
3 Anos



Três anos após a sua 
fundação, o Geopt é 
hoje o maior portal de 
geocaching nacional.
Muito se passou du-
rante estes três anos, 
desde o pálido início, 
a 25 de Abril de 2010. 
Alguns dos leitores, 
certamente, recordar-
se-ão da “entrada em 
cena” do nosso portal. 
Outros, contudo, por 
força de estarem na 
comunidade há menos 
tempo, ou por sim-
plesmente não terem 
acompanhado o pro-
cesso de perto, pouco 
saberão sobre os dias 
que antecederam o dia 

25 de Abril de 2010. 
É para esses e para 
os que simplesmente 
pretendem recordar 
os momentos de an-
siedade e euforia que 
se viveram com o lan-
çamento do Geopt que 
se destinam as páginas 
seguintes.
Fiquem, pois, com a 
história por trás do 
Geopt!
Corria o início de 
2010, quando um pe-
queno grupo de nor-
tenhos, descontente 
com a oferta de fóruns 
sobre geocaching a 
nível nacional – à al-
tura, apenas havia 

um, o geocaching@PT 
– começa a cozinhar 
a ideia do fórum alter-
nativo.
Tal era a vontade que, 
a 3 de Março de 2010, 
se reúnem em Erme-
sinde o Migueis, o 
Pache e o Insano. Os 
dois últimos aprovei-
tam para apresentar 
o projeto ao primeiro, 
sabendo de antemão a 
sua opinião, de outras 
paragens.
Na altura, Migueis 
torceu, o nariz ao 
projeto, por não lhe 
reconhecer uma ver-
dadeira alternativa e, 
para cumprir o papel 

do Geocaching@PT, já 
existia o Geocaching@
PT.
Nasce assim, a ideia 
do primeiro portal 
nacional de geoca-
ching, em alternativa 
ao simples fórum. Nas 
palavras do próprio 
Migueis, “algo com ou-
tra dimensão e abran-
gência, que marcasse 
a diferença e que me 
desse gozo fazer”.
Contrariados, por não 
compreenderem na 
sua plenitude o pro-
jeto de Migueis, os 
restantes fundadores 
anuem. Nessa mesma 
noite, sai um projeto 

3 anos Geopt.org
No dia em que comemoramos os 3 
anos de existência do portal, publica-
mos aqui uma breve resenha sobre o 
seu percurso. Por João Malheiro.



alternativo, um portal completo, 
baseado contudo, num fórum que 
seria a peça central desse portal.
Sem perder tempo, no dia seguin-
te estava instalado o primeiro 
servidor de staging sob o nome 
de geocachingpt.com. O nome 
definitivo, e atual designação do 
portal – Geopt – seria apenas 
adotado quase um mês volvido 
sobre a instalação do servidor, a 
1 de Abril.
Sete dias – uma semana apenas 
– foi o tempo necessário para a 
implementação do portal e inte-
gração das plataformas.
Os dias seguintes revestem-se de 
um cariz marcadamente técnico. 
Configuram-se os módulos dos 
portais, carregam-se conteúdos, 
desenha-se o logotipo, etc., etc., 
etc.. Tarefas sem as quais, o Geopt 
nunca viria a ver aquela que é a 
sua imagem atual, chegar a este 
estado de desenvolvimento.
É “apenas” a 31 de Março que o 
grupo de co-fundadores decide 
comunicar a um restrito grupo de 
amigos a existência do projeto. 
Nesta fase, seria difícil fazer parar 
a parte técnica, mas um portal da 
comunidade, para a comunidade, 
necessita de gente. Massa crítica, 
opinion makers, gente com ideias, 
com opinião e, sobretudo, com 

vontade de ver esta alternativa 
ganhar forma, amadurecer, cres-
cer e tornar-se na referência que 
é hoje.
Sem grandes reservas, o pequeno 
grupo testa e produz conteúdos, 
enquanto em simultâneo se for-
ma a equipa de moderação que 
viria a formalizar o arranque do 
projeto.
É, então, chegada a data, e até a 
inauguração está preparada ao 
milímetro. 
Às 0 horas do dia 25, no quartel-
general do Geopt, em Esposende, 
haverá muita ansiedade e algu-
mas unhas roídas, mas antes dis-
so, pelas 12h30m de dia 24, no 
Porto, há uma saída para cachar. 
Os últimos retoques estão dados 
e um grande grupo de amigos, que 
por esta altura já estavam envol-
vidos no projeto, sai para um al-
moço-convívio. A festa começava 
na mesa do costume. Segue-se 
uma rota de caches: Trofa, Vila 
Nova de Famalicão, Vila do Con-
de, Póvoa do Varzim e Esposende 
onde, às 21h30m, haveria lugar a 
um jantar.
O momento de entrar na rede de 
forma pública aproximava-se, e ao 
jantar houve quem tivesse dificul-
dade em engolir, mas a verdade é 
que, às 22h30m, com o estômago 

mais ou menos reconfortado, to-
dos tinham direito a lugar marca-
do no bunker de Esposende.
Lá, esperavam pelos convivas, 
aperitivos, sumos e, claro, cham-
panhe. Nas palavras do Migueis 
“o momento da abertura à comu-
nidade do Geopt, foi algo muito 
parecido com o lançamento do 
SpaceShuttle mas em melhor”. 
Nós não duvidamos!
Consta que era até comovente 
observar o entusiasmo dos pri-
meiros instantes. “17 visitantes!”, 
grita alguém. Já em Fevereiro de 
2013, aquando da apresentação 
das nomeadas dos Prémios GPS 
2012, um só dia valeria cerca de 
48.000 pageviews.
Sopram-se três velas, uma por 
cada administrador. Em cada vela, 
um “0”. Pequenos detalhes de 
um grande projeto que hoje, três 
anos volvidos, cada um poderá 
julgar por si. 
Já escorri sobre detalhes? Quase 
me esquecia de anunciar a músi-
ca que acompanhou o soprar de 
velas: “Grândola Vila Morena”, a 
própria, claro.
Passados os minutos de brinca-
deira, as teclas F5 começaram a 
perder a cor, tal era a frequência 
com que eram pressionadas. A 
primeira barreira psicológica: 100 

visitas. Os utilizadores registados 
a aumentarem… Um brinde, me-
recido! F5… F5… 
Terá sido, na memória dos que es-
tavam no bunker, mas não só, pois 
também a Sul, via Skype, muitos 
pioneiros acompanharam a festa, 
uma noite inesquecível. Até uma 
famosa Maria Bordela lá esteve, 
sempre, a marcar presença.
Hoje, da equipa de Administração 
que esteve na génese do Geopt, 
apenas o Migueis continua a in-
tegrar o staff. Pache, contudo, 
testemunhou para este artigo: 
“Nunca o geocaching ocupara 
tanto dos nossos tempos livres. 
Todos os sábados era certa uma 
saída em grupo. Durante a sema-
na, era preparar o próximo sába-
do, a próxima mega-empreitada. 
No Geoboicote juntava-se a mal-
ta, e acabáramos de ir a Madrid, 
propositadamente, cachar. Tínha-
mos acabado de concluir o proje-
to Portucale, a primeira geocoin 
relativa ao Porto. Havia aqui e ali 
um grupo de amigos que se con-
seguiam organizar além fóruns, 
além distritos. Havia mensalmen-
te o GeoCimbalino… Era quase 
um culto. Se conseguíamos fazer 
tanto entre nós, por que não po-
deríamos fazer algo para a comu-
nidade?



A ideia surge depois de uma “cri-
se” no Geocaching@PT. O mui-
tas vezes conhecido como “SDr”, 
fartava-se de impor regras de 
moderação, em que opiniões não 
podiam ser dadas, ora porque 
armaria peixeirada, ora porque 
poderia incomodar não se sabe 
bem o quê. Em Fevereiro de 2010 
houve um largo grupo de utili-
zadores a pedir a eliminação da 
conta. A razão era a censura exis-
tente, mas a verdade é uma: que 
alternativas havia àquele fórum/
portal? O fórum oficial português 
no geocaching.com? Infelizmente 
era limitado.
Foi depois desta vaga de aconte-
cimentos, numa altura em que o 
geocaching ocupava muitas ho-
ras das nossas vidas, e não só na 
questão da procura, que surgiu a 
ideia, por parte do Rui (Insano), de 
criar a alternativa. Devo ter sido a 
primeira pessoa a ouvir a ideia, e 
devo ter sido o primeiro a dizer 
que não ia dar certo, pois não sa-
bia o que poderíamos fazer para 
marcar a diferença. Avançou-se 
então para uma reunião, fazer uns 
drafts, juntar umas ideias e juntar 
quem pudesse fazer a máquina 
trabalhar... Depois… Logo se veria.
Desde logo a primeira preocupa-
ção era não tornar o geocachin-

gpt.com (mais tarde Geopt) num 
fórum só de amigos e não só a 
norte. Éramos três, mas precisá-
vamos de mais… Preferencial-
mente número impar, preferen-
cialmente pessoas que gostassem 
tanto como nós de marcar uma 
diferença. E a equipa de adminis-
tradores foi-se formando, procu-
rando sempre pessoas influentes, 
capazes e com a mesma visão ge-
ral que nós.
O passo seguinte foi desenhar a 
estrutura e formar uma equipa 
de moderação capaz de ter a casa 
organizada, mas principalmente 
sem censura. E foi isso da censura 
que nos preocupou logo de início. 
A escolha da data acabou por ser 
natural por isso mesmo - o 25 de 
Abril! No entanto, não foi uma 
decisão “logo à primeira”: como é 
natural nos projectos que imple-
mentamos e acreditamos, quan-
to mais depressa o trouxermos 
à luz do dia, mais depressa nos 
realizamos. Aqui foi necessária 
ponderação... Fazer algo, fazer 
algo bom! Algo pensado e com 
tempo. Tínhamos assim cerca de 
mês e meio para pôr as coisas a 
andar. Criámos a estrutura (o Ós-
car [Migueis] criou, ele sim tinha 
a capacidade de fazer acontecer 
as ideias dos restantes). As ideias 

estavam lá… só tínhamos de ter 
calma e fazê-las acontecer, calma-
mente e sem margem para erros!
Com a equipa de moderação es-
colhida por unanimidade e quan-
do algo estava visível e pronto a 
ser trabalhado pela comunidade, 
foi tempo de abrir a porta. Uma 
espécie de visita a um andar mo-
delo: estão lá os móveis, mas falta 
a vida, os penduricalhos, os bi-
blots... 
Os primeiros a ter o contacto 
eram amigos, conhecidos, ca-
pazes de poder fazer a primeira 
crítica, capazes de nos chamar a 
atenção para o que estávamos a 
fazer bem e mal. Permitiu-nos em 
menos de um mês ter algo. Rapi-
damente havia conteúdo, inte-
resse. Rapidamente era possível 
“perder” tempo a navegar, quer 
no fórum, quer no portal. Agora, 
agora era só manter a máquina 
oleada. E deixá-la rolar. 
O projeto crescia, mas em parale-
lo não deixávamos de continuar 
com o que tínhamos em mão. A 
KoinAlchemy já tinha outro pro-
jeto em mente, as saídas ao sába-
do continuavam, viagens ao Ge-
rês, a criação da cache “O Nome 
da Rosa” (GC26DTB). Festas e 
festarolas de aniversário. Viagens 
constantes entre o Porto, Espo-

sende... e entre o Norte e o Sul, 
não via A1 mas sim via Skype.
A palavra da revolução também 
se espalhou, e os artigos começa-
vam a chover no e-mail. Havia um 
grupo bem grande de entusiastas 
da ideia de uma alternativa. Todos 
queriam participar. Naturalmen-
te, isto enchia-nos de expetati-
va, e deu-nos a ideia de fazer um 
“mega evento” para o lançamento. 
Por esta altura já o contador esta-
va em contagem decrescente, e 
sem qualquer hipótese de se lhe 
espetar com um botão STOP.
No dia D havia um plano de festas 
definido. Era um almoço, umas 
caches com caminho definido, um 
jantar e um ServiceDesk. Como é 
que algo poderia correr mal com 
tal entusiasmo? Mas correu. No 
início, a única ferramenta exis-
tente era um conversor de GPX 
para pontos da TomTom. Essa fer-
ramenta estava alojada num ser-
vidor mal amanhado, que estava 
ligado havia mais de 3000 horas 
na garagem lá de casa. Maldita 
ideia de fazer reboot na manhã de 
sábado, 24 de Abril. Não queria 
que nada falhasse, nem mesmo 
esta ferramenta quase inútil. Sa-
crifiquei, então, a tarde de caches 
e fiquei a reinstalar um sistema 
operativo que teimava em não 



querer colaborar.
Depois de terminada a interven-
ção rumei a Esposende... depres-
sa, bem depressa. Não é que o jan-
tar fosse especial, porque não era, 
mas a verdade é que fica bem per-
to do estabelecido HQ Geopt, e 
era sempre motivo de boa dispo-
sição. Depois da pança cheia, com 
três administradores e alguns dos 
moderadores, tempo de rumar ao 
teatro dos sonhos daquela noite. 
Penso que nenhum de nós, naque-
la altura, teria a verdadeira noção 
do que isto se viria a tornar, do su-
cesso que iria ter, da forma como 
iria ser recebido pela comunida-
de. No entanto, aquela primeira 
hora de entusiasmo dificilmente 
será esquecida. Ver os números a 
engordar, os comentários a apa-
recer... Olhei para o Rui e tive de 
dizer: “tinhas razão”!
Já com a revolução em marcha, 
tempo do brinde, do discurso e de 
um até já a todos aqueles “sócios” 
que se formaram à volta de alguns 
portáteis, em contagem decres-
cente para a meia-noite, como se 
de uma passagem de milénio se 
tratasse.”
Apesar da descrição detalhada 
dos acontecimentos a norte, a 
revolução, como muitas coisas, 
tardou em alastrar. A Sul, por 

skype, o momento foi vivido com 
ansiedade e a roer unhas, sim. A 
transmissão de imagens do quar-
tel-general fez-se através de um 
link que mais tarde viria a originar 
a ideia da Geopt.TV mas, nas pa-
lavras do administrador Prodrive 
“não fui mais que um mero espec-
tador/utilizador comum a sentir a 
adesão da malta e a ver os núme-
ros engordar. Honestamente não 
senti metade daquele entusiasmo 
relatado a norte”, acrescentando 
“em Março não tenho grande his-
tória para contar. Da minha parte 
fiz o registo, colocaram-me como 
Administrador e até me esqueci 
do assunto. Uma ou duas semanas 
depois, o Pache liga-me a pergun-
tar o que achava do projecto e eu 
perguntei-lhe, qual projecto? Não 
levei o assunto muito a sério e até 
me tinha esquecido do registo fei-
to no Geopt. Já uns meses antes 
tinha aparecido o projecto para 
um outro fórum e também me ti-
nham convidado para participar 
como Administrador, mas decli-
nei, alegando que acreditava que 
o Geocaching@pt tinha solução, 
e seria contraproducente haver 
cisões. Esse projecto foi então 
abortado. Só uns dias mais tarde, 
quando uma série de aconteci-
mentos no @pt, provaram que 

não havia mesmo forma de o con-
sertar, é que se deu a transferên-
cia para o Geopt.”
E foi assim que, a 25 de Abril de 
2010, surgiu uma pequena alter-
nativa: um portal de geocaching 
da comunidade, para a comuni-
dade. A data, os detalhes, os por-
menores, o simbolismo, até os 
céus de Esposende se pareceram 
alinhar para que o projeto levasse 
um bom rumo.
Hoje, exatamente três anos volvi-
dos sobre essa data, as coisas mu-
daram. A comunidade nacional 
de geocachers alastrou mas a co-
munidade Geopt, essa, explodiu. 
O maior número de utilizadores 
está a sul, e até o staff está mais 
distribuído no território. O pe-
queno projeto já não é assim tão 
pequeno, a estrutura complexifi-
cou-se, chegam donativos de todo 
o mundo e até a Groundspeak 
tem vindo a colaborar cada vez 
mais com o projeto. Hoje, o Geopt 
é, indiscutivelmente, o maior e 
melhor portal de geocaching por-
tuguês e hoje, no aniversário do 
Geopt, todos os que lá estiveram 
desde início, os que no projeto 
ingressaram posteriormente e, 
sobretudo, a comunidade, têm 
motivos para sorrir.
Parabéns, Geopt!



O tópico Loud & Proud 
é onde a nossa comu-
nidade partilha as suas 
fotografias envergando 
o simbolo do geopt!





Os 3 anos do geopt 
em destaque. Imagem 
retirada do vídeo de 
comemoração.







GeoFOTO - Uma inicia-
tiva que já conta com 
21 edições!

Uma das iniciativas de maior sucesso do 

portal, com um crescimento exponêncial 

nos últimos tempos. Com participações 

que chegam perto das centenas de foto-

grafias inscritas para votação por edição, 

é de longe um dos mais bem sucedidos 

passatempos do portal.







Obrigado pelo vosso apoio. 

O GeoPT faz 3 anos de existência.. 3 
aninhos que passaram a correr, sem 
darmos conta. Podemos afirmar que é 
um bebé pequeno, mas nestes 3 anos foi 
possivel desenvolver inúmeras inicia-
tivas e funcionalidades com o apoio de 
toda a comunidade. O geoPT trabalha 
de forma voluntária para dar a todos os 
geocachers as ferramentas essenciais a 
este nosso hobbie e pretende continuar 
a ser a referência nacional no mundo do 
geocaching. Tudo isto só é possivel com 

o esforço de todos os que diáriamente 
dão um pouco do seu tempo livre para 
esta causa. É por isso com muito agrado 
que dou os parabéns ao geoPT e princi-
palmente a todos quantos o consultam e 
apoiam regularmente. GeoPT - 3 anos a 
orientar o teu caminho.

A Administração do GeoPT.org
Flora Cardoso, Gustavo Vidal, João Batista, 

Oscar Migueis, Pedro Santos 






