e acessórios
 • Peças multi-marcas
 • Motores eléctricos
 • Manutenção preventiva e cura-

tiva

Bombas e equipamentos de bombagem:

Iberpump Unipessoal Ldª
Rua Heróis da Guerra Peninsular, nº10, 2º
2600-152 Vila Franca de Xira

Website: http://www.iberpump.pt
Telemóvel: 910 530 550

Email: geral@iberpump.pt
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Eleger os Açores como des-
tino turístico é um excelente 
investimento: o arquipélago 
proporciona um vasto leque 
de escolhas ao visitante, 
concentrando, no mesmo 
espaço uma grande varie-
dade de opções. A intenção 
de quem se desloca a estas 
ilhas pode ser apreciar a 
cultura, a gastronomia e as 
tradições; pode ser admirar 
a bonita paisagem, as vistas 
fenomenais e os locais ain-
da bastante resguardados, 
pode ser explorar a natureza 
ou observar aspetos geoló-
gicos, a fauna e a flora; pode 
ser praticar várias atividades 
desportivas, destacando-se 
as relacionadas com o mar; 
pode ser interpretar a his-
tória e analisar a evolução 
dos costumes. Ou podem 

ser todos os benefícios em 
conjunto.

O objetivo do visitante pode 
consistir em descansar, fo-
tografar, passear, percorrer 
trilhos, ver baleias e gol-
finhos, fazer mergulho ou 
pesca submarina, conhe-
cer os locais, fazer praia. O 
propósito de quem se dirige 
aos Açores dita uma seleção 
dentro das várias possibili-
dades. 

Há alguns anos, além dos 
aspetos já mencionados, os 
Açores começaram a ofere-
cer também a oportunidade 
de praticar geocaching. Esta 
atividade tem tido um cres-
cimento significativo nos úl-
timos 2 anos nas várias ilhas 
e atrai já bastantes visitan-
tes. Este crescimento de-
ve-se à natural divulgação 

e expansão do Geocaching 
e à ação de uma comunida-
de empenhada em elabo-
rar caches atraentes e que 
promovam locais de forma 
conscienciosa.

 E o que torna o Geocaching 
nos Açores tão apelativo? A 
resposta a esta questão re-
side em vários factores.  

As ilhas, pelas suas cara-
terísticas naturais e beleza 
própria, proporcionam mui-
tos locais que constituem 
autênticas maravilhas que 
merecem ser visitadas. Des-
cobrir algumas das caches 
dos Açores é descobrir, si-
multaneamente, um sítio 
especial.

O meio, no geral, é mais 
tranquilo, mais isolado, per-
mitindo mais tempo e espa-

ço para desfrutar da cache e 
do local. 

As qualidades naturais do 
arquipélago, os seus aspe-
tos geológicos, tornam-no 
num meio bastante favo-
rável para a realização de 
Earthcaches pertinentes, 
que promovem uma efetiva 
aquisição de conhecimentos 
de forma pratica e motiva-
dora.

Num mesmo espaço, ou 
seja, num raio de poucos 
quilómetros, é possível des-
cobrir uma grande varieda-
de de caches. Atendendo às 
dimensões das várias ilhas, 
pode-se agendar uma visita 
de poucos dias e conseguir 
fazer um considerável nú-
mero de caches, dada a pro-
ximidade dos vários locais. 

À descoberta do...
Arquipélago dos Açores

Por Nuno Fonseca (netuseraz)
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Quando o objetivo se limita 
a um determinado tipo de 
caches, o factor quantida-
de já não se aplica: ao op-
tar por caches de aventura, 
que implicam um trajeto e 
uma deslocação mais de-

morados, o tempo é gerido 
de outra forma. Nestas cir-
cunstâncias, descobrem-se 
caches que valem, essen-
cialmente, pelo processo de 
lá chegar, exigem o percur-
so de um trilho ou outra ati-

vidade física. Embora numa 
curta visita aos Açores só 
se disponha de tempo para 
descobrir apenas algumas 
caches desta forma, a sa-
tisfação pode ser maior, 
pois tornam-se experiên-

cias muito enriquecedoras: 
combinam Geocaching, 
paisagem, natureza, vistas, 
atividade física, fotografia e 
o que mais se quiser adicio-
nar. Depende, sempre, das 
intenções de cada um.  

A variedade das caches 
aplica-se à tipologia (cache 
tradicional, earthcache, let-
terbox híbrida, multicache, 
etc.), ao tamanho e à apre-
sentação. Mais uma vez, o 
gosto pessoal comanda a 
escolha que pode ser ape-
nas um tipo de cache ou to-
das as caches de uma área. 

Para quem aprecia a singu-
laridade do contentor, pode 
contar com várias caches 
que constituem pequenas 
obras de arte, escondidas 
nos mais variados espaços. 
A criatividade centra-se no 
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contentor ou no engenho 
para dissimular ou desco-
brir a cache, resultando em 
algo muito agradável de en-
contrar. 

 A cache está, muitas ve-
zes, associada a alguma 
atividade desportiva como 
escalada, caiaque, mergu-
lho, percursos pedestres ou 

trilhos não marcados. Esta 
associação da procura da 
cache com atividade física 
motiva os mais aventurei-
ros. No caso dos percursos 
pedestres, convêm acres-
centar que constituem uma 
atividade só por si apelativa 
para muitos visitantes e, 
quando aliados ao Geoca-

ching, ainda se tornam uma 

escolha mais interessante.

Existem ainda caches liga-

das a aspetos que reme-

tem para o conhecimento 

da cultura local, da história, 

das tradições. São caches 

que acrescentam mais co-

nhecimento, mais experiên-

cia, além do simples prazer 
de descobrir o contentor. 

Outra qualidade do Geoca-
ching nos Açores é o facto 
de conjugar esta atividade 
com outra das inúmeras 
passíveis de realizar nas 
ilhas. Consoante o objetivo, 
pode-se procurar o arqui-
pélago apenas para fazer 
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Geocaching, pois existe va-
riedade suficiente para ocu-
par todos os dias da visita. 
No entanto, aproveitar para 
realizar outras atividades é 
uma forma de rentabilizar 
o tempo e tirar o máximo 
partido da deslocação a 
um local. Quando se viaja 
acompanhado, as pessoas 
podem ter interesses varia-
dos e, assim, diversificando 
as atividades do dia é mais 
fácil atender aos gostos de 

cada um. Por exemplo, uma 
família com filhos pode 
descobrir um certo número 
de caches já selecionadas e 
aproveitar ainda a praia, a 
observação de golfinhos ou 
outro aspeto que agrade às 
crianças.  

Pode considerar-se a visi-
ta aos Açores um projeto 
acessível, pois as ilhas dis-
põem de uma grande varie-
dade de infra-estruturas e 

soluções para todos os or-
çamentos.  

Ficam apresentados alguns 
factores que contribuem 
para a imagem que o Geo-
caching nos Açores começa 
a ter fora do arquipélago. 
Responsáveis por essa ima-
gem são as caraterísticas 
peculiares das ilhas e uma 
comunidade que se empe-
nha em realizar um trabalho 
cuidado e atrativo. Muitos 

dos espaços onde estão in-
seridas as caches são locais 
frágeis que exigem atenção 
e respeito. Todas as regras 
e linhas orientadoras do 
Geocaching devem ser ob-
servadas, sendo dada maior 
atenção a áreas mais vul-
neráveis. Os tesouros ar-
queológicos e as espécies 
endémicas dos Açores são 
exemplos de estruturas a 
ter em consideração es-
pecial quando surgem no 
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percurso da descoberta da 
cache.

Quem decide eleger este 
arquipélago como desti-
no para Geocaching, deve 
realizar alguma investiga-
ção prévia. Pesquisar o que 
existe e selecionar o que 
mais se adapta ao perfil e 
intenções de cada um vai 
contribuir para o sucesso 
da expedição. Consultar o 
mapa, escolher o que mais 
agrada e planear o que se 

pretende fazer. Em princí-
pio, este é o procedimento 
que normalmente se faz 
antes de partir na busca 
de uma cache. Aqui, esta 
preparação torna-se mais 
pertinente dada a grande 
diversidade, sendo um pla-
no bem estruturado uma 
forma de organizar e ren-
tabilizar o tempo. Mas mais 
importante de tudo, fazer a 
seleção do que se pretende 
ver e fazer contribui para ir 

aos sítios certos, aqueles 
que serão mesmo signifi-
cativos, de acordo com as 
qualidades de cada um.   

A internet fornece quase 
toda a informação sobre 
os aspetos logísticos que 
serão necessários para a 
deslocação e possíveis ati-
vidades paralelas ao Geoca-
ching passíveis de realizar. 
A consulta das caches exis-
tentes em cada ilha, a in-
formação contida nas suas 

listings, os comentários de 
outros e algumas fotos po-
dem apoiar as decisões na 
seleção das caches que se 
pretende descobrir.

  Depois, é deixar surpreen-
der-se!

  

Nuno Fonseca 

- netuseraz
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ACEDE A MAIS CONTEÚDOS INTERACTIVOS!
INSTALA A APP EM GET.LAYAR.COM
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Entrevista de Carreira

daniel oliveira
Daniel Oliveira é certamente um dos nomes mais 
respeitados e acarinhados do Geocaching em Portugal. 
Reconhecido como o “Pai do Earthcaching” no nosso país, 
iniciou em 2004 um percurso consistente no Geocaching, 
pautado por grandes amizades, uma postura exemplar 
e uma constante partilha de conhecimentos. Geólogo de 
profissão, o Daniel é um homem de paixões e de valores 
simples, que o aproximam com naturalidade do meio 
ambiente e do ser humano.
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É fácil encontrar o Daniel a 
trilhar a Costa do Guincho 
de bicicleta numa manhã 
soalheira, ou a exercitar 
o seu olhar de fotógrafo 
amador numa qualquer ar-
riba escarpada. “Observar, 
Compreender, Transmitir” 
são os traços mais vinca-
dos da sua personalidade 
generosa e altruísta. Por 
tudo o que deu ao Earthca-
ching nos últimos 7 anos, 
o Daniel Oliveira assumiu 
recentemente o cargo de 
Earthcache Reviewer para 
a Península Ibérica, a con-
vite da Groundspeak. Um 
pequeno passo para o ho-
mem, um salto gigantesco 
para a nossa comunidade!

Flora Carsoso – Daniel, co-
mecemos pelo princípio…

Nasceste em Moçambique, 
a tua esposa é sul-africana, 
África é o teu berço. Que 
memórias guardas de Áfri-
ca e que ligação manténs 
com esse continente?

Daniel Oliveira – Correcção. 
A minha esposa é Portu-
guesa. Apenas calhou nas-
cer na África do Sul. África 
é um continente com uma 
personalidade própria, 
aberta, por vezes sombria 
e um tanto misteriosa. Áfri-
ca são planícies a perder de 
vista, montanhas com vida, 
animais fantásticos, plan-
tas exóticas e espinhosas. 
É ainda onde os pores-do-
sol são mais laranjas, mais 
encarnados, mais intensos 
e mais espectaculares. São 
essas algumas das memó-
rias que guardo de África e 

aonde ainda tenho a família 
mais chegada. 

F.C. – O idioma Inglês faz 
parte do teu quotidiano. Na 
tua vida profissional, nú-
cleo familiar e até nos teus 
registos do Geocaching. O 
que te levou a adotar a lín-
gua inglesa como forma de 
expressão?

D.O. – Simplesmente por 
uma questão de facilitismo. 
Ainda penso em Inglês. O 
Inglês continua a abrir por-
tas profissionais e será com 
certeza a língua universal 
daqui a uns anos.

F.C. – Como nasceu o teu 
fascínio pela Geologia? Ob-
servar o planeta e analisar 
os seus recursos minerais, 
foi uma aprendizagem ou 
uma vocação?

D.O. – Creio que foi uma 
aprendizagem. Nunca fui 
muito pessoa para ficar 
preso dentro de um gabi-
nete embora agora passe 
grande parte do tempo a fa-
zer investigação. Mas, tive a 
sorte de estar no país certo 
à hora certa e junto a uma 
escola de geologia econó-
mica considerada uma das 
melhores do mundo. Aliás 
o fascínio com a geologia 
económica foi tão grande 
e forte que ingressei para 
um Bacharelato e 16 anos 
depois saí com um Douto-
ramento.

F.C. – Se não fosses geólo-
go, sentes que poderias ter 
abraçado outra profissão? 
Deixaste alguma paixão 
para trás no campo profis-
sional?

Ao fim destes anos todos já 
olho criticamente para tudo. 
Fotografo mentalmente, meço 
e analiso automaticamente 
tudo em segundos.
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D.O. – Acreditem ou não, 
mas a minha primeira esco-
lha tinha sido para seguir o 
campo da optometria. 

F.C. – Em que medida é que 
os teus conhecimentos so-
bre Geologia influenciam 
o teu olhar no quotidiano, 
sobre aquilo que te rodeia? 
Observas, analisas e procu-
ras explicações para todos 
os fenómenos que o teu 
olhar deteta?

D.O. – Todos nós olhamos 
mas não vemos. Ao fim 
destes anos todos já olho 
criticamente para tudo. Fo-
tografo mentalmente, meço 
e analiso automaticamente 
tudo em segundos. Ainda 
há uns dias fomos a Fátima 
e visitámos a nova cate-
dral e enquanto os outros 
olhavam para cima, olhava 
eu para o chão a identifi-
car fósseis nas chapas de 
calcários provenientes do 
Maciço Calcário Estreme-
nho. Uma paisagem bonita 
deixou de ser para mim um 
mistério. Estou logo à pro-
cura do porque é que está 
assim e aqueles que já me 
acompanharam nas saídas, 
já sabem que de vez em 
quando lá vem mais uma 
explicação geológica.

F.C. – Tens uma aptidão 
especial, um género de 
“dom”, para explicar fenó-
menos complexos numa 
linguagem clara, simples e 
acessível a todos. Este ta-
lento requer treino? Ao lon-
go da tua carreira, alguma 
vez lecionaste?

D.O. – Sempre tive um pa-
vor de professores. Não por 
aquilo que eles não sabiam 
mas sim por aquilo que não 
sabiam transmitir. Sempre 
fui contra as explicações 

muito complexas. Também 
as faço nos meios próprios 
mas para quê confundir 
uma data de gente quando 
se pode explicar de forma 
simples e clara?

Nunca leccionei efecti-
vamente mas de vez em 
quando lá me pedem para 
dar uma aula aqui e ali.

F.C. – Descobriste o Geo-
caching em 2004 graças 
ao teu colega de profis-
são e amigo, Paulo Henri-
ques (Bargão Henriques). 
Foi o início de uma grande 
aventura… Na altura, ficas-
te com o sentimento que 
esta atividade iria ocupar 
os teus tempos livres por 
muitos e bons anos?

D.O. – Nunca encarei o geo-
caching como um trabalho 
mas sim como uma for-
ma de escape e de conhe-
cimento. Não o faço por 
obrigação mas sim pela 
aventura e desde que me 
proporcione prazer, conti-
nuarei a fazê-lo.

F.C. – No início e durante 
alguns meses, as tuas ho-
ras de almoço ganharam 
contornos menos conven-
cionais! Para quem nunca 
ouviu falar do Lunchtime 
Gang (haverá alguém?), 

quem é essa equipa e que 
peripécias recordas dessas 
míticas horas de almoço?

D.O. – O Lunchtime Gang 
era eu junto com o Paulo 
Henriques. Muitas esca-
padelas demos nós à hora 
de almoço. De Alfragide ao 
Meco num abrir e fechar de 
olhos para uma cache nova, 
ou a Cabeço de Montachi-
que ou até mais longe. Era 
conforme iam saindo. Claro 
que ocasionalmente a equi-
pa do gang era alargada 
aos “malucos” do costume: 
BT, Rasa, VSérgio, MTrevas, 
Prodrive, 2Cotas e outros.

F.C. – O Lunchtime Gang 
não foi apenas uma equipa 
entusiasta dos primórdios 
do Geocaching em Portu-
gal! Foram também pio-
neiros em várias vertentes, 
a começar pela produção 
de Geocoins. O Daniel e o 
Paulo foram os mentores 
da primeira Geocoin de de-
senho e conceção integral-
mente nacional, a “Portu-
gal 2006”. Em que contexto 
nasceu a ideia de produzir 
esta Geocoin?

D.O. – A geocoin de Portu-
gal 2006 tem uma história 
simples. Na altura da fe-
bre das geocoins quis fazer 

uma coin de Portugal. Nes-
sa altura tinha surgido uma 
da Escócia e uma da Amé-
rica (muita feia com uma 
águia). Havia muito poucas 
pessoas a fabricar as geo-
coins e finalmente demos 
com um Inglês de nome 
Alex Latham que serviu de 
intermediário ao fabrico da 
moeda. Pedimos ao Fer-
nando dos playmobil para a 
desenhar e depois de algu-
ma auscultação à comuni-
dade optou-se por um de-
senho parecido com aquele 
que está na moeda hoje. 

Quando a moeda era para 
ser fabricada havia um dos 
lados que tinha o símbolo 
da Groundspeak e existia 
uma regra que não era pos-
sível utilizar o símbolo com 
alterações (neste caso não 
tinha os quadros coloridos).
Por iniciativa própria o Alex 
alterou o desenho colocan-
do um globo e mandou fa-
zer duas versões da moeda. 
Uma em ouro (LE) e a de 
prata e basicamente foi isto 
a história da moeda.

F.C. – Mais tarde, em 2007, 
o Lunchtime Gang dava iní-
cio à produção da primeira 
Geocoin temática alusiva a 
um Team, “The Lunchtime 
Gang Geocoin”! Os “bone-
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cos” da Geocoin são cari-
caturas particularmente 
engraçadas, e um deles até 
está meio descalço... Po-
des levantar um pouco o 
véu sobre o desenho desta 
geomoeda e o seu signifi-
cado? 

D.O. – Eu sempre gozei com 
o Paulo que o boneco mais 
bonito era eu mas optámos 
por bonecos nada parecidos 
connosco para simbolizar 
as duas personagens. Os 
bonecos foram retirados 
da clipart da Corel e ligeira-
mente alterados. 

O significado da moeda foi 
simplesmente para ser a 
primeira em Portugal. Te-
nho imenso orgulho naquilo 
que o Lunchtime Gang fez e 
significou (talvez ainda sig-
nifique) nos parâmetros do 
Geocaching nacional. Não 
fomos à lua, mas estivemos 
lá perto com certeza.

F.C. – O Daniel e o Paulo 
também abriram em Por-
tugal as portas a uma nova 
vertente do Geocaching: o 
Earthcaching, um conceito 
que vingou e que defini-
tivamente reúne hoje em 
dia inúmeros entusiastas. 
Publicar a primeira Earth-
cache em Portugal, sobre a 
temática das Minas de São 
Domingos, foi um desafio?

D.O. – Não. A primeira até 
era para ser no Parque da 
Pedra, logo ali ao lado do 
serviço. Na altura o projecto 
conjunto foi discutido com o 
Paulo mas ele hesitou por-
que as EC’s eram ainda coi-
sa desconhecida. Por esse 
facto, e pelo facto que na 
altura estávamos a estudar 
as acumulações antropogé-
nicas de materiais ricos em 
Au, optei por criar eu uma 

EC ali. E parece que esse 
acto se tornou algo viral e 
deu com que este tipo de 
caches se propagassem por 
Portugal fora.

F.C. – Quais são para ti os 
elementos imprescindí-
veis à elaboração de uma 
Earthcache de qualidade? 
Como elaboras as tuas Ear-
thcaches e que regras e fi-
losofia impões a ti mesmo, 
no momento da criação?

D.O. – A primeira regra é 
muito simples: Não sabes, 
não faças! Vejo isto em tan-
tas EC’s aqui e no estran-
geiro que foram criadas por 
quem não sabe que mete 
medo. O Google e a Wiki-
pedia podem “saber tudo” 
mas isso não é tudo. A bus-
ca de um novo ícone para o 
“profile” faz com que sejam 
criadas EC’s por quem não 
sabe nada sobre certo as-
sunto e isso nota-se à dis-
tância.

A segunda regra também é 
simples: Não compliques! 
Se o fenómeno geológico é 
difícil de entender ou difícil 
de visualizar, ou difícil de 
explicar, esquece. Não vais 
conseguir que um leigo vá 
ao local da cache e aprenda 
seja o que for.

A terceira: Vai com calma, 
estuda o local bem antes de 
escolher o tema e ponto de 
GZ. Escolher o melhor local 
para abordar o tema da EC 
é fundamental. Não vale a 
pena copiar temas de ca-
ches que estão por perto – 
serve para quê? 

F.C. – Consideras-te um 
geocacher crítico e exigen-
te, nas Caches e Earthca-
ches que procuras? És se-
letivo nesse aspeto?

D.O. – Sim e não. Sou críti-
co quando leio a página. Há 
páginas que me cativam 
logo e o tópico interessa, ou 
seja, é desconhecido para 
mim. Há outras, que abor-
dam tópicos que conheço 
melhor mas mesmo as-
sim é uma aventura e uma 
oportunidade de incremen-
tar o conhecimento. 

Se fosse crítico, exigente e 
selectivo tinha apenas uma 
dúzia encontrada e essa 
não é a forma de abordar 
as EC’s. Vejo todas as que 
encontrei até agora como 
aventuras geológicas pau-
tadas por bons momentos 
e novo conhecimento.

F.C. – Em 2009 recebeste 
um convite bastante singu-

lar! Integraste uma comis-
são de seis Earthcachers 
com uma tarefa muito de-
licada em mãos: analisar 
as Earthcaches publicadas 
e compilar as 10 melhores 
no mundo inteiro. Como 
encaraste esta tarefa e 
como foi desenvolvido este 
trabalho?

D.O. – Essa tarefa não foi só 
minha. Fomos 6 geocachers 
que na altura pegaram em 
cerca de 900 caches cada 
e as avaliaram utilizando 
uma série de parâmetros. 
Os resultados foram envia-
dos para o GeoAware que 
os compilou e produziu uma 
lista de “vencedores” finais.

F.C. – Em resultado desse 
trabalho, duas Earthca-
ches portuguesas passa-
ram a figurar na lista das 
10 melhores do Mundo 
(Cruziana [Penha Garcia] 
GC13D90 do Bargão Hen-
riques e Cutouts - DP/
EC35  GC1K80T de Daniel 
Oliveira, na Costa do Guin-
cho). Por outro lado, outra 
Earthcache da tua autoria 
também foi distinguida, 
Olivine (Mg,Fe)2SiO4 - DP/
EC38 GC1M15H, no Hawaii. 
Consideras que foi um re-
sultado positivo para o Ear-
thcaching português?

D.O. – Foi muito positivo e 
uma surpresa completa. 
Gostei bastante que a Cru-
ziana tivesse recebido esse 
destaque só pelo facto que 
não fui eu que a avaliei e 
que tenha sido da autoria 
do meu parceiro do Gang.

F.C. – Em 2011 em resul-
tado de uma iniciativa le-
vada a cabo pelo Portal 
de Geocaching e Aventura 
Geopt.org, o teu nome pas-
sou a figurar na lista dos 
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10 Geocachers que mais 
contribuíram para o desen-
volvimento do Geocaching 
em Portugal, na década de 
2001 a 2010. Como rece-
beste esta homenagem e 
esta demonstração de re-
conhecimento por parte da 
comunidade?

D.O. – Gostei. Não sei se foi 
pelo facto de ter contribuído 
para o GC nacional ou por 
andar cá há mais tempo. 
Se contribuí para melhorar 
alguma coisa foi incons-
cientemente. Nunca foi com 
objectivo de alcançar algum 
prémio ou reconhecimento.   

F.C. – Manifestaste algu-
mas vezes, de forma crítica 
e com uma argumentação 
sustentada, o teu descon-
forto e desagrado com o 
processo de revisão de 
Earthcaches. Do teu ponto 
de vista, o que poderia ser 
melhorado nessa vertente?

D.O. – Sou um chato nesse 
aspecto. A minha princi-
pal crítica tem sido sempre 
a falta de entendimento 
entre o “Cache Owner” e 
o “Revisor”. Quando duas 
pessoas falam uma língua 
diferente não há maneira 
de fazer entender os dife-
rentes pontos de vista. Se 
um fala geologia, o outro 
tem de falar a mesma coi-
sa. A minha crítica tem sido 

sempre pelo facto de não 
haver esta ligação directa 
e também pelas respostas 
automáticas que recebia 
quando questionava certos 
aspectos sobre uma cache 
em particular. Foi isto que 
me levou a abrandar mui-
to na submissão de novas 
EC’s.

F.C. – Em Fevereiro de 2013 
a Groundspeak reformulou 
a sua equipa de revisão de 
Earthcaches, e assumiste o 
cargo de Earthcache Revie-
wer para a Península Ibé-
rica. O que te levou a acei-
tar este convite, e em que 
aspetos estás empenhado 
em elevar o Earthcaching 
Ibérico para um patamar de 
excelência?

D.O. – Para já, ainda estou 
pasmado por me quererem 
na equipa. No meio de tan-
ta queixa e troca de mails, 
alguns dos quais com um 
pH bastante baixo, ainda 
quiseram que integrasse a 
equipa. Tenho que admitir 
que me receberam de bra-
ços abertos e isso foi algo 
reconfortante.

O meu empenho no Ear-
thCaching sempre foi um 
de poder transmitir e in-
crementar o conhecimento 
portanto a minha postura 
em relação às novas EC’s 
será certamente baseada 

nesses valores adicionado 
ao rigor que as próprias re-
gras impõem. 

F.C. – No contexto profis-
sional passas muito tempo 
fora de Portugal, já visitas-
te inúmeros países. Tentas 
praticar Geocaching duran-
te essas viagens? Existem 
lugares ou caches / Earth-
caches que te marcaram 
particularmente pela posi-
tiva, além-fronteiras?

D.O. – É verdade. Pelo fac-
to daquilo que faço tenho 
obrigatoriamente de me 
deslocar algumas vezes ao 
estrangeiro. No entanto as 
minhas viagens são res-
tringidas a um local com um 
horizonte temporal muito 
restrito – tipo comando: 
uma missão a certo pon-
to; in and out em 72 horas. 
Posso dizer que o geoca-
ching é o meu escape das 
obrigações profissionais e 
quando estou fora uso o 
geocaching para me levar a 
pontos diferentes das cida-
des onde me encontro. 

Normalmente gosto de to-
das as caches que faço no 
estrangeiro. São sempre 
novidade porque cada ci-
dade tem a sua filosofia de 
esconder caches. Existem 
algumas que ficaram cá 
marcadas mas seriam mui-
tas para enumerar aqui.

F.C. – Habituaste a comu-
nidade a celebrar, de dois 
em dois anos, o Earthca-
ching Day num evento da 
tua autoria. É um prazer 
para ti preparar este even-
to e partilhar o teu gosto 
pelo Earthcaching com os 
geocachers portugueses? 
Podemos contar com uma 
edição em 2013?

D.O. – Estou em falha em re-
lação a 2012. Acontece que 
tinha um desses eventos na 
manga mas obrigações pro-
fissionais levaram-me para 
fora do país e não tive tem-
po para preparar a devida 
documentação. 

Talvez haja um evento em 
2013. Tenho que ver se há 
tempo para criação de um 
documento escrito de su-
porte à visita de campo. 
Para já não prometo nada.

F.C. – Tudo o que brilha é 
ouro, Daniel? 

Não. A pirite também brilha, 
a calcopirite também. A úni-
ca coisa que posso acres-
centar é que o dinheiro fala 
mas o ouro canta.

Muito obrigada por tudo, 
Daniel Oliveira.

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão



Muito se tem escrito e falado sobre 
encontros e desencontros entre for-
ças Policiais e geocachers. Acontece 
que o tema é sempre abordado do 
ponto de vista de geocacher.

Depois de ter lido o excelente artigo 
do Torgut no número passado, dou 
comigo a pensar no seguinte:

E já alguém parou para pensar qual o 
ponto de vista do outro lado da ques-
tão?

Tentem colocar-se na pele de um 
agente de autoridade que nunca ouviu 
falar de geocaching e que, às tantas 
da noite, é chamado a um local onde 
andam uns indivíduos com movimen-
tos suspeitos, a procurar algo. Ao che-
gar ao local, os tais indivíduos dizem-
lhe que procuram um tupperware ou 
algo semelhante com a ajuda de GPS, 
que se trata de um jogo, uma espécie 
de caça ao tesouro. Para quem pas-
sa o dia-a-dia a ouvir as mais mira-
bolantes desculpas para tudo e mais 
alguma coisa, esta não passa de mais 
uma, não sendo sequer das mais ela-
boradas, pelo que a ideia pode não ser 
muito bem compreendida.

E diga-se de passagem que isto de 
pessoas jovens – e menos jovens 
também – andarem por aí a procurar 

tupperwares soa assim a algo estra-
nho, pelo que é bem provável que o 
agente possa ficar desconfiado com 
essa desculpa.

Nesta fase já devem ter percebido que 
eu estou dos dois lados do mesmo 
problema.

Não fossem os encontros e desen-
contros entre agentes da autoridade 
e geocachers ou geocaches, e o mais 
certo era ainda hoje não conhecer o 
jogo.

Foi dessa forma que se deu a minha 
entrada neste mundo do geocaching: 
andava eu no meu serviço de patru-
lhamento quando sou abordado por 
uma senhora que há vários dias ob-
servava movimentos suspeitos junto 
de uma floreira em frente ao seu salão 
de cabeleireira. Pela descrição que me 
fez, assentava que nem uma luva no 
que me tinha contado dias antes um 
amigo (também ele colega de profis-
são) sobre um jogo chamado geoca-
ching, e ao qual na altura nem tinha 
ligado muito.

Sem saber muito bem o que fazer, até 
porque podia ser algo que nada tives-
se a ver com o geocaching, esperei que 
ninguém estivesse a ver para lá ir bus-
car o artefacto. Sem saber que esta 

era a técnica usada pelos geocachers, 
para mim era apenas uma forma de 
não andar por ali fardado a fazer tam-
bém eu figuras suspeitas. Felizmente, 
as suspeitas confirmaram-se. Trata-
va-se da geocache GC24455. Aquilo 
ficou-me de tal maneira entranhado 
que passados poucos dias era mais 
um dos indivíduos com movimentos 
suspeitos por esse país fora, tendo 
sido inclusive também já abordado 
por agentes de autoridade, e deixado 
para mais tarde outras caches devido 
à presença deles.

Desde essa data, aconteceram histó-
rias envolvendo autoridades e geoca-
chers que davam para encher uma re-
vista, não só comigo mas com outros 
colegas que vão sabendo onde estão 
as caches e começam a conhecer os 
movimentos dos geocachers, e por 
esta zona (V. N. Barquinha), dando até 
algumas ajudas.

Relato aqui uma, que se passou no dia 
7-3-2011, na cache CG23TXB. Esta-
va eu e mais alguns colegas a come-
çar uma operação Stop, com um frio 
de rachar, quando uma chamada 112 
nos fez deslocar para junto da linha 
do comboio, para onde cerca de meia 
hora antes um casal se tinha desloca-

SENHOR POlÍCiA
o que acontece quando os agentes da 
autoridade são chamados a um local onde 
andam uns indivíduos com movimentos 
suspeitos?
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do,  deixando o carro junto da estrada 

nacional. O caso foi levado muito a se-

rio, até porque na semana anterior ti-

nha ocorrido bem perto daquele local 

um suicídio em condições semelhan-

tes, e estas coisas muitas vezes acon-

tecem por contágio. Se, por um lado, 

abandonar a operação era bom, já a 

possibilidade de tratar de um ou dois 

suicídios, já que se tratava de um ca-

sal, não era nada agradável. A possi-

bilidade de vir a encontrar cadáveres, 

ainda por cima na linha do comboio, 

para quem já passou por isto anterior-

mente, prepara-nos para o pior.

Ao chegar ao local, confesso que nem 

me lembrei da cache, já que a abor-

dagem mais lógica é feita quase 200 

metros mais á frente, e quando já su-

bia a barreira preparado para o pior, 

eis que, do meio da escuridão, surge 

o tal casal, com frontais colocados. 

Fez-se, então, luz sobre o que por ali 

faziam.

Ao vê-los com um ar um pouco atra-

palhado, a tentar dizer o que se pas-

sava, lá lhes expliquei que sabia bem 

o que por ali faziam. Estivemos por ali 

mais um pouco à conversa, safando-

me assim da operação Stop onde, di-

ga-se de passagem, não me apetecia 

nada estar.

Outra situação caricata, esta numa 

cache minha – GC3VH9G. Deixei um 

container num local durante 15 dias 

para ver qual a reação ao mesmo (pro-

cedimento que faço habitualmente). 

Como tudo parecia bem com o mes-

mo, resolvi que estava na altura de o 

lançar. Só que, nesse dia, sou confron-

tado com denúncias de uma plantação 

de vários pés de cannabis próximo do 

container.

E agora? O que fazer?

Sabendo á partida que iria ser mon-

tada uma apertada vigilância no local, 

fiquei com um grande dilema entre 

mãos. Lanço a cache e divirto-me à 

brava com os caçadores de FTFs me-

tidos em problemas – é que aquela 

malta lá escondida no meio do mato, 

horas e horas a fio, não ia certamen-

te brincar em serviço e os primeiros 

que aparecessem iam ter muitas ex-

plicações para dar – ou espero que o 

suspeito seja apanhado em flagrante 

e lanço então a cache?

Optei pela segunda hipótese, penso eu 

que em boa hora, até porque demorou 

poucos dias até ser apanhado o crimi-

noso e evitei certamente alguns sus-

tos. É que para um geocacher, andar 

a procurar algo e ser surpreendido por 

uma série de indivíduos fortemente 

armados, e alguns com mau aspeto, 

não deve ser nada agradável.

Mas que deu para andar uns dias 

preocupado com a situação, bem isso 

deu.

Como conselho digo o seguinte: se 

forem abordados, sejam sempre edu-

cados, explicando o jogo, mostrando 

os GPS, os TBs, os itens para troca, 

stashnote, o endereço do geocaching.

com, enfim, tudo o que tenha a ver 

com o jogo e que possa tornar a histó-

ria credível. Se possível, o container: o 

que procuram, ou outro que já tenham 

encontrado por perto, ou ainda algum 

que tragam convosco. Mostrem-se 

disponíveis, deixando inclusive con-

tactos para dar mais alguma explica-

ção sobre o assunto.

Assim, as vossas desculpas vão pare-

cer muito mais credíveis.

Sei que pode parecer estranho, não 

estar a fazer nada de errado e ter de 

dar tanta explicação, mas nunca se 

esqueçam que existem sempre mui-

to mais muggles a espreitar do que 

pensamos, que também eles contam 

histórias que não tem a ver com a rea-

lidade do que ali se passa, pelo que á 

partida tudo ali é suspeito. E, acima 

de tudo, nunca se esqueçam que des-

culpas estranhas estão os agentes 

policiais fartos de ouvir, pelo que esta 

poderá ser apenas mais uma.

António Felizardo

- afelizardo
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Nunca se esqueçam que existem sempre muito mais 
muggles a espreitar do que pensamos...
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além Fronteiras
Um postal de Angola

África é um Continente 
com muito potencial. To-
davia não pode nunca ser 
encarado sob o ponto de 
vista de um europeu, mas 
quanto a isso já lá irei. An-
gola foi o país que me aco-
lheu nesta minha aventura 
africana. Apesar de estar 
por cá há pouco mais de 2 
meses, aceitei o convite da 
GeoMag de contar a minha 
curta experiência africana. 
Prometo desde já, e caso 
a oportunidade surja, um 

dia mais tarde desenvolver 
com mais eloquência al-
gumas das ideias pessoais 
que aqui vou abordar. 

O primeiro impacto que 
África proporciona marca 
a nossa maneira de viver 
neste continente: ou se 
gosta ou não se gosta. No 
meu caso, fiquei apaixona-
do por esta terra assim que 
o primeiro oxigénio africano 
entrou na minha corrente 
sanguínea. Respirar este ar 

e absorver o cheiro de Áfri-
ca é uma experiência muito 
pessoal e indescritível, pelo 
menos para mim. Quem 
chega a este país tem de 
estar mentalmente prepa-
rado para nunca encarar a 
vida deste povo à luz dos 
padrões europeus. Se não o 
fazemos desta forma, o que 
vamos querer é regressar 
no primeiro avião ao con-
forto da vida europeia. Esta 
é uma realidade absoluta 
da qual tomamos cons-

ciência assim que termina 
a fase do “turista” e assim 
que de facto começamos 
de algum modo a sentir a 
integração na sociedade 
local. No meu caso, Angola 
surpreende todos os dias, 
umas vezes positivamen-
te, outras negativamente. 
As diferenças culturais são 
muitas, apesar de se en-
contrar pontos comuns de-
vidos ao passado histórico 
entre os angolanos e os 
portugueses. É engraçado 



GEO
MAG.

45

AB
RI

L 
20

13
 - 

ED
IÇ

ÃO
 2

além Fronteiras
Um postal de Angola

de papás(4), têm ainda muitas liga-
ções sentimentais com a época do 
colonialismo, com o que dai resulta 
de bom e de mau. Muitas vezes te-
nho dificuldades em entender estas 
diferenças, mas parando e equacio-
nando o passado recente deste povo, 
acabo por entender algumas delas. O 
que mais me surpreendeu nesta ain-
da curta estadia foi a relação que os 
angolanos têm com o lixo, ou melhor 
a total despreocupação em relação a 
um verdadeiro caso de saúde púbica. 
Para o angolano, todo o espaço que 
não esteja dentro de quatro paredes é 
um caixote do lixo. Nas zonas perifé-
ricas de Luanda, em concreto nos vá-
rios musseques(5) que rodeiam e que 
acabam por se estender a algumas 
zonas da cidade, o amontoar de lixo é 
um facto que me deixa triste e me faz 
verdadeiramente confusão, já para 
não falar na falta de qualquer tipo de 
saneamento que não sejam as valas, 
quase sempre com água putrefacta, 
que atravessam estes bairros. Este é 
um dos preços que Luanda paga pelo 
aumento exponencial da sua popula-
ção na altura da guerra civil. O povo 
do interior, para fugir à guerra, refu-
giou-se nestes bairros e sujeitou-se 
a viver nestas condições, humana-
mente pouco aceitáveis. Décadas 
serão necessárias para melhorar as 
condições de vida destas pessoas. 
Quero acreditar que um dia será pos-
sível, mas muitas delas não estarão 
cá para ver, uma vez que a esperança 
de vida, apesar de estar a aumentar, 
ronda em média os 48 anos. 

Um outro aspecto que me surpreen-
deu negativamente neste povo da 
capital e subúrbios foi o facto de pou-
co se querer trabalhar. O importante 
é arranjar uma qualquer alternativa 
para ganhar dinheiro para o dia em 
curso. Depois, amanhã, logo se ar-
ranja outra solução para obter alguns 
dólares ou kwanzas. 

O resultado desta atitude é a proli-
feração de gente a vender nas ruas. 

Vendem de tudo, e quando digo de 
tudo é mesmo tudo o que se pode 
imaginar. Já encontrei “putos” a ven-
derem sofás entre duas faixas de 
uma via rápida, num local onde nos 
obrigam a abrandar a marcha auto-
móvel, de forma a conseguirem ofe-
recer os “seus” produtos. Tudo aquilo 
que é necessário e aquilo que não é 
necessário conseguimos comprar na 
rua. O mais comum que se encontra 
à venda por todas as esquinas, pas-
seios, beiras de estrada, separadores 
centrais, são bebidas e comida. Sei 
que nós, os expatriados, como nos 
chamam aqui, não devemos comer 
nem beber nada que não seja higie-
nicamente controlado, mas devo aqui 
confessar que há poucos dias não re-
sisti em provar uma magoga(6) que 
uma simpática mamã(7) me ofereceu 
a troco de 150 kwanzas, e que pre-
parou ali mesmo, no passeio, com 
toda a poeira existente no ar. Devo 
dizer que aquela magoga, que não é 
mais nem menos que uma sandes de 
pão, frango, repolho e maionese, es-
tava verdadeiramente deliciosa. Não 
sei se irei algum dia voltar a arriscar 
comer uma iguaria destas e nestas 
condições, mas como disse anterior-
mente, a verdade é que não resisti, é 
que estes pequenos pecados são o 
sal da vida. 

Uma vez constatado que em Luanda 
pouca ou nenhuma vontade existe em 
trabalhar, quem opta por trabalhar – 
felizmente muitos o fazem – a verda-
de é que a lentidão com que produz 
algo é confrangedora. Acho mesmo 
que o angolano só tem pressa numa 
única coisa: no trânsito. Eis algo que 
todos julgam fazer bem: conduzir. A 
verdade é que admiro a destreza com 
que o fazem e a forma como miracu-
losamente se evitam muitos aciden-
tes. Constatei que para um europeu, 
conduzir em Angola é um desafio 
enorme, como já referi há uns tempos 
num blogue que tenho a felicidade de 
poder partilhar com o mundo. Aqui só 

constatar que os nomes próprios dos 
angolanos são familiares ao comum 
dos portugueses: em todo o lado exis-
te uma Maria e um Manuel, e isso co-
loca um sorriso nos nossos lábios. A 
simpatia deste povo é incrível: estão 
sempre disponíveis para ajudar, muitas 
vezes a troco de uma gasosa(1). Bem, 
a verdade é que na capital, Luanda, a 
simpatia não se faz sentir assim tanto. 
Aliás, os “putos”(2) são oportunistas e 
preferem ver os “pulas”(3) fora do país. 
Já a minha geração e a anterior faz-nos 
sentir praticamente em casa. Os mais 
velhos, carinhosamente chamados 
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se respeitam dois sinais: o 
trânsito proibido e o senti-
do proibido. Nem mesmo a 
maioria das indicações dos 
polícias são tidas em conta 
por quem anda no trânsito, 
e a verdade é que nós, euro-
peus, muito facilmente nos 
habituamos a esta situação: 
ou começamos a agir como 
um qualquer condutor lo-
cal, ou o melhor é arranjar 
um motorista. No meu caso, 
optei por me aventurar ao 
volante neste caos que é 
circular de automóvel em 
Luanda. A saber, e ao dia de 
hoje, tem corrido bem. 

Este tirocínio ao volante 
serve para ganhar coragem 
e sair de Luanda em direc-
ção ao interior, ao volante, 
em busca de alguns locais 
onde possa esconder um 
caixotinho e divulgar as suas 
coordenadas ao mundo. Em 
boa verdade, já identifiquei 
esses locais. Tenho feito um 
trabalho de pesquisa que 

me permite actualmente 
ter a noção de alguns locais 
onde em segurança será 
propício efectuar umas be-
las cachadas, garantindo 
ainda a durabilidade das ca-
ches em questão. Este tra-
balho de pesquisa e esco-
lha dos locais onde vamos 
esconder uma cache deve 
ser sempre feito com muita 
atenção. Aqui, esse trabalho 
tem de ser feito com redo-
brado cuidado, tanto na ci-
dade como no campo. Nun-
ca podemos esquecer que 
o angolano é muito curioso 
por natureza: todo e qual-
quer objecto tem para ele 
uma utilidade prática, pelo 
que o local e a forma como 
vamos esconder uma cache 
é muito mais determinante 
que por exemplo em Portu-
gal. 

Não é uma vergonha, mas 
ao dia em que estou a es-
crever este artigo ainda não 
tive a felicidade de encon-

trar uma cache em Angola. 
A única tentativa de en-
contrar uma cache resultou 
num normal DNF. Sim, num 
normal DNF, tendo em con-
sideração os parâmetros e 
condições das caches exis-
tentes na cidade de Luanda, 
sou capaz de apostar que a 
maioria das caches activas 
nesta cidade estão desa-
parecidas. A ver vamos. Das 
poucas caches existentes 
em Angola, a maioria está 
desactivada temporaria-
mente, pelo que pretendo 
visitar essas caches, dentro 
do possível e, com a devi-
da autorização dos owners, 
reabilitar as mesmas, efec-
tuando a sua recolocação 
no terreno. Com um pouco 
de sorte, ainda posso ser 
brindado com dois FTF de 
caches mais recentes. 

Antes de terminar, gosta-
ria de referir que por estas 
paragens não é tudo ne-
gativo. Já por cá tive expe-

riências verdadeiramente 
fantásticas e os africanos, 
em particular os angolanos, 
são pessoas de uma alegria 
contagiante. Para eles, uma 
música a tocar no rádio e 
uma cerveja Cuca na mão 
são motivos mais que su-
ficientes para se fazer uma 
festa. Posso dizer que a 
melhor experiência que tive 
nos meus quase 43 cacim-
bos(8), como por aqui se diz, 
foi vivida aqui em Angola, a 
120 Km de Luanda, numa 
mini expedição às margens 
do Rio Wezo. O contacto 
com gente simples, que vive 
em cubatas e casas feitas 
de tabique artesanal, que 
sobrevive no meio da selva 
à custa da agricultura-reco-
lecção, que a única coisa que 
pede é que os antepassa-
dos lhes permitam uma vida 
saudável, em que o dinheiro 
é um mal necessário mas 
escasso, com motas-triciclo 
tidas como o melhor meio 
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de transporte e que usa em 

picadas de terra batida até 

chegar perto da civilização, 

em que as crianças, apesar 

de terem escola, não têm 

professores, em que as po-

pulações devem obediência 

aos seus Sobas(9), que res-

peitam os mais velhos de 

uma forma como eu nunca 

imaginara vir a observar, 

mas que no final de tudo 

são muito felizes e transmi-

tem a maior energia positiva 

que alguma vez senti num 

ser humano. 

Não vou aqui contar esta 
minha aventura, até por-
que é uma entre muitas e 
estas páginas da GeoMag 
não chegariam. Gostaria 
apenas de referir que, ao 
final do dia da expedição ao 
rio Wezo, comecei a encarar 
a vida de outra forma. Nin-
guém consegue ficar indi-
ferente à vida destas pes-
soas, para mais depois de 
perceber a pureza das suas 
almas, apesar de muitas 
delas terem passado pela 
guerra. Nesse dia, sentir o 
toque das crianças através 
da ganga das minhas calças 
e escutar, “é gente… é gen-
te!”, deixou-me com um nó 
na garganta e sem palavras 
durante alguns segundos. 

Depois desse dia, sei qual é 
a essência de África. Sei que 

jamais poderá ser encara-
da sob o ponto de vista de 
um europeu, sei que apesar 
dos meus olhos verdes tem 
de ser vista com olhos ne-
gros e brilhantes como os 
africanos. Só assim é pos-
sível acreditar que o futuro 
trará algo positivo. Sei que 
estou no início da minha ex-
periência africana, sei que 
muito vou aprender com 
este povo angolano, sei que 
esta gente é ávida do futuro 
mas que vive o presente de 
uma forma muito própria, 
com simplicidade mas tam-
bém com oportunismo. Sem 
qualquer hipocrisia vim para 
melhorar a minha vida, mas 
descobri que aqui a grande 
maioria precisa muito mais 
que eu.

Termino este relato, vivido e 
contado na primeira pessoa, 
com o melhor que África 
oferece a um europeu, o seu 
fantástico pôr-do-sol, que 
nos deixa verdadeiramente 
siderados com as cores in-
descritíveis que consegui-
mos observar. Tivesse eu 
o dom da palavra escrita e 
conseguiria descrever essas 
telas naturais que nos dei-
xam a alma a sorrir.

(1)Dinheiro dado para 
corromper uma autoridade; 
hoje pode significar apenas 
gorjeta.

(2)Teenager arrumador de 
carros, vendedor de rua.

(3)Pessoa branca (pejorativo). 
O mesmo que braga.

(4)Pessoa mais velha do sexo 
masculino sensivelmente 
com idade superior a 60 
anos.

(5)Quimbundo. Originalmen-
te a areia vermelha; mais 
tarde, os bairros periféricos (e 
pobres) de Luanda.

(6)Sandes típica de zona de 
Luanda de venda nas ruas.

(7)Pessoa mais velha do sexo 
feminino sensivelmente com 
idade superior a 60 anos.

(8)Quimbundo. Estação 
seca (sem chuva), de Maio a 
Agosto.

(9)Chefe tradicional, autori-
dade máxima numa tribo ou 
aldeia.

Miguel Trevas

- Mtrevas

ninguém 
consegue ficar 
indiferente à 
vida destas 
pessoas(...)
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comparativo GPs
Tudo o que precisas saber sobre os 
GPS disponíveis no mercado!

Um dos primeiros passos na vida de 

um geocacher é escolher um receptor 

de GPS para o guiar nas suas buscas.

Dependendo do preço que cada um 

está disposto a pagar, existem várias 

características com as quais um GPSr 

poderá estar equipado.

Vou tentar analisar cada uma delas 

para que cada um possa identificar o 

que lhe interessa mais e menos num 

GPSr na hora de decidir em que gas-
tar os seus €€.

(Este artigo debruça-se sobre GPSr 
de mão, apropriados para caminha-
das e não GPSr de navegação em es-
trada).

Porquê escolher um GPSr dedicado 
em vez de usar um smarthphone?

Um dos factores importantes é a sua 
robustez. Um GPSr é construído para 

usar no campo. Ao contrário de um 

smarthphone, a maioria é à prova de 

água, pelo que um pouco de chuva ou 

a queda dentro de um ribeiro não o 

afectará. Essa é uma das caracterís-

ticas importantes de um GPSr. 

A duração da bateria e o seu tipo 

também é um factor de peso. É pos-

sível ter um GPSr cuja alimentação 

se aguente até 25 horas em modelos 
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comparativo GPs
Tudo o que precisas saber sobre os 
GPS disponíveis no mercado!

A cobertura de sinal também é algo 
a considerar. Enquanto um GPSr só 
precisa de ver o céu, muitas vezes 
um smarthphone irá precisar de co-
bertura 3G para ter uma precisão ao 
mesmo nível, o mesmo se passando 
com o acesso aos mapas.

Mapas, memória e ligações

Apesar de alguns GPSr de baixa gama 
não permitirem a armazenagem de 
mapas na sua memória (ou num car-
tão de memória), a maioria tem essa 
capacidade, e é um ponto importante 
a ter em conta. 

Mais importante que ter mapas pré-
carregados é a possibilidade de po-
dermos adicionar mapas ao GPS. 

Por um lado, podemos incluir um 
mapa topográfico, e ficamos com 
acesso a curvas de nível para uso 
no campo, podemos também incluir 
um mapa de estradas, que combi-
nado com um GPSr que possibilite a 
navegação em estrada nos dá essa 
importante funcionalidade. 

Certas versões de software permi-
tem ainda a edição de mapas e ima-
gens de satélite para adicionar ao 
GPSr, e se o modelo que escolhermos 
o permitir, podemos ainda incluir ma-
pas 3D para uma melhor percepção 
do terreno que temos à nossa frente.

Claro que para podermos ter tantas 
opções de mapas disponíveis é im-
portante que escolhamos um mode-
lo que permita o uso de um cartão 
de memória, já que muitas vezes a 
memória interna do GPSr não é mui-
to generosa (e uma recomendação 
importante é que usemos sempre os 
mapas no cartão de memória, para 
evitar causar problemas nos ficheiros 
de sistema).

Geocaching

Na parte que toca ao geocaching, 
uma das decisões principais é se o 
aparelho suporta paperless (as pá-
gina das caches, de modo a evitar 
que tenhamos que andar com um 
monte de folhas de papel atrás, com 
as informações necessárias sobre a 
cache, como descrição, níveis de di-
ficuldade, terreno, tamanho do reci-
piente e até a dica). 

Os modelos mais recentes são capa-
zes de ler ficheiros GPX, o que facilita 
em muito o carregamento de dados 
das caches.

Mesmo que o nosso aparelho não 
permita fazer um geocaching paper-
less e não leia ficheiros GPX, é mui-
to importante que possa ser ligado 
via USB. É a diferença entre carre-
gar até 5000 caches (nem todos os 
aparelhos suportam o mesmo nº de 
caches) com meia dúzia de cliques no 
rato e ter que introduzir coordenadas 
à mão, cache a cache. 

Se o aparelho suportar imagens, po-
demos também carregá-lo com as 
imagens das páginas das caches ou 
as foto-spoiler devidamente asso-
ciadas à cache correspondente. E até, 
caso a foto tenha coordenadas asso-
ciadas, navegar até essas mesmas 
coordenadas.

Depois há também um tipo de caches 
que o nosso aparelho poderá ter ou 
não a capacidade para jogar: as whe-
rigo. Esta decisão é importante por-
que ao enveredar por esta opção 
estamos a reduzir bastante as nos-
sas opções de modelos (apenas os 
Garmin Oregon e os descontinuados 
Colorado têm essa opção).

Outra capacidade exclusiva da Gar-
min é a ligação com dispositivos 
Chirp, que podem ser usados em 
determinadas caches. Resume-se a 

mais simples, mas 15 horas é um va-
lor bastante aceitável e comum.

Normalmente os GPSr usam pilhas do 
tipo AA, não estando dependentes de 
uma bateria, mas já existem modelos 
que podem usar as duas opções, e te-
mos também alguns modelos que se 
permitem ficar em modo de suspen-
são para poupar bateria e, ao mesmo 
tempo, continuar a gravar o trajecto 
que fazem.
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uma ligação via rádio com 
um pequeno dispositivo 
onde foram armazenados 
dados.

Muitos aparelhos têm tam-
bém a capacidade para co-
municarem e partilharem 
dados por wireless entre 
si. É mais uma opção que 
temos quando inexplica-
velmente aquela cache não 
está no GPS e um colega ao 
lado a envia rapidamente.

Bússola, altímetro e recep-
tor

Outra funcionalidade em 
que as pessoas costumam 
ter dúvidas na hora de es-
colher um modelo é acerca 
da bússola.

Na base do equipamento 
temos uma bússola que 
precisa que o GPSr esteja 
em movimento para apon-
tar correctamente o Norte. 
Ao pararmos, a indicação da 
bússola deixa de ser correc-
ta.

Depois temos as bússolas 
electrónicas, que têm capa-
cidade para apontar o Norte 
mesmo estando o aparelho 
parado, importante quando 
paramos nos últimos me-
tros a tentar descobrir onde 
está a cache.

No topo da gama estão as 
bússolas electrónicas de 3 
eixos, que indicam o Norte 
com o aparelho parado, seja 
qual for a posição em que o 
coloquemos.

Os aparelhos que têm al-
tímetro barométrico têm 
a capacidade para medir a 
pressão atmosférica e, se 
correctamente calibrados, 
indicam com alguma preci-
são a altitude. Os restantes 
limitam-se a calcular esse 
valor a partir da altitude 
dos satélites. Normalmente 
os aparelhos com bússola 
electrónica têm também al-
tímetro barométrico.

Quando falamos de recep-
tor estamos a falar no mi-
croprocessador que recebe, 

processa e interpreta o sinal 
dos satélites, de modo a de-
terminar a posição em que 
este se encontra. Quando 
apareceram os aparelhos 
equipados com chips de alta 
sensibilidade SiRFstar III 
notou-se uma grande dimi-
nuição do tempo que demo-
ram a fixar sinal dos satéli-
tes. A sua capacidade para 
receber sinal de correcção 
(WAAS) é uma mais-valia 
no capítulo da precisão em 
meios densamente arbori-
zados e ambientes urbanos.

Modelos mais recentes po-
dem ainda ter a capacida-
de para, além de usarem a 
rede GPS, usarem também 
a rede russa GLONASS. 

Como escolher

Estando analisadas as prin-
cipais características que 
encontramos num recep-
tor de GPS, podemos agora 
debruçar-nos sobre as di-
ferenças entre alguns mo-
delos.

A primeira coisa a ter em 
conta é quanto queremos 
gastar. Isso vai definir a 
base do equipamento que 
vamos comprar, e depois é 
só escolher as característi-
cas que mais nos agradam.

Antes de mais, alguns pon-
tos:

Vamos excluir modelos 
descontinuados, apesar de 
ainda ser possível encon-
trar alguns novos à venda 
em algumas lojas.

Os preços aqui conside-
rados não são os preços 
anunciados pelos fabrican-
tes nem os preços mais 
baixos que se podem en-
contrar em algumas lojas. 
São preços médios, que é 
possível encontrar à altura 
que este artigo é escrito.

Todos estes GPSr aceitam 
ficheiros GPX, fazem geo-
caching paperless, têm li-
gação USB e receptores de 
alta sensibilidade.
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Garmin eTrex 10 100€ 25 h S N N N N N não N N N N N N N N N N

Magellan eXplorist 
GC 120€ 18 h N N S N N N 500Mb N N N N N N N N N S

1º PATAMAR: 120€

São dois GPSr de gama baixa e representam o mais simples que se pode comprar das duas principais marcas. 
A falta mais gritante é a incapacidade de lhes adicionar mapas (não suportarem microSD poderá estar relacionado com 
isso).
A seu favor, o eTrex 10 tem o facto de o receptor poder trabalhar com o sinal Glonass.
Por outro lado o eXplorist GC ganha o comparativo por possuir um ecrã a cores e suportar imagens, quer sejam das 
páginas das caches ou foto-spoiler.
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2º PATAMAR: 150€

3º PATAMAR: 200€

4º PATAMAR: 250€

Como dentro desta gama não temos outro modelo para comparar, vamos ver que vantagens nos dá relativamente aos do 
patamar inferior.
Ao contrário dos outros dois já vistos, este possui a importante capacidade de lhe poderem ser adicionados mapas, mas por 
também não ter uma ranhura para cartões de memória, está limitado aos 850Mb de memoria interna que tem.
Outra característica bastante importante e que marca a diferença é a de possuir capacidade para o cálculo de rotas em es-
tradas. Tal como o eTrex 10 não tem suporte de imagens, mas como o eXplorist GC tem um ecrã a cores (e táctil).

Destes 4 só o eXplorist 110 está em clara desvantagem, por não se lhe poderem adicionar mapas.
Ambos os Garmin admitem cartão de memória, ao contrário dos Magellan. Também apenas os Garmin podem fazer cálculo 
de rotas em estradas (com mapas navegáveis, obviamente).
Todos têm ecrã a cores e o do Dakota é táctil. O Dakota 20 não tem suporte para fotos, ao contrário dos outros, e o eTrex 
20 pode navegar para uma foto se esta tiver coordenadas associadas.
Apesar de todos terem receptores de alta sensibilidade, uma das características de todos os eTrex é poderem aceder à rede 
GLONASS.
Por fim, o Dakota ganha vantagem ao dispor de bússola electrónica, ligações wireless e chirp.
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Garmin Dakota 10 140€
20 
h N S S N S N 850Mb N S N N N N N N N N
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Magellan eXplorist 110 170€ 18 h N N S N N N 500Mb N N N N N N N N N S
Garmin eTrex 20 175€ 25 h S N S N S N 1,7Gb S S S N N N N N N S
Garmin Dakota 20 175€ 20 h N S S N S N 850Mb S S N S N N N S S N

Magellan eXplorist 310 190€ 18 h N N S N S N 500Mb N N N N N N N N N S
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Garmin eTrex 30 220€ 25 h S N S N S N 1,7Gb S S S S N N N S S S
Garmin 62 240€ 20 h N N S N S N 1,7Gb N S S N N N N N N S
Garmin Oregon 450 250€ 16 h N S S N S S 850Mb S S S S N N S S S S
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Aqui temos 3 ofertas bastante diferentes no que toca a funcionalidades.
O GPSMap62 é o que apresenta menos opções. Talvez a sua única mais-valia, quando comparado com os outros dois seja 
a robusta construção destes modelos, baseada nos já descontinuados e míticos 60Csx.
O eTrex 30 tem a exclusividade de ligação à rede Glonass e o Oregon 450 destaca-se por permitir o uso de mapas 3D e 
permitir jogar Wherigo.

Finalmente um verdadeiro frente-a-frente Garmin vs. Magellan.
Com o Oregon 450T sem poder intrometer-se entre os outros dois (a sua única vantagem é ser vendido com mapas topo-
gráficos, que existem grátis disponíveis, e não tem máquina fotográfica como o 510 e o 550).
Nos restantes pontos, o eXplorist 510 destaca-se apenas por ter altifalante e microfone, o que lhe permite que a navegação 
em estrada tenha indicações sonoras.
Já o Oregon 550 iguala todas as restantes características do eXplorist 510 e eleva a parada com navegação para fotos, 
bússola electrónica, altímetro barométrico, ligações wireless e chirp e Wherigo.

Mais um duelo Garmin vs. Magellan, desta vez com a balança a pender para o lado do Magellan.
Os Garmin, robustos como já foi dito, têm exclusividade na navegação para fotos e ligações wireless e chirp, mas o eXplo-
rist 610, por permitir mapas 3D e ter câmara fotográfica, ganha vantagem, que o altifalante e microfone só por si não lhe 
concediam. É também a partir deste modelo que os Magellan começam a ter bússola electrónica e altímetro barométrico, 
menos uma desvantagem nos comparativos.

5º PATAMAR: 300€

6º PATAMAR: 350€

7º PATAMAR: 400€
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Magellan eXplorist 510  280€ 15 h N S S N S S 500Mb S S N N S S N N N S
Garmin Oregon 450T  300€ 16 h N S S S S S 850Mb S S S S N N S S S S
Garmin Oregon 550  300€ 16 h N S S N S S 850Mb S S S S S N S S S S
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Garmin 62s 320€ 20 h N N S N S N 1,7Gb S S S S N N N S S S
Magellan eXplorist 610  330€ 16 h N S S S S S 500Mb S S N S S S N N N S
Garmin 62st  350€ 20 h N N S S S N 500Mb S S S S N N N S S S
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Garmin Oregon 550T  360€ 16 h N S S S S S 850Mb S S S S S N S S S S
Garmin Montana 600  400€ 16 h N S S N S S 3 Gb S S S S N N N S S S
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Um duelo exclusivo Garmin. O mais bem equipado dos Oregon frente ao mais básico dos Montana.
A primeira coisa que salta à vista é o tamanho monstruoso dos modelos Montana face aos Oregon. Enquanto os Oregon 
têm 5,8 x 11,4 x 3,5 cm, os Montana apresentam-se com 7,48 x 14,42 x 3,64 cm. São mais 1,32 cm de largura e mais 3 cm 
de altura. Com este ganho de tamanho, o ecrã torna-se 1,26 cm mais largo e 2,63 cm mais alto nos Montana.
O aumento de dimensões também implica um aumento de 96 gramas no peso dos Montana.

Mas esta diferença é em todos os modelos, nestes dois em concreto, essa é a única vantagem do Montana, juntamente 
com o o facto de o ecrã poder ser usado na horizontal, oferecendo assim um melhor aproveitamento da sua resolução.
O Oregon “em toda a sua glória” equipa com máquina fotográfica e mapas topográficos de origem, ao contrário do Montana 
600. Também permite jogar Wherigo, coisa que nenhum Montana faz, dando-lhe uma vantagem inquestionável.

Basicamente temos aqui 3 modelos, se tivermos em consideração que os modelos da Garmin são idênticos entre si, com a 
diferença que os modelos “t” são vendidos com mapas topográficos incluídos.

Os GPSMap são os únicos sem ecrã táctil e são também os únicos que não suportam mapas 3D, conferindo-lhe uma des-
vantagem clara.
O eXplorist 710 é o único com altifalante e microfone. Só por si estes factores não lhe conferem uma vantagem incontestá-
vel, se tivermos em conta que todos os Garmin contam com ligações wireless, chirp e navegação para fotos que o Magellan 
não tem.
E o tamanho dos Montana… Já falei no tamanho dos Montana? Os ecrãs têm mais 1” que o do Magellan. Que pena não 
fazerem Wherigo…

Filipe Nobre

– MightyReek

8º PATAMAR: ACIMA DE 400€
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Garmin 62sc  440€ 16 h N N S N S N 3,5Gb S S S S S N N S S S
Magellan eXplorist 710  450€ 16 h N S S S S S 3Gb S S N S S S N N N S
Garmin 62stc  500€ 16 h N N S S S N 4,3Gb S S S S S N N S S S
Garmin Montana 650  530€ 16 h N S S N S S 3 Gb S S S S S N N S S S
Garmin Montana 650T  540€ 16 h N S S S S S 3,5 Gb S S S S S N N S S S

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

http://loja.geopt.org
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Geocoin Portugal 2006
Uma nova era no geocaching nacional!

Era uma vez um homem, uma ideia, 
uma milestone e uma cache.

O homem, Jon Stanley (Moun10Bike) 
tinha uma ideia: desenvolver, à se-
melhança das moedas militares co-
memorativas, um item alusivo à sua 
centésima cache encontrada. Partiu, 
na companhia de Jeremy (Irish), seu 
amigo, em busca da “Light House 
Point (GC126C)”. Consigo levou a se-
gunda de uma série de 100 moedas 

numeradas. Na altura (a nossa via-
gem reporta a 30 de Setembro de 
2001), Jeremy cozinhava a ideia do 
Travel Bug. Dois mais dois somaram 
quatro, e os amigos desenvolveram a 
ideia das Geocoins. “E se as rastreás-
semos no geocaching.com, ao estilo 
dos Travel Bugs?”.

Os amigos estariam longe de ima-
ginar a “febre” em que estas peças 
se tornariam, anos mais tarde. E Jon 

deixou a #002 no topo da escada – a 

#001 nunca saiu das suas mãos apa-

recendo, ainda hoje, ocasionalmente 

em eventos.

Esta estória poder-se-ia desenvolver 

facilmente. Mas necessitaria de um 

livro inteiro, e não de umas páginas 

na GeoMagazine. É minha inten-

ção, na próxima dúzia de parágrafos, 

contar-vos as peripécias da “Nossa 
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Geocoin Portugal 2006
Uma nova era no geocaching nacional!

Um país com história, passado, pre-
sente, futuro, e um grupo, à altura 
ainda restrito mas em crescimento, 
de geocachers aficionados destas 
andanças.

Depois havia dois entusiastas em-
preendedores, danieloliveira e Bar-
gao Henriques. O mercado do geoca-
ching nacional não é – mesmo hoje 
– um mercado propriamente grande. 
Na altura, os riscos eram mais que 
muitos. Mas mais que um empreen-
dimento comercial, estávamos pe-
rante a paixão de dois geocachers 
pelas geocoins e pelo seu país. 

Há uma série de países a despontar 
para este mundo. A lançarem as suas 
geocoins. OK! Vamos produzir a nos-
sa. A primeira geocoin portuguesa!

O desafio foi lançado no geoca-
ching@pt. As votações, renhidas, 
acabaram com a entrada de um novo 
elemento nesta história: os play mo-
bil – autores dos desenhos vencedo-
res deste desafio.

Alguns bytes correram sobre o as-
sunto. Alguma polémica, e algum 
verniz estalado. Afinal de contas, o 
símbolo do geocaching na face da 
moeda não era pacífico.

Nas suas pesquisas, os dois nave-
gantes lusos encontram-se com Alex 
Latham, britânico, e um dos poucos 
produtores de geocoins, à altura.

São trocados alguns emails, torna-
dos públicos na plataforma e no tó-
pico das votações. A moeda estava 
demasiado “americanizada”. Preten-
dia-se algo mais étnico, mais simbó-
lico. E assim surgiram as primeiras 
alterações ao desenho eleito. 

Tanta tinta correu, que até o Galo de 
Barcelos esteve em cima da mesa, 
para conferir etnicidade à moeda. 
Mas não cantou mais alto.

Não vai ser fácil, pensaram o Daniel 
e o Paulo. Mas será que chegaríamos 
a desistir? 

“Parar agora depois da malta se em-
polgar toda com os designs apresen-
tados? Não me parece bem…”, desa-
bafa um tal de SUp3rFM, refletindo 
os afetos sentidos, à altura. Afinal, se 
não quebrámos perante o Adamas-
tor, não seria um desenho que nos 
impediria de produzir uma moeda 
trackable, para viajar mundo fora.

Enquanto se ia aportuguesando a 
moeda, começávamos a ver apare-
cer um astrolábio, referência a outras 
descobertas, sem GPS. Por trás da 
Cruz de Cristo, o símbolo do Geoca-
ching. No rebordo “The world is our 
playing field”. Estáfeito, pensou-se.

Nesta fase de impasse, há uma série 
de trocas de email entre o produtor 
Alex e os mentores Bargao Henri-
ques e danieloliveira. Se a GeoMaga-
zine tivesse banda sonora, era aqui 
que entrava o tema de suspense. Os 
próprios play mobil julgam, por esta 
altura, que o projeto vai cair às mãos 
do produtor. O nevoeiro adensa-se, o 
clima ganha toda uma nova tensão, 
mesmo com os nossos heróis a ten-
tarem atenuar os ânimos. 

Quando a música chega à apoteo-
se, surge o design final, proposto 
por Alex. “The world…”? Mas somos 
portugueses ou bifes? “O mundo é o 
nosso navio” aparece na cara, no re-
bordo. No verso, “Geocoin Portugue-
sa” substitui um minimalista “Portu-
gal”, e a moeda entra em produção. 
Vai ter um final feliz. Terá?

Como a história não podia ficar por 
aqui, a maqueta vinda do minter não 
corresponde ao pedido. Os próprios 
play mobil intervêm, animosos. Não, 
assim não. Há uma série de impreci-
sões, quer nos relevos, quer na cor da 

#001” – a primeira geocoin portugue-
sa.

Dos EUA para Portugal, de 2001 para 
2006. Um belo salto, e de novo…

Era uma vez um país a despertar para 
o geocaching. 

Um país de descobridores, um país de 
“finds”, a conhecer as maravilhas da 
implementação dos TBs e geocoin na 
plataforma geocaching.com.
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cruz, quer na espessura dos 
desenhos. Bargao Henri-
ques e danieloliveira, nunca 
desarmando, insistem junto 
do produtor até que, quan-
do todos pensavam que não 
havia mais “bronca”, surge 
um email. O produtor tive-
ra que retirar o símbolo do 
geocaching da moeda, pois 
este não fora aprovado pela 
Groundspeak. Que se segui-
ria? A cruz, sozinha, perde-
ria metade do encanto. 

Quando tudo parece, mais 
uma vez, perdido, com meio 
mundo prestes a atirar com 
a toalha ao tapete, eis que 
o próprio Alex, por esta al-
tura português honorário, 
surge com o desenho que 
acabaria por vingar. Não é 
uma esfera armilar, mas 
há-de servir. Respiram de 
alívio. Afinal de contas, com 
as imprecisões corrigidas, o 
globo por trás da cruz até 
nem fica nada mal!

Geocoin na China para pro-
dução, e é hora de enco-
mendar. 

Pelo meio, há ainda a dis-
cussão sobre a produção 
de uma versão “dourada”, 
exclusiva para Portugal. E 
assim foi, saíram cem coins 
em ouro, a somar às mil – 
sim, mil – da edição regular, 
prateada.

Algumas semanas em sus-
penso, pois a Internet no 
Reino Unido, em 2006, tam-
bém falhava, e eis que, a 21 
de Abril de 2006, Daniel dá 
a boa-nova. A moeda está 
à venda. Portugal viu a sua 
primeira geocoin conhecer a 
luz do dia em gccoins.com. 

Claro está, já em 2006 sa-
biam que a GeoMagazine 
precisaria de enredos in-
trincados. E a estória conti-
nua. Vários erros na página 
levam a que as encomen-
das só se iniciem dia 26, e 
o anúncio de que as moedas 
só chegariam em meados 
de Maio desanima muitos 
geocachers. Mas não todos. 
Os nossos heróis seguram o 
navio.

Não foi antes de 28 de Maio 
que Alex enviou a primeira 
geocoin portuguesa para 
Portugal saindo, assim, da 
história. Os Correios fazem 
o habitual compasso de es-
pera.Seria o último interva-
lo do filme, na TV. 

Eis chegado “o” dia. 30 de 
Maio de 2006. 

Fosse esta história um fil-
me, e a última cena seria 
a dos nossos dois heróis, 
ironicamente, a abrirem as 
embalagens com a enco-
menda. Os últimos a rece-
bê-la, de entre o grupo de 
pioneiros. Já ninguém a po-
dia parar. A primeira geocoin 
portuguesa estava na rua. A 
circular de cache em cache, 
ou simplesmente nas co-
leções pessoais, um item 
histórico para o geocaching 
nacional. Irrepetível, único 
e, após tantas desventuras, 
belo. Muito belo.

Obrigado play mobil, Paulo, 
Daniel e restantes lutado-
res. Sem vocês, o filme das 
geocoin portuguesas teria 
um fim diferente. 

Nesta fase, em que entram 
as legendas com os inter-
venientes, costumam apa-

recer algumas cenas menos 
relevantes, a um canto do 
ecrã. Pois cá vai.

Alguns atores colocam as 
coins em circulação, pu-
blicam fotos, divertem-se, 
orgulhosos. Outros, por seu 
turno, estrebucham. Afinal 
de contas, os Correios pa-
recem funcionar por cunhas 
e as deles nunca mais che-
gam. Depois há o ícone pró-
prio. Não aparece? Como 
habitual, a Groundspeak 
demora uns dias, mas a 
cruz de Cristo lá aparece, ao 
fim de uns dias… 

A cortina fecha, as luzes 
começam a acender. De re-
cordação, não fica o bilhete. 
Para os mais afortunados, 
sete anos volvidos, ainda 
fica a própria geocoin.

Sobre a Geocoin Portugal 
2006:

A primeira geocoin portu-
guesa produzida nasceu de 
um processo de votação. 
Cada geocacher podia votar 
num desenho para a cara e 
noutro para a coroa.

Os desenhos ainda hoje po-
dem ser encontrados em 
http://forum.geocaching-pt.
net/viewtopic.php?t=461

No final, eleitos os dese-
nhos dos play mobil e le-
vadas a cabo as alterações 
mencionadas no artigo 
principal, à cruz de cristo 
juntaram-se o astrolábio 
e a esfera armilar (citan-
do Bargao Henriques, em 
http://forum.geocaching-pt.
net/viewtopic.php?f=4&-
t=461&start=15#p5686): 

“Astrolábio Náutico  O astro-
lábio é um instrumento muito 
antigo para medir ângulos e 
que serve, nomeadamen-
te, para medir a altura dos 
astros acima do horizonte. 
Atribui-se a sua invenção a 
Hiparco, considerado por ve-
zes o pai da astronomia e da 
trigonometria. Ptolomeu de-
signa por astrolábio a esfera 
armilar, que os árabes combi-
naram com o globo celeste e 
aperfeiçoaram criando assim 
o astrolábio esférico. O astro-
lábio planisférico, é uma sim-
plificação que resulta numa 
projecção estereográfica po-
lar da esfera celeste sobre 
um plano. Os gregos já o co-
nheciam mas foi através dos 
árabes, que o introduziram na 
Península Ibérica, que chegou 
à Europa.  O astrolábio náu-
tico foi uma simplificação do 
planisférico e tinha apenas a 
possibilidade de medir a al-
tura dos astros. Inicialmente 
tinha a configuração da face 
posterior dos planisféricos. 
No entanto e com a experiên-
cia dos pilotos ganhou nova 
forma. Deixou de ser fabri-
cado em chapa de metal ou 
madeira e passou a fundir-se 
em liga de cobre, de modo a 
que o seu peso, cerca de dois 
quilos, o sujeitasse menos ao 
balanço do navio. O disco ini-
cial foi parcialmente aberto 
para diminuir a resistência ao 
vento. A forma definitiva do 
astrolábio náutico fixa-se as-
sim numa roda, com dois diâ-
metros ortogonais no centro 
da qual gira uma mira habi-
tualmente chamada alidade 
ou medeclina. Esta alidade 
dispõe de duas pínulas com 
orifícios que se alinhavam 
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com o astro. Num dos extre-
mos da medeclina, esta inter-
cepta uma escala de 0 a 90 
graus gravada nos quadran-
tes superiores da roda.  Esfe-
ra Armilar  Esfera com anéis 
ou armilas utilizadas como 
representação do Universo. 
Nessas esferas a Terra ocupa 
a posição central, o que cor-
responde à visão ptolomaica 

do cosmos, e as armilas prin-
cipais representam os meri-
dianos celestes, na vertical, 
o equador, os trópicos e os 
círculos polares, na horizon-
tal, e a banda do zodíaco, em 
diagonal. Em rigor, a banda 
do zodíaco deveria ser tan-
gente aos dois círculos tropi-
cais, estando pois inclinada 
23 graus e meio em relação 

ao equador. No entanto, por 
ignorância ou por razões es-
téticas, essa banda aparece 
habitualmente traçada com 
uma inclinação muito maior. 
É também vulgar serem omi-
tidos os círculos polares. A 
esfera armilar tornou-se um 
símbolo manuelino de poder 
marítimo, político e económi-
co associado às navegações. 

Aparece ainda hoje em vários 
símbolos lusos, nomeada-
mente na bandeira nacional.”

A esfera, à partida não es-
colhida, viera a ser aproxi-
madamente recriada, com a 
introdução do globo na ver-
são final.

João Malheiro
– Pintelho

Geocoin Portugal 2006 Gold – Limited Edition 
(100un)

Geocoin Portugal 2006 Silver – Regular Edition 
(1000un)

Nome: Portugal Geocoin (2006)
Data: Maio 2006
Versões: Silver, Gold (LE)
Formato: Circular
Tamanho: 44mm de diâmetro, 3mm de espessura
Quantidades: 1000 + 100 (LE)

Desenho: play mobil
Produção: Daniel Oliveira (danieloliveira) e gcCOINS 
(SlytherinAlex)
Mentores: Paulo Henriques (Bargao_Henriques) e 
Daniel Oliveira (danieloliveira)

FICHA TÉCNICA

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

Campismo e 
Montanhismo em 
segurança!

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

Campismo e 
Montanhismo em 
segurança!



À convErsa com
Pedro Regalla - Um dos geocachers 
históricos de Portugal
[Nota de Edição: O enquadramento a esta 
entrevista encontra-se, na íntegra, no 
portal Geopt.org, ou clicando aqui.]

Exactamente um mês depois de a 
ideia ter surgido, finalmente conheci 
o Pedro. À hora combinada lá estáva-
mos os dois no waypoint de estacio-
namento da cache. Devido à quanti-
dade de mails que tínhamos trocado 
anteriormente, senti-me como se já o 
conhecesse há muito. Assim, foi ape-
nas um reconhecimento físico, pois 
não o conhecia, e tanto quanto sei não 
existia publicada nenhuma foto dele.

E lá fomos nós na conversa, percorrer 
aquelas poucas centenas de metros 
que separam o estacionamento do 
GZ. O Pedro seguia o GPSr e, embora 
nunca mais lá tivesse voltado, lem-
brava-se minimamente do sítio. Não 
foi complicado identificar o ponto em 
que teríamos de abandonar o caminho 
e embrenhar-nos na vegetação. Rapi-
damente o típico monte de pedras foi 
identificado, o container descoberto 
e o logbook inaugurado. Mais fácil de 
encontrar a cache actual do que a ori-
ginal micro pendurada numa árvore!

Embora estivesse frio e eu não qui-
sesse que a gripe dele piorasse, não 
poderia deixar de o desafiar a subir-
mos até ao moinho. Afinal, a causa 
para que a cache ali tivesse sido colo-
cada. Lá subimos e apreciámos as vis-
tas, que estou convencido que a gran-
de maioria dos geocachers que fazem 
a cache não chegam a ver, no afã de 
partir para outra.

Para acabar, e como era ali a poucas 
centenas de metros, não o deixei par-
tir sem fazer uma cache que ainda não 
conhecia “O Palácio Fronteira” do al-
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À convErsa com
Pedro Regalla - Um dos geocachers 
históricos de Portugal

meidara, e que eu recentemente tive a 
honra de adoptar.

E pronto, foi assim que o Pedro fez 
os seus dois primeiros founds desde 
2003!

Na preparação para a entrevista, acabei 
por completar o que já há uns anos ti-
nha iniciado, ou seja, a cronologia com-
pleta de tudo o que aconteceu em Por-
tugal em termos de geocaching durante 
o ano de 2001. Assim, a acompanhar 
esta histórica entrevista com um dos 
primeiros geocachers, têm o contexto 
em que ele e as suas caches surgiram.
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Não quero acabar este enquadra-
mento, sem deixar os meus agrade-
cimentos a todos os que contribuíram 
para que esta entrevista acontecesse, 
mas muito especialmente ao Manuel 
(mantunes), sem o qual ela não teria 
sido mesmo possível, e claro, ao Pe-
dro, que depois destes anos todos 
afastado do geocaching, foi de uma 
simpatia e disponibilidade inexcedí-
veis…

Para Maio está apalavrada a cachada 
que agora não foi possível realizar, e 
quem sabe se um novo artigo para um 
próximo número da GeoMagazine…

Joaquim Safara – Antes da recente 
actualização do teu perfil, constava 
como Ocupação: “Pastor evangélico” 
e como Localização “Paris”. Assim, 
quando eu tive a ideia de procurar 
encontrar-te, as opiniões sobre o teu 
paradeiro actual oscilaram entre Pa-
ris e África. Com risco que se perca 
um pouco do “mito”, pedia-te que fi-
zesses um pequeno enquadramento 
da tua pessoa antes e durante a tua 
curta fase activa de geocaching e nos 
anos mais recentes, até ao presente. 
Ou seja uma curta biografia pessoal 
do Pedro Regalla.

Pedro Regalla – Eu e a minha mulher 
estudámos por três anos (1998-
2001) no Monte Esperança - Instituto 
Bíblico, após o que comecei a traba-
lhar na igreja que já frequentávamos. 
Nessa altura residíamos em Lisboa, 
e foi também quando me registei no 
geocaching.com, em 25 de Agosto de 
2001. Nesta altura coloquei “A Praia e 
o Rio” na foz do Lizandro, “Uma Aven-
tura na Lagoa - I” em Minas de São 
Domingos, “Entre a Cidade e a Flores-
ta” em Monsanto, “Pela Pré-História 
do Alentejo” entre Montemor-o-Novo 
e Évora e “A Pequena Gruta” na foz do 
Lizandro.

Ficámos por Lisboa até que em Janei-
ro de 2002 nos mudámos para Sines, 
pois surgiu a necessidade de pasto-
rear duas igrejas existentes naquela 

região. Foi nessa época que as minhas 
duas últimas caches foram colocadas: 
“Uma Aventura Na Lagoa - II” em São 
Torpes e “O Lugar Dos Mortos” na 
Serra de Sintra. O geocaching ficou 
em segundo plano, pois entretanto 
descobri o voo em parapente e a fo-
tografia.

Surgiu então a possibilidade de nos 
mudarmos para Paris e ali exercer o 
ministério em conjunto com o pastor 
local, mas tal acabou por não suceder. 
Mais tarde mudámo-nos novamente 
para Lisboa, onde ficámos a exercer 
numa igreja durante mais uns anos.

Actualmente tenho-me encontrado a 
exercer uma profissão secular e a or-
ganizar a abertura de uma empresa.

J.S. – Foste um dos primeiros geo-
cachers a registar-se em Portugal 
(pelos registos que existem, o quin-
to, embora não seja impossível que 
existam alguns que, por nunca terem 
publicado ou encontrado caches, não 
estejam identificados como geoca-
chers portugueses) e, na altura em 
que o fizeste, havia apenas duas ca-
ches publicadas (sendo que só existia 
verdadeiramente uma). Como é que 
descobriste o Geocaching.com, e que 
lembrança tens desse tempo?

P.R. – A forma exacta como descobri 
o geocaching já se perde no tempo… 
Creio que terá sido enquanto procura-
va alguma informação num site dedi-
cado aos GPSr. Nessa época, em Por-
tugal, o geocaching era praticamente 
inexistente. Recordo-me que não 
tive grandes exemplos a seguir para 
colocar as minhas primeiras caches, 
pelo que foi uma experiência de auto 
aprendizagem.

J.S. – Desde que altura tens GPSr, e 
qual a finalidade com que adquiriste 
o primeiro? Qual o teu historial até ao 
presente?

P.R. – Comprei o meu primeiro GPSr 
em 1998, um Garmin GPS II Plus, para 
o ligar a um PDA Psion a correr o Pal-
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mtop RoutePlanner Millen-
nium.

Mais tarde adquiri um eTrex 
Legend nos E.U.A.

Há uns anos troquei-o por 
um eTrex Vista C, o qual ain-
da tenho e funciona na per-
feição.

Comprei também há uns 
anos um pequeno Forerun-
ner para, em conjunto com 
um software no computa-
dor, fazer o geotagging aos 
ficheiros JPG das fotogra-
fias.

J.S. – Como a maioria dos 
primeiros geocachers (e se 
calhar dos mais recentes), 
encontraste muito poucas 
caches. Embora tenhas 
mantido algum rasto on-
line até 2007, ou seja, 6 
anos depois do início, ele 
foi sempre muito reduzido 
(uma dúzia de logs e uma 
dúzia de posts no geoca-
ching@pt). Na verdade, o 
teu período mais activo foi 
o dos sete meses em que 
publicaste as tuas sete ca-
ches: entre 11 de Setembro 
de 2001 e 7 de Março de 
2002. No quadro em anexo 

está tudo o que encontrei 
sobre ti [Nota: Este quadro 
foi enviado ao Pedro, onde 
constava o seu percurso no 
geocaching]. Peço-te que o 
uses como guião para des-
creveres melhor a tua bio-
grafia “geocacheana”. No-
meadamente, discorrendo 
um pouco sobre as caches 
que colocaste, as razões 
porque escolheste os locais 
e qual a tua preferida.

P.R. – Em 11 de Setembro 
de 2001 coloquei “A Praia 
e o Rio”. A meio de um dia 
de praia no Lizandro, subi 
ao monte para esconder a 
caixinha. Foi a minha pri-
meira cache e foi feita mais 
como uma experiência. Não 
houve um planeamento es-
pecial. Já conhecia bastante 
bem esta zona, pois tinha lá 
familiares e desde criança 
que as férias eram por ali 
passadas.

Mais tarde nesse mesmo 
mês, a 25, coloquei a “Uma 
Aventura na Lagoa - I”. Esta 
cache foi já colocada com 
planeamento. Com ela, 
tentei dar a conhecer três 
locais interessantes: a vila 

de Minas de São Domingos, 
a sua praia fluvial e dois lo-
cais interessantes da lagoa. 
Já conhecia o local há cerca 
de três anos, costumando 
acampar por lá.

Já a 2 de Outubro de 2001, 
coloquei a “Entre a Cida-
de e a Floresta”. Da janela 
de casa eu conseguia ver 
o topo das ruínas do moi-
nho, pelo que um dia de-
cidi tentar encontrá-lo por 
curiosidade. Gostei tanto 
do local pela paisagem e 
pela vegetação, que resolvi 
partilhá-lo e algum tempo 
depois coloquei por lá uma 
cache, publicando também 
os waypoints do moinho e 
de um lugar para pic-nic.

A cache “Pela Pré-História 
do Alentejo”, publicada a 
dia 30 de Outubro de 2001, 
teve como objectivo dar a 
conhecer alguns locais nos 
arredores de Montemor-o-
Novo e de Évora. Uns anos 
antes tinha estado em Évo-
ra a viver durante cerca de 
seis meses, pelo que tive a 
oportunidade de conhecer 
estes locais. Estaria pre-
vista uma outra rota, por 

outros monumentos na re-
gião, mas tal não chegou a 
acontecer…

A 3 de Novembro de 2001 
publiquei “A Pequena Gru-
ta”. Este era um local onde 
eu costumava ir desde os 
meus 12 anos. Para ser 
preciso, não é uma gruta, 
mas uma reentrância na 
rocha causada pela erosão, 
mas que o calcário cobriu, 
acabando por formar um 
bonito túnel. O título da ca-
che recorda a forma como 
em criança eu me costuma-
va referir ao local. Publiquei 
esta cache com receio que 
os visitantes pudessem da-
nificar o meu sítio preferido 
de infância! Esta é, das ca-
ches que publiquei, a minha 
preferida! E creio que os 
logs de quem teve a possi-
bilidade de ir ao local com-
provam o que digo. Foi pena 
ter sido arquivada, mas es-
tava em terreno privado.

Em 3 de Abril de 2002 pu-
bliquei “Uma Aventura Na 
Lagoa - II”. Com esta cache 
pretendi dar a conhecer um 
local lindíssimo, no topo de 
um pequeno monte, onde 
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eu costumava acampar. 
Uma lagoa, um riacho a cor-
rer e imensas árvores. Pena 
um incêndio ter destruído 
por completo o local!

Por fim, em 3 de Julho de 
2002 publiquei a cache “O 
Lugar Dos Mortos”. Um 
amigo tinha-me levado a 
este local numa tarde em 
que fomos passear pelos 
caminhos da Serra de Sintra 
com as respectivas mulhe-
res. Voltei lá uns tempos 
mais tarde para colocar a 
cache e gravar as coorde-
nadas. Na época, o local 
estaria menos maltratado 
que, a julgar pelos logs, está 
actualmente.

Fiz poucos founds. Na mi-
nha curta passagem pelo 
geocaching tive como prio-
ridade partilhar alguns lo-
cais que eu conhecia. Se eu 
tivesse permanecido mais 
tempo na actividade, certa-
mente iria começar a fazer 
founds e provavelmente iria 
retirar algumas das minhas 
caches menos interessan-
tes e substituí-las por ou-
tras mais interessantes.

J.S. – A tua primeira cache 
“A Praia e o Rio [Ericeira]” 
tem a curiosidade de ter 
sido escondida (e eventual-
mente publicada) no dia 11 
de Setembro de 2001, uma 
data importante para a 
História recente. Por curio-
sidade, foi também a data 
em que a primeira “fake” 
cache portuguesa (“Alfa-
Romeu Abandonado!”) foi 
arquivada. Independente-
mente de ter sido a tua pri-
meira cache, as memórias 
desse dia devem-te ter dei-
xado uma marca especial. 
Como recordas o dia?

P.R. – Passei esse dia na 
praia do Lizandro. A meio 
do dia escondi a caixinha. 
Recordo-me de chegar a 
casa, vindo da praia, já tar-
de, e ver na televisão a no-
tícia do ataque terrorista às 
torres do WTC. É impossível 
esquecer aquela data e a 
minha primeira cache!

J.S. – Esta cache, quando 
em 2011 o Geopt (o actual 
maior portal/fórum de geo-
caching em Portugal) or-
ganizou uma votação para 
eleger as melhores caches 
de cada ano, desde 2001 a 
2010, foi eleita como a me-
lhor cache de 2001. Tam-
bém é verdade que dificil-
mente o primeiro lugar te 
escaparia (ou neste caso ao 
Bruno como owner actual). 
Das cinco finalistas só a LIS 
Spotter’s Place não era tua. 
Das não arquivadas, qual 
seria a tua preferida para 
ter ganho este ano?

P.R. – Provavelmente seria a 
“Pela Pré-História Do Alen-
tejo”, pois é o tipo de cache 
de que gosto: é preciso pla-
near lá ir, é preciso investir 
tempo nela e a cache dá a 
recompensa. Outra possível 
seria a “Uma Aventura Na 
Lagoa - I”.

J.S. – A primeira cache fí-
sica que encontraste foi a 
“Room with a View” dos 
GreenShades. Aliás, até 
essa altura, só os próprios 
GreenShades (pelo seu 
fundador lamela ou já como 
team) tinham feito fou-
nds (e claro que em caches 
tuas). Assim, ao contrário 
deles, que encontraram ca-
ches antes de colocarem as 
deles, tu colocaste as tuas 
sem nenhuma para com-
parar. Estavas mesmo con-
vencido que a ias encontrar 
ou nem por isso?

P.R. – Sim, estava plena-
mente convencido que a 
ia encontrar, pois li bem a 
descrição e preparei a ida 
à cache. Achei a cache fan-
tástica. Aprendi com o local. 
Uma cache que deu retorno!

J.S. – O que é que deixaste 
dentro das caches que co-
locaste? Prendas, material 
de escrita ou apenas lo-
gbook?

P.R. – Geralmente eu co-
locava micro caches, em 
que utilizava as caixas dos 
rolos fotográficos. Nelas 
deixava um logbook, um 
pequeno lápis e uma afia. 
Geralmente não cabia mais 

nada. Mesmo assim alguém 
sempre encontrava forma 
de lá colocar mais qualquer 
coisa!

Mas a minha primeira cache 
foi um recipiente plástico 
com algum material de es-
critório.

J.S. – Das poucas caches 
que encontraste, qual 
aquela de que guardas me-
lhores recordações?

P.R. – A “Room with a View” 
e a “I’m gonna lay my heavy 
load…”.

A primeira pelo valor geoló-
gico e arqueológico do local 
e a segunda pela paisagem 
e aventura de chegar ao lo-
cal da cache.

J.S. – Alguma vez te lem-
bras de ter feito trocas? 
Retirar alguma coisa da ca-
che e deixar outra?

P.R. – Peço desculpa, não 
recordo. Foi já há muito 
tempo.

J.S. – Pelos logs, a única 
cache a que retornastes 
após a colocação foi a “En-
tre a Cidade e a Floresta 
[Lisboa]”. E voltaste tan-
to quanto sei pelo menos 
três vezes. Quando a tua 
mulher fez o FTF, quando 
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o container (em formato 
micro) desapareceu pela 
primeira vez e este fim-de-
semana, comigo. Claro que 
para isso contribuiu o facto 
de ser a cache mais perto da 
tua casa. Como recordas a 
evolução desta cache entre 
2001 e agora?

P.R. – A zona envolvente está 
agora mais cuidada e orga-
nizada. A cache está sensi-
velmente no mesmo local. 
Agora é mais fácil encontrá-
-la, pois é uma caixa e não 
uma micro colocada num 
ramo de uma árvore!

J.S. – Essa cache tem tam-
bém uma particularidade 
interessante. Sendo uma 
cache colocada por ti, tem 
dois founds teus, o que nos 
tempos que correm está re-
lativamente na moda, mas 
que é mal visto pela comu-
nidade, por quebrarem duas 
regras de etiqueta.

1) Um geocacher não deve 
fazer found numa cache 
sua.

2) Um geocacher não deve 
fazer mais do que um found 
numa mesma cache (GCco-
de)

Claro que, no teu caso, isto é 
mais um motivo de curiosi-
dade do que de crítica. Com 
os teus 9 founds, ninguém 
te acusará de correres pelos 
números. Por isso peço que 
não os retifiques, mas ape-
nas que expliques porque 
na tua visão de 2001 e de 
agora os logs foram regis-
tados como found.

P.R. – Fui apanhado! Espero 
que as regras do geocaching 
não contemplem punições!

Em 2001 foi registado como 
found, pois foi a procura da 
minha mulher e ela não pre-
tendia criar um user só para 
experimentar procurar uma 
cache.

Em 2013 foi registado como 
found, pois a cache já não é 
minha. Foi dada para adop-
ção, passaram-se já bastan-
tes anos e sem GPSr teria 
sido impossível encontrá-la.

No entanto, sendo estas as 
regras de etiqueta e de sen-
so comum… prova que se 
pode ser uma das mais an-
tigas pessoas no geocaching 
e ainda assim fazer asneira. 

J.S. – Tanto quanto sei, o 
primeiro correspondeu ao 
que actualmente se chama-
ria um beta-test posterior à 
publicação, efectuado pela 
tua mulher. E ela encontrou 
mesmo a cache sem ajuda, 
ou teve de ter uma dicazi-
nha?

P.R. – Encontrou-a sozinha. 
Sem ajuda!

Para mim foi um beta-test, 
pois ficou provado que era 
possível encontrá-la, mas 
que sem GPS seria pratica-
mente impossível.

J.S. – Na recente visita, em-
bora te estivesses a orien-
tar pelo GPSr, ainda tinhas 
recordação do local?

P.R. – Sim, tinha recordação 
da zona em geral. Sem o 
GPSr não teria sido possível 
actualmente encontrar a ca-
che.

J.S. – As tuas caches não ar-
quivadas foram todas dadas 
para adopção. Embora os 
cinco geocachers a quem as 
deste tenham seguido a boa 
prática de manter uma refe-
rência ao owner original, e 
tenham mantido o substan-
cial das páginas das caches, 
fez com que o nome Pedro 
Regalla não seja tão reco-
nhecido por novos geoca-
chers como outros owners 
que nunca o fizeram, e em 
que o caso mais conhecido 
é o dos GreenShades, em 
que as caches são manti-
das pela comunidade, mas 
mantendo-se no nome do 
owner original. Acho que a 
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tua decisão de as oferece-
res para adopção foi a mais 
correcta e a que deve servir 
de exemplo, mas gostava 
que comentasses este as-
sunto, explicando um pou-
co como decorreu o pro-
cesso de adopção das tuas 
caches.

P.R. – Gradualmente fui fi-
cando cada vez mais limi-
tado em termos de tempo 
livre, pelo que comecei a 
ter dificuldades em fazer 
a manutenção das caches. 
O MAntunes, na sua típi-
ca forma prestável, pro-
pôs fazer a manutenção às 
minhas caches até eu ter 
possibilidade de conseguir 
fazê-lo. Devo dizer que o 
MAntunes, para além de ter 
sido extremamente amável, 
cumpriu de forma impecá-
vel aquilo que deveria ser a 
minha responsabilidade. A 
determinada altura, quando 
já era claro que eu não iria 
conseguir ter novamente a 
possibilidade de fazer a ma-
nutenção às minhas caches, 
o MAntunes propôs-me 
que eu considerasse dar as 
caches para adopção, para 
que não se perdessem. Ele 
escolheu as que pretendeu 
para ele e ainda encontrou 
interessados para as ou-
tras! Imparável o MAntu-
nes, a quem estou muito 
grato.

J.S. – Um  geocacher tem 
fundamentalmente três 
maneiras de interagir com 
a comunidade sem ser pe-
las caches que publica.

Pelos logs e fotos que faz 
nas caches que visita, pe-
los eventos mais ou menos 
formais em que participa 
e pela sua participação em 
fóruns.

Algumas questões

Os teus logs foram todos 
escritos em português ex-
cepto o da “Room with a 
View”, que está em inglês. 
Curiosamente os dois que 
fizeste este fim-de-se-
mana estão em inglês. 
Isto está em contraciclo 
com o geral. Nos primei-
ros tempos a maioria dos 
logs eram em inglês, sendo 
que actualmente só 3 ou 
4 (e são mesmo 3 ou 4…) 
geocachers é que o fazem. 
Como é que vias/vês esta 
questão dos logs em in-
glês?

P.R. – Não creio que deva 
existir uma regra para isso. 
Ambas as formas têm as 
suas vantagens e os seus 
inconvenientes. Quer de 
uma forma quer de outra, 
existirão sempre pessoas 
que não conseguirão en-
tender o que se deixou es-
crito. Na verdade, creio que 
qualquer uma das escolhas 
é perfeitamente correcta e 
pacífica.

J.S. – Só colocaste uma úni-
ca foto nos teus logs. Não 
costumas tirar fotos ou 
não calhou? Existem por aí 
fotos no computador que 
poderiam ser recuperadas 
para ajudar a ilustrar as 
tuas cachadas?

P.R. – Na época não tirava 
fotos. É pena, pois perdeu-
se assim um pouco do geo-
caching.

Existe uma gravação par-
cial da caçada à cache “Pulo 
do Lobo” algures numa das 
minhas 20 cassetes de ví-
deo Digital8. Tropecei nes-
sas imagens há uns tempos 
atrás, mas infelizmente a 
cassete não está identifi-
cada e, de qualquer forma, 
estão lá apenas algumas 
partes da aventura.

J.S. – Durante o teu período 
mais activo, não existiram 
eventos. Na verdade, até 
ao final de 2003 só houve 
três, e já numa fase em que 
estavas mais desligado.

Assim não participaste 
formalmente em nenhum 
evento oficial. Mas pelo 
que me disseste partici-
paste num meetup em Lis-
boa, na Mexicana, numa 
edição de que infelizmente 
se perdeu a acta, mas que 
foi algures em 2004. O que 
recordas desse encontro?

P.R. – Muito pouco! Recor-
do-me de ser em Lisboa 
e de eu só poder ficar por 
pouco tempo. Nada mais.

J.S. – Pelos logs percebe-
se que algumas das caches 
que fizeste foram feitas 
com mais pessoas. Algum 
era ou ficou geocacher? 
Com que nicks de geoca-
chers tu te recordas de ter 
interagido de alguma ma-
neira?

P.R. – Não, nenhum era geo-
cacher ou passou a sê-lo.

Da época em que me ini-
ciei no geocaching, e re-
lativamente às pessoas 
com quem interagi, lem-
bro-me principalmente dos 
GreenShades, com quem 
cheguei a trocar algumas 
palavras. Mais tarde o Ri-
cardo B Silva, com quem 
também pratiquei para-
pente e, claro, sem poder 
esquecer, o MAntunes, 
que conheci pessoalmente 
quando me visitou com a 
família e amigos em Santia-
go do Cacém.

[Nota: Ricardo B Silva é o Ri-
cardo Bordeira Silva, nick: ri-
cardobsilva]

J.S. – E finalmente a tua 
participação em fóruns. 
Resumiu-se a 14 posts en-
tre Julho e Agosto de 2004, 
e sempre com temas rela-
cionados com GPSr. Era um 
tema que te interessava 
particularmente? Porque 
não continuaste com a par-
ticipação no geocaching@
pt?

P.R. – Sim, a parte técnica 
dos GPSr interessava-me 
bastante nessa altura. Não 
mantive a participação nos 
fóruns, pois tinha-me afas-
tado do geocaching.

J.S. – O teu profile foi re-
centemente reactivado, o 
que já te permitiu actuali-
zá-lo e registar os recentes 
founds. Durante bastan-
te tempo esteve inactivo, 
o que no entanto não te 

A determinada altura, quando já era claro que eu não iria con-
seguir ter novamente a possibilidade de fazer a manutenção às 
minhas caches, o MAntunes propôs-me que eu considerasse dar 
as caches para adopção, para que não se perdessem.



impossibilitaria de aceder 
ao geocaching.com. Con-
tinuaste a acompanhar os 
logs nas tuas caches, ou 
não?

P.R. – Em todos estes anos, 
creio que deverei ter esprei-
tado três vezes aos logs das 
caches que publiquei.

J.S. – Lembras-te do Igor? 
Lembrete… fazes-lhe refe-
rência no único log em que 
colocaste uma foto, e a foto 
chama-se Lagoa MSD.

P.R. – Somando o comentá-
rio que eu próprio deixei aos 
três logs que me indicas-
te, foi alguém que, embo-
ra provavelmente não seja 
geocacher, terá encontrado 
a cache em “perigo de vida” 
e a colocou num local mais 
seguro. Neste caso, pendu-
rando-a num eucalipto com 
um cabo eléctrico! Já não me 
recordava desta situação!

[nota: Igor foi um muggle ucra-
niano que encontrou a cache 
por acaso e que assinou o lo-
gbook com uma declaração de 
amor a Portugal (ver logs de 
found de 2005 dos rifkindsss 
e do clcortez).]

J.S. – Tive oportunidade 
de te informar que já não é 
permitida (há muito tem-

po…) a colocação de virtuais 
e assim abortado o que po-
deria ser a reactivação de 
um projecto teu para uma 
cache, que nunca chegou a 
ver a luz do dia. Podes de-
talhar, como o fizeste comi-
go, como imaginavas essa 
cache?

P.R. – Este projecto já tem 
muitos anos! A multi cache 
iria localizar-se em Evora-
monte.

Os participantes estariam 
no papel de um grupo de 
batedores do exército de 
Geraldo Sem Pavor, que se 
deveriam aproximar e infil-
trar no castelo para obter 
informações úteis para pla-
near o ataque que se segui-
ria. O objectivo de Geraldo 
Sem Pavor é reconquistar a 
zona aos mouros. Tudo se 
iria passar no ano 1160 d.C. 
e os participantes seriam 
“transportados” para essa 
época. A aventura teria iní-
cio na vila nova, no exterior, 
junto ao sopé do monte. A 
cada passo da multi existiria 
um pequeno parágrafo de 
enquadramento histórico e 
um novo desafio para os ba-
tedores. Uma das paragens 
seria na fonte perto da vila 
nova. Os participantes se-

riam levados pelo perímetro 
da muralha, apresentando-
se as várias portas existen-
tes na mesma. No interior, 
visitariam a Casa da Con-
venção, onde foi assinada a 
famosa Convenção de Évora 
Monte em 1834, visitariam o 
celeiro comum, as cisternas, 
a igreja, o posto de turismo 
e o artesanato e a torre. Diz 
um livro que em dias em que 
a atmosfera está particu-
larmente límpida é possível 
avistar a Serra da Estrela, 
pelo que eu forneceria o res-
pectivo azimute. A aventura 
poderia terminar num res-
taurante para reabastecer.

J.S. – O projecto adequa-
va-se perfeitamente a uma 
letterbox ou wherigo, tipos 
de caches que só aparece-
ram em Portugal em 2006 
e 2008 respectivamente. 
Fazes ideia de como funcio-
nam estas caches? Afinal, 
em 2001-2003 só existiam, 
além das tradicionais e mul-
tis que utilizaste, as mistery 
e as Locationless, webcam 
e virtuais (três tipos que já 
não são aceites). Porque de-
cidiste fazer as tuas caches 
do Alentejo como multi’s?

P.R. – Não fazia ideia desse 
tipo de cache até que me 

explicaste, enquanto faláva-
mos ao percorrer o caminho 
até ao moinho da “Entre a 
Cidade e a Floresta”.

Decidi fazer essas caches 
como multi pois, na minha 
opinião, era a melhor for-
ma de levar as pessoas por 
um passeio guiado. Naquele 
caso, era a forma de as pes-
soas tirarem o melhor parti-
do da zona a visitar.

J.S. – Depois de teres feitos 
os últimos founds / DNF em 
2003, mais alguma vez ti-
veste perto de fazer alguma 
cache?

P.R. – Não...

J.S. – Ao longo dos anos 
foram havendo muitas re-
ferências na comunicação 
social ao geocaching. Lem-
bras-te de ter visto alguma?

P.R. – Sim, assisti a uma na 
televisão, mas já não me 
recordo da data em que foi 
emitida.

J.S. – Actualmente, as ca-
ches para ser publicadas 
têm de passar por um pro-
cesso de revisão, efectuado 
por voluntários nomeados 
pela Groundspeak, que des-
de 2009 para cá são por-
tugueses. Como era no teu 
tempo? As caches ficavam 
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imediatamente disponíveis 
sem intermediários?

P.R. – Creio que naquela épo-
ca seriam bastante rápidas, 
talvez demorassem um a 
dois dias a ficar disponíveis. 
Creio que passavam por um 
processo muito simples de 
aprovação. Mas, tendo sido 
há já muito tempo, há por-
menores de que já não me 
recordo.

J.S. – Agora com a prolife-
ração de smartphones e 
de GPSr paperless, a maio-
ria dos geocachers já não 
imprime as páginas das 
caches. Como é que em 
2001/2002 se planeava 
uma cachada?

P.R. – Já existiam GPSr com 
mapas das estradas, mas 
não tinham funções espe-
cíficas para o geocaching. 
Mas a maioria das pessoas 
ainda não os utilizavam, 
pois os preços eram eleva-
dos. A solução era preparar 
em casa o trajecto, consul-
tar mapas e levar as coisas 
já algo planeadas desde o 
início. Eu costumava mar-
car waypoints nos principais 
pontos do trajecto, onde 
anotava a direcção a tomar 
nesses locais. Era assim que 
eu fazia.

J.S. – Actualmente em 
Portugal existem mais de 
20.000 caches disponíveis, 
das mais de 2.000.000 que 
existem em todo o mundo. 
Alguma vez imaginaste que 
estes números pudessem 
ser atingidos?

P.R. – Na realidade nunca 
pensei nesse assunto. Nes-
sa época estava bastante 
ocupado com as minhas 
caches, com a sua manu-
tenção, com os logs que as 
pessoas faziam e a imaginar 

como colocar novas caches. 
Mas não dei muita impor-
tância ao número de caches 
que poderiam vir a ser colo-
cadas.

J.S. – Actualmente exis-
tem em Portugal caches 
com mais de 2.000 founds, 
e a maioria das caches em 
locais acessíveis como a 
“Entre a Cidade e a Flores-
ta [Lisboa]” têm dezenas 
de visitas nas semanas se-
guintes à publicação. A “A 
Praia e o Rio [Ericeira]” teve 
o FTF “apenas” 18 dias de-
pois da publicação, mas o 
STF já teve de esperar mais 
9 meses. Tempos diferen-
tes… Que reflexão te mere-
ce?

P.R. – Tudo se prende com 
a massificação da activida-
de. Era por isto que no início 
todos nós lutávamos, sendo 
que, naturalmente, algumas 
pessoas se foram destacan-
do nessa missão de divulga-
ção. Essa massificação tinha 
de acontecer e é muito posi-
tiva.

Claro que juntamente com a 
entrada de muitas pessoas 
também aparecem algumas 
dificuldades. Uma que posso 
identificar é a fraca qualida-
de e interesse de algumas 
caches. Algumas existem só 
porque sim. Mas é um pe-
queno preço a pagar por ter-
mos o privilégio de existirem 
tantas pessoas a praticar a 
actividade.

J.S. – Se agora voltasses 
ao geocaching activo, tens 
ideia se conheces sítios que 
gostasses de mostrar e que 
eventualmente ainda não 
tenham uma cache?

P.R. – Eventualmente uma 
“Pela Pré-História do Alen-
tejo - II”. Uma multi assim 

(ou algo equivalente a multi) 
pede para ser publicada!

J.S. – E já agora, o que é para 
ti a essência do geocaching?

P.R. – É o privilégio de co-
nhecer um local com valor. 
É o privilégio de, com essa 

descoberta, termos ficado 
enriquecidos.

É o privilégio de poder par-
tilhar experiências e locais 
que nos são especiais. É o 
privilégio de podermos enri-
quecer a vida de outros.

Mais do que a caixa de plás-
tico, a recompensa é o local 
e as aventuras que se pas-
sam até lá chegar.

O geocaching é pessoal e 
tem de ser vivido de forma 
pessoal e não da forma que 
os outros preferem. Não há 
uma forma correcta. No meu 
caso é sem o Google Maps 
ligado e online. Prefiro uma 
aproximação à cache apenas 
com a distância, o azimute (e 
a seta de direcção no GPSr) 
e a descrição que o owner 
fez na página. Para mim 
não é encontrar 20 caches 
por dia para somar aos fou-
nds, mas sim planear uma 
cache especial que vai dar 
retorno tanto a nós como a 
quem connosco está, que 
vai encher as medidas e que 
vai fazer o dia valer a pena. 
Mesmo que não encontre-
mos a caixa física!

J.S. – Uma das caracterís-
ticas das tuas caches era 
que colocavas micros em 
lugares que comportariam 

seguramente containers 
maiores. Qual a razão disso?

P.R. – Já foi há muito tempo, 
mas creio que na maioria 
das vezes eu usava micro 
caches aproveitando as cai-
xas dos rolos fotográficos 
pois, na minha opinião, o que 
mais conta no geocaching é 
o local, é a aventura e nun-
ca a caixa! Além disso, era 
mais fácil esconder e, assim 
sendo, não corria o risco de 
serem acidentalmente des-
cobertas e vandalizadas.

[Nota: Esta pergunta foi fei-
ta após trocas de impressões 
com o MAntunes e a resposta 
corresponde exactamente à 
razão avançada pelo Pedro ao 
Manuel há mais de 10 anos 
em conversa entre os dois. Ou 
seja o “geocaching é o local, é a 
aventura e nunca a caixa!”]

J.S. – Para acabar, uma per-
gunta sacramental… Pode-
mos contar que estes dois 
recentes founds não são 
meramente episódicos, e 
que terão continuidade? 
Acordou alguma coisa ador-
mecida, ou o geocaching 
continuará a ser um hobby 
de tempos passados?

P.R. – O geocaching poderá 
ainda manter-se um hob-
by dos tempos passados, 
mas quem sabe possa vol-
tar a acontecer, desta vez 
na companhia do meu filho, 
que agora já tem idade para 
as cachadas... Se assim for, 
terei de encontrar um novo 
nome para a equipa.

[Nota: Esta pergunta e respos-
ta acabaram por ser ultrapas-
sadas pelos factos. A família 
Regalla é agora a BipBipTeam 
e já com founds feitos…]

Joaquim Safara

- Jasafara

o geocaching 
é pessoal e tem 
de ser vivido de 
forma pessoal
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http://www.geocaching.com/profile/%3Fguid%3D8d9c1f4d-b990-4b6c-8c57-33daed90b57c
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O Treino do Geocacher

Preparação física para dias 
que antecedem caminha-
das de longo percurso

Com que então este fim-
de-semana é tempo de 
fazer geocaching na mon-
tanha?! Altura de atacar 
caches com T> 3? Se estás 
a planear fazer uma cami-
nhada de longo percurso, 
há várias coisas que podes 
considerar para treinar e 
te preparares para a acti-

vidade. Deixa-me levar-te, 
na semana que antecede 
a caminhada, a um peque-
no treino de urgência que 
tornará a tua experiência 
muito mais confortável e 
com menos dores no dia 
seguinte.

Antes de entrarmos na 
nossa sessão de treino, 
vamos fazer um pequeno 
aquecimento de informa-
ção obrigatória. Deixa-me 

guiar-te na análise a dois 
agentes a que os cami-
nhantes, tão teimosamen-
te, se esquecem de dar 
a devida importância – a 
mochila e os pés! Estes são 
os teus maiores inimigos 
quando estás em fadiga 
no topo da montanha, cer-
to? Quando não aguentas 
mais, estes são os alvos 
dos teus maiores insultos…
Mas sabias que, com algu-

mas dicas básicas, pode-
mos minimizar os estragos 
que estes provocam na tua 
condição física nesse dia?

A mochila:

O teu corpo sente muito 
quando caminhas com mo-
chila. Deves ter uma preo-
cupação extra na escolha 
desta quando te aventuras 
neste tipo de actividade. A 
mochila deve: estar bem 
regulada, bem ajustada 
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O Treino do Geocacher

ao corpo e com o peso uni-
formemente distribuído. O 
objectivo destas 3 carac-
terísticas é minimizar as 
excessivas alterações no 
centro de gravidade e evitar 
repetitivos desequilíbrios 
corporais. É certo que boa 
parte do tempo não te aper-
cebes deste fenómeno, mas 
a realidade é que os teus 
membros inferiores e mús-
culos estabilizadores do 
tronco estão a ser expostos 

a uma carga extra para con-
trariar estes desequilíbrios. 
Se durante a caminhada 
ouvires em demasia o cho-
calho dos nossos queridos 
TB’s, enquanto estiveres 
em percurso plano, então 
será altura de fazeres um 
ajuste à mochila!

Mas o mais importante é: 
não coloques muito peso! 
Ok!, mas qual é o peso 
aceitável? Os especialistas 

defendem que nunca deve 
ultrapassar um valor su-
perior a 10% do teu peso. 
Por exemplo, se o teu peso 
corporal for 80 kg, então 
[80Kg / 10%] = 8 Kg de car-
ga máxima! Segundo alguns 
estudos, com um máximo 
de 10% de carga o teu corpo 
não reflecte uma adaptação 
excessiva ao peso extra, 
o que evita um maior dis-
pêndio de energia desviada 
para esta tarefa. Lembra-te 
da regra mais importante: 
devemos poupar o nosso 
corpo a esforços e trabalhos 
extra que não a actividade 
em si. 

Os pés:

Estes serão, sem dúvida, os 
que mais contribuem para 
o teu bem-estar físico - e 
estado de humor diga-se - 
durante a tua caminhada. 
Será, então, importante, tal 
como preparar o teu físico 
(já lá vamos), que os pés 
estejam no melhor da sua 
forma, para que no dia da 
tua aventura te sintas con-
fortável e evites sentir incó-
modo e consequente gasto 
extra de energia. Aproveita 
para, nessa semana, ter 
um cuidado adicional com 
a sua higiene. Lava os pés 
todos os dias com sabão ph 
5.5 e corta as unhas num 
corte reto, e nunca em for-
mato redondo para evitar o 
aparecimento de uma unha 
encravada que te obrigue a 
abortar os planos. 

A escolha do calçado tam-
bém deve merecer um cui-

dado especial. Levar um 
calçado adequado e con-
fortável é a parte mais im-
portante na preparação do 
teu material. Preocupa-te 
em utilizar um calçado: a) 
que tenha estabilizador do 
calcanhar para segurar bem 
o pé e o tornozelo; b) que 
tenha uma sola com exce-
lente aderência e; c) onde 
o teu calcanhar fique bem 
ajustado e os dedos sejam 
capazes de se movimentar 
livremente.

Depois de dedicares tem-
po a fazer esta preparação 
obrigatória para qualquer 
aventureiro de caminhada, 
estás pronto para começar 
o treino físico, que auxilia-
rá na tua grande aventura! 
Treinar o corpo não só te 
ajudará a ter uma melhor 
preparação para a caminha-
da, como também te ajuda a 
preparar a mente, que terá 
um papel fundamental na 
regulação dos regimes de 
esforço, quando atingires 
os teus limites. Atenção que 
este plano de treino não é 
milagroso! O objectivo não 
é pôr-te a fazer o percurso 
muito mais rápido ou em 
condição física de excelên-
cia, mas antes o de preparar 
o teu corpo para a altera-
ção de rotina que vai sofrer 
dentro de alguns dias. O 
grande objectivo deste pla-
no de treino é minimizar as 
dores musculares nos dias 
seguintes à tua grande ca-
minhada. 

Então vamos criar este ce-
nário: a tua aventura é no 
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Sábado? Então o deadline 
máximo para iniciar a tua 
preparação é na segunda-
feira que antecede esse 
fim-de-semana! O pior que 
deves fazer é estar a sema-
na toda em sedentarismo 
quando dentro de dias tens 
uma carga de esforço ex-
cessiva para os teus mús-
culos. A base do teu treino 
de preparação será execu-
tar simulações daquilo que 
vais experienciar no teu 
percurso, mas numa reali-
dade muito mais reduzida, 
isto é, terás que realizar 
nessa semana o total da 
distância que irás percorrer, 
mas dividido pelos dias que 
a antecedem. A regra obri-
gatória é que deve aumen-
tar-se progressivamente a 
distância diária percorrida. 
A fórmula a adoptar, neste 
espaço de tempo definido 
(2ª a 6ª = 5 dias) é:

Dia 1 – Percorrer 10% da 
distância total prevista (ca-
minhada ligeira);

Dia 2 – Percorrer 20% da 
distância total prevista (ca-
minhada);

Dia 3 – Percorrer 30% da 
distância total prevista (ca-
minhada + mochila);

Dia 4 – Percorrer 40% da 
distância total prevista (cor-
rida);

Dia 5 – Repouso.

Uma vez que o esforço que 
vais realizar também im-
plica enfrentar algumas 
subidas e descidas, subir 
degraus em pedra e, quem 
sabe, escalar alguns obstá-
culos, deves incluir na tua 
preparação exercícios que 

solicitem os músculos res-
ponsáveis por essas tare-
fas. Lembra-te: queremos 
simular ao máximo aquilo 
que vais enfrentar na tua 
caminhada final, e colocar 
esses grupos musculares 
em alerta é indispensável 
para não sentires dores 
musculares no dia seguinte.

Ok! Aposto que estás a pen-
sar: “isto parece-me cansa-
tivo! Não vou ter paciência 
para me dedicar a isto!”. 
Mas do que se calhar ainda 
não te apercebeste é que já 
o fazes muitas vezes sem 
te dares conta – ao faze-
res geocaching! O divertido 
será organizar a tua sema-
na de cachadas a coincidir 
com este plano de treino. 
Imaginemos que a distân-
cia que terás que percorrer 
no Sábado será, no total, de 
20 km. Vejamos então esta 
simulação:

2ª Feira:

Faz um pequeno passeio 
perto de casa, num percur-
so que não deve ultrapassar 
muito mais que 2 km (10%) 
e cerca de 40 minutos. Que 
tal aproveitar para faze-
res aquelas caches perto 
de casa e que tens deixado 
para outras oportunidades? 
Caso já tenhas os smiles 
todos no mapa dessa área, 
aproveita na mesma para 
as visitar. É o dia ideal para 
observar se as caches estão 
de boa saúde… Os owners 
agradecem! Não leves peso 
adicional, leva apenas o teu 
GPS e material de escrita. 
Se estiveres motivado(a) 

para o treino aproveita e 
leva os TB’s a dar um pas-
seio contigo, assim como a 
máquina fotográfica para ti-
rares fotos que adicionarás 
aos teus logs. E se tiveres 
mesmo numa de ser ma-
luco(a), então leva uns lo-
gbooks de emergência. Mas 
estes itens são o máximo 
que podes carregar contigo 
por hoje!

Para este primeiro dia que-
remos apenas que faças um 
esforço ligeiro, sem grandes 
exercícios. Por isso não fa-
ças caches com “terreno > 
1,5”. Aproveita para encon-
trar caches colocadas em 
jardins, que possuam ban-
cos. Aqui poderás realizar 
o seguinte exercício: sobe e 
desce, com um pé de cada 
vez, durante 15 vezes (re-
petições) para cima do ban-
co. Realiza este exercício 3 
vezes (séries). Se estiverem 
a observar-te, não ligues.É 
também um treino para te 
habituares à presença de 
muggles quando procuras 
algumas caches marotas.

O objectivo para este 1º dia 
é apenas despertar a tua 
consciência para um es-
forço adicional que queres 
despoletar. É também uma 
forma de motivar o teu cor-
po para os dias seguintes. 
Aproveita para alongar os 
membros inferiores, supe-
riores e tronco. Nada que a 
busca por caches em altura 
(ninhos) e magnéticas (de-
baixo de bancos) não pro-
voque.

3ª Feira

Para este dia 2 deves au-

mentar o passo. Deves ter 
um ritmo mais elevado do 
que no dia anterior. Saca 
do calçado que utilizarás na 
caminhada e expande a tua 
área de busca por geoca-
ches enquanto percorres 4 
km (20%) em 1 hora (tempo 
útil a caminhar). O objectivo 
para hoje é efectuar um es-
forço contínuo, que solicite 
os teus regimes aeróbios. 
Procura apenas duas a três 
caches que não te façam 
parar muitas vezes. Que-
remos esforço contínuo. 
Por isso, caches com “gaiti-
nhas” estão proibidas hoje! 
Realiza exercícios de força 
como os do dia anterior e 
não te esqueças de alongar 
bem no final.

4ª Feira

Hoje é dia de ensaio geral. 
Equipa-te como se fosses 
para a tua caminhada (cal-
çado, vestuário e mochila). 
A ideia principal é recriar 
ao máximo o dia da tua ca-
minhada. Servirá como si-
mulação e vai permitir-te 
analisar o material e fazer 
ajustes antecipadamen-
te. Segundo a fórmula hoje 
terás que caminhar 6 km 
(30%). Analisa o teu mapa 
e procura caches dentro 
desta área com terreno > 
2,5, se possível com algu-
mas subidas e descidas ín-
gremes. Não exageres na 
caminhada. Vai a um ritmo 
mais lento do que aquele 
que planeias usar no dia da 
aventura. Enquanto fazes 
logs em caches das redon-
dezas, aproveita para beber 
água, alongar um pouco e 
respirar fundo e calmamen-
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te. Estas são técnicas que deves usar 
no teu grande dia e de certeza que no-
tarás uma grande diferença! Regressa 
a casa e não te esqueças dos alonga-
mentos finais.

5ª Feira

Hoje é um dia que terá pré-treino. 
Está atento(a) durante o dia para ver 
se surgem caches novas no mapa. 
Hoje é dia de corrida e a vontade louca 
de ser o FTF será a tua maior aliada. 
Hoje descansa o calçado de montanha 
e utiliza calçado adequado para corri-
da. Se receberes uma notificação de 
uma cache nova numa distância até 8 
km (40%) então sai disparado(a) e vai 
estrear esse logbook. Se a cache for 
mais longe, pega no carro / bicicleta 
e vai até a uma distância aproximada 
desse valor. Corre com passadas lar-
gas e com um ritmo constante, mas 
moderado. Dependendo do teu nível 
físico, adapta esse ritmo até onde te 
sintas confortável.

6ª feira

Parabéns! Chegaste ao final de sema-
na. Hoje é dia de repouso. Mereces! 
O descanso é tão importante e fun-

damental como o treino, pois deves 
permitir que o teu corpo recupere. 
Sabias que é durante o sono que os 
teus músculos se tonificam? Uma boa 
noite de sono aumenta exponencial-
mente os efeitos do treino. Aproveita 
o final do dia para preparar a tua mo-
chila, e leres as últimas indicações da 
meteorologia na área de destino. Faz 
uma sessão longa de alongamentos e, 
antes de deitar, toma um duche frio. 
Sim, frio! A ideia é aplicar uma técni-
ca de crioterapia (numa versão básica) 
nos teus músculos, que te fará sentir 
como novo(a) no dia seguinte. Des-
cansa bem e desfruta da tua grande 
aventura!

No dia da tua grande caminhada não 
leves o carro até ao ponto inicial! Por-
que não estacionar a uns 400 m de 
distância e aproveitar para fazer um 
aquecimento em terreno plano? Vai 
permitir-te ativar os teus sistemas 
aeróbios, aquecer os músculos e pre-
parar o sistema cardiovascular para 
a actividade. Alonga bem antes de 
começares e principalmente após a 
actividade. No final, e de volta ao pon-
to inicial, faz o regresso ao carro em 
silêncio, a respirar calma e profunda-

mente. É uma boa altura para pensa-
res como escreverás o teu log.

Se seguires as linhas orientadoras 
deste plano e o adaptares à tua con-
dição física vais claramente notar uma 
enorme diferença. Lembro-te que o 
objectivo deste plano não é melhorar 
a tua capacidade física. Isso implica-
ria um plano mais extenso, com mais 
tempo e adequado a cada um. O ob-
jectivo é permitir que o teu corpo e 
mente estejam prontos e aptos a rea-
lizar um esforço físico adicional, fora 
da tua rotina, que causará um bem-
-estar maior durante a tua caminhada 
e te levará a desfrutar ainda mais da 
experiência!

Um último conselho: o melhor treino 
diário que podes fazer está sempre 
acessível e nem te deves aperceber. 
Nessa semana, faz DNF às escadas 
rolantes e elevadores e utiliza as es-
cadas. O teu corpo agradece e recom-
pensa-te no dia a seguir ao teu grande 
percurso… Sem dores! 

Boas caminhadas!
Diogo Azevedo

– _Pestas_
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Big time caching
Mais do que um projecto, uma 
forma de estar no geocaching!

Três simples palavras resumem em 
si mesmas o espírito por trás de um 
projecto, formando o seu próprio 
nome. Big Time Caching é o nome 
desse mesmo projecto, criado por 
Luís Silva, mais conhecido entre a co-
munidade pelo seu nickname lgass. 
Baseado na ideia popular de que “a 
união faz a força”, e acreditando que 
nenhuma cache é inacessível, o pro-
jecto Big Time Caching, ou BTC, como 

é vulgarmente conhecido entre a 

comunidade, procura criar forma de 

oferecer aos geocachers menos ex-

perientes a possibilidade de conse-

guir alcançar e encontrar aquelas ca-

ches especiais, que têm associadas a 

si algum tipo de desafio físico e men-

tal acima da média, para as quais se 

torna necessário possuir e saber ma-

nejar equipamento especial, assim 

como vencer medos e desafios, o que 
se torna sempre mais fácil em grupo.

O Big Time Caching surge então com 
um objectivo simples: que qualquer 
geocacher consiga aceder a qual-
quer cache, com o apoio de geoca-
chers mais experientes, dotados do 
equipamento e com o todo o apoio 
humano necessário para superar os 
desafios criados pela cache. Mas se 
à partida parece simples, não deixa 
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Big time caching
Mais do que um projecto, uma 
forma de estar no geocaching!

na comunidade, que devido ao facto 
de conhecerem já um grande número 
de outros elementos, tinham maior 
facilidade nestes contactos e respec-
tivos pedidos de auxílio. 

Para além disso, tornava-se também 
importante rentabilizar esta dispo-
nibilidade de owners e geocachers 
com material e aptidões específicos, 
de forma a optimizar as oportunida-
des em que estes se encontravam 
no local a auxiliar outros geocachers, 
permitindo que estas oportunidades 
chegassem ao maior número de geo-
cachers possível. Sejamos francos: é 
mais prático montar o material e au-
xiliar uma dúzia de pessoas num fim-
de-semana, do que estar 12 fins-de-
semana a montar material e auxiliar 
um geocacher de cada vez.

Assim, Luís Silva explica à GeoMaga-
zine como surgiu a ideia de dar forma 
a este projecto: “O BTC nasceu numa 
ideia algo egoísta que tive. Queria ir 
fazer a já arquivada Torre das Radio-
telecomunicações do clcortez e levar a 
MelPM comigo. Andávamos no geoca-
ching há pouco tempo e aquela cache 
parecia algo assustador... especial-
mente porque a MelPM tem medo de 
alturas. Eu tinha que arranjar maneira 
de ter apoio para fazer aquela cache e 
no tópico no geocaching@PT obtive um 
feedback bem positivo quando se pen-
sou em criar esta organização. Depois 
disto foi só fazer um site e publicitar. A 
adesão foi gigantesca e surpreendeu-
me. O mau tempo afastou alguns dos 
potenciais participantes, mas deu logo 
para perceber que este projecto tinha 
pernas para andar.”

Estava dado o primeiro passo! Uma 
vez tomada a iniciativa, a ideia pare-
cia então um projecto de fácil realiza-
ção, bem recebido pela comunidade. 
Prova disso, está nos tempos dis-
poníveis de inscrição para cada uma 

das actividades. Os mais atentos a 
esta iniciativa possivelmente já re-
pararam que as vagas para cada um 
dos BTC’s se esgotam em poucos mi-
nutos após a abertura das inscrições 
para cada nova actividade. Devido à 
logística de material necessário ou 
mesmo por questões de segurança, 
as vagas disponíveis em cada inicia-
tiva tornam-se escassas para tanta 
vontade de participação. Estamos 
pois, perante uma ideia e um projecto 
de sucesso. Nem o próprio Luís adi-
vinhava tamanha receptividade por 
parte da comunidade, mostrando-
se peremptório na resposta quando 
questionado sobre a consciência de 
tamanho futuro sucesso aquando do 
primeiro BTC: “Quando o iniciei não... 
após o primeiro BTC sabia que havia 
algo que parecia correr muito, muito 
bem! Depois o projecto cresceu, muito 
por causa da comunidade e para a co-
munidade...” 

Mas várias perguntas se colocam a 
todos aqueles que frequentemente 
aguardam pelos fóruns a notícia do 
Luís sobre a realização de mais um 
BTC… A principal de todas será: Como 
se planeia cada actividade Big Time 
Caching? “Planear um BTC não dá tan-
to trabalho como parece... Tornou-se, 
sim, uma grande responsabilidade”, diz 
Luís Silva, explicando que “desde que 
iniciei o processo que tento fazer um 
BTC por mês, mas em 2013 tal não tem 
sido possível por diversos factores...”, 
prometendo: “tenciono compensar no 
Verão.” 

Esta promessa relembra-nos uma 
outra questão: Como é decidida a 
data de realização de um BTC? “As 
datas são uma junção de disponibili-
dades da organização”, esclarece-nos 
Luís Silva.

No entanto, qualquer geocacher que 
já tenha participado num BTC ou te-

de ser curioso que tivesse demorado 
tanto tempo a aparecer um projecto 
assim. Admitindo que esta premissa 
se encontra presente em todos aque-
les pequenos encontros informais 
de geocachers com os owners e geo-
cachers que se mostram disponíveis 
para colaborar e colocar material à 
disposição para a procura dessas ca-
ches, esta realidade parecia ser quase 
exclusiva dos elementos mais velhos 
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nha minimamente acom-
panhado o desenvolvimen-
to do projecto tem presente 
uma questão-chave a co-
locar ao mentor dos BTC: 
Como se decide qual a 
próxima cache a abordar? 
Quando questionado, Luís 
facilmente nos explica 
como toma essa decisão e 
planeia a actividade: “Como 
parece tudo muito complica-
do, é fácil desconstruir o pro-
cesso todo: primeiramente, 
atendendo ao que já foi feito 
(em termos de zonas do país) 
e caches activadas/desac-
tivadas, escolho uma cache 
que gostaria de fazer, mas 
que nunca na vida faria so-
zinho. Depois falo com toda 
a gente com quem tenho que 
falar (normalmente a MelPM, 
Felinos e owner da cache) e 
vemos as disponibilidades 
comuns. Por fim, organizo 
um plano que seja de pelo 
menos meio-dia e que envol-
va mais caches. Quantas ca-
ches e a ordem depende da 
zona e de diversas variáveis. 
O plano é construído à volta 
da cache principal.”

Podemos perceber pelas 
palavras de Luís que o ow-
ner de uma cache seleccio-
nada é então, também ele, 
elemento activo no planea-
mento da realização de um 
BTC, o que nos leva a ques-
tionar: Todos os owners 
são colaborantes com o 
projecto? “Por norma sim...”, 
responde-nos Luís, ressal-
vando no entanto que “no 
início, existiu um episódio 
menos feliz, na organização 
de um plano que até foi re-
centemente feito pelo BTC.” 
No entanto, esta foi a ex-

cepção à regra, o que leva 
Luís a afirmar que “temos 
tido sempre colaboração dos 
owners”. E a qualidade do 
projecto denota-se não só 
na colaboração dos owners 
na realização de cada BTC 
mas também pela sua pre-
sença nas diferentes inicia-
tivas relacionadas com as 
suas caches. Luis relembra: 
“O clcortez apareceu e quase 
ressurgiu para o geocaching 
no btc 1 e forneceu o mate-
rial e ajudou muito no 3. Fez 
também connosco a Ruta... 
O ftomar apareceu quase 
de surpresa no 2 e também 
no 5 e ainda no 12... estava 
de serviço! Quando fomos à 
Last Tower foi o K!nder que 
nos ligou à tribo do lagarto, 
que forneceu o material todo. 
Quando fomos à Monsan-
to Subterrâneo, o owner, já 
inativo há muito, abdicou de 
uns minutos no dia de anos 
da filha para nos contar al-
gumas histórias. Os owners 
da GreyHavens passaram 
o dia connosco. O Valente 
Cruz passou connosco um 
dia fenomenal. No meio disto 
ainda houve owners de ca-
ches que fizemos e que nos 
acompanharam e que foram 
também fenomenais!”.

Cada BTC é, pois, um mo-
mento de adrenalina, de 
diversão e boa disposição. 
Como o próprio nome indi-
ca, o seu propósito é criar 
um bom momento de ca-
chada, na qual os partici-
pantes do projecto possam 
vencer os seus próprios 
medos e desafios e che-
gar onde não pensariam 
chegar sozinhos. 18 meses 
volvidos, após 15 BTC es-

palhados por todo o país, 
desde a estreia do projec-
to, a 13 de Novembro de 
2011, em Loures, cada um 
deles apresentou e supe-
rou desafios e aventuras 
diferentes, com paisagens 
distintas e variadas emo-
ções. Quando questionado 
sobre o facto de algum de-
les ter ganho um significa-
do mais especial, Luís res-
ponde-nos: “Todos os BTC’s 
foram fenomenais... todos 
tiveram momentos fantásti-
cos... eu diria que aquele que 
me foi mais especial foi o da 
Last Tower. Foi bem longe de 
minha casa. Não conhecia 
praticamente nenhum dos 
participantes, mas as caches 
foram brutais do princípio ao 
fim. Foi um dia longo, com 
geocaching de qualidade e 
um grupo que se superou.” 
No entanto, destaca igual-
mente outros episódios 
que considera marcantes, 
ao longo de 15 BTC’s: “To-
dos termos subidos à torre 
no primeiro BTC foi fantás-
tico porque foi o início de 
tudo. O facto da MelPM ter 
feito um rappel de 40 me-
tros (primeira vez que fez 
rappel na vida e tendo medo 
de alturas) foi um momen-
to de superação fenomenal. 
Chegar ao fim da Ruta, que 
foi a minha primeira cache 
de sonho...” Mas nem só de 
coisas boas reza a história, 
e algumas memórias são 
mesmo mais dolorosas: 
“no Géiser de Paço de Arcos 
fiquei com marcas mas de 
outro tipo... mandei um belo 
tralho que me ficou marca-
do na pele!”. Sinais de que 
o risco está sempre pre-

sente, ainda que por vezes 
nas caches aparentemente 
menos complicadas!

Mas mais do que já passou, 
este projecto vive do que 
ainda está para vir. Depois 
de percorrido grande par-
te de Portugal Continental 
nestes primeiros meses, 
vencidos grandes desa-
fios do geocaching nacio-
nal e mantendo presente 
o objectivo de uma edição 
mensal, coloca-se a dúvi-
da: será que algum dia este 
projecto deixará de cumprir 
o seu objectivo? Fazendo 
as caches mais difíceis a 
nível de terreno em todo 
o país, corremos o risco de 
deixar de haver caches com 
qualidade e dificuldade de-
safiante para a realização 
de um BTC? Luís tranquiliza 
a comunidade geocachiana 
nacional, afirmando: “Este 
projecto deixará de fazer 
sentido no dia em que a co-
munidade assim o acreditar... 
no dia em que a comunidade 
não aderir a um plano fan-
tástico será o dia em que 
repensarei. As caches com 
dificuldades e qualidade 
elevadas não vão deixar de 
existir...” Para além disso, 
uma cache com destaque 
para um BTC “não tem que 
ser uma cache de dificuldade 
5. Pode ser de dificuldade 3 
mas num sítio complicado... 
pode envolver fobias.... pode 
ser um mero desafio que te-
nha que ser feito em grupo...”, 
acrescenta.

É, pois, de saudar por toda 
a comunidade esta inicia-
tiva e dinamismo, concep-
tualizada por um geoca-
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cher que teve a ousadia de 

dar força e vida ao projecto. 

Luís Silva, ou mais concre-

tamente lgass, o nick facil-

mente reconhecido como 

mentor do BTC, tem vida 

de geocacher para lá dos 

BTC’s. Embora a sua ima-

gem na comunidade esteja 

associada a escaladas, ra-

ppel e outros desafios mais 

radicais, muitos são os 

seus founds mais urbanos, 

em terrenos e dificuldades 

mais reduzidos. E mesmo 

perante a possibilidade de 

chegar a todas as caches 

mais difíceis do país com 

a realização de BTC’s, Luís 

confessa-nos que, de mo-

mento, não existe nenhu-

ma cache distinta que lhe 

mereça o reconhecimento 

como “Aquela cache que tem 

mesmo de ser feita”. “Since-

ramente, de momento não! 

O geocaching em Portugal é 

fenomenal e tem coisas para 

todos os gostos. Há muitas 

caches fantásticas para fa-

zer e não têm que ser neces-

sariamente caches para o 

BTC. Há muitas caches exce-

lentes que quero fazer, mas 

não uma só!”

Resta-nos desejar que 

este projecto se mantenha 

activo durante muito e lon-

go tempo, com a mesma 

adesão e carinho da co-

munidade que tem rece-

bido até agora. Dotado de 

merchandising e site pró-

prios, que podem ser en-

contrados, em www.bigti-

mecaching.com, o BTC vai 

também espalhando a sua 

voz pelos diferentes fóruns 

nacionais, anunciando as 

suas iniciativas. Iniciativas 

essas que, provando que 

não existem barreiras que 

parem o sonho, podem 

mesmo chegar além-fron-

teiras! Esse é pelo menos 

um dos desejos do seu 

criador, mesmo consciente 

das dificuldades ineren-

tes: “Eu gostaria de levar o 

BTC ao Camiño del Rey. Mas 

a logística é muito maior e 

quando o fizer tem que ser 

nas condições certas... mas 

é muito complicado levá-lo 

lá ou a qualquer outra cache 

que valha a pena no estran-

geiro... é, no entanto, algo 

que penso, pelo menos, ten-

tar”, revela-nos Luís.

E assim esperamos, pois 

como nos ensinou o poeta 

António Gedeão, “sempre 

que um homem sonha, o 

mundo pula e avança, como 

bola colorida entre as mãos 

de uma criança!”

Bruno Gomes

- Team Marretas
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Fez no dia 22 de Abril 10 
anos que foi criado o primei-
ro portal de geocaching em 
Portugal.
Já antes tinha sido criado um 
grupo na rede Yahoo (http://
groups.yahoo.com/group/
geocaching_portugal/), em 
Agosto de 2002, pelas mãos 
do geocacher RibardoBSIl-
va, que foi durante quase 
um ano o ponto de encontro 
virtual do geocachers por-
tugueses. Mas a comuni-
dade crescia e era notória a 
necessidade de se criar um 
portal que agregasse várias 
funcionalidades, como um 
fórum de discussão, artigos 
e uma galeria de imagens. 
Assim, foi a partir desta ideia 
que o geocacher Rechena 
aproveitou as funcionali-
dades do seu site pessoal 
para criar um subdomínio 
(geocaching.ispower.org) e 
apresentou-o à comunidade 
geocacher portuguesa a 22 
de Abril de 2003.
Durante anos foi o único 
portal, e devido ao crescen-
te aumento de praticantes 
desta actividade em Por-
tugal, foi necessário migrar 
o mesmo para uma nova 
“casa”, que se mantém até 
hoje: www.geocaching-pt.
net.
Para comemorar o 10ª ani-
versário, o @PT promoveu 

10 eventos espalhados pelo 
país durante todo o mês de 
Abril, de modo a chegar ao 
maior número possível de 
geocachers e com diversas 
actividades para todos os 
gostos, mostrando que o 
geocaching está presente 
em todo o lado e que permite 
realizar um número ilimitado 
de actividades relacionadas.
Uma outra iniciativa levada a 
cabo no contexto deste 10º 
aniversário foi a produção de 
uma geocoin comemorativa. 
As geocoins têm esta carac-
terística interessante de se-
rem versáteis no uso que se 
possa fazer delas. São cada 
vez mais raras as geocoins 
que se vêem a passear pe-
las caches, não tanto porque 
há menos pessoas que as 
largam ao seu destino, mas 
porque a proporção entre 
novas geocoins em circula-
ção e novas caches publi-
cadas se vai reduzindo de 
forma acentuada. Mas são 
muitos, e em número cres-
cente, os geocachers que se 
dedicam a colecionar estas 
pequenas obras de arte, fa-
zendo dessa uma atividade 
complementar ao geoca-
ching “standard” que todos 
fazemos. Assim, há geocoins 
que são desenhadas para 
serem usadas como verda-
deiros trackables viajantes, 

outras que são desenhadas 
para serem objetos adora-
dos e de coleção e, não me-
nos frequentes, outras são 
desenhadas como símbolos 
de efemérides, de entidades 
ou organizações ou, sim-
plesmente, como símbolos 
pessoais. 
Esta geocoin foi desenha-
da a pensar no aniversário 
e, por isso, a ideia é clara-
mente transmitida no verso 
e no próprio nome dado à 
geocoin: “GEOCACHING-PT.
NET 10 Anos Geocoin”. O 
desenho foi feito pelo Luís 
Macedo (geopate), em cola-
boração com o António Casi-
miro (acasim), que foi dando 
algumas sugestões. Foram 
preparadas 3 versões da 
geocoin, incluindo uma ver-
são regular (RE), uma versão 
limitada (LE) e uma versão 
super limitada (XLE). As duas 
primeiras foram colocadas 
à disposição dos interessa-
dos através de uma fase de 
reservas, que terminou com 
um total de 200 geocoins 
reservadas (40 lotes de 4 
geocoins cada). Da versão 
XLE irão existir apenas 20 
exemplares.
Os mais observadores cer-
tamente tentarão descodi-
ficar o significado de todos 
os pormenores (e “pormaio-
res”) que fazem parte do de-

senho da geocoin, quer na 
parte frontal, quer no verso. 
São muitos, e até as cores 
encerram significados. Mas 
não teria piada desvendá-
-los aqui mesmo, sem vos 
dar a oportunidade de des-
cobrirem por vós próprios. 
Terão a oportunidade de 
exercitar a vossa perspicácia 
em breve, concorrendo para 
ganhar uma das geocoins da 
edição XLE! Por isso estejam 
atentos ao fórum geoca-
ching-pt.net.
Para além da geocoin, ape-
nas obtida por compra de 
um lote, o geocaching-pt.
net quis brindar todos os 
que decidiram participar 
nos eventos comemorativos 
com uma recordação extra, 
um novíssimo tagobug, es-
pécie de “tazo”, de pathtag 
em PVC, feito aqui mesmo 
em Portugal. A imagem re-
vela a face deste tagobug, 
com um desenho quase 
igual ao verso da geocoin, 
oferecido a todos os que vie-
ram soprar as velas do bolo 
(nos 10 eventos que foram 
promovidos). Mesmo que 
não tenham a geocoin, ficam 
com um tagobug!

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

�   http://www.gzhostel.com
�  gzhostel@gmail.com
�   http://www.facebook.com/hostelgz
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por Drª Maria Vai-com-as-Outras

“Sou Viciado em 
FTF’s”

“Olá Doutora,
Desde que comecei a praticar 
geocaching que cada vez que 
sai uma nova cache na minha 
zona vou lá a correr, não in-
teressa a hora, seja onde for, 
vou sozinho, não interessa, o 
que quero é ser o primeiro a 
chegar. Acho que sou viciado 
em FTFs. Até já comprei um 
pirilampo azul para o carro 
para andar no meio do trânsi-
to da cidade mais rapidamen-
te e chegar às caches antes 
dos outros! Não sei o que fa-
zer, durmo com o telemóvel à 
cabeceira 24h ligado sempre 
à espera que saia uma nova 
cache. A minha mulher já está 
habituada, mas temo um dia 
chegar a casa e ela ter-me 
deixado. Já fiz 300km só para 
ir fazer um FTF! Há cura?”
S. Gonzalez

Caro S. Gonzalez,

O seu problema é mais co-
mum do que possa imagi-
nar. Todos os dias recebo 
cartas de geocachers que 
também não conseguem 
dormir ou já não têm vida 
social por causa dos FTFs. 
Não vai ser fácil deixar de 
o fazer, até porque todos 
os dias saem caches muito 
boas e percebo que seja di-
fícil evitar fazê-las, mas vai 
ter que conseguir, se não 
quer passar para o clube 
dos “pós-casados”. Comece 
pelo mais difícil, desactivar 
as notificações de novas 
caches. Eu sei que é difícil, 
mas em pouco tempo trará 
resultados. Desligue o te-
lemóvel quando se vai dei-
tar, até para evitar que os 
seus amigos lhe liguem a 
convidar para ir às caches. 
Junte-se a geocachers que 
sabe que não ligam a FTFs, 
acompanhe-os em caçadas 

mais relaxantes e pausadas 
e saboreie e desfrute essas 
aventuras. Espero que em 
pouco tempo perceba que 
há geocaching para além 
dos FTFs.

“A minha cache já 
foi vandalizada 3 ve-
zes”

“Olá,
Escondi a minha primeira ca-
che há cerca de 6 meses junto 
a uma paragem de autocarro 
onde em tempos apanha-
va transporte para a escola, 
e onde dei o primeiro beijo 
à minha actual namorada. 

Acontece que, desde então, 
a cache já foi vandalizada ou 
desapareceu por três vezes. 
Da última vez até fizeram 
dela uma casa de banho! Não 
sei o que fazer mais para evi-
tar esta situação, pois não 
quero arquivar a cache, por-
que ela representa muito para 
mim! O que posso fazer?”
Pedro Miúdo

Caro Pedro,

Quando colocamos uma 
cache temos que ter cons-
ciência que a mesma vai 
estar disponível a toda uma 
vasta comunidade, onde 
há pessoas com boas in-
tenções e outras nem por 
isso. Depois ainda há os 
muggles, que podem en-
contrar acidentalmente a 
cache, e por fim as condi-
ções atmosféricas. Estes 
três factores são determi-
nantes para a vida de uma 
cache. Assim, aconselho-o 
a repensar o esconderijo e 
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a acessibilidade à cache, e 
até a repensar o propósi-
to da cache: acha mesmo 
que os outros geocachers 
têm interesse na paragem 
de autocarro onde você 
apanhava o mesmo para a 
escola, ou que beijou aí a 
sua namorada? Os outros 
geocachers querem locais 
aprazíveis e agradáveis, 
com algo de interessante 
para ver, e um container de 
qualidade. Talvez seja boa 
ideia mudar a localização, 
mudar a página da cache, 
colocando mais informação 
interessante sobre o local, 
escondê-la num local me-
nos acessível a qualquer 
pessoa e, por fim, escolher 
um container estanque e 
duradouro. Assim, certa-
mente evitará o vandalismo 
frequente.

 

“Apanhei-o em Fla-
grande”

“Doutora Maria,
Tenho uma cache escondida 
num jardim. Outro dia pas-
sei por lá para ver se estava 
tudo bem, e qual não é o meu 
espanto quando vi que es-
tava no local um geocacher 

com a cache na mão a fazer 
algo que não me atrevo a di-
zer com a outra, e que ficou 
extremamente incomodado 
com a minha aparição. Inter-
pelei-o e acabou por confes-
sar que tem um fetiche com 
caches e que já é hábito fazer 
“aquilo”... Sinceramente, fiquei 
com receio de procurar uma 
cache no futuro e encontrar 
este ou outro sujeito na mes-
ma situação. Isto é comum?”
O. M.

Caro/a O. M.,

Felizmente contam-se pe-
los dedos situações como a 
que descreveu. Não é nada 
comum este tipo de ocor-
rências, e que tenha conhe-
cimento não existe nenhu-
ma patologia associada ao 
fetiche com as caches. Pelo 
menos por enquanto! Agora 
que é uma situação curiosa, 
sem dúvida que é, e deve-
mos respeitar. Se existem 

fetiches com pés, mãos e 
objectos, por que não haver 
com caches? No entanto, 
se voltar a ocorrer uma si-
tuação destas, contacte as 
autoridades e informe-as 
do ocorrido. Nunca se sabe 
se o indivíduo não sofre de 
alguma patologia do foro 
psíquico e que possa, até, 
tornar-se perigoso. Mas 
descanse e pratique geo-
caching à vontade! Partilhe 
histórias engraçadas com a 
restante comunidade, e no 
fim vai ver que ainda se vai 
rir da situação.

Envie as suas cartas com os 
pedido de ajuda e conselhos 
geosentimentais para: con-
sultorio@geopt.org. A Drª 
Maria Vai-com-as-Outras 
terá todo o gosto em ajudá-
-lo/a!
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COMO É QUE É?! VENS 
AO FTF? CACHE NOVA 
NA ÁREA!

VOU JÁ VER!! BOLAS!!150km

Caçador de FTF’s em viagem...
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