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EditoriaL
por Gustavo Vidal

É com enorme satisfação 
que apresento a edição #4 
da GeoMagazine.

Mais uma vez, uma edição 
riquíssima em conteúdos, 
fruto da contribuição das 
experiências nacionais e 
estrangeiras de vários cola-
boradores.

Pela primeira vez apostá-
mos numa entrevista de 
capa a um Geocacher inter-
nacional, nada mais nada 
menos que o Moun10Bike 
(Jon Stanley), o inventor das 
Geocoins, e um dos lackeys 
mais influentes na evolu-
ção do jogo. Provavelmente 
nesta entrevista encontra-
rás as respostas a muitas 
das questões que sempre 
tiveste curiosidade de saber 
mas nunca tiveste oportu-
nidade de perguntar.

Também do quartel-gene-
ral da Groundspeak vem 
a reportagem habitual da 

Annie Love, “From Geoca-
ching HQ with Love”, desta 
vez com uma interessante 
perspectiva sobre a com-
petitividade no jogo a servir 
de estímulo saudável para o 
Geocaching.

Ainda no âmbito internacio-
nal, recomendo vivamente 
a reportagem do Pintelho 
no Festival de música de 
Wacken na Alemanha, onde 
Heavy Metal e Geocaching 
viajaram de mãos dadas, e 
com resultados surpreen-
dentes. De Espanha, uma 
fantástica reportagem da 
Lusitana Paixão no Camiño 
Del Rey. Magníficas paisa-
gens e Geocaching aven-
tura para desfrutar nesta 
foto-reportagem.

Também em formato de fo-
to-reportagem deliciem-se 
com as imagens fabulosas 
que os picos da ilha da Ma-
deira proporcionam no PR1 

- Vereda do Areeiro, entre 
o Pico do Areeiro e o Pico 
Ruivo.

Igualmente fantásticas, as 
fotos e a prosa de Valente 
Cruz na Serra da Estrela. 
Para os amantes do Geo-
caching natura, este é um 
autêntico rebuçado que de-
verão saborear prolongada-
mente nesta edição.

Em termos históricos, re-
trocedemos uns anos na 
máquina do tempo, e fomos 
conversar com um dos pio-
neiros de Portugal, o Ricar-
doBSilva, cujas histórias se 
confundem com a própria 
História do Geocaching em 
Portugal. Recomendado 
a leitura desta entrevista 
também aos Geocachers 
mais recentes, pois faz par-
te da sua herança nesta ac-
tividade.

Com o grande acontecimen-
to do ano à porta, o Acam-

pamento Vamos armar a 
tenda, oh faxabore!, poderá 
ser bastante útil o artigo À 
Descoberta de Esposende, 
o concelho denominado “O 
privilégio da Natureza”, as-
sim como a antevisão para 
a Cerimónia de Entrega dos 
Prémios GPS 2012, onde 
pelo terceiro ano serão ga-
lardoadas as melhores ca-
ches portuguesas.

Ainda pela natureza, seja 
a pé ou de bicicleta, reco-
mendo o guia proposto pelo 
RuiJSDuarte, para apro-
veitar os melhores trilhos 
disponíveis e autorizados 
na Serra da Arrábida, com o 
Rio Sado e Oceano Atlântico 
como pano de fundo.

Muito mais há para explo-
rar nesta edição, repleta de 
conteúdos úteis e interes-
santes.

Boas leituras!

GEO
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Oscar Migueis & Joaquim Safara

Á descoberta de 
Esposende
Uma viagem pelo ex-líbris do norte de Portugal

Esposende pertence ao dis-
trito de Braga, sendo o seu 
único concelho com ligação 
ao oceano. É uma tira da 
costa litoral portuguesa, no 
eixo Atlântico entre Vigo e o 
Porto. Situa-se nas proximi-
dades das cidades de Viana 
do Castelo, Póvoa de Var-
zim, Barcelos e Braga.

A ocupação humana na 
área do atual Concelho de 
Esposende é muito antiga, 
havendo testemunhos ar-
queológicos que remontam 
a uma pré-história de que 
apenas restam os artefac-
tos de pedra ou de cerâmi-
ca. As indústrias dos metais 
estão também presentes na 
arqueologia da região, e a 
ocupação romana é conhe-
cida por via arqueológica e 
documental. Assim também 
para os reinos bárbaros e 
para a Idade Média.

A época das grandes nave-
gações atlânticas foi signi-
ficativa para Esposende, e 
os povos clamaram ao Rei, 
repetidas vezes, por privi-
légios que lhes tardavam 
em chegar. Por isso a data 
de 1572 tem tanto eco na 
memória coletiva de Espo-
sende: D. Sebastião elevou a 
Vila o então “lugar”, criando 
o Município que hoje subsis-
te.

À tradicional indústria da 
extração do sal, e à agricul-
tura e pastorícias coevas, 
juntou-se, na era das nave-
gações, a construção naval e 
o comércio marítimo. O ouro 
do Brasil também chegou a 
Esposende, e, mais tarde, 
daqui partiram alguns para 
regressarem depois como 
“brasileiros de torna via-
gem”. Não é de estranhar 
que a riqueza patrimonial 
tenha uma marca forte des-

ses séculos, posteriores ao 
XVI.

Num concelho que concilia 
todas as vertentes da na-
tureza, Esposende tem para 
oferecer extensos areais 
e dunas, pinhais e zonas 
florestais, montes e arriba 
fóssil, rios e mar, tudo en-
quadrado num equilíbrio 
dinâmico e que permitem 
afirmar: “Esposende, um pri-
vilégio da natureza”.

O estuário do Cávado e sa-
pal que lhe está associado, 
apresentam-se como um 
local estratégico para as 
aves migratórias que pro-
curam nestas paragens um 
refúgio para o frio dos inver-
nos mais rigorosos do Nor-
te e Centro da Europa. O rio 
Neiva e suas águas límpidas, 
o verde do pinhal de Ofir e 
as vistas deslumbrantes 
que os diversos miradouros 

oferecem sobre Esposende, 
são apenas alguns dos mo-
tivos de interesse do con-
celho em que a riqueza da 
paisagem natural e do patri-
mónio construído pela mão 
humana, como são o caso 
dos moinhos de ventos, os 
campos em masseira, as 
azenhas e os castros, con-
jugam-se numa harmonia 
única, constituindo paisa-
gens de elevado valor cénico 
e ambiental e que confir-
mam Esposende como um 
dos mais belos concelhos da 
região Norte.

Apelidado muitas vezes de 
“Algarve em miniatura”, a 
zona turística de Ofir, bem 
como todo o concelho de 
Esposende, mantém ainda 
grande parte do seu en-
canto. O parque hoteleiro 
cresceu e modernizou-se. 
Esposende desde bem cedo 
foi procurado por famílias de 
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Braga, Barcelos, Guimarães 
e outras terras do interior, 
atraídas pela beleza das 
praias atlânticas, especial-
mente as de Apúlia, Ofir e 
Suave Mar, aqui se deslo-
cavam para fazer “uso de 
banhos”.

O concelho de Esposende é 
detentor de uma grandeza 
patrimonial impar, revela-
da através da arquitetura 
dos lugares e nos usos e 
costumes tradicionais. Dos 
monumentos existentes, 
destacam-se: O Castro de 
São Lourenço em Vila Chã e 
o do Monte dos Desampa-
rados em Palmeira de Faro; 
a Capela dos Mareantes na 
Igreja da Misericórdia de 
Esposende; o Forte de São 
João Batista na Foz do Rio 
Cavado; o Facho e Capela da 
Bonança em Fão; bem como 
o Museu Municipal em Es-

posende e o Museu de Arte 
em Fão, entre outros locais 
a visitar.

A omnipresença do mar 
é uma das características 
deste município, cujo litoral 
apresenta “praias abertas” 
com areais de diferentes 
configurações. Os amantes 
da natureza têm aqui inú-
meras possibilidades para 
desfrutar em pleno, quer 
através dos Percursos Na-
turais ou mesmo na água, 
com a prática de Canoagem 
e Kitesurf, para além de ou-
tras modalidades náuticas.

A gulosa Gastronomia faz 
as delícias de todos os co-
mensais que procuram a 
restauração, especialmente 
pelos seus tratos de peixe 
e mariscos dos nossos rios 
e mar, não esquecendo os 
leves, suaves e aromáticos 
vinhos de verdes de quinta 

e as adocicadas Clarinhas de 
Fão.

É este compêndio de todos 
os encantos, onde o mar 
alcança a sua máxima ex-
pressão, que convidamos a 
descobrir e desfrutar. A hos-
pitalidade das nossas gen-
tes faz o resto.

Como chegar?

O Concelho de Esposende 
localiza-se na foz do rio Cá-
vado, sendo servido por ex-
celentes ligações terrestres 
que o colocam em conexão 
com os principais centros 
urbanos do norte do país e 
da Galiza. A fronteira de Va-
lença/Tui fica apenas a 75 
km a norte de Esposende.

Esta “Terra de Mar” desen-
volve-se no centro de um 
triângulo onde se destacam 
as cidades do Porto (50Km 
a sul pela A28), de Braga (a 

35Km a oriente pela A11), 
e Viana do Castelo (25Km a 
norte pela A28).

Viagens da Minha Terra

Quando Esposende se pre-
para para ser durante três 
dias o epicentro do Geo-
caching em Portugal, com 
a realização da Cerimónia 
de Entrega dos Prémios 
GPS 2012  (já fizeste o teu 
will attend?) integrada no 
“mega” evento Vamos ar-
mar a tenda, oh faxabore! 
(já fizeste o teu will attend?), 
vem a propósito revisitar as 
caches existentes no conce-
lho e que têm nesse período 
uma oportunidade única de 
serem visitadas por geoca-
chers de outras paragens.

É muito interessante com-
parar o panorama actual 
com o existente no início de 
2012 e que foi objecto de 
uma VMT de homenagem 

Foto: Luis Martins [void] @ flickr.com

http://www.flickr.com/photos/59468102%40N08/8007578950/
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ao geocacher mais antigo 
do concelho.

Considerando as 131 ca-
ches não arquivadas, exis-
tentes à data em que este 
artigo está a ser escrito (12 
de Agosto), constata-se 
que as caches publicadas 
em 2012 e 2013 corres-
pondem a 55% do total, ou 
seja as caches mais do que 
duplicaram neste período.

Das caches com mais de 
25% de rácio favoritos/
founds PM e que serão o 
grosso das propostas que 
irei fazer, 22 em 27 não 
existiam em 1 de Janeiro de 
2012. 

Não tinha sido realizado ne-
nhum evento. Entretanto já 
foram realizados 17 e estão 
publicados mais três (fora 
os que ainda faltam...) pel’ A 
Trupe e pelo geopt.org.

Tanto nas caches, como nos 
eventos é evidente que a 
crise não chegou a Espo-
sende, no seu lugar apare-
ceu o Crise_.

E já que o artigo é feito a 
propósito dos prémios GPS 
nada como começar pelas 
três caches nomeadas em 
2012.

Temos assim a (tradicional) 
“Ricardo Reis (Heterónimo)” 
do Hunter JoCa, que apa-
renta ser uma típica urbana 
favoritizada pelo container, 
assim indiciam as suas 4* 
de dificuldade para 1* de 
terreno. Do Crise_ temos 

duas caches que são “ape-
nas” as que actualmente 
têm melhor média de fa-
voritos de todas as caches 
do concelho e que devem 
cobrir as outras duas cate-
gorias. A (tradicional) Far, 
far away., que aparente ser 
uma cache natura de terre-
no 4.5 e a (letter] A Lenda 
de Semewrex com atribu-
tos que justificam o facto 
de ser uma 5/5. Se as fize-
rem antes de 31 de Agosto, 
perfeito, podem votar ne-
las, senão farão com cer-
teza parte dos eventos ofi-
ciais ou oficiosos, que irão 
acontecer paralelamente ao 
acampamento.

Não tendo havido nomea-
das para os GPS da década, 
falta referir as nomeadas de 
2011 ambas do Foscacap. A 
(multi) S. Roque e a (tradi-
cional) Igreja Paroquial de 
Forjães  que chegou a fina-
lista pelo distrito de Braga.

Quem quiser ir antecipando 
potenciais nomeadas para 
2013 faz uma aposta segu-
ra se fizer o PT “Caminhada 
Pelo Monte Castro” com um 
total ao momento de 127 
favoritos, aqui representa-
do pela cache mais favori-
tizada ao momento, a (tra-
dicional)  #7/15. A seguir as 
(multi) A LENDA DO MONGE  
e a (tradicional) Restinga  e 
para acabar as indicações 
das cache mais recentes as 
(multi) Igreja - São Pedro 
Fins / Fontes do Calvário, 

(tradicional) S.Roque Góios-

-Marinhas e (tradicional) 

FREGUESIA DE BELINHO.

Se servir para que o owner 

faça a manutenção já pedi-

da há um ano, recomendo a 

(tradicional)  Apúlia, senão 

mais vale arquivar…

De 2011 e 2012 temos as 

(multi) Caminhos Santiago 

- Albergue S. Miguel Ma-

rinhas, (tradicional) Scenic 

View, (tradicional) Os lendá-

rios  e a (tradicional) Home 

Sweet Home.

E para acabar mais uma 

5/5, a (tradicional) Under 

The Bridge - Reloaded. Es-

pero que o owner arranje as 

devidas autorizações para 

que não pareça estranho 

estarem dezenas de geo-

cachers a trepar à ponte ou 

seja lá onde a cache está…

Os meus desejos que todos 

os owners destas caches e 

de todas as outras existen-

tes ao momento em que 

escrevo e das que vão sair 

mesmo a tempo dos even-

tos e da invasão da terra 

por “geocachers estrangei-

ros” cuidem para que elas 

estejam disponíveis e em 

condições. A propósito já se 

registaram no Geopt Help-

Desk? Ainda não? Então!

Espera. Afinal, ainda não 

acabou… Junta-se uma no-

meada GPS 2012, por Viana 

do Castelo, a (multi) Natu-

reza do Neiva, que não é de 

Esposende, mas é como se 

fosse :). Uma cache natura 

com pitadas de container e 

puzzles. Combinação ven-

cedora, como indiciam os 

85% de favoritos…

E mesmo, mesmo para aca-

bar e porque isto de caches 

não é só favoritos e se pu-

derem visitem também as 

caches ainda não referidas 

e que constavam no VMT 

de Janeiro de 2012. E façam 

a cache ou pelo menos co-

nheçam a bela história de 

amor por trás da (tradicio-

nal)  Pacote? Qual pacote?. 

Era bom que A Malta das .|.s 

siga a recomendação que 

faço acima ;)

E pronto, espero que os 

meus palpites de sofá se 

confirmem boas propostas 

no terreno. Conto lá es-

tar para ver isso…Estejam 

também. 

Oscar Migueis

- migueis

Joaquim Safara

- jasafara

Os meus desejos que todos os 
owners destas caches cuidem 
para que elas estejam disponíveis 
e em condições.

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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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





CAMIÑITO DEL REY:

A VIDA POR UM FIO

Por Flora Cardoso (Lusitana Paixão)
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Todos os amantes da esca-
lada e dos desportos de ris-
co já tiveram seguramente 
os olhos postos neste local 
espetacular, que alguns não 
hesitam em denominar de 
“Caminho mais perigoso 
do mundo”: El Caminito del 
Rey.

Situado em plena Andalu-
zia, a norte da província de 
Málaga, “El Caminito del 
Rey” é um passadiço de 
cerca de 3 km de compri-
mento cravado nas paredes 
do Desfiladeiro de Los Gai-
tanes.

A construção desta singular 
passagem decorreu ao lon-
go de 4 anos, entre 1901 e 
1905, a cargo da Socieda-
de Hidrelétrica de El Chor-
ro enquanto decorriam as 
obras da barragem do rio 
Guadalhorce, com o intui-
to de facilitar a deslocação 
dos operários, o transporte 
de material e a supervisão 
da empreitada.

Trata-se de uma extraor-
dinária obra de engenharia 
tendo em conta os meios 
existentes por altura da sua 
construção: os trabalhado-
res operavam suspensos 
sobre o vazio, presos por 
cordas fixadas no topo do 
desfiladeiro.

A plataforma, suspensa na 
vertiginosa parede vertical 
a mais de 100 metros de al-
tura e com cerca de um me-
tro de largura, deve o seu 
nome à visita do Rei Afonso 
XIII que inaugurou a barra-
gem, em 1921.

Desprovido de manutenção 
ao longo de mais de um sé-
culo, o Caminito del Rey so-
freu com o passar do tempo 
uma degradação tão acen-
tuada que se tornou ofi-
cialmente intransitável: em 
alguns troços o solo ruiu, 
restando apenas algumas 
vigas metálicas que lhe ga-
rantiam a sustentação. 

Vários acidentes mortais 
motivaram a Junta de An-
daluzia a encerrar os aces-
sos e a demolir a entrada 
principal do passadiço para 
travar o ânimo dos visi-
tantes. No entanto, essas 
medidas não demovem os 
espíritos mais aventureiros, 
que continuam hoje em dia 
a contornar os mais incrí-
veis obstáculos para viver, 
pelo espaço de umas horas, 
a indescritível sensação de 
trilhar “O Camino del Rey”.

Fontes:

História del Caniñito del Rey: 
Mágala Desconocida [http://
cur iosos incompletos .wor-
dpress.com]

El Camino del Rey na Espa-
nha: um caminho perigoso nas 
montanhas [http://nadave.net]

El nuevo Caminito del Rey abri-
rá al público en 2015[www.
pueblosdemalaga.com]

6 e 7 de Julho de 2013: um 
grupo de 16 geocachers de 
Leiria, Santarém, Tomar e 

Lisboa rumam a Málaga e 
sucumbem ao fascínio do 
Caminito del Rey, numa in-
crível jornada de 48 horas 
repletas de emoções fortes. 
Cerca de 1300 km percor-
ridos sob temperaturas a 
rondar os 44ºC. Uma paisa-
gem esmagadora, um des-
filadeiro de mais de 300m 
de altura, uma aventura de 
tirar o fôlego, imagens que 
ficam cravadas no nosso 
íntimo para todo o sempre.

Desde o ponto de estacio-
namento até ao final do 
percurso, é actualmente 
possível visitar quatro ca-
ches: El Chorro (GC3AHGA); 
El Chorro Panorama (GC3J-
J3K); a mais famosa e reple-
ta de favoritos Los Balcon-
cillos – El Caminito del Rey 
(GC3JHW0) e a recém colo-
cada GeoRibatejo en El Ca-
minito del Rey (GC4FZA0).

Créditos fotográficos: Tó 
Guerra; Flora Cardoso; Fi-
lipe Marques; Paulo Peres; 
Paulo Mendes.

Um grupo de geocachers unido e solidário: Ftomar, Nocturnosbike, Mafilll, Lusitana Paixão, Paulohercules, Caro-
cha&Sardanisca, Abelhinhas, PCSilva, NuliExplorador, Ilbisgas, Piquix, P@varotti, Tofixe.



A imagem das duas paredes rochosas, unidas pelo chamado Balconcillo de los Gaitanes, é uma das mais famosas 
da província.
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Ao longo do estreito caminho, por única segurança cabos de aço colocados ao longo das paredes rochosas onde é obrigatório usar cintos de segu-
rança e prender os mosquetões aos mesmos cabos.

A “via ferrata”, assim também conhecida pela sua armação em ferro que não tem mais de 1 metro de largura (3 pés) fixada nos rochedos.
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Ao longo do estreito caminho, por única segurança cabos de aço colocados ao longo das paredes rochosas onde é obrigatório usar cintos de segu-
rança e prender os mosquetões aos mesmos cabos.

A “via ferrata”, assim também conhecida pela sua armação em ferro que não tem mais de 1 metro de largura (3 pés) fixada nos rochedos. A travessia do Caminho, pautada por momentos de introspeção e contemplação num cená-
rio único.
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O projeto de execução está em fase final de redação, e prevê-se o início das obras de recuperação do Caminito del Rey em 2014.

As autarquias locais formalizaram recentemente o acordo de recuperação do Caminito del Rey, um projeto que inclui na sua 
primeira fase a reabilitação do histórico passadiço e a construção de pontos de controlo nas extremidades do percurso.

A segunda fase do projeto de reabilitação do Caminito del Rey prevê a edificação de um Centro de Interpretação, a melhoria dos 
acessos circundantes e uma estrutura de apoio com parqueamento.
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A segunda fase do projeto de reabilitação do Caminito del Rey prevê a edificação de um Centro de Interpretação, a melhoria dos 
acessos circundantes e uma estrutura de apoio com parqueamento.
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É cada vez mais frequen-
te encontrar caches com 
containers engenhosos, 
espalhadas por todo o nos-
so país – são adoradas por 
uns e detestadas por ou-
tros mas quase todas têm 
a capacidade da maioria da 
comunidade não lhes con-
seguir ser indiferente.

Há mesmo owners reco-
nhecidos, a nível regional 
e nacional, pelos seus en-
genhos, cuja cada nova pu-
blicação é certeza de um 
novo container original para 
quem a visita. Os favoritos 
acumulam-se nas listings, 
e perante esta realidade, 
torna-se cada vez mais di-
fícil de detectar se a cache 
agrada a quem a visita, sim-
plesmente pelo local ou se 
é pelo trabalho dedicado do 
owner na criação e adap-
tação do container ao meio 
ambiente.

Pelos fóruns multiplicam-
se as discussões, e é difícil 
chegar a um consenso: se 
por um lado existe quem 
defenda que geocaching é 
na sua essência dar a co-
nhecer um local, também 
existe quem faça questão 
de procurar cada vez mais 
aquele container diferente e 
original.

Era pois inevitável que o 
Frente a Frente confrontas-
se estas duas realidades: 
Local Vs Container. E quem 
melhor para personificar 
cada um dos elementos do 
que dois geocachers conhe-
cidos da comunidade, pelas 
caches que publicam e de-
finem o seu estilo enquanto 
owner?

De um lado, Rui Duque, de 
nick Touperdido, geocacher 
desde Maio de 2006, conta 
no seu currículo com 156 
caches publicadas, espa-
lhadas um pouco por todo o 

país (e não só!). Cada cache 
sua é sinónimo de um novo 
local que o owner procura 
partilhar através do geoca-
ching. Esta centena e meia 
de caches permitem viver 
experiências tão diferentes 
como caminhar na Serra 
dos Candeeiros, pagaiar no 
Alqueva, ou fazer Escalada, 
entre muitas outras.

Frente a Frente, Eduardo 
Esteves, mais conhecido na 
comunidade como Eduest. 
Geocacher com quase dois 
anos de experiência, regis-
tado em Setembro de 2011, 
é um owner reconhecido 
pelas suas caches, com con-
tainers originais e engenho-
sos, no distrito de Viseu. Em 
apenas 6 caches activas, 
conta com o espantoso nú-
mero de 199 votos de favo-
ritos acumulados (número 
esse que provavelmente já 
terá crescido, no momento 
em que este Frente a Fren-

te é lido), comprovando que 
a diversão é uma das emo-
ções que a visita às suas ca-
ches proporciona.  

Duas visões diferentes na 
partilha de experiências 
com quem visita as suas 
caches; dois owners, com 
qualidade reconhecida pela 
comunidade nas caches 
com a sua assinatura.

Duas concepções aparen-
temente opostas de se ser 
owner, que afinal têm muito 
mais em comum do que se 
julga. Obrigado Rui e Eduar-
do, por tão prontamente te-
rem aceitado este desafio!

Descubra, neste Frente a 
Frente, qual deles já ficou 
sem recipiente para o almo-
ço para colocar uma cache, 
e quem já se inspirou num 
filme para criar uma das 
suas caches. Confira as res-
postas de cada um, Frente a 
Frente!
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1. Local ou container: qual 
deles consideras o elemen-
to mais importante a ter em 
conta na criação de uma ca-
che?

Eduardo: A ver pelo tipo de 
caches que construí só pos-
so mesmo responder que 
dou “primazia” ao container! 

Além do desafio de encon-
trar a cache e o local onde 
esta está escondida, sou da 
opinião que, havendo pos-
sibilidade disso, se poderá 
acrescentar algo mais ao 
jogo e dar um último desa-
fio para chegar ao logbook. 
É claro que o local em si 
poderá pôr em causa o tipo 
de container: em caches 
citadinas, muito povoado 
com muggles, não se po-
derá colocar caches em que 
a “artimanha” demorará 
muito tempo ou exposição 
para resolver. Também sou 
da opinião que um local de 
extrema beleza natural não 

deverá ser detentor de um 
engenho assim, de modo a 
nao “roubar” o protagonis-
mo dessa mesma beleza, e 
dar disponibilidade ao geo-
cacher para poder disfrutar 
da mesma.

Rui: Para mim são os dois 
importantes mas aquando 
da colocação da cache eu 
valorizo mais o local. De re-
ferir que apesar de não criar 
containers elaborados, ten-
to que sejam estanques e de 
tamanho médio.

2. E enquanto geocacher, 
que tipo de cache preferes 
encontrar? Um simples Tu-
pperware® num local mági-
co, ou uma caixa desafiante, 
excelentemente camuflada, 
ainda que num sitio super 
simples?

Eduardo: Definitivamente 
prefiro chegar ao GZ e en-
contrar uma cache “traba-
lhada”. O facto de poder ser 
surpreendido por algo di-

ferente, que me leve a usar 
mais a dedução ou a destre-
za manual, aumenta o pra-
zer do jogo em si! Além de 
que demonstra que o owner 
daquela cache tambem é 
uma pessoa que se dedica 
de uma forma mais marcada 
ao jogo...que não sou o único 
a pensar da mesma manei-
ra!

Porém devo ressalvar de que 
na minha lista de caches fa-
voritas, tenho algumas (não 
muitas) que me marcaram 
pela extrema beleza do lo-
cal ou pelo desafio fisico que 
me obrigou a ter para chegar 
áquele local 

Rui: É uma pergunta difícil 
de responder, pois existem 
muitas variáveis. Como gos-
to de colocar e procurar ca-
ches na natureza essas são 
as que eu prefiro, portanto 
dou preferência ao local, no 
entanto se integrado num 
grupo de amigos, poderei 

“fechar os olhos” áquilo que 
mais gosto e disfrutar ape-
nas do convívio e companhia 
e isso ser mais importante 
do que conhecer um local 
simples. Dou muito valor aos 
owners que têm a capacida-
de de criar uma cache dife-
rente do comum, mesmo 
que o local seja simples. 

3. Onde vais buscar inspira-
ção para as tuas caches?

Eduardo: A inspiração surge 
pelas mais diversas manei-
ras. Já aconteceu surgirem 
ideias através de conversas 
com outros geocachers , 
pelo próprio local onde pen-
so colocar a cache, em fil-
mes, ou mesmo em caches 
que já tive o privilégio de en-
contrar. 

Rui: A inspiração nasce de 
um enorme prazer em estar 
na natureza e de potenciar 
os locais com a prática de 
actividades seguras e diver-
tidas. 
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4. Quanto tempo dispen-
des na criação de cada 
cache tua? Como decorre 
todo o processo de cria-
ção?

Eduardo: Embora não seja 
uma pessoa perfeccionista, 
demoro muito tempo na 
construção da cache. Niti-
damente, o contentor “rou-
ba-me” grande parte do 
tempo da criação da cache, 
mas gosto de dar particular 
atenção ao listing de cada 
uma delas. Quem já fez as 
minhas caches e teve o cui-
dado de ler atentamente os 
respectivos listings, sabe 
que gosto de incluir neles 
pequenos detalhes que 
poderão ajudar, ou mesmo 
enquadrar o contentor no 
respectivo local onde este 
se encontra. 

O processo de criação da 
cache geralmente parte de 
uma ideia para o contentor 
“correcto para o local” ou 
então o contrário – o local 
correcto para o contentor 
que penso criar. Depois 
disso, o texto da listing vai 
se formulando na cabeça, 
com as ditas “dicas” ou ex-
pressões que enquadram a 
cache no local.

O container constroi-se se-
gundo as ideias pré-conce-
bidas, mas com o cuidado 
de o ajustar ao esconde-
rijo escolhido e ao tipo de 
exposição que deverá ter 
por parte de quem o está 
a tentar abrir. Geralmente 
o tamanho do container, 
a possibilidade de o poder 
mobilizar e mesmo a fa-
cilidade que vou ter para 
poder fazer manutenção 
levam a que por vezes al-
gumas ideias para este te-

nham que ser alteradas ou 
mesmo desistir delas.

Rui: Bom, quando coloco 
uma cache fico tão entu-
siasmado, que acontece 
tudo muito rápido. Por ve-
zes é de improviso e fico 
sem uma lock&lock para 
levar o almoço (ah ah ah!!!) 
no caso de caches em ilhas. 
No caso de caches de ca-
minhadas, normalmente 
levo tudo às costas e vou 
adaptando de acordo com 
as necessidades. Depois 
de colocada tento fazer 
uma página bonita e fico a 
aguardar a revisão.

5. Quem frequenta os fó-
runs nacionais de geoca-
ching e as redes sociais, 
facilmente encontra infor-
mações frequente s sobre 
destruição de caches com 
containers engenhosos, 
sendo que muitos destes 
episódios ocorrem de for-
ma repetida, com a mesma 
cache. Consideras que isto 
ocorre por vandalismo, 
relacionado com invejas 
entre praticantes do mes-
mo jogo ou por mau trato 
no manuseamento destas 
caches, muitas vezes ori-
ginado pelos praticantes 
que vivem o desporto pe-
los números, procurando 
demorar o menor tempo 
possível em cada cache?

Eduardo: Felizmente, Viseu 
ainda é uma cidade onde os 
geocachers se têm portado 
bem! É certo que já fiquei 
frustrado com consecuti-
vas necessidades de ma-
nutenções a algumas ca-
ches, mas nunca achei que 
houvesse nisso algum acto 
de vandalismo intencional 
por parte dos geocachers 
que as visitaram. 

No entanto, entristece-me 
(como deve acontecer com 
a grande maioria de todos 
os geocachers) ler relatos 
de actos infelizes e mar-
cadamente impróprios de 
vandalismo intencional. 
Algumas vezes até pode 
haver descuido ou pressa 
de partir para a próxima 
cache, mas outros há que 
mostra que há pessoas 
mal-intencionadas nesta 
comunidade.

Rui: Acho que a partir do 
momento em que o jogo 
está disponível para toda a 
gente (que é o que é supos-
to acontecer) podem acon-
tecer muitas coisas. Procu-
ro pensar de forma positiva 
e seguir os meus ideais e 
principalmente ser feliz 
com o tipo de geocaching 
que faço. Os outros geo-
cachers penso que farão o 
mesmo, à sua maneira.

6. Perante a existência de 
tantos episódios de des-
truição de caches mais 
engenhosas, impõe-se 
questionar: o tempo dis-
pendido na elaboração de 
uma cache engenhosa vale 
a pena?

Eduardo: Apesar de tudo, 
acho que vale a pena! Todo 
o geocacher que cria uma 
cache, gosta de ler os co-
mentarios de todos os que 
a visitam e que contam 
(com mais ou menos dedi-
cação) o que viram, senti-
ram e apreciaram na cache. 

O facto de as minhas ca-
ches serem engenhosas, 
aumentando assim o de-
safio e consequente prazer 
nos geocachers, leva a que 
esses relatos sejam por ve-
zes ainda mais descritivos. 
Já por diversas vezes dei 

por mim a rir com logs de 
geocachers e com conver-
sas posteriores que tive o 
prazer de ter com eles! 

Mais ainda, o simples facto 
de num evento alguém que 
eu não conheço de lado 
nenhum vir até mim, me 
cumprimentar e agradecer 
pessoalmente pelo diver-
timento que tiveram nas 
minhas caches, só por si é 
muito gratificante. Só por 
isso compensa o trabalho, 
o tempo, a despesa, a ma-
çada das manutenções e 
tudo mais!!!

Rui: Na minha opinião a 
destruição de uma cache 
está normalmente asso-
ciada a um sentimento de 
tristeza, seja de que tipo 
for, mas como diria o Fer-
nando Pessoa: “Tudo vale 
a pena, se a alma não é 
pequena”. Quando a ideia 
existe, acho importante 
que ela veja a luz do dia, 
mesmo que depois possa 
ser destruída.

7. Concordas com a afir-
mação de que as caches 
que tem como elemento 
principal o local e não o 
container tem uma espe-
rança maior de vida?

Eduardo: Não, de todo! Já 
vi exemplos de ambas as 
versões! Caches engenho-
sas que nunca precisaram 
de uma manutenção em-
bora expostas, assim como 
caches menos engenhosas 
que em locais remotos mas 
de grande beleza neces-
sitam frequentemente de 
manutenção!

Felizmente, recebo fre-
quentemente mensagens 
pessoais de geocachers 
que se “sentiram obri-
gados” a fazer pequenas 
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manutenções nas minhas 
caches, somente porque 
viram nelas muito trabalho 
e que não querem que es-
sas caches se percam em 
arquivamentos!

A vida de uma cache é 
dada por todos: partindo 
do owner (pela forma que a 
mantem, a robustez como 
a constrói, a forma como 
a esconde, e tudo mais) e 
acabando logicamente por 
todos aqueles que a procu-
ram e encontram. A forma 
e o local têm influência, é 
logico! Mas como costumo 
dizer, o Geocaching é um 
jogo de pessoas para pes-
soas e cabe a todas essas 
pessoas a responsabilida-
de de manterem o jogo!

Rui: Penso que a vida útil 
de uma cache depende 
de muitas variáveis, entre 
elas, o número de visitas 
diárias, a exposição do lo-
cal e a forma como está 
escondida (pode ser sim-
ples para uns e complicada 
para outros). A qualidade 
do container também é 
importante, no sentido de 
permitir que a cache não 
fique molhada e que assim 
a manutenção esteja asse-
gurada por mais tempo.

8. Actualmente é cada vez 
mais frequente encontrar 
caches em locais banais 
mas com containers traba-
lhados e engenhosos. Con-
sideras que o maior núme-
ro deste tipo de caches se 
deve apenas ao aumento 
exponencial de caches em 
Portugal ou estes tipos 
de cache têm tendência a 
ser cada vez mais comuns 
perante a saturação de 
locais para a colocação de 

caches? Resumindo: ainda 
é possível encontrar locais 
fantásticas sem uma ca-
che colocada ou o futuro 
do geocaching passa pelos 
containers engenhosos?

Eduardo: Não digo que o 
futuro são as caches en-
genhosas… mas no meu 
caso, o facto de não haver 
locais de muita beleza na-
tural disponivel, levou-me 
(também) a proporcionar 
caches da forma como as 
crio.

Actualmente, os geoca-
chers portugueses já têm 
um vastíssimo número de 
caches de todas as formas 
e feitios ao seu dispor! 

Ao mesmo tempo, há um 
aumento exponencial de 
geocachers a aparecer, em 
que cada um irá dar a co-
nhecer a localidade onde 
vive! Deste modo, será ine-
vitável que cada vez mais 
será difícil encontrar locais 
fantásticos para colocação 
de caches! É lógico que se 
eu, como owner, pretendo 
que as minhas caches se-
jam o mais visitadas pos-
sivel, tenho que recorrer a 
algo para os “atrair”, para 
que desta forma possa 
“disfrutar” dos seus logs e 
experiências! Se não tenho 
ao dispor locais atraentes 
(por já estarem todos ocu-
pados) terei que usar outro 
meio. O que eu escolho é 
sempre a forma engenhosa 
do esconderijo e container.

Rui: Sou da opinião que 
ainda existem alguns lo-
cais bonitos para colocar 
caches, nomeadamente na 
natureza. 

9. Consideras que a expe-
riência como founder está 

directamente relacionada 
com a qualidade de um 
geocacher como owner? 
Ou seja, concordas com 
a afirmação de que um 
maior número de caches 
encontradas, permite a um 
geocacher esconder ca-
ches com maior qualidade?

Eduardo: A qualidade das 
caches (embora subjecti-
vo porque aquilo que eu 
gosto pode nao ser o que 
outros gostem) poderá ser 
influenciada pelas expe-
riências desse owner como 
founder. Não de uma forma 
determinante, pois acre-
dito que a forma como se 
escolhe o tipo de container 
ou tipo de cache é primei-
ramente determinada pela 
forma como o owner vê o 
jogo e como o gosta de jo-
gar.

Caso essa afirmação fosse 
totalmente verdadeira, não 
me teria sido possivel ter 
uma cache nomeada para 
os prémios GPS com so-
mente 3 caches lançadas, 
cerca de 500 founds feitos 
e menos de um ano de vida 
no Geocaching, facto esse 
que foi motivo de muito or-
gulho meu no ano passado. 
Levando essa afirmação ao 
extremo, seria de pensar 
que só quem fosse mais 
“batido” e com mais founds 
é que teria as caches com 
mais qualidade. E acredi-
tem, pelo que começo a 
ver, já há por aí muitos on-
wers noviços com excelen-
tes caches!

Rui: Para a maioria das coi-
sas na vida, a experiência 
é importante! Aplicando 
esta teoria ao geocaching, 
parece-me que faz senti-

do considerar que quanto 
maior for a experiência, 
mais apurado será o resul-
tado final.

10. Se pudesses escolher 
uma cache de outro owner, 
que gostarias de ter sido 
tu a criar, qual seria?

Eduardo: Tantas!!!!  Mas 
houve uma, que pela ino-
vação (pelo menos para 
mim foi) e pela surpresa, 
que me marcou! Essa ca-
che está definitivamente 
marcada na memória, de 
tal modo que a “recriei” 
como primeiro componen-
te da cache “Abraveses 
– Olhar o passado, Luz no 
futuro”. Transportei a ideia 
da “Secret Bunker” dos 
Geogang para a “primeira 
artimanha” da minha cache 
porque a adorei! Uma ideia 
fantástica, um enquadra-
mento fantastico, em que 
até a dica nos leva a sorrir! 

Mas havia mais, muitas 
mais que gostaria de ter 
sido eu a imaginá-las e a 
criá-las, mas para isso te-
ria que enunciar aqui um 
rol interminável de owners 
e caches!

Rui: Actualmente possuo 
as minhas caches nos lo-
cais que me agradam, não 
cobiço nenhuma outra ca-
che, mas admiro e respeito 
o sentido voluntário de to-
dos os que dispõem do seu 
tempo para a colocação de 
caches em prol da evolução 
do geocaching.

Bruno Gomes

- Team Marretas
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Além Fronteiras

Wacken Open Air
Faster:Harder:Louder – 
será que um geocacher 
consegue matar o vício 
perdido no maior festival 
de música do mundo?

Quando regressei do Wac-
ken Open Air (W:O:A) dirigi-
me ao fórum da GeoMag. 
Afinal de contas, e apesar 
dos atrasos, havia que me 
justificar perante a equipa! 
Estivera ausente, alhea-
do do projeto, mas estava 
vivo. A reação imediata do 
Prodrive foi “Queremos um 

artigo para a GM sobre essa 
aventura”.

Na altura, não via muito 
bem onde é que esta nos-
sa paixão se podia ligar ao 
heavy metal, nem qualquer 
potencial geocachiano na 
deslocação ao evento. 

Depois, contudo, ponderei 
melhor. Se antes do fes-
tival tinha descarregado 
umas quantas pocketque-
ries, isso era sinal de que o 
geocaching não tinha fica-
do completamente aban-

donado. Aliás, eu fora ow-
ner de um evento durante o 
festival. Se calhar, não era 
descabido… Por último, até 
tinha procurado umas cai-
xinhas – não tantas como 
imaginaria inicialmente. 
OK!, talvez valha a pena a 
partilha, pensei. 

As próximas linhas dedi-
cam-se a explorar a minha 
segunda presença naquele 
que é o maior festival de 
música da atualidade, algu-
res 80 Km a norte de Ham-

burgo, perdido nos pastos 
da aldeia de Wacken.

O destino

Wacken é uma pequena 
aldeia a 80 Km de Ham-
burgo. Com cerca de 2.000 
habitantes e 75.000 bilhe-
tes vendidos para o festi-
val, que esgota ano após 
ano (a edição de 2014 já 
esgotou!) a aldeia ganhou o 
epíteto de “Full Metal Villa-
ge”. Naturalmente, naquele 
espaço vive-se, respira-
se, transpira-se, usa-se e 
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Além Fronteiras

Wacken Open Air
abusa-se heavy metal, por 
aqueles dias. 

Ano após ano, o cartaz, 
recheado de grandes ban-
das, é algo de secundário. 
O espírito vivido por aque-
las pessoas, ali reunidas, é 
único e irrepetível, e foi isso 
que me levou, em 2011, a 
procurar o festival pela pri-
meira vez. Na altura prati-
cava geocaching há pouco 
tempo, e era realmente 
amador. Havia um evento 
de geocaching nas ruas da 

aldeia, ao qual fiz “DNF”, e 
nem uma única caixinha 
procurei. Este ano, tudo se-
ria diferente!

Os preparativos

Com os bilhetes esgota-
dos havia meses, estava na 
hora de começar a preparar 
a ida para o festival. 

Comprei as passagens, os 
transferes, e tratei da lo-
gística associada ao cam-
pismo. Era hora de esprei-
tar o geocaching.com para 
ver o que havia por aquelas 

bandas. Em 2012, ano em 
que não pude estar presen-
te, houve um evento. Pelo 
menos dois anos consecu-
tivos de eventos e este ano, 
a dois meses do festival, 
não havia nada?

Mãos à obra! A 5 de Ju-
nho submetia, orgulhosa-
mente, e com o “carimbo” 
GeoptListingGenerator, o 
meu primeiro evento inter-
nacional. E logo ali, na Meca 
da música extrema.

Poucas horas depois, o 
evento via a luz do dia, e 
logo começaram a cair os 
primeiros WillAttend. 

Ainda no mesmo dia tra-
vei conhecimento com o 
geocacher mais famoso de 
Hamburgo. Com demasiado 
tempo livre em mãos, pediu 
por três vezes o arquiva-
mento do evento. Nunca 
me contactou. O evento 
manteve-se [GC4C835 – 
GeoMeetup – Faster:Har-
der:Louder (than Hell)]

Os dias passaram, e pouco 
mais de duas semanas an-
tes do festival era hora de 
retirar as caches do percur-
so.

Neste ponto, ao contrário 
do que habitualmente faço, 
limitei-me a correr queries 
com o “epicentro” nos locais 
de passagem, sem mais fil-
tros. A falta de tempo para 
melhor programar a via-
gem levou-me a acreditar 
ser capaz de, por exemplo, 
no aeroporto de Munique, 
encontrar uma cache com 

mais de 400 favoritos (!!!) – 
GC1PQE6 TB-Hotel -=First 
Class=- Munich Airport.

Evidentemente, como es-
tava em escala, tudo o que 
conheci do aeroporto de 
Munique foram as lojas de 
conveniência e a minha pri-
meira caneca de cerveja da 
viagem. Paulaner, cerveja 
da Baviera. A cache, essa, 
estava ali ao lado, mas per-
feitamente inacessível.

Já em Hamburgo, após re-
colher a bagagem, havia 
algumas caches acessíveis, 
sendo a mais notável a let-
terbox GC4EN84 - Airport-
Kirche - TB Hotel Hamburg 
Airport. Dada a escassez 
de tempo entre o avião e 
o autocarro, nem tentei 
uma aproximação à cache. 
O destino, Wacken, ficava 
ainda a uma hora de via-
gem.

Quantos de vocês não de-
ram já consigo, numa qual-
quer viagem, a ligar o GPS 
só para ver a Distância ao 
Destino diminuir? Pois, 
foi o que eu fiz. Marcando 
como destino da viagem 
o meu evento, a cerca de 
1,5 Km da entrada para o 
festival, liguei o mapa e… 
Esquecera-me de carregar 
os mapas da região para o 
Oregon 600. Claro está que, 
no meu “script” de prepara-
ção de cachadas, coloquei 
uma linha adicional: não 
esquecer de validar se te-
nho os mapas carregados! 
Aconselho todos a fazerem 
o mesmo.
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Estava, então, de volta aos 
bons velhos tempos da 
bússola, e assim foi. 

Segui com ansiedade o per-
curso do autocarro, ora com 
a seta a apontar em frente, 
ora para a direita, ora para 
a esquerda, e em cerca de 
uma hora estávamos na 
aldeia mais negra do mun-
do. Aqui não houve tempo 
para preparar cachadas. 
Fomos diretos ao campis-
mo onde, prudentemente, 
assentei as coordenadas 
do local onde ficara a ten-
da. Prudentemente, repito, 
pois por aqueles dias esta-
mos perante um parque de 
campismo improvisado com 
cerca de 50.000 tendas, 
carros, caravanas, toldos, 
invenções ad hoc, … Enfim, 
tudo o que se possa imagi-
nar.

Da noite que se seguiu e 
do primeiro dia do festival 
pouco há a contar em ter-
mos de geocaching. Estive 
tão imbuído no espírito que 
quase esqueci esta paixão. 
Digo quase porque, pelo 
caminho, lá tive que expli-
car o que significava aque-
la t-shirt a dizer “Pintelho” 
e, entre o grupo de amigos 
muggles, lá arranjei mais 
um entusiasta. Do dia “0”, 
em que apenas áreas se-
cundárias do festival es-
tão acessíveis, destaco a 
prestação dos portugue-
ses Utopium e dos “quase” 
portugueses GOD. Destaco 
ainda, dado o tempo livre, 
o convívio, ultra salutar, no 
Biergarten do festival, a 
beber cerveja e conversar 
sobre, imagine-se, as Ber-

lengas!

O festival é enorme. A di-
mensão dos espaços não 
é fácil de transformar em 
palavra escrita, despida de 
emotividade. Aquilo que 
durante 362 dias são pas-
tagens a perder de vista, 
durante aqueles três dias é 
uma autêntica reunião de 
pessoas com um interesse 
comum (será que algum dia 
haverá um Mega assim?). 

Pois bem, há uma estrutura 
que não é desmontada. No 
meio da “Wackinger Villa-
ge”, aldeia Viking construí-
da para os dias do festival, 
uma escultura impõe-se. 
Arcaica, ao estilo viking, 
com cerca de 3m de altura, 
um braço ergue-se, ter-
minando com uma mão a 
fazer o tão afamado gesto 
dos “devil’s horns”. 

Pois bem, esta é a única 
estrutura que fica, e tem lá 
uma cache escondida – GC-
44NE1 – devil’s horns. Da 
minha parte, nem um DNF 
levou, pois nos seus arre-
dores há uns muros que, 
por alturas do festival, têm 
constantemente dezenas 
– centenas? – de pessoas 
sentadas. Não quis perigar 
a vida da cache, e sabia que 
deixaria a minha marca em 
Wacken, num local ainda 
mais emblemático. Era uma 
questão de tempo!

A Quinta-feira passou-se 
entre a aldeia, no pequeno-
-almoço, e o recinto, duran-
te o dia. Entre as dezenas 
de bandas que atuaram, o 
destaque óbvio e fácil vai 
para uns Deep Purple sem-

pre ativos e, a jogarem em 
casa, aqueles que são pro-
vavelmente a banda que 
melhores espetáculos ao 
vivo dão na atualidade, os 
Rammstein. Isto, claro, re-
gado a boa cerveja e acom-
panhado de muitas viagens 
à aldeia viking.

Acordou então a sexta-
feira, e logo após um belo 
pequeno-almoço fiz-me ao 
GZ que marcara, dois me-
ses antes, usando o Goo-
gle Maps. Pouco sabia dos 
WillAttends, pois desde 
quarta que não tivera mais 
acesso à Internet, e quando 
cheguei ao GZ – no meio da 
estrada, claro que o GMaps 
comportava algum erro -, 
uns minutos antes da hora, 
não vislumbrei ninguém.

O Evento

Estava a rigor. T-shirt bran-
ca, para destoar, alusiva ao 
GCF Europe 2012 – o nosso 
orgulho. 

Esperei cerca de um minu-
to. Do outro lado da rua, à 
sombra, um grupo de cer-
ca de trinta “metalheads” 
confraternizava. Nada de 
estranho. Afinal de contas, 
estávamos em Wacken. Até 
que “Hey!, you! We are over 
here, geocachers!”.

Como é possível?! Antes da 
hora, tanta gente no GZ? 
Era verdade.

Atravessei a rua e apresen-
tei-me. 

Pus o logbook a circular e 
rapidamente recolhi mais 
de cinquenta assinaturas. 

Uns chegavam, outros iam 
para o recinto, … No “auge”, 

tive cerca de sessenta “ma-
luquinhos”, vestidos de pre-
to, concentrados naquele 
local. À hora que escrevo 
estas páginas tenho 76 logs 
de attended vs 103 WillAt-
tend. Admito que, como al-
guém dizia no evento, 11 da 
manhã não são horas para 
um evento. Mas mais cedo 
era impossível e, às horas 
que o evento decorria, con-
segui perder logo ali duas 
bandas que gostava de ter 
visto – Benighted e Neae-
ra. Muitas outras tocaram, 
mas essas já descartara à 
partida. Tive que correr para 
apanhar Gojira. Foi o tra-
deoff possível, e considero 
o evento um sucesso.

O evento, claro, não tinha 
pretexto nenhum em par-
ticular. Falar de caches, de 
metal, trocar umas bocas, 
registar inúmeros códigos, 
… Enfim, de tudo um pou-
co, com cidadãos de todo 
o mundo e, curiosamente, 
uma família eslovena que 
não estava no festival – 
apenas de passagem – e 
reconheceu a t-shirt do GCF 
– onde também estiveram 
presentes.

Eram já quase 13h quando 
os últimos resistentes se 
resolveram atirar ao recin-
to.

Na estrada que liga a aldeia 
ao recinto há algumas ca-
ches. Fomos “limpando” a 
área. Eu, uns quantos ale-
mães e um holandês for-
mávamos o último grupo. 

Nessa mesma estrada, até 
cerca das 15h, cruzámo-nos 
com mais grupos de geoca-
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chers, também eles vindos 
do evento, também eles à 
procura de umas caixinhas, 
também eles a caminho do 
festival. O meu evento fora 
um sucesso. E eu estava or-
gulhoso.

As caches

Wacken tem poucas caches. 
Como aldeia que é, uma 
meia-dúzia de caches com-
pleta a lista.

Após o Attend no meu pró-
prio evento, já recolhera 
dois souvenires. O do dia 2 
de Agosto de 2013, da série 
dos 31 dias de Geocaching, 
e o de Schleswig-Holstein, 
região da Alemanha em que 
se insere esta aldeia, a ter-
ceira em que eu tenho fou-
nds neste país, depois de 
Berlim e Bremen.

A primeira cache que procu-
rámos requeria um pequeno 

desvio, de cerca de 200m, e 
era a mais difícil, em teoria, 
das buscas. GC3NC30 - La-
byrinth im Mühlenweg pro-
metia um labirinto, e mal eu 
sabia que tipo de labirinto 
era. 

Um enorme tupper apare-
ce-nos logo após um curto 
desvio, bem assinalado pela 
passagem de geocachers.

Dentro do tupper, um da-
queles labirintos acrílicos, 

um cubo. Daqueles em que 
temos que fazer uma esfera 
chegar a determinado pon-
to para libertar o logbook. 

Não era novidade, e logo 
informei a trupe que, em 
tempos, não fosse a mi-
nha namorada e teria ati-
rado um semelhante ao rio 
Lis. Coube ao companheiro 
holandês, com paciência e 
perseverança, resolver o la-
birinto.
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Loguei e, desanimado, pois 
não gosto mesmo destas 
caches, segui viagem.

Seguiram-se mais dois fou-
nds. 

Começo pela GC4F2RD.
Blick auf den Wackenturm 
#1. 

A cache mais emblemática 
da aldeia, “novinha” mas, 
ainda assim, fabulosa.

O listing é minimalista. O 
container, um rolo de papel 
fotográfico. Ainda assim, 
atribuí-lhe um favorito. E 
por quê? Porque aquela ca-
che está precisamente em 
frente à RaiBa Tower e ao 
Wacken Office, nada mais 
nada menos que o Quartel-
general do festival e o mo-
numento mais emblemático 
da aldeia, transformado em 
2012 num monumento do 
festival. 

Por altura do festival são 
colocadas vedações que 
impedem as pessoas de cir-
cular por terrenos privados. 
Esta vedação colocava-nos 
trinta cms de impedimento 
para a cache que, ainda por 
cima, estava rente ao chão. 
Magnética, num dos supor-
tes de uma outra vedação, 
interna e permanente. 

Coube a outro dos convi-
vas apertar os atacadores 
e fingir que perdera algo, 
esticar-se muito, muito, 
e retirar o container, com 
centenas de muggles a 
passar, em redor. A cache 
sobreviveu, e eu fiquei com 

um sorriso inigualável. Ben-
ditos rolos de fotografia! 
A cache da RaiBa Tower já 
contava com a minha assi-
natura. YES!

O found seguinte não tinha 
simbolismo particular, e 
ainda somámos mais dois 
DNFs. As caches estariam 
lá, mas algo nos impediu de 
as encontrar.

Regressei ao festival, e só 
voltei a “pensar geocaching” 
no Domingo, dia da partida. 
Sexta vi uma das bandas 
que mais gosto na atuali-
dade – os suecos Soilwork 
– atuar num dos palcos se-
cundários. A cabeça de car-
taz, nesse dia, vi Doro, Sa-
baton, e “fugi” a Rage para 
fazer a vontade ao grupo 
em ver Amorphis. Assisti, 
ainda, àquele que creio ter 
sido o último concerto da 
história dos MotorHead, e 
fiz o maior crowdsurfing 
da minha vida. Sobrevoei 
50.000 cabeças. É obra!

Sábado foi mais um dia 
sem geocaching, mas com 
aquela que é outra das ban-
das que mais me “viu cres-
cer” no metal – os Lamb of 
God. Num festival em que 
se fizeram sentir 36 graus, 
choveu torrencial e inima-
ginavelmente durante vinte 
minutos do concerto deles. 
Abandonei, e regressei, já 
com umas galochas calça-
das, para Anthrax, DevilDri-
ver, Alice Cooper, Nightwish 
e Meshuggah.  Antes, de 
manhã, vira uma das maio-
res festas de sempre, com 

o folk metal dos escoceses 
Alestorm. Simplesmente 
contagiante. 

Sim. Aqui, vinte minutos 
de chuva “may require wa-
ding”. Basta pensarmos em 
150.000 pés a calcarem um 
pasto em que choveu tor-
rencialmente. 

Enfim, fechei o festival a 
pensar que seria uma es-
trela. A somar ao sucesso 
do meu evento, o próprio 
festival rodou um filme 3D, 
a lançar em 2014, os Deep 
Purple gravaram um DVD 
ao vivo e os Nightwish fi-
zeram igual. Pudera. Quem 
não gosta de gravar para o 
futuro a presença neste lo-
cal?

Domingo, em Hamburgo, 
após três diretas, ainda 
houve alguém que incitou 
a que fôssemos procurar 
uma cache, mas o sono fa-
lou mais alto, e acabámos 
todos a dormir nos bancos 
do aeroporto, apenas des-
pertados com o vaivém de 
elementos de bandas que, 
naquele mesmo aeropor-
to, regressavam aos seus 
países de origem. Ainda ti-
rámos umas fotos com os 
finlandeses dos Nightwish 
e dos Sonata Arctica, cuja 
porta de embarque era pró-
xima da nossa. Essa foi a 
única “cache” que trouxe de 
Hamburgo.

Regressei a Portugal. 
Exausto. Feliz. Descarrega-
ra cerca de cinco mil caches 
para o GPS. Encontrei três, 

e participei de um evento, 
que muito me orgulho de 
ter organizado. Só. Apenas. 
Mas ali, fui feliz. E até ali, no 
maior festival de música do 
mundo, percebi que o geo-
caching de qualidade deve 
prevalecer sobre os núme-
ros. Aquele rolo de fotogra-
fia, no dia certo, à hora cer-
ta, bate qualquer souvenir.

Para fechar

Os bilhetes para 2014 fo-
ram colocados à venda 
segunda-feira. 75.000, su-
jeitos a uma taxa de pré-
venda. Terça-feira, a meio 
da tarde, esgotaram. Ainda 
bem que encontrei aquela 
cache. Ainda bem que orga-
nizei aquele evento. Ainda 
bem que o Geocaching tam-
bém é feito de acasos.

Ainda bem que, mesmo 
com dezenas de geocachers 
a rodearem-nos, temos li-
berdade para às vezes, só 
às vezes, optar por seguir 
num grupo de muggles e 
esquecer este hobby. Ben-
dito e viciante hobby que, 
até no contexto mais apa-
rentemente desproposita-
do, conseguiu reunir, numa 
aldeia tão pequena, cerca 
de 100 participantes.

Prost!

João Malheiro

- Pintelho
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Making Of

O CRIPTEX
Um Criptex é um cofre de 
forma cilíndrica; o seu fe-
cho é constituído por um 
conjunto de anéis com le-
tras ou símbolos cuja com-
binação correta permite 
abrir o sistema. O objetivo 
de um Criptex é esconder 
uma mensagem, ou infor-
mação de tal forma que so-
mente a entrada correta (a 
senha) é capaz de revelá-
-la, abrindo o Criptex…

Muitas foram as adapta-

ções deste engenho no 
contexto do Geocaching, 
normalmente associados 
a caches enigmas onde é 
necessário recolher pistas 
para descodificar a senha.

Uma das produções mais 
bem conseguidas dentro 
deste formato está escon-
dida no distrito da Guarda, 
e foi produzida pela talen-
tosa dupla Sphynx_n_So-
phie. Pedimos ao Sérgio 
para levantar um pouco 

o véu sobre a elaboração 
desta cache que se revelou 
um grande desafio!

O Criptex (GC2PK61) by 
Sphynx_n_Sophie

No final de 2010 quando 
nos iniciamos no geoca-
ching, como acontece a 
muita gente, pensamos 
imediatamente em colocar 
as nossas primeiras ca-
ches.

A ideia foi criar um con-

junto de caches diferen-
tes, 5 caches + 1 bonus, o 
projecto iria ser pensado e 
repensado ao longo de 4 
meses, assim nasceu Um 
Pentagrama na Estrela 
(GC2Q83E), a ideia inicial 
era que as caches tivessem 
algo a ver com o simbolis-
mo dos 4 elementos e da 
mente.

Na altura de escolher a 
cache que representaria 
a mente e durante uma 
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Making Of

O CRIPTEX
busca no forum da GS por 
containers diferentes en-
contramos um esquema 
detalhado de um criptex , 
medidas , materiais ,etc.

A primeira opção foi ten-
tar reproduzi-lo na integra, 
ideia abandonada quando 
tentamos adquirir os mate-
riais descritos no esquema 
pela dificuldade em encon-
trar determinadas peças.

Em vez de desistir da ideia 

resolvemos adapta-la e re-
ciclar materiais.

Assim fomos construin-
do o Criptex recorrendo a 
material plástico usado, a 
escolha destes materiais e 
a inexistencia de um plano 
de medidas exactas provo-
cou algumas situações que 
tiveram que ser resolvidas 
de forma imaginativa, por 
exemplo recorrendo a en-
chimento com fita adesiva 

para retirar o excesso de 
folgas.

A fase mais critica da cons-
trução foi a marcação do 
sistema de fecho, nessa 
fase e a trabalhar sem me-
didas, cada furo era feito 
em função do anel, a partir 
desta fase nenhuma peça 
por mais igual que parece-
se podia ser trocada de lu-
gar devido ao corte manual 
das peças.

As peças exteriores foram 
de seguida pintadas a spray 
e no dia seguinte o grande 
momento, a montagem fi-
nal do contentor, um puzzle 
bem divertido de montar.

O processo de construção 
foi bastante rapido e nos 
dias seguintes o contentor 
foi submetido a rigorosos 
testes de utilização (ok, eu 
confesso, parecia um miu-
do com um brinquedo novo 
).

A escolha do local da cache 
foi feita tendo em conta a 
configuração do pentagra-
ma e tentando equilibrar 
um conjunto de factores 
(local, contentor e estó-
ria) que na nossa opinião 
devem ser tidos sempre 
em conta aquando da co-
locação de uma cache, um 
contentor diferente não 
pode nem deve competir 
com uma vista de deixar o 
queixo caido, a atenção do 
geocacher fica dividida.

A escolha de enigma para 

o tipo de cache prendeu-
se na altura com a vontade 
de fazer alguma selecção 
a quem a procurava, este 
tipo de caches não é a 1ª 
opção para toda a gente e 
apesar do Criptex ser uma 
drive-in, quem a procura 
sabe ao que vem.

O enigma escolhido foi o 
mesmo que encontramos 
numa cache, o 1º em que 
tivemos de pedir ajuda ao 
owner.

Os primeiros feedbacks 
que obtivemos foram mui-
to bons e serviram de in-
centivo para nas caches 
seguintes e até hoje, tentar 
incluir alguma criatividade 
sempre que escondemos 
uma nova cache.

Na altura o geocacher que 
fez o STF alertou-nos para 
a possibilidade de o con-
tentor desaparecer, este 
risco fez com que cons-
truisse-mos um novo 
criptex, este já feito com 
medidas planeadas e com 
recurso a um tecnicas mais 
sofisticadas e muito menos 
artesanais, de forma a as-
segurar a continuidade da 
cache caso o seu desapare-
cimento se viesse a concre-
tizar, felizmente 2 anos e 
meio passaram o contentor 
original ainda se encontra 
no activo.

Sérgio Reis

- Sphinx & Sophie
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Se, tal como escrevi no ou-
tro artigo, considero a Ser-
ra de Sintra como um dos 
locais mais bonitos para 
se andar de bicicleta, não 
posso deixar de achar que a 
Arrábida é a nossa “Meca”. 
Não conheço outro local 
que proporcione tantos e 
tão bons quilómetros para a 
prática da modalidade, seja 
em Estrada seja em Btt. É 
por isso local de verdadeiras 
romarias para os adeptos, 
principalmente aos fins-
de-semana quando se tem 
de ter cuidado em algumas 
secções (coisa que a mim 

não me incomoda já que ra-
ramente ando nesses dias).

Ao contrário dos outros lo-
cais por onde costumo an-
dar, a zona na Arrábida é o 
único onde não sou Autodi-
data, tenho mesmo vindo a 
ser “trazido pela mão” por 
um colega de trabalho que, 
do alto dos seus cinquenta 
e poucos anos me vai dan-
do verdadeiras lições pelas 
curvas de nível da região. 
Além de ter sido praticante 
de trial (o que lhe dá uma 
preparação muito superior à 
minha) mora num dos locais 
ideais para se aceder aos 

trilhos, bastando para isso 
percorrer uma ou duas cen-
tenas de metros. E se, por 
um lado me tem apresenta-
do a Serra e seus segredos 
em primeira mão, por outro, 
não se deixou encantar por 
esta nossa outra atividade, 
o Geocaching.

Assim, não é difícil de adi-
vinhar que quando venho 
pedalar para estes lados, 
as caches me passam rapi-
damente pelo ecrã do GPSr 
para logo desaparecerem 
e serem substituídas por 
outras e assim sucessiva-
mente... a cada 30 quilóme-

tros lá consigo convencer a 
parar uma vez ou aproveito 
uma subida para ganhar o 
tempo suficiente e rezo por 
uma drive-in, só para fazer 
o gosto (sim, nas subidas 
que no resto do passeio vou 
sempre em perseguição e 
muitas vezes tenho de adi-
vinhar para onde foi no ren-
dilhado de trilhos que por ali 
existe)!

Um aspeto que distingue e 
muito o Geocaching na Ser-
ra de Sintra com o pratica-
do aqui é o facto de que ao 
contrário do que acontece 
lá, aqui, muitas das melho-
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de bicicleta pela arrábida
Por Rui Duarte (RuijsDuarte)

res caches não são acessí-
veis de bicicleta e apenas 
cerca de metade têm o res-
petivo atributo na listing. 
Curioso como foi na Meca do 
BTT que aprendi a gostar de 
Caminhadas!  

Não pretendo com isto dizer 
que o utilizador da bicicleta 
não possa fazer Geocaching 
de grande nível aqui, pode 
sim senhor... mas não fará 
“As Caches” da Arrábida.

Apresento então dois pas-
seios representativos do 
bom se pode fazer por aqui, 
um focado mais no BTT e 

outro mais na Estrada, am-
bos iniciados na Estrada de 
Palmela (um local ideal para 
se estacionar) e ambos a 
terminar... no Leo do Petis-
co! Claro, o que é um passeio 
nestas bandas sem o Choco 
Frito!?

Para Btt, um passeio mui-
to interessante e bonito é 
aquele que percorre a cris-
ta da Serra do Louro, um 
percurso conhecido como a 
Rota dos Moinhos de Pal-
mela e que nos permite que 
ao longo de cerca de nove 
quilómetros tenhamos uma 
bela vista do Vale de Barris.

Começando no local indica-
do no track, perto da Baixa 
de Palmela, e para aí chegar-
mos, teremos de vencer um 
primeiro desafio de nome 
“A cobra”... um caminho que 
faz jus ao nome e que ser-
penteia serra acima, sempre 
com o Castelo de Palmela à 
vista, lá no topo e à nossa 
direita.

Cumpridos esses quilóme-
tros panorâmicos na Serra, 
fazemos, no sentido inverso, 
o caminho pelo interior do 
dito Vale até ao cruzamen-
to para a subida da Escu-
deira. Última dificuldade do 

passeio antes de rolarmos 
em modo descontraído até 
a Avenida Luísa Todi e ao 
prometido Cefalópode fri-
to, mais um dos ex-libris da 
região, desta vez da Gastro-
nomia.

Serão cerca de 24 quilóme-
tros mistos de trilho e single 
track numa das zonas mais 
conhecidas pelos pratican-
tes de Btt, com um final de 
mais cinco, estes pela estra-
da, mas apenas se incluir-
mos a paragem do almoço. A 
altimetria andará à volta dos 
550 metros com especial 
foco para as duas subidas 
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principais já referidas, a da 
Cobra e a da Escudeira.

Na perspetiva do geoca-
cher, o que não faltam são 
caches, e, contando apenas 
as que ficam diretamen-
te no percurso, sem as do 
interior da cidade de Setú-
bal, contendo o atributo de 
acessível de bicicleta serão 
no mínimo 17 ativas. Mais 
de metade deste número na 
crista da Serra, sempre com 
bonitas vistas.

Se estivermos em modo 
Btt, sem grandes tempos 
para parar mas não qui-
sermos deixar de registar 
a nossa assinatura em uma 
ou duas caches, recomendo 
a Windmill Route [Palmela] 
- http://coord.info/GCHEMB 
- do MCA (de 2004) e/ou a 
Arca de Água [Setúbal] - 
http://coord.info/GC17B9C 
- do truta.

Para Estrada, se optarmos 
por esta modalidade e ti-
vermos pernas/pulmões 
para tal, um excelente per-
curso será, partindo do 
mesmo ponto, Baixa de 
Palmela e terminando ou-
tra vez no restaurante...  ... 
optarmos por, com os devi-
dos cuidados, circular pela 
N10 até ao cruzamento 
para o Outão (N10-4) e to-
marmos esse desvio para 
a fabrica do cimento Secil. 
Aí sim, seguimos a direção 
da Arrábida e pode come-
çar o divertimento... oito 
quilómetros praticamente 
sempre em ascensão para 
o topo da Serra seguidos 
de outros tantos a descer e 
praticamente sempre com 
uma brutal vista, ora para o 
interior da Serra ora para o 
Mar. No final da descida po-
demos optar por continuar 
na estrada ou, tal como 

está no track, descermos ao 
Portinho da Arrábida e, pas-
sando a praia com o mesmo 
nome, subir um pouco mais 
à frente para retomar o al-
catrão. A partir deste ponto, 
descontração até ao nosso 
já conhecido poiso para o 
almoço.

Este percurso terá cerca de 
45 quilómetros e 1200 de 
altimetria numa rota ver-
dadeiramente panorâmi-
ca, com caches a condizer. 
Aqui sim, podemos utilizar 
o geocaching como descul-
pa para parar um pouco e 
descansar. 

Nas geocaches propria-
mente ditas temos algo 
mais moderado em termo 
de números, pelo menos no 
que concerne ao atributo de 
acessível de bicicleta, onde 
“apenas” cerca de uma dú-
zia aparecem assinaladas.

Recomendo as nos mira-
douros no topo da Serra, 
por exemplo a Nossa Se-
nhora da Arrábida - http://
coord.info/GC179EE - d´Os 
Galaxy (de 2007) e a In Me-
morium - Balrog of Moria - 
http://coord.info/GC2T1R4 
- do Edmi (de 2011) e já 
perto das Praias, a Cave of 
Santa Margarida - http://
coord.info/GCA14F - do 
Mantunes (de 2002) e a As 
Ruínas do Creiro [Setúbal] - 
http://coord.info/GC2BPZC 
- do Bolachinha (de 2010).

Dois percursos bem dife-
rentes em termos de expe-
riência e dificuldades mas 
com começo e final no mes-
mo local. Divirtam-se.

Rui Duarte

- RuijsDuarte
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 • Total do percurso – 7.000 metros 

 • Duração do Percurso – 3:30 Horas

 • Tipo de Percurso – Não Circular

 • Altitudes
Mínima -1542 metros
Máxima - 1862 metros

 • O clima varia frequentemente, leve 
agasalho; Existência de túneis, leve 
lanterna; Transporte água para 
beber

À DESCOBERTA DE...
PR1 - Vereda do Areeiro



GEO
MAG.

38

AGOSTO 2013 - EDIÇÃO 4

Ligando os dois picos mais 

altos da Madeira, este é um 

trilho formidável que in-

clui túneis, alguns declives 

acentuados e paisagens 

fabulosas do maciço mon-

tanhoso central. Este trilho 

tem a particularidade de li-

gar os dois picos mais altos 

da ilha da Madeira, o (Pico 

Ruivo 1861m) e o Pico do 

Areeiro (1817 m), percor-

rendo parte da área do Ma-

ciço Montanhoso Central, 

área integrante da Rede 

Natura 2000. É um percur-

so na sua versão mais ex-

tensa (Este) de 7 Km (com 

uma duração de 3h30m) e 

de 5,6km (com uma dura-

ção de 3 horas) na versão 

mais curta (Oeste) com iní-

cio no Miradouro do Pico do 

Areeiro e fim no Pico Ruivo.

Este percurso tem início 

junto à Pousada do Pico do 

Areeiro, a escassos metros 

existe o miradouro do Ni-

nho da Manta, local onde 

supostamente a ave de ra-

pina com o nome comum 

de Manta (Buteo buteo), 

nidificava. Daqui é possível 

observar o vale da Fajã da 

Nogueira onde nidificam os 

Patagarros (Puffinus puf-

finus), São Roque do Faial e 

grande parte da Cordilheira 

Montanhosa Central.

Neste local ocorre a nidifi-

cação da espécie endémica 

Freira da Madeira (Ptero-

droma madeira), conside-

rada a ave marinha mais 

ameaçada da Europa.

Para atingir o Pico Ruivo, é 

contornar o Pico das Torres 

por uma subida íngreme 

através de uma escadaria 

escavada na rocha e pos-

teriormente uma descida. 

A parte mais difícil deste 

trilho é a subida final até 

à Casa de Abrigo do Pico 

Ruivo.

Ao longo do percurso, são 

encontradas várias gru-

tas escavadas nos tufos 

vulcânicos onde o gado se 

refugiava e que serviam 

de abrigo aos pastores. 

São também observadas 

diversas espécies de aves, 

das quais se destacam as 

espécies e subespécies 

restritas à Macaronésia: o 

Canário (Serinus canaria), 

o Corre-caminhos (Anthus 

berthelotti madeirensis), 

a Andorinha-da-serra 

(Apus unicolor) e outras 

subespécies restritas ao 

Arquipélago da Madeira, 

Pardal-da-terra (Petro-

nia petronia madeirensis), 

Tentilhão (Fringilla coelebs 

madeirensis) e o Bisbis 

(Regulus ignicapillus ma-

deirensis).

Nesta área predomina o 

urzal de altitude, uma das 

florestas da Madeira e a ve-

getação de altitude, carac-

terizando-se pela presença 

de vários endemismos da 

Madeira, destacando-se a 

Urze da Madeira (Erica ma-

deirensis), Violeta da Ma-

deira (Viola paradoxa), Or-

quídea das rochas (Orchis 

scopolorum) e a Antilídea 

(Anthyllis lemanniana).

Chegando à Casa de Abri-

go do Pico Ruivo, fim des-

te percurso, encontra-se a 

vereda com acesso à Acha-

da do Teixeira, dando assim 

continuidade à caminhada. 

Neste local existe uma for-

mação rochosa basáltica 

designada popularmente 

por “Homem em pé”.

Fonte: Visit Madeira

No dia 26 de Julho de 2013, 

três geocachers (Prodrive, 

Hulkman e Prodrive Jr) per-

correram esse percurso na 

sua versão curta, com saí-

da pela Achada do Teixeira. 

Por motivos de seguran-

ça, a versão longa que dá 

acesso ao Pico das Torres e 

à cache Twin Peaks (GC3E-

J5T) encontrava-se encer-

rada.

O percurso é de uma be-

leza ímpar com os trilhos 

esculpidos em ravinas de 

300 metros de altura. Há 

corrimões de segurança 

ao longo de praticamente 

todo o percurso, mas mes-

mo assim todo o cuidado é 

pouco.

Poucos dias depois de ter-

mos efetuado o percurso 

houve um acidente fatal 

com um adolescente fran-

cês que se descuidou e aca-

bou por falecer após uma 

queda de 300 metros. Não 

foi o primeiro caso. Duran-

te o resgate os bombeiros 

encontraram na base do 

precipício outro corpo, víti-

ma de outra queda.

Convém não facilitar, mas 

cumprindo as regras bási-

cas de segurança, digamos 

que é um percurso de risco 

moderado baixo.

Ao longo do percurso é 

possível visitar algumas 

caches super-favoritadas 

e Nomeadas dos Prémios 

GPS: A Earthcache PICO DO 

ARIEIRO (GC2YG7H), a tra-

dicional Pico Arieiro (GC1D-

W8D), Pico Ruivo (GC1DX-

ZJ) e 1861 (GC3VWGT).

Gustavo Vidal

- Prodrive

http://www.visitmadeira.pt/%3Fs%3Dmenu%26e%3D/madeira/natureza/108-PR-1-Vereda-do-Areeiro%26i%3Dpor
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Estação meteorológica do Pico do Areeiro junto ao início do percurso.
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Primeiros metros do percurso em direcção ao miradouro do Pico do Areeiro. É a parte mais turística do percurso, onde a maioria se atreve.

Primeira paragem na cache tradicional Pico Arieiro (GC1DW8D).
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Primeiros metros do percurso em direcção ao miradouro do Pico do Areeiro. É a parte mais turística do percurso, onde a maioria se atreve.

Primeira paragem na cache tradicional Pico Arieiro (GC1DW8D). 41
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Miradouro do Pico do Areeiro, onde temos que responder à maior parte das perguntas da 
Earthcache PICO DO ARIEIRO (GC2YG7H).
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Panorâmica do cenário após o miradouro.

Um dos vários troços de escadaria do PR1.

Panorâmica à saída de um dos vários túneis percorridos ao longo do percurso.

Hulkman a captar a melhor perspectiva dos Picos da Madeira.

Os três expedicionários já no Miradouro do Pico Ruivo, no ponto mais alto da Madeira a 1861 metros de altitude onde se encontra a cache que lhe faz referência: 
1861 (GC3VWGT).
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Hulkman a captar a melhor perspectiva dos Picos da Madeira.

Os três expedicionários já no Miradouro do Pico Ruivo, no ponto mais alto da Madeira a 1861 metros de altitude onde se encontra a cache que lhe faz referência: 
1861 (GC3VWGT).



GEO
MAG.

44

AGOSTO 2013 - EDIÇÃO 4



GEO
MAG.

45

AG
OS

TO
 2

01
3 

- E
DI

ÇÃ
O 

4

Entrevista de Carreira

Jon Stanley
Um dos primeiros geocachers a registar-se em geocaching.
com, owner de uma das mais antigas e ainda activa geocache, 
foi um dos primeiros revisores (se não mesmo o primeiro!) e é o 
pai das geocoins! Ele é Jon Stanley, o mui famoso Moun10bike!
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Dono de um GPS muito an-
tes ainda de existir o Geo-
caching, Jon é um apaixo-
nado pela tecnologia, pela 
natureza e pela aventura. 
Quis o destino que o aluno 
de Genética, com gosto por 
computadores, escolhesse 
um caminho que se havia 
de cruzar com o de Jeremy, 
Bryan e Elias (os fundado-
res da Groundspeak) e que 
o havia de envolver de tal 
forma no seu hobbie, que 
se tornaria trabalhador a 
tempo inteiro na empresa 
que gere a actividade. 

Criador de uma cache que 
embora tenha sido escon-
dida antes de o Geocaching.
com existir, ainda hoje se 
mantém activa, é um dos 
membros registados mais 

antigos do site oficial do 
Geocaching.

É também o responsável 
pela criação da primeira 
geocoin, sendo que nunca 
imaginou que tão singe-
lo item viesse a tornar-se 
objecto de coleccionismo 
entre a comunidade geoca-
cher.

Recomenda Portugal como 
destino a visitar a qualquer 
geocacher, e após a sua 
visita a Lisboa em 2012, 
apaixonou-se pela história 
e pelas paisagens do nosso 
país!

Ele é Jon Stanley, mais co-
nhecido na comunidade 
como Moun10bike. Char-
ter Member e Lackey da 
Groundspeak, actualmente 
trabalha a tempo inteiro no 

HQ da empresa em Seattle. 
Um trabalho de sonho para 
um geocacher? É isso que 
vamos descobrir já a seguir, 
nesta pequena conversa a 
um oceano de distância!

Bruno Gomes - Olá Jon! 
Antes de mais comecemos 
por conhecer o homem por 
trás do nick. Olhando para 
o teu currículo profissional 
facilmente vemos que a tua 
formação profissional é um 
pouco diferente da profis-
são que desempenhas hoje 
em dia. Para quem não te 
conhece, diz-nos: Quem é o 
Jon? Como é que um aluno 
de Química, Biologia e Ge-
nética se torna Engenhei-
ro de Desenvolvimento de 
Software?

Jon Stanley - Penso que a 
maneira mais fácil de res-
ponder a esta pergunta é 
dizer que nunca fui capaz 
de saber o que queria ser 
quando crescesse! :) Ini-
cialmente pensei em tirar 
o curso de medicina, mas 
mais tarde aprendi que não 
“tinha estômago” para isso. 
Fui então para Genética, por 
adorar ciência, mas mais 
tarde decidi que a rotina 
de laboratório não era para 
mim. No entanto, sempre 
tive interesse por computa-
dores, e a minha formação 
científica “deu-me um olho” 
para a análise. Um amigo 
meu na Microsoft reconhe-
ceu isso e, antes de dar por 
isso, era software tester. 
Isto levou posteriormen-
te à minha posição aqui na 

Moun10bike na cache Mingo (GC40) em 2007 - actualmente, é a cache 
mais antiga do mundo
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Groundspeak. No entanto, 
o meu papel evoluiu para 
além do software testing: 
neste momento, trabalho 
com voluntários e a larga 
comunidade de geocaching 
para determinar que fun-
cionalidades necessitam de 
ser corrigidas ou adiciona-
das a Geocaching.com ou 
às nossas aplicações para 
smartphone e levar essas 
ideias ao nosso departa-
mento de engenharia e pla-
neamento.

B.G. - Analisando o teu 
nick e vendo a tua foto de 
perfil em Geocaching.com, 
é fácil de perceber que o 
Mountain Biking é algo 
importante na tua vida. 
Costumas aliar os passeios 
de bicicleta de montanha 
com o Geocaching? Ou são 
hobbies completamente 
independentes? Para além 
destes, existem outros 
hobbies aos quais dediques 
o teu tempo livre?

J.S. - Mountain biking era a 
minha principal actividade 
antes do geocaching surgir! 
Na verdade, foi por causa 
do meu desejo de mapear 
trilhos de bicicleta de mon-
tanha que desenvolvi um 
interesse por GPS, o que 
me levou à minha partici-
pação no geocaching. Tento 
andar de bicicleta sempre 
que posso, mas a maior 
parte das vezes, estas 
duas actividades são feitas 
separadamente. Actual-
mente, considero mesmo o 
geocaching uma das duas 
grandes razões pelas quais 
não ando tanto de bicicleta 
como costumava (a outra 
é ter um trabalho que me 
mantém atrás de uma se-
cretária todo o dia)!.

B.G. - Falemos agora do 
geocacher. Quem consultar 
o teu perfil em geocaching.
com, rapidamente se aper-
cebe que além de seres 
Charter Member, foste um 
dos primeiros utilizadores 
a registar-se no site, a 05 
Set 2000. Tendo o Geoca-
ching, enquanto actividade, 
nascido apenas 4 meses 
antes, facilmente surgem 
variadas questões: Como 
descobriste o Geocaching? 
O que te atraiu nesta acti-
vidade? E que GPS receiver 
utilizavas nessa altura nas 
tuas buscas??

J.S. - Como disse anterior-
mente, eu estava envolvido 
no mapeamento de trilhos 
de bicicleta de montanha 
antes do geocaching nascer, 
e vi o GPS como uma inte-
ressante e promissora tec-
nologia para estas e muitas 
outras coisas. Foi-me ofe-
recido um Garmin 40 pelo 
Natal, em 1995 e assim co-
meçou a minha relação de 
amor como todas as coisas 
relacionadas com GPS. Eu 
era um leitor ávido dos ne-
wsgroups relacionados com 
GPS e fazia parte da multi-
dão que estava transbor-
dando de emoção no início 

de 2000 pelo fim vindouro 
da Selective Availability (o 
spoofing do sinal de GPS 
que esteve em vigor até 1 
de Maio de 2000). Eu penso 
que nessa altura estava a 
utilizar um Garmin 12XL.

B.G. - Como surge a ideia de 
esconder uma cache (a pri-
meira no Idaho e a 40ª a ní-
vel mundial) ainda mesmo 
antes da criação de Geoca-
ching.com  e sem nenhuma 
cache encontrada?

J.S. - Eu vi as mensagens 
iniciais de Dave Ulmer nos 
newsgroups de GPS acerca 
da ideia de colocar itens es-
condidos e agora ser capaz 
de direccionar as pessoas 
até eles, de uma forma fiá-
vel, utilizando coordenadas. 
Eu adorei essa ideia e quis 
esconder a minha própria 
geocache (ou GPS Stash, 
como eram chamados na 
altura), mas quis esperar 
que a neve derretesse perto 
da minha cabana de familia 
em North Idaho para que 
eu pudesse esconder uma 
num local especial. Isto aca-
bou por acontecer a 17 de 
Junho.. O Geocaching.com 
ainda não existia, mas logo 
que ficou online, eu fui um 

dos primeiros a registar-
me. Esse registo ocorreu 
a 5 de Setembro de 2000. 
Eu teria feito o registo mais 
cedo, mas não estava perto 
de um computador e estava 
na nossa cabana do lago!

B.G. - No entanto, quan-
do se fala em Moun10bike 
é fácil associar o nick não 
apenas jogador, mas tam-
bém ao lackey da Grounds-
peak. Antes de seres tra-
balhador da Groundspeak, 
foste, durante sete anos, 
revisor voluntário. Como 
surgiu estas ligações? De 
que forma te tornaste um 
dos primeiros revisores 
mundiais, e, posteriormen-
te, engenheiro de desen-
volvimento de sistemas na 
Groundspeak?

J.S. - Eu tornei-me um dos 
primeiros, se não mesmo o 
primeiro revisor (é incerto 
saber entre mim e o Cache 
Ninja, qual dos dois foi con-
vidado primeiro, embora eu 
tenha publicado caches pri-
meiro do que ele) principal-
mente devido ao facto de 
que eu vivia na mesma zona 
que o Jeremy, Bryan e Elias 
(os fundadores da Grounds-
pealk). O meu envolvimento 

Moun10bike na cache que considera uma das mais memoráveis de 
sempre, em pleno deserto do Arizona - Warthog Down (GCGC55)
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no geocaching levou-me de 
uma forma natural a conhe-
cê-los, e para além disso, a 
minha posição na Microsoft 
permitiu-me doar algum 
software para servidor para 
eles usarem no arranque 
da empresa. Esta relação 
levou-me a ser convidado 
desde muito cedo a ajudar 
na revisão de caches e mais 
tarde (em 2009) a ser con-
vidado para uma entrevista 
para uma vaga que tinha 
aberto na empresa. 

B.G. - O Geocaching, como 
hobby que é, é para muitos 
de nós um escape do stress 
do dia-a-dia, algo que nos 
permite relaxar das preocu-
pações profissionais. Seria 
fácil de compreender que, 
trabalhando diariamente 
com geocaching, procuras-
ses outras actividades para 
relaxar e descontrair. Diz-
nos, após uma semana de 
trabalho relacionado com 
geocaching, o que te moti-
va para, chegado o fim de 
semana, colocar a mochila 
às costas e ir em busca de 
uma cache?

J.S. - Essa é uma pergunta 
fácil! :) Grande parte do meu 
dia de trabalho envolve es-
tar sentado em frente a um 
computador; a actividade 
do geocaching leva-me a 
estar ao ar livre, a explorar! 

B.G. - Quase 11000 caches 
depois, já completaste 
quase toda a grelha de di-
ficuldade/terreno, faltan-
do-te apenas encontrar 
um cache dificuldade 4,5/
terreno 5. Analisando as 
tuas caches encontradas 
colocam-se várias ques-
tões: O Mou10bike é um 
geocacher mais urbano ou 
mais dedicado as caches na 

natureza? Preferes caches 
radicais ou caches em ter-
renos mais confortáveis? 
Tradicionais, Multi-caches 
ou Mistério?

J.S. - Eu penso em mim 
mesmo mais como um 
geocacher de natureza, 
mas sou também um geo-
cacher de oportunidade.  O 
que quero dizer com isto é 
que gosto de quase todos 
os aspectos da activida-
de e “cacho” sempre que 
posso. Como sou casado, 
tenho um filho e trabalho o 
dia todo, isto muitas vezes 
significa que o único geo-
caching que consigo fazer 
nalguns dias é perto da ci-
dade. Eu gosto de pensar 
que sou equilibrado nos 
meus passeios entre geo-
caching urbano e rural.

B.G. - De todas as tuas ca-
ches encontradas, existe 
alguma cache cujo found 
recordes especialmente?

J.S. - Sim, muitas! Eu man-
tenho uma bookmark pú-
blica de todas as minhas 
favoritas de sempre. A mi-
nha viagem a Hidden Basin 
e Vesper Peak com o meu 
amigo geocacher de longa 
data EraSeek foi especial-

mente cénica e memorá-
vel, assim como a estafa 
primaveril através da neve 
para ser FTF numa cache 
escondida no Outono ante-
rior perto da nossa cabana 
do lago.

B.G. - E enquanto owner? 
Após a colocação e publi-
cação de 113 caches dife-
rentes, reconheces algum 
carinho mais especial a al-
guma delas?

J.S. - Sou ainda muito par-
cial relativamente à minha 
primeira cache, “Camels 
Prairie Stash”. Para mim 
ela representa o que sen-
ti que era importante no 
geocaching na altura e que 
ainda é hoje: uma viagem 
a um destino memorável 
que possas apreciar com ou 
sem cache no local. 

B.G. - 13 anos depois, o 
geocaching é uma activi-
dade muito mais massifi-
cada e universal.  Em todo 
o mundo existem milhões 
de praticantes, e perante 
um número tão grande de 
jogadores, também a for-
ma de jogar se tornou dife-
rente, variando de pessoa 
para pessoa. O geocaching 
continua a dar-te a mes-

ma alegria que sentiste no 
primeiro dia? Quais são as 
principais diferenças que 
sentes entre o geocaching 
praticado em 2000 e o geo-
caching actual? 

J.S. - Realmente ainda me 
dá a mesma alegria que 
dava originalmente. Parte 
da razão para isso é que ele 
combina várias das minhas 
actividades e passatempos 
favoritos num só: explora-
ção e aventura, tecnologia, 
natureza, entre outros. Al-
gumas das mudanças ob-
servadas ao longo dos anos 
têm sido boas – tais como 
a fantástica criatividade e 
o vínculo entre a comuni-
dade – enquanto algumas 
eu preferia que voltassem 
atrás. :) Estou preocupa-
do que a ênfase crescente 
que a comunidade está a 
colocar nos números em 
detrimento da qualidade se 
torne uma tendência infeliz, 
por exemplo. A superação 
de desafios como este é 
algo que tanto a comuni-
dade como a Groundspeak 
precisam de abordar a fim 
de manter a actividade 
próspera. 

B.G. - Durante todo o tem-
po de actividade, tiveste já 

O amigo EraSeek na cache Hidden Basin (GC8E22)
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possibilidade de assinalar 
os teus founds em 16 paí-
ses diferentes, contando 
com a tua terra-mãe, os 
Estados Unidos. Diz-nos: 
sentes diferença no geo-
caching praticado de país 
para país? E de continente 
para continente? O geoca-
ching norte-americano é 
para ti diferente do euro-
peu?

J.S. - A principal diferença 
que eu vi foi a ênfase de 
multicaches e enigmas na 
Alemanha e algumas outras 
(talvez com maior densida-
de de caches?) áreas. Tam-
bém vi algumas diferenças 
regionais na escolha de 
containers (há um número 
considerável de ammo cans 
em uso nos EUA, por exem-
plo, que é notoriamente 
menor noutros países). No 
entanto, no geral, eu vejo 
mais semelhanças do que 
diferenças, e o bom senso 
geocachiano parece existir 
da mesma forma em todas 
as áreas.

B.G. - Dos 15 países es-
trangeiros em que fizeste 
geocaching, destacarias 
algum como destino a não 

perder para praticar a acti-
vidade? Porquê?

J.S. - Cada país onde estive 
teve o seu carácter espe-
cial e memorável e foi uma 
emocionante viagem que 
valeu a pena. Não posso 
realmente destacar um en-
tre os outros, no entanto, 
se fosse pressionado, eu 
penso honestamente que 
responderia Portugal, e não 
estou apenas a dizer isto 
por causa de vocês serem 
Portugueses! A paisagem, 
a história e acima de tudo a 
comunidade é excelente.

B.G. - A comunidade portu-
guesa teve a oportunidade 
de te conhecer pessoal-
mente há cerca de um ano, 
no mega-evento em Lisboa 
GeoCoinFest Europe 2012, 
sendo que visitaste a ca-
pital e o sul do país nessa 
altura. Que memórias tens 
de Portugal e dos geoca-
chers Portugueses? É para 
ti um destino a revisitar ou 
a recomendar?

J.S. - Absolutamente! Eu 
nunca conheci uma comu-
nidade mais amigável ou 
acolhedora, e apaixonei-me 

pelas paisagens e pela his-
tória enquanto lá estive!

B.G. - Seria impossível con-
versar contigo e não abor-
dar o próximo tema, outra 
pegada tua na história do 
Geocaching, senão aquela 
que hoje em dia ainda te dá 
uma notoriedade especial 
perante toda a comunida-
de. Para além de seres um 
dos membros mais antigos 
do Geocaching.com, o teu 
nickname é também reco-
nhecido mundialmente en-
tre os geocachers por outra 
razão: és o criador da pri-
meira geocoin! Explica-nos 
então: Como surgiu a ideia 
de criar a #001? 

J.S. - Eu estava a aproximar-
me do meu found número 
100 quando teve lugar o 
primeiro evento no meu es-
tado natal de Washington. 
Enquanto visitava o evento, 
eu mencionei que estava a 
tentar desenvolver um item 
especial e único, que servis-
se de assinatura pessoal, 
a tempo da milestone. Um 
dos outros geocachers pre-
sentes, Silver, era um vete-
rano militar e falou-me das 
Challenge Coins, que eram 
moedas de metal cunhadas 

para as unidades militares e 
usadas como forma de re-
compensa e camaradagem. 
Fiquei com a ideia na cabeça 
e pesquisei sobre a ideia de 
fazer moedas específicas 
para o geocaching. Descobri 
que existiam um monte de 
locais que cunhavam moe-
das e que não era tão caro 
como temia, e o resto é his-
tória! 

B.G. - Por que razão optas-
te pela criação de novas 
versões da Moun10bike 
Geocoin em vez de mandar 
apenas cunhar mais coins 
da primeira versão? 

J.S. - Eu tinha alterado o lo-
gotipo da Groundspeak de 
forma a adaptá-lo a uma 
coin redonda no meu pri-
meiro conjunto de coins. 
Quando chegou a hora de 
cunhar um novo conjunto, o 
logotipo tinha sido regista-
do e já não era legal alterar 
o logotipo daquela forma. 
Então, eu decidi desenvol-
ver um design completa-
mente novo.

B.G. - Hoje em dia é quase 
impossível contar as inú-
meras geocoins diferentes 
que ao longo dos anos, fo-

De bicicleta até à cache #500
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ram sendo produzidas em 
todo o mundo. Diz-nos, al-
guma vez no momento da 
criação da primeira geocoin, 
pensaste em estar a criar 
um fenómeno de coleccio-
nismo como o que é parti-
lhado actualmente por mi-
lhares de geocachers a nível 
mundial? 

J.S. - De forma alguma! O 
jogo era tão pequeno na-
quela altura que eu pensei 
que seria uma novidade in-
teressante para alguns e 
nada mais.

B.G. - Coloca-se a questão: 
És coleccionador de Geo-
coins? Quão grande é a tua 
colecção e qual é a geocoin 
que consideras mais espe-
cial? 

J.S. - Eu era um sério colec-
cionador até 2005. Eu tenta-
va obter uma cópia de cada 
moeda que conseguia e era 
membro de vários clubes 
de geocoins. No entanto, 
nessa altura o número de 
coins produzidas disparou e 
tornou-se demasiado para 

mim, especialmente quando 
muitas delas nada tinham a 
ver com o owner ou mesmo 
com geocaching. Desde essa 
altura que só procure por 
aquelas que têm um signifi-
cado especial para mim. 

B.G. - Falando ainda em co-
lecções de geocoins, é im-
possível não nos relembrar-
mos da importância e valor 
que cada versão da Mou-
10bike geocoin para cada 
coleccionador, talvez devido 
ao facto destas moedas não 
poderem ser vendidas ou 
compradas. Uma vez que 
não pode ser comercializa-
da, de que forma um colec-
cionador poderá enriquecer 
o seu espólio pessoal com 
uma Moun10bike geocoin?

J.S. - Fico feliz por negociar 
com outros geocahers por 
geocoins pessoais (Por pes-
soais, eu quero dizer geo-
coins que os representem 
individualmente e que se-
jam relacionadas com geo-
caching). Eu também ainda 

coloco coins em caches es-
peciais que encontro.

B.G. - De certeza que já te-
rás tido várias propostas 
extravagantes, monetárias 
e não só, de geocachers que 
pretendiam conseguir uma 
Moun10bike geocoin para 
a sua colecção. Existe al-
guma em particular de que 
te recordes, quer pela sua 
originalidade, quer pelo seu 
valor? 

J.S. - Não, não mesmo!

B.G. - Olhando para o teu 
perfil, é fácil perceber que 
os teus founds preenchem 
já quase todas as grelhas 
estatísticas. Enquanto geo-
cacher, quais são os teus 
objectivos futuros? Algum 
objectivo “for the num-
bers”? Ou algum destino em 
particular?

J.S. - Neste momento estou 
a tentar manter a minha se-
quência de pelo menos uma 
cache por dia. É muito mais 
fácil de fazer na minha zona 
agora do que era apenas há 

um par de anos, mesmo com 
uma família e um trabalho a 
tempo inteiro. Também te-
nho um ou dois Challenges 
que me motivam (eu quero 
realmente preencher aquela 
lacuna no meu Fizzy Chal-
lenge! (nome atribuído ao 
Challenge que corresponde 
ao found dos diferentes 81 
tipos de dificuldade/terre-
no)), e existem vários Geo-
Tours que me intrigaram. 

B.G. - Que mensagem gos-
tarias de deixar a todos os 
geocachers portugueses?

J.S. -  Geocaching é o que tu 
fizeres dele, e a comunidade 
Portuguesa tornou-se um 
dos mais fortes e calorosos 
grupos de geocachers que 
eu já testemunhei! Eu espe-
ro que vocês sejam capazes 
de manter essa simpatia e 
camaradagem indefinida-
mente! 

Bruno Gomes

- Team Marretas

A comunidade Portuguesa tornou-se um dos mais fortes e 
calorosos grupos de geocachers que eu já testemunhei!

Moun10Tyke e o pai a cacharem em 2008



Juntando o amor pela bicicleta e o geocaching em pleno Monte Rainier.
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O espírito do geocaching está definiti-
vamente vivo na sede do Geocaching, 
e tu podes partilhar desse espírito! 
Nós já desfrutávamos do geocaching 
e agora, com a adopção do novo lema 
“ Eu trabalho onde eu jogo”, esse es-
pírito prospera mais do que nunca no 
escritório. Diariamente vejo emails in-
ternos e mensagens nas redes sociais 
contando as divertidas aventuras que 
o pessoal da sede do Geocaching tem 
com o Geocaching.

A nossa equipa adoptou o novo lema 
de forma divertida, oferecendo uma 
variedade de opções para as pessoas 
que jogam o jogo. Quer seja a testar 

uma nova tecnologia (da qual não vos 
posso falar ainda) ou através de con-
cursos internos nos quais se procura 
que as pessoas superem objectivos 
divertidos de geocaching, nós esta-
mos a jogar onde trabalhamos.

Na sede, temos um grupo de funcio-
nários que fazem parte do que é co-
nhecido como Conselho Lackey. Este 
grupo foi reunido simplesmente para 
proporcionar eventos divertidos e 
oportunidades educacionais para os 
funcionários. Noite de jogos no escri-
tório, programas de consciencializa-
ção para a saúde e, o melhor de tudo, 
concursos de geocaching…estes são 

apenas alguns dos programas criados 
pelo nosso Conselho Lackey. 

Há dois anos atrás, foi realizado o pri-
meiro Mês Louco de Geocaching pelo 
Conselho Lackey. Actualmente é um 
evento anual para o escritório. No Mês 
Louco de Geocaching, todos na sede 
são desafiados a competir em diferen-
tes categorias. Encontrar o maior nú-
mero de geocaches, encontrar os íco-
nes de geocaches mais raros, a cache 
mais distante, etc. Temos uma tabela 
classificativa interna exibindo os fou-
nds de cada um de nós durante o Mês 
Louco de Geocaching e no final são 
atribuídos prémios aos líderes de cada 

From GeocachinG hQ
with LOve
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From GeocachinG hQ
with LOve

categoria. Estes concursos inspiram-
me a fazer geocaching….muito. Atin-
gi algum dos meus recordes pessoais 
(maior número de geocaches num mês, 
maior número de dias consecutivos a 
cachar, etc…) por causa do concurso. O 
concurso dá-me aquele incentivo extra 
para jogar um jogo que amo.

Este ano, o nosso Mês Louco de Geoca-
ching oferece algo especial. Souvenirs. 
Aqui é onde tu começas a jogar connos-
co. Na esperança de nos encorajar aqui 
no escritório a desbloquear cada um 
dos 31 Days of Geocaching souvenirs 
agendámos o nosso Mês Louco de Geo-
caching de forma a coincidir com os 31 

dias de Geocaching em Agosto deste 
ano. Vamo-nos juntar a milhares de 
geocachers que procuram coleccionar 
o maior número de souvenirs possí-
veis, ou apenas desbloquear os sou-
venirs que lhes pareçam mais fixes. 
Alguns de nós inscreveram-se para 
tentar encontrar uma geocache to-
dos os 31 dias de Agosto para ganhar 
todos os souvenirs disponíveis. Pelo 
menos 21 de nós esperam encontrar 
31 geocaches em 31 dias e têm pla-
nos de geocaching para o intervalo de 
almoço, sempre que possível. 

Nós não precisamos de concursos 
como incentivo para fazer geocaching 
aqui na sede, mas qualquer coisa que 
nos torne competitivos ou nos faça 
trabalhar para atingir objectivos pes-
soais, torna a experiência muito mais 
recompensadora. Espero que te te-
nhas juntado a nós e que te voltes a 
juntar para mais aventuras no futuro!

Annie Love

- G Love (Lackey) 

Tradução por Bruno Gomes (Team 
Marretas)

31%20Days%20of%20Geocaching%20souvenirs
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Está à porta a terceira edição dos 
Prémios GPS - Grandes Plásticos do 
Século. Uma iniciativa que, no cur-
to espaço de 3 anos, veio alterar por 
completo o panorama do Geocaching 
em Portugal. Para muitos geoca-
chers, as caches nomeadas, finalis-
tas e vencedoras passaram a ditar o 
roteiro mais apetecível: representam 
manifestamente uma extraordinária 
amostragem do melhor geocaching 
do nosso país, de Norte a Sul de Por-
tugal, incluindo as nossas ilhas.

Gustavo Vidal [Prodrive] foi um dos 
principais impulsionadores do projec-
to Prémios GPS, no seio do Geopt. En-
quanto falta menos de um mês para 
serem reveladas as melhores caches 
de 2012, chegou a hora de um balanço 
intercalar sobre os Grandes Plásticos 
do Século!

Flora Cardoso - Gustavo, para quem 
não está familiarizado com esta ini-
ciativa, podes sucintamente resumir 
o propósito deste concurso e o seu 
objectivo?

Gustavo Vida - Os objectivos princi-
pais dos Prémios GPS são os de des-

tacar as melhores caches de Portugal 
e premiar os owners que contribuem 
para um Geocaching de excelência. 
A terceira edição está a destacar e a 
premiar as melhores caches publica-
das durante o ano de 2012.

F.C. - A génese dos Prémios GPS 
aconteceu há alguns anos, em forma 
de ideia embrionária que, ao início, 
não reuniu consenso e acabou por fi-
car adormecida. Como recordas essa 
primeira abordagem e, na tua opi-
nião, o que faltou nessa altura para 
impulsionar esta iniciativa?

G.V. - Sim, na altura foi proposto fazer 
esta iniciativa no único fórum exis-
tente, o geocaching@pt, mas essa, 
tal como muitas outras propostas de 
dinamização do fórum, esbarraram 
numa total inércia, falta de vontade 
e de capacidade de fazer as coisas 
acontecer. Na altura fiquei um pouco 
frustrado, mas olhando em retros-
pectiva, creio que foi a melhor coisa 
que poderia ter acontecido, pois ali o 
projecto estava condenado à pequena 
dimensão do fórum, e jamais teria tido 
a projecção nacional que veio a ter.

F.C. - Corria o ano de 2010 e o Geopt, 
ainda com poucos meses de vida, 
agarra a ideia com unhas e dentes. 
Nasce um conceito totalmente reno-
vado, cruzam-se fórmulas, afina-se 
um processo completo com o objec-
tivo de apurar as 10 melhores caches 
da década 2001 - 2010, e claro “A” 
cache da década. Como recordas este 
processo e, na tua opinião, quais fo-
ram os contributos-chave para o su-
cesso desta primeira edição?

G.V. - Na minha opinião, o sucesso de-
veu-se a uma curiosa combinação de 
factores e à enorme motivação das 
pessoas que estavam por detrás do 
Geopt.

Basicamente a ideia de arrancar com 
os Prémios GPS, surgiu pouco tempo 
depois do portal ter nascido. Sentimos 
desde logo que a massiva e entusiás-
tica adesão que a comunidade teve ao 
portal nos permitiria concretizar com 
sucesso todas aquelas ideias que ti-
nham sido castradas no fórum antigo.

A ideia dos Prémios GPS foi uma das 
várias ideias que foram desde logo 
colocadas em cima da mesa, e cujo 

Prémios GPS 2012
A antevisão a um dos eventos mais antecipados e ambiciosos 
do ano, numa entrevista onde ficamos a saber todos os 
preparativos e também um bocado da história por trás desta 
iniciativa.
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acolhimento e entusiasmo deram ori-
gem ao que meses mais tarde se viria 
a concretizar.

O contributo da comunidade foi fun-
damental para se moldar o esquema 
actual que é bastante mais maduro e 
evoluído que a ideia original.

F.C. - Eventualmente para quem não 
acompanhou de perto o debate nessa 
altura, valerá a pena recordar os ele-
mentos tidos em conta nas fórmulas 
de apuramento das caches nomeadas! 
Que critérios são levados em conta 
pela matemática e pela estatística, até 
chegarmos à lista de candidatas?

G.V. - Tínhamos noção desde início que 
para que o processo de votação fosse 
exequível, teríamos que partir de um 
lote de caches pré-seleccionadas. Fo-
ram equacionadas várias formas de 
selecionar as caches Nomeadas, des-
de um painel de geocachers que ana-
lisasse as que teriam mais potencial, 
ou que fossem sendo nomeadas pela 
comunidade de forma mais ou menos 
aleatória, mas para que o processo fos-
se o mais transparente e justo possível, 

concluímos que o ideal seria não haver 
intervenção humana na sua selecção.

Desta forma foram criadas fórmulas, 
baseadas em critérios objectivos de 
qualidade que permitissem auditar e 
selecionar as potenciais melhores ca-
ches publicadas em cada ano.

Um dos pesos maiores dessa fórmula 
é o rácio de Favoritos/visitas de Pre-
mium Members, uma das funcionali-
dades implementadas pela GroundS-
peak, que de certa forma permitiram 
elevar esta pré-seleccão para outro 
patamar. Também a classificação GC-
Vote, o comprimento médio dos logs, 
o número de fotos e a dificuldade do 
terreno são levados em consideração.

F.C. - O ano de 2011 torna-se um 
marco decisivo no Geocaching em 
Portugal, com a primeira Edição dos 
Prémios GPS. A comunidade entu-
siasma-se com a iniciativa, apuram-
se as caches candidatas e dá-se iní-
cio à fase de votações. Como principal 
impulsionador do conceito, em algum 
momento sentiste dúvidas ou re-
ceaste que a adesão não correspon-
desse às expectativas?

G.V. - Não, nunca, basicamente por-
que as expectativas eram muito bai-
xas. Para mim já era aceitável e até 
bastante representativa uma amos-
tragem de 200 votantes. Esse núme-
ro rapidamente foi pulverizado, vali-
dando automaticamente o sucesso da 
iniciativa. Quando no final da primeira 
edição contabilizámos cerca de 500 
votantes, sentimos que era uma ini-
ciativa nacional, transversal a toda a 
comunidade.

F.C. - Durante a fase de votações em 
2011 e paralelamente à plataforma 
implementada para recolher os vo-
tos, nasce também de uma forma 
quase espontânea um extraordinário 
movimento que visa a promover, no 
terreno, a visita às caches nomeadas. 
Na tua opinião qual é o contributo 
dos “lobbys distritais” que passaram 
a mover centenas de geocachers em 
busca das caches destacadas por 
esta iniciativa?

G.V. - Para mim, os lobbys são a festa 
da iniciativa. Não os encaro como co-
mícios em que os owners estão a an-
gariar votantes para as suas caches, 
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mas sim uma forma de levar 
a comunidade a sair da sua 
zona de conforto e partir à 
descoberta das melhores 
caches de Portugal, descen-
tralizando-se dos seus dis-
tritos e visitando caches de 
excelência que de outra for-
ma seria muito complicado 
fazê-lo, ou porque exigem 
material técnico ou alguma 
entre-ajuda que estes lob-
bys disponibilizam de forma 
gratuita e altruísta a quem 
quiser aderir. São estes 
eventos que elevam a inicia-
tiva para um patamar muito 
mais elevado.

F.C. - Concluído o processo 
de votação, em Junho de 
2011 o Geopt associa-se 
à Edição I do GeoAcampa-
mento de Mondim de Basto 
e o processo culmina com 
a primeira Cerimónia de 
Entrega dos Prémios GPS. 
Uma Cerimónia organizada 
à distância, a mais de 400 
km de Lisboa e com uma 
forte componente de... im-
proviso?!

G.V. - Levar a Cerimónia de 
Entrega dos Prémios GPS 
para Mondim de Basto foi 
uma decisão de risco, pois 
estávamos a sair da nossa 
zona de controlo e a arris-
car um evento de grandes 
proporções numa zona com 
poucos geocachers locais e 
muito distante dos princi-
pais centros populacionais, 
mas lá está, sentimos que 
faz parte da nossa missão, 
descentralizar o Geocaching 
e levar as pessoas a saír dos 
grandes centros e partir à 
descoberta das maravilhas 
naturais do nosso país. Seria 
tão cómodo organizar este 
evento em Lisboa e torná-
-lo um enorme sucesso sem 
mexer uma palha.

F.C. - Curiosamente não 
pudeste estar fisicamen-
te presente em Mondim de 
Basto na Primeira Cerimó-
nia de Entrega dos Prémios 
GPS. Como acompanhaste 
os acontecimentos da noite, 
e como viveste esta expe-
riência?

G.V. - Com alguma ansieda-
de por estar tão distante e 
não poder dar o meu contri-
buto in-loco, mas por outro 
lado, bastante confiante por 
saber que a missão estava 
nas mãos de gente muito 
competente e com um enor-
me sentido de responsabili-
dade e de profissionalismo. 
Basicamente foi assistir de 
poltrona ao desenrolar per-
feito e imaculado dos acon-
tecimentos.

F.C. - O balanço desta pri-
meira Edição foi franca-
mente positivo, além de 
premiar as melhores caches 
da década, foi também uma 
viagem ao passado e uma 
extraordinária retrospectiva 
de 10 anos de geocaching 
em Portugal. Quais foram 
na tua opinião os pontos al-
tos dessa inesquecível noi-
te?

G.V. - Essa noite foi uma 
autêntica viagem no tempo 
pelas melhores caches de 
Portugal. Para mim o ponto 
alto foi mesmo ter “ressus-
citado” alguns pioneiros do 
Geocaching que se encon-
travam em prolongada hi-
bernação e contar com as 
suas intervenções em direc-
to ou pré-gravadas ao longo 
da noite.

Foi uma noite memorável e 
diria, irrepetível, onde pre-
miámos a tenacidade dos 
Geocachers pioneiros, fa-
zendo um pouco a ponte 

entre o passado e o futuro, 
mostrando às novas gera-
ções, a herança deixada pe-
los geocachers mais antigos.

F.C. - O sucesso da primeira 
edição leva naturalmente o 
Geopt a dar continuidade ao 
projecto. Contudo, em 2012 
o concurso sofre uma adap-
tação natural, totalmente 
focado sobre as caches pu-
blicadas durante o ano de 
2011 e agora com o objec-
tivo de premiar a melhor ca-
che de cada distrito. Na tua 
opinião a reconversão dos 
Prémios GPS, nesta verten-
te, foi bem conseguida?

G.V. - Eu acho que esta foi 
a evolução lógica dos Pré-
mios GPS. Ou voltávamos 
a aguardar mais dez anos 
para premiar numa cerimó-
nia única as caches da déca-
da de 10, ou então concen-
trávamo-nos num modelo 
mais distrital, premiando 
anualmente a melhor cache 
de cada distrito e também a 
nacional.

Sinto que este é o modelo 
perfeito, capaz de mobilizar 
os Geocachers de todos os 
cantos de Portugal. A ade-
são de votantes na passada 
edição e o entusiasmo gene-
ralizado acerca dos resulta-
dos da votação, provou isso 
mesmo.

F.C. - Eventualmente por es-
tar focada em caches mais 
recentes, publicadas ao lon-
go do ano de 2011, a segun-
da Edição dos Prémios GPS 
teve um forte impacto sobre 
a comunidade, com Owners 
muito mais participativos, 
debates alargados sobre o 
tema e uma votação mais 
renhida. Que balanço fazes 
da segunda Edição dos Pré-
mios GPS?

G.V. - Sim, é verdade! En-
quanto que na primeira 
edição tivemos que andar 
a reactivar muitos owners 
que estavam mais desliga-
dos da actividade, na edição 
de 2011 tivemos uma ade-
são massiva dos owners, 
sem qualquer necessidade 
de contacto directo. Depois 
do sucesso da edição da 
década, basicamente a co-
munidade já estava alerta, a 
aguardar a edição de 2011, 
por isso todo o processo de 
envolvimento da comunida-
de foi muito menos traba-
lhoso. Isso foi muito gratifi-
cante, pois sentimos que a 
iniciativa estava instituída e 
era muito acarinhada e de-
sejada pela comunidade.

F.C. - Em Junho de 2012 e 
pelo segundo ano consecu-
tivo a Cerimónia de Entre-
ga de Prémios decorreu no 
auditório da Câmara Muni-
cipal de Mondim de Basto. 
Foi uma noite brilhante, 
de emoções fortíssimas...e 
desta vez estavas na pla-
teia! Como recordas essa 
noite, agora na perspecti-
va de uma participação “ao 
vivo”?

Nesta segunda edição a 
máquina já estava bastan-
te oleada. Tivemos tempo 
suficiente para melhorar 
alguns aspectos que corre-
ram menos bem na primeira 
edição. A equipa de trabalho 
era muitíssimo competente 
e tudo estava preparado até 
ao mais pequeno pormenor. 
Cada um deu o melhor de 
si no cumprimento da sua 
missão, e o resultado foi o 
que se viu: simplesmente 
brilhante!

O meu trabalho resumiu-se 
à concepção e guião da ce-
rimónia. Todo esse trabalho 

Creio que a evolução esteve apenas nos detalhes e na ex-
periência acumulada.
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foi feito nas semanas an-
teriores, pelo que durante a 
cerimónia, não fui mais que 
um mero espectador, dando 
apenas algumas indicações 
pontuais sobre um ou outro 
aspecto que precisava de 
ser corrigido. O sucesso da 
cerimónia deve-se exclusi-
vamente à fantástica equipa 
de trabalho que aceitou fa-
zer parte deste projecto. 

F.C. - Em retrospectiva, qual 
foi a evolução da Primeira 
para a Segunda Edição dos 
Prémios GPS na tua opi-
nião?

G.V. - Creio que a evolução 
esteve apenas nos detalhes 
e na experiência acumulada. 
Não consigo apontar gran-
des defeitos à edição origi-
nal. Considero que já esteve 
num nível bastante elevado, 
apesar do amadorismo de 
cada um de nós, pois nunca 
ninguém tinha produzido um 
evento daquela dimensão.

Talvez a dinâmica da segun-
da edição seja um pouco 
melhor fruto de um melhor 
oleamento da máquina. De 
resto, acho que ambas as 
cerimónias estiveram em 
óptimo nível.

F.C. - Está neste momento a 
decorrer a fase de votações 
da terceira Edição dos Gran-
des Plásticos do Século, que 
visa premiar a melhor cache 
de cada distrito entre as 
caches publicadas duran-
te o ano de 2012. Contudo, 
este ano foram introduzidas 

algumas novidades no pro-
cesso! Explica-nos o concei-
to de “categorias” e como 
os votantes podem este ano 
premiar três caches suple-
mentares?

G.V. - Sim, é verdade, esta 
nova adição dos prémios por 
categorias foi uma suges-
tão/pedido da comunidade, 
que demonstrou grande in-
teresse em que para além 
dos prémios distritais e 
nacional, atribuíssemos os 
prémios a três categorias, 
que no fundo são as três 
principais vertentes do Geo-
caching: Local, Aventura e 
Recipiente.

A categoria Local, destina-
se a premiar caches que se 
tenham evidenciado por es-
tarem colocadas num local 
magnífico ou merecedor de 
destaque por si só. 

A categoria Aventura, desti-
na-se a premiar caches que 
se tenham evidenciado por 
proporcionarem uma aven-
tura a quem a procura. Nor-
malmente terá despertado 
alguma adrenalina ou en-
volvido quem a procura num 
enredo bem orquestrado, 
acordando de algum modo 
o Indiana Jones ou o James 
Bond que está adormecido 
em cada geocacher. 

A categoria Recipiente, des-
tina-se a premiar caches 
que se tenham evidenciado 
por possuírem um recipiente 
que merece destaque, quer 
seja pela sua construção, 

enquadramento no meio 
envolvente ou outro aspecto 
digno de registo. 

A expectativa quanto a estas 
novas categorias é enorme, 
e aguarda-se com bastan-
te suspense quais serão os 
vencedores de cada uma 
delas.

F.C. - Foi recentemente pu-
blicado o Evento Cerimónia 
de Entrega dos Prémios 
GPS 2012, que irá decorrer 
na noite de 14 de Setem-
bro de 2013, em Esposen-
de. Um local com uma forte 
componente simbólica para 
o Geopt! Como estão a de-
correr os preparativos?

G.V. - Este ano e expectativa 
é maior do que nos anos an-
teriores, por vários motivos. 
Para começar, saímos da 
nossa zona de conforto que 
é Mondim de Basto, onde 
praticamente nos sentía-
mos em casa. O Mr. Henri-
que e a Câmara Municipal de 
Mondim, trataram-nos com 
todas as mordomias e tí-
nhamos tudo o que necessi-
tássemos à distância de um 
estalar de dedos.

Desta vez, a escolha recaiu 
sobre Esposende, que é a 
terra onde está instalado 
o bunker do Geopt. A ceri-
mónia será realizada num 
anfiteatro totalmente re-
modelado, com capacidade 
para 285 pessoas e que será 
estreado na noite da ceri-
mónia. A Câmara Municipal 
de Esposende já pôs à nossa 

disposição todos os meios 
técnicos necessários para o 
evento e estamos bastante 
confiantes que tudo irá cor-
rer lindamente, à imagem 
das edições anteriores.

F.C. - Gustavo, pode-se de-
finitivamente afirmar que 
existe um “antes” e um “de-
pois” Prémios GPS no geo-
caching em Portugal? Na 
tua opinião, o que mudou e 
em que medida esta inicia-
tiva veio alterar a prática da 
modalidade no seio da co-
munidade?

G.V. - Para um importante 
segmento de Geocachers 
sim. Para aqueles que pro-
curam na actividade, caches 
de excelência e de qualida-
de que lhes encham a alma 
e que façam tudo valer a 
pena, acho que sim, pois 
para além das ferramentas 
que proporcionam aceder 
rapidamente ao Geocaching 
de qualidade, esta iniciativa 
veio motivar muitos owners 
para se empenharem mais 
na criação dessas caches e 
na descoberta e partilha de 
locais de cortar a respiração.

Para os outros que estão 
na actividade apenas pelos 
números e cuja única preo-
cupação é somar um found a 
seguir ao outro, creio que é 
uma iniciativa que lhes pas-
sa totalmente ao lado.

Flora Cardoso

- Lusitana Paixão
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Escrever sobre o Parque 
Nacional da Peneda-Ge-
rês (PNPG), ou em particu-
lar sobre a Serra do Gerês, 
pode ser tão fácil ou difí-
cil consoante o possamos 
imaginar. Se por um lado 
é, indiscutivelmente, uma 
região de inefável e inspira-
dora beleza, por outro lado 
fica-se com a sensação que 
por maior que fosse elo-
quência descritiva, haveria 
sempre muito mais a dizer 
dos locais ou dos percur-
sos. Ainda, o facto de existir 
uma legião de admirado-
res deste parque faz com 
que se crie uma miríade de 
opiniões e interpretações 
sobre o tema que acaba 
também por ter um peso 
próprio. É, deslizando pelo 

gume dessas diferenças, 
que vou descrever a minha 
experiência no mundo-ge-
rês.

Muito frequentemente con-
funde-se, nas referências, 
todo o parque nacional, o 
único que existe em Portu-
gal, com a própria serra da 
Gerês. Esta é efetivamente 
a mais selvagem e interes-
sante mas existem ainda as 
serras da Peneda, do Soajo 
e a Amarela. Começando 
então pelo Gerês, esta no-
menclatura espalha-se em 
harmonia pelo rio, pela vila 
(GC2KZA6) e naturalmente 
pela serra. Para quem vai 
pela primeira vez ao Gerês, 
e desconhece o que vai en-
contrar, a primeira imagem 

de beleza com que pode 
ser assaltado é porventura 
a da Albufeira da Caniçada 
(GC31B13), quando se des-
ce pela estrada nacional em 
direção à vila. Trata-se de 
um enorme manto de água, 
onde existem inúmeras En-
seadas (GC31EH1) que pa-
rece adormecido ao sopé 
das montanhas limítrofes. 
Como se pretendessem 
controlar tudo o que se pas-
sa no vale, existem diversos 
miradouros de fácil acesso 
nessas encostas, como o da 
Pedra Bela (GCQM5V), Jun-
ceda (GC2MYQ1), Fraga Ne-
gra(GC2BQRN) e o da Bone-
ca (GC166KP). Também com 
fácil acesso, poderemos 
visitar ainda outros locais 
muitíssimo interessantes 

como a Cascata do Arado 
(GC110G4), as Cascatas do 
Tahiti (GC18ZFT) ou a Lost 
Lagoon (GCPZ38) do rio 
Cabril. Os cursos de água 
que descem por esta serra 
transbordam um azul-lím-
pido que nos fica inevita-
velmente agarrado à me-
mória e nos impele a querer 
regressar. Um outro lugar 
mágico é a frondosa Mata 
de Albergaria (GC1Q4DP), 
cuja composição e diversi-
dade de espécies nos faz 
lembrar que estamos num 
mundo encantado. Num ou-
tro acesso ao parque pode 
ainda visitar-se a histórica 
e lendária Ponte do Diabo - 
Misarela (GC17NC5).
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Contudo, e ainda que se 
possamos ficar extasiados 
com os locais citados, esta-
mos ainda longe de ter uma 
verdadeira perspetiva do 
quanto a serra do Gerês nos 
pode fascinar. Mas para tal 
é necessário percorrer os 
seculares trilhos dos pasto-
res e, num regresso às ori-
gens, caminhar sobre quem 
somos, subindo as encos-
tas em busca do seu lado 
mais selvagem. Uma das 
questões mais importantes 
dessa demanda prende-
se com algumas regras de 
segurança. Ainda que essa 
busca pelo lado mais isola-
do de nós possa ter um en-
canto irresistível, tal facto 
poderá trazer-nos proble-
mas. Numa primeira abor-
dagem, e sem a companhia 
de quem conhece os trilhos 
e os locais, é fundamental 
ter um track do percurso no 
GPSr e definir muito bem e 
atempadamente o percur-
so. Em diversos sítios da 
internet existem inúmeros 
trilhos referenciados. Em 
alternativa poderão levar-
se as velhinhas cartas topo-
gráficas. É importante tam-
bém ter a perceção que, no 
terreno, quaisquer altera-
ções ao plano inicial devem 
ser muito bem ponderadas, 
pois os atalhos, as vontades 
súbitas e as impressões ca-
suísticas poderão conduzir 
a complicações desneces-
sárias. Outra advertência 
prende-se com as habituais 
mudanças da meteorologia; 
como o microclima é bas-
tante instável, mesmo no 
verão, poderá bastar uma 
hora para que um céu azul 
se transforme num nevoei-
ro cerrado, com chuva e até 
trovoada. De um modo ge-
ral deve-se sair cedo, levar 

roupa e calçado confortável, 
muita água e reservas ali-
mentícias, e voltar para trás 
logo que o tempo ameace 
alterar-se. Uma outra ques-
tão relevante com os per-
cursos no PNPG prende-se 
com o facto de existirem no 
parque Zonas de Proteção 
Total (ZPT), o que signifi-
ca que é proibido aceder a 
esses locais sem a devida 
autorização das entida-
des competentes. Mesmo 
em zonas que não estejam 
abrangidas por ZPT’s, em 
particular quando os gru-
pos são numerosos, pode 
ser necessário obter uma 
autorização. Poderá saber-
se mais no sítio do ICNF 
dedicado ao parque. Apesar 
da existência dessas limita-
ções de acessibilidades, ao 
escrever estas linhas, optei 
por libertar-me delas e ten-
tei seguir por um relato de 
intemporalidade. Também, 
e como os percursos po-
dem ter inúmeros desvios 
ou variâncias, optei por não 
especificar individualmente 
as distâncias a percorrer.

A minha/nossa descoberta 
por este lado oculto e mais 
isolado da serra do Gerês 
iniciou-se com a subida, por 
uma antiga geira romana, 
ao Prado do Vidoal (GCW-
DDE), a partir da Portela de 
Leonte. Lá em cima sen-
ti um estranho apelo para 
continuar e embrenhar-me 
talvez na busca do meu 
Kurtz. Existe um fascínio, 
tão inexplicável como irre-
sistível, e suponho ainda 
intemporal, que nos leva a 
abandonar alguns pergami-
nhos de humanidade e se-
guir à procura de um estado 
mais original, nem que seja 
em busca do nosso cora-

ção das trevas. Acho que o 
podemos encontrar na so-
litude do Gerês e, tal como 
no livro/filme, regressa-se 
diferente. Não admira en-
tão que a história de Jose-
ph Conrad tenha inspirado 
a existência de três caches 
nesta serra.

Um pouco como uma espé-
cie de ritual de passagem, 
e depois de fazer algumas 
caminhadas por lá, creio 
que haverá sempre um mo-
mento que descobrimos 
uma necessidade intrínseca 
de pernoitar na serra do Ge-
rês; é inevitável! Por certo 
existirão outros locais mas 
gostaria de salientar dois: o 
Curral da Rocalva, talvez o 
maciço rochoso mais icóni-
co do parque e as Minas dos 
Carris, um complexo minei-
ro que foi entretanto aban-
donado. Escolher um per-
curso para chegar à Rocalva 
(GC1DC15) pode ser tão di-
fícil quanto definir um deus 
único para a humanidade. 
Um deles parte da Casca-
ta do Arado e sobe para o 
Vale da Teixeira (GC1BR8X), 
podendo entretanto fazer-
se um pequeno desvio em 
busca da Lagoa do Arado 
(GC3TRVT). Este percurso 
acompanha a descoberta 
d’ O Santo Graal (GC1H-
ZYT), que nos rouba sempre 
um sorriso. A meio do vale 
inicia-se uma subida que 
parece interminável até ao 
Borrageiro, onde encontra-
mos o primeiro ponto das 
trevas, Heart of Darkness 
(GC1471Q). Daqui pode 
seguir-se para o Prado do 
Conho (GC3KK3P) ou então 
para a Roca Negra; lá em 
cima, no coração do Gerês, 
podemos ser recompensa-
dos com alguns escritos de 

Miguel Torga, que descre-
veu como ninguém as suas 
aventuras por esta serra 
de encantos. Mil palavras 
não chegarão então para 
narrar aquela imagem. Se-
gue-se depois para o prado 
da Rocalva, onde o gigante 
granítico parece ter adquiri-
do o estatuto de confidente 
do tempo, e prossegue-se 
para a descida de volta à 
civilização, sendo que pelo 
meio poder-se-á passar 
pelo Cutelo de Pias, seguin-
do os passos d’O Regresso 
do Rei (GC49ZBF). Podem 
ainda fazer-se dois des-
vios em busca do Coucão 
(GC484V7) e de uma vista 
maravilhosa para as Fichi-
nhas (GC1MB2Y). A con-
tinuação poderá fazer-se 
com uma passagem pelo 
Poço Azul (GC3Q6AE) e, um 
pouco mais abaixo, pela My 
Blue Lagoon (GC1D9PG). O 
trilho converte-se depois 
num caminho de terra que 
desemboca novamente na 
Cascata do Arado. Um ou-
tro acesso para esta zona 
central da serra do Gerês é 
precisamente aquele que 
se inicia com a subida ao 
Prado do Vidoal, sendo que 
pelo meio poderá fazer-se 
um desvio para os Prados 
da Messe (GC3KKTW), onde 
se encontra um Abrigo de 
Pastores (GC17EWJ) que já 
terá alojado um rei. Esta lo-
calização é também ótima 
para pernoitar. Outra forma 
de chegar a estes prados é 
precisamente aquela que 
sobe pela íngreme e difícil 
Costa da Sabrosa. Contudo, 
esta zona encontra-se em 
ZPT, tal como uma outra 
formação rochosa mítica 
que fica nas proximidades: 
o Pé de Medela, onde ter-
minava a descoberta do 
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Temple of Darkness (GC-
1C33P). Juntamente com o 
Pé de Cabril (GCZBTH), do 
outro lado do vale, estes gi-
gantes perenes controlam 
toda a vida que se desen-
volve à sua volta. Existem 
sobretudo duas formas de 
chegar ao Pé de Cabril, a 
partir da Portela de Leonte 
ou seguindo o trilho das Si-
lhas dos Ursos (GCYHJ1). A 
ascensão final a este pên-
dulo geresiano, já depois de 
uma passagem por baixo 
de um penedo, faz-se atra-
vés de uma pequena mas 
impressionante via ferrata. 
Lá em cima, as vistas para 
o mundo envolvente, em 
particular para a Mata de 
Albergaria e a albufeira de 
Vilarinho das Furnas, são 
absolutamente fantásticas. 
Ali perto também é possível 
seguir outro trilho em bus-
ca de mais Uma cache no 
PNPG (GC3KH0D). Partindo 
da aldeia de Covide, que por 
sua vez fica perto das ins-
talações do parque, pode-
se percorrer o trilho Cidade 
da Calcedónia (GCGZCK), 
numa ascensão ao céu do 
geocaching nacional, pela 
premiada Fenda.

Um outro local de passa-
gem obrigatória na serra do 
Gerês são precisamente as 
Minas dos Carris (GCY37F), 
um complexo mineiro de di-
mensão considerável e que 
entretanto foi abandonado. 
Ainda que o local não se 
encontre em ZPT, o acesso 
preferencial para lá chegar, 
ao longo do enorme vale do 
rio Homem, está condicio-
nado. Considero que o per-
curso mais apetecível para 
aceder a esta zona parte da 
Portela do Homem, junto à 
fronteira, e sobe por uma 

cumeada em direção a um 
arco referenciado n’As Albas 
(GC3E8ZC). Dali pode se-
guir-se em direção ao Pico 
do Sobreiro (GC3RQ4Z), e 
com um desvio pode ace-
der-se às Minas das Som-
bras (GC1BVJ9), já do outro 
lado da fronteira. Voltando 
ao percurso, e descendo 
a encosta, pode-se conti-
nuar depois em direção ao 
Pico da Nevosa (GCPDB6), 
o ponto mais alto do par-
que e um local de vistas 
extraordinárias. Dali poderá 
seguir-se finalmente para 
as Minas dos Carris e uma 
pernoita por lá certamente 
é deveras revigorante. O re-
gresso poderá fazer-se en-
tão pelo estradão que sobe 
a designada Costa do Sol, 
pelo vale do rio Homem. As 
suas águas cristalinas re-
fletem qualquer cor que o 
céu se lembre de inventar.

Um outro percurso mui-
to apetecível desta serra 
parte de Pitões das Júnias, 
uma aldeia típica do parque 
e onde poderá visitar-se o 
seu antigo mosteiro (GC-
1FDPF) e uma cascata (GC-
QM5B). Pode seguir-se de-
pois em direção à Fonte Fria 
(GC250BY), com passagem 
por uma Varanda do Conde 
(GC26NQN) e pela Fraga da 
Brazalite. Com um pequeno 
desvio pode aceder-se ain-
da às Gralheiras (GC3XEAR) 
e, no seguimento, visitar o 
Sméagol’s Challenge (GC-
305ZK). Dali poderá se-
guir-se em direção à Fraga 
do Paúl (GC2YRV0) e con-
tinuar-se em busca dos 
Cornos de Candela (GC1F-
DPC). O regresso a Pitões 
passa pela Fraga de São 
João (GC142PK), que é enci-
mada por uma capela sim-

ples mas icónica, pintada 
de branco, visível de toda 
a região limítrofe, como se 
fosse um farol de vontades 
que vai relembrando toda 
a vida envolvente das suas 
origens ancestrais.

Partindo de Fafião é possí-
vel seguir o ancestral trilho 
escarpado que sobe pelo 
vale do rio Touça, em busca 
das serranias “asSombro-
sas”. Trata-se também de 
uma excelente caminhada, 
sendo que pouco depois 
do início pode fazer-se um 
desvio para aceder à secu-
lar Ponte da Matança, en-
volta por paredes gigantes 
que guardam a passagem 
do rio, em busca da Valley 
of Darkness (GC30CZ7). O 
cenário parece saído de um 
universo tolkiano ainda por 
descobrir. Do outro lado do 
vale, a meio da caminha-
da, existe uma Varanda 
(GC16657) proeminente 
para as Portas Ruivas, guar-
diãs perenes daquele lado 
geresiano. Depois de uma 
paragem na Drager’s La-
goon (GC1WRJY), no Porto 
das Lajes, onde se esconde 
uma respeitável obra de en-
genharia hidráulica, segue-
se uma subida exigente em 
busca do Desafio das Som-
brosas (GC1WGQ5). Ali per-
to, e aproveitando o estra-
dão que vem das Lagoas do 
Marinho (GC1D42X), pode 
também fazer-se uma via-
gem dedicada aos Grupos 
Expedicionários (GC1WR-
ND), em busca de mais um 
Borrageiro, uma investida 
a outras minas (GC1YX9N) 
ou uma visita ao Ciclo Gla-
ciar de Concelinho (GC49Z-
JT). Do outro lado da serra é 

sempre aconselhada mais 
uma Subida pelo Gerês 
(GC3R5FZ).

Vizinha da serra do Gerês, 
a serra Amarela ergue-se 
entre o rio Homem e o rio 
Lima, tendo o seu pon-
to mais alto entre As duas 
Torres (GC4B6WY), na Lou-
riça, podendo chegar-se lá 
a partir de mais uma aldeia 
icónica do parque, Lindoso, 
ou ainda a partir de outra 
aldeia que conhece os se-
gredos da serra, Ermida. 
Também, pelos seus trilhos 
e partindo da Portela do 
Homem, é possível seguir 
a rota dos Contrabandistas 
(GC1K14D) até um vértice 
geodésico que divide fre-
guesias, concelhos, distri-
tos e países, e por onde nos 
tempos idos se ganhava a 
vida vencendo as hostili-
dades das serranias e dos 
isolamentos nacionais. Um 
dos locais mais emblemá-
ticos de todo o parque en-
contra-se precisamente no 
sopé desta serra, entre as 
ruínas de Vilarinho das Fur-
nas (GC1220J), uma antiga 
aldeia comunitária cujas 
leis e formas de vida ances-
trais descendiam, com pou-
cas alterações, desde que 
o período da ocupação ro-
mana. Acabou por sucum-
bir ao corrupio dos tempos 
modernos pela construção 
de uma barragem e a his-
tória tornou-se subaquá-
tica. Durante o verão, e em 
alturas de maior estio, a di-
minuição da cota das águas 
permite observar uma boa 
parte das ruelas e edifícios 
da antiga aldeia. Ainda na 
serra Amarela, pode seguir-
se em busca das aventuras 
dos Raiders of the Lost Ca-
che (GC1B714 ), numa Serra 
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agreste e dura, porém Boa 

(GC32KA2). Aqui pode ainda 

visitar-se o Poço da Bara-

ceira (GC15QZW).  

Na serra do Soajo, e mais 

propriamente na antiga vila 

(GC24T02) que lhe deu o 

nome, pode visitar-se uma 

eira comunitária de Espi-

gueiros (GC16B2G ) e ain-

da alguns poços de água 

transparente que ficam 

nas proximidades, como 

o Poço Bento & Poço das 

Canejas (GC24VRE) ou ain-

da empreender um percur-

so até à Ponte da Ladeira 

(GC24RZM).

Por último, a norte do par-

que, encontra-se a serra da 

Peneda. O nome descende 

da aldeia, onde se situa um 

dos santuários mais visi-

tados do país, e do rio, que 

rasga o vale para encontrar 

o rio Laboreiro. Perto do 

Santuário da Peneda (GC-

318ZK) encontra-se uma 

outra imagem icónica do 

parque, a fraga da Meadi-

nha, cujo rosto perene ob-

serva num ápice todas as 

eras do mundo. A ascensão 

ao seu topo é um dos troços 

mais requisitados da esca-

lada nacional mas o mesmo 

também é possível através 

de uma escadaria que pa-

rece infindável, em bus-

ca da Stairway to Heaven 

(GC640F). Na continuação 

do trilho, e depois de uma 

passagem por mais uma 

pequena barragem, pode 

seguir-se em busca das Es-

tepes do Norte (GC317F5), 

um desafio que procura 

testar-nos a tenacidade e 

a vontade com as verten-

tes inclinadas do gigante 

adormecido. Ali perto tam-

bém é possível obter uma 

lição de geologia em forma 

de tartaruga (GC3CWD5) e 

pode mesmo continuar-se 

em busca de mais um pico, 

em Outeiro Alvo (GC3F56G). 

Na encosta que fica do ou-

tro lado do vale, e partindo 

também do Santuário da 

Peneda, é possível seguir 

um trilho que passa pela 

Água Santa (GC436E7) e 

que termina no topo da 

Fraga das Pastorinhas 

(GC2M30X), a maior “pare-

de” que existe em Portugal, 

com algumas centenas de 

metros com muita incli-

nação até ao rio Peneda, 

onde é possível encontrar 

mais um local perdido pelo 

tempo, entre as Lagoas dos 

Druidas (GC2E5TY). Do ou-

tro lado da enorme fraga 

existe um miradouro com 

uma vista fantástica para 

o Vale Glaciar da Peneda 

(GC37EVK) e onde tam-

bém é possível aprender 

mais uma lição de geologia. 

Seguindo da Mistura das 

Águas (GC17WDF), e subin-

do pelo rio Laboreiro, pas-

sa-se n’A fronteira de Baixo 

(GCF83C) e no Rocky River 

(GCPPXM), onde é possí-

vel contemplar a ancestral 

Ponte Nova da Cava da Ve-

lha, até chegar à ancestral 

aldeia de Castro Laboreiro, 

cujo castelo altaneiro (GCV-

3TK ) e a vontade das suas 

gentes definiu as frontei-

ras ao longo dos séculos. O 

ponto mais alto da serra da 

Peneda encontra-se num 

local designado por Pedra-

da e existem vários trilhos 

que se podem seguir até lá. 

Um dos mais interessantes 

será porventura o que par-

te da branda Poulo da Sei-

da (GCJ57Q), um local onde 

ainda é possível encontrar 

os antiquíssimos abrigos 

dos pastores. Depois de 

uma passagem pela mario-

la que referencia a nascente 

do rio Vez, segue-se en-

tão para a Ganda Pedrada 

(GC16TVF). A Peneda (GC-

1N29P) trata-se de mais 

um ponto alto desta serra 

e nas suas proximidades 

podem ainda seguir-se ou-

tros trilhos, quer seja num 

regresso no tempo à procu-

ra da Ice Age (GC1NR43) ou 

então em busca d’A Irman-

dade do Anel (GC4C4YP).

Dada a excelência destes 

locais e caches, tornou-se 

natural que surgissem de-

safios aglutinadores que 

referenciassem outras des-

cobertas. O primeiro a surgir 

foi precisamente o PNPG’s 

MasterDegree Challenge 

(GC1P9ZV), cuja descoberta 

obriga à visita a outras vinte 

experiências. Um ano após 

a nossa primeira passagem 

rápida pelo parque voltá-

mos para dez dias segui-

dos e muitos quilómetros 

percorridos pela conquista 

deste “canudo”. Depois, um 

novo ano raiou um novo de-

safio, numa travessia pela 

linha de fronteira do PNPG, 

entre as Montanhas Nebu-

losas (GC3C7J6), desde Cas-

tro Laboreiro até Pitões das 

Júnias. Entretanto foi criado 

mais um desafio, o PNPG’s 

PhD ou o Doutoramento – 

Challenge (GC3W2Z0), que 

“obriga” a outras vinte ex-

periências antes de se po-

der reclamar mais este grau 

de contentamento e con-

cretização, num dos locais 

mais isolados do parque.

E assim, na certeza que 

muito mais haveria para 

descrever, termina esta via-

gem pelo Parque Nacional 

da Peneda-Gerês, cuja na-

tureza parece ter abarcado 

em si todo o mundo, num 

espaço sem tempo.

António Cruz

- Valente Cruz
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Geocacher Histórico

Ricardo B. Silva
Um dos primeiros geocachers nacionais, owner do primeiro 
evento realizado em Portugal, fundador da primeira plataforma 
online de geocachers portugueses, pioneiro, aventureiro, 
aviador. Vamos conhecer o ricardobsilva.
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Na sequência da entrevista 
realizada ao Pedro Regalla 
e que saiu no número 2 da 
GeoMagazine, outro nome 
me surgiu incontornável 
entre os pioneiros do Geo-
caching em Portugal. De 
facto o Ricardo Bordeira Sil-
va (aka ricardobsilva) está 
em muitos dos primeiros 
passos do geocaching em 
Portugal, entre outros sa-
liento

Colocou a primeira cache na 
Arrábida, (tradicional) Visit 
to Frei Agostinho da Cruz 
[Setúbal].

Colocou a primeira cache 
que se pode considerar ur-
bana, a (tradicional) The 
Water Gardens [Lisboa].

Colocou a cache que duran-
te muito tempo foi a mais 

visitada, a (virtual) Picture 
your Flag [Lisboa].

Organizou o primeiro even-
to, (evento) 1st Geocacher’s 
Meeting in Portugal [Vila de 
Rei] no centro geodésico de 
Portugal.

Colocou uma das poucas 
Locationless existentes, e 
a única cache publicada por 
um português que não tem 
distrito associado, a (loca-
tionless) Vasco da Gama.

Criou a primeira plataforma 
online para que os geoca-
chers portugueses pudes-
sem trocar experiências, o 
ainda existente grupo ya-
hoo Geocaching_Portugal 
que antecipou em quase 
um ano o Geocaching@PT.

Fez o segundo found de 
um português no estran-

geiro em Greenwich, junto 
ao meridiano que serve de 
referência à longitude de 
todas as coordenadas (E/W 
000º 00.000’) , nomeada-
mente às das caches. A ca-
che feita, essa, fica a 11 mi-
lésimos de minuto e poucos 
metros para oeste.

Esteve em alguns dos pri-
meiros GeoMeetups de Lis-
boa, sendo o autor da acta 
da 2ª edição, no Natal de 
2003.

Todos estes pontos e mui-
tos mais são abordados na 
entrevista que se segue e 
que vos convido a ler demo-
radamente. São também 
repassadas todas as caches 
que publicou, tanto as que 
ainda estão em seu nome, 
como as que deu para 
adopção. Espero que vos dê 

tanto prazer a lê-la como a 
mim me deu a realizá-la no 
decorrer dos muitos mails 
trocados e dos dois encon-
tros que a seguir resumo.

Depois do pedido de entre-
vista, a que o Ricardo pron-
tamente acedeu e de uma 
troca de mails que serviu 
para complementar o que 
já conhecia do seu percurso 
por consulta às fontes on-
line disponíveis, impunha-
se um encontro presencial 
para nos conhecermos e se 
fazerem umas fotos e quem 
sabe umas caches (smile)

A minha proposta inicial 
foi irmos até à (tradicional)  
Fraga da Pena [Arganil], 
a sua cache mais recom-
pensada com favoritos. 
Era no entanto uma des-
locação longa e tivemos 
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de ficar por mais perto. 
Tínhamos combinado en-
contrar-nos no Parque das 
Nações, junto claro à ban-
deira mais fotografada por 
geocachers portugueses, 
a (virtual) Picture your Flag 
[Lisboa] e onde também 
estaríamos perto do local 
da primeira cache que se 
pode considerar urbana, a 
sua (tradicional) The Water 
Gardens [Lisboa], daria um 
belo cenário, mas as caches 
não seriam as que mais me 
atraiam a revisitar com ele…

Foi assim quase na véspera 
que me lembrei que moran-
do ele em Alcochete não fa-
zia sentido vir para Lisboa, 
quando se fosse eu a atra-
vessar o Tejo, tenhamos à 
disposição a (multi) Enjoy 
Alcochete [Alcochete], uma 
cache que tinha feito 10 
anos poucos dias antes e 
muito mais candidata a for-
necer uma caminhada agra-
dável (embora tenha sido 
originalmente criada para 
ser feita de bicicleta…) e de 
que ainda me faltava fazer o 
ponto final.

Assim à hora marcada 
lá nos encontrámos no 
waypoint de estaciona-
mento recomendado, junto 
ao ponto inicial.

E lá iniciámos uma jornada 
no terreno por esta cache e 
uma jornada das memórias 
pelos gloriosos anos iniciais 
do Geocaching em Portugal.

Quanto à cache, depois de 
o primeiro ponto, que já co-
nhecia, ter sido revisitado 
rapidamente, dirigimo-nos 
de carro para o segundo 
ponto, num local bem co-
nhecido de Alcochete. Feliz-
mente que também já tinha 
feito, porque senão não o 

teria conseguido fazer. O lo-
cal está em obras de requa-
lificação e nem sequer se 
encontram no local os ele-
mentos necessários para o 
cálculo do ponto final.

Nada de muito grave, por-
que embora fosse a primei-
ra vez que o Ricardo lá ia em 
muitos anos, lembrava-se 
perfeitamente do GZ. Assim 
depois de mais uma peque-
na viagem de carro, ele lá 
me guiou eficientemente 
pelo labirinto que dificul-
ta a progressão rápida aos 
que não conhecem o lugar e 
tem de seguir por tentativa 
e erro.

No GZ, ambos nos aper-
cebemos quase imediata-
mente onde estava a ca-
che, já há muitos anos não 
a célebre ammo-box (que 
o Ricardo ainda conserva e, 
quem sabe, ainda irá parar 
a alguma cache), mas um 
container também muito 
sólido e apropriado ao local.

O cenário que esta cache 
nos leva a percorrer, aliás 
como todo o estuário e 
sapal de Alcochete é uma 
zona muitíssimo agradável 
para passeios a pé ou de 
bicicleta. Alcochete é talvez 

(confirmado pelo Ricardo 
que já morou noutros pon-
tos da margem Sul) um dos 
melhores locais para habi-
tar na outra banda (vista de 
Lisboa (smile)).

Depois de estar concluído o 
objectivo principal, desafiei-
-o a, após mais de três anos 
de inactividade, fazer uma 
cache nova. Assim segui-
mos a pé para a (tradicional) 
Reserva Natural do Estuário 
do Tejo - Hortas, com uma 
bela vista para o estuário 
do Tejo. A cache apareceu 
rapidamente. Espero que 
o “bichinho” lhe tenha fia-
do no corpo… Pelo menos 
já fez posteriormente mais 
três caches.

Logo nesse primeiro encon-
tro, e porque o tema foi ine-
vitavelmente abordado du-
rante a conversa, o Ricardo 
confidenciou-me que um 
dos principais motivos para 
a diminuição forte, quase 
paragem no geocaching, 
teve a ver com a sua maior 
paixão. O voo, primeiro em 
parapente conde se cruzou 
com o Pedro Regalla e de-
pois se fixou nos ultraleves. 
Logo na altura o Ricardo 
dirigiu-me um convite para 

baptismo de voo pronta-
mente aceite, mas que se 
perspectivava só poder 
realizar-se após a saída da 
entrevista.

Mas não! E assim um mês 
depois, lá me dirigi nova-
mente até Alcochete, onde 
me encontrei com ele, para 
depois num único carro ir-
mos até Benavente, onde 
está guardado o “Espírito 
de Benavente”, o ultraleve 
de que é co-proprietário.

Confesso que já tendo in-
vestigado antes isso dos 
ultraleves estava a con-
tar com o que vi. Um avião 
muito ligeiro que não é mais 
do que uma estrutura tubu-
lar coberta a lona ou outro 
material semelhante. Nada 
que me provocasse grandes 
aflições mas que propicia 
uma experiência de voar 
completamente diferente 
da de um avião comercial e 
que a tornará difícil de su-
portar por algumas pessoas 
que sofram de fobias várias.

Antes do voo cumpriu-se o 
ritual da check-list de revi-
são aos pontos mais sen-
síveis. Depois de encher o 
depósito (um bidão de 30L 
colocado atrás dos dois lu-
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gares existentes), de o en-
carregado do hangar, retirar 
todos os aviões que tapa-
vam o nosso e de finalmen-
te se puxar (à mão) o avião 
para o exterior, foi altura 
de entrar, colocar os cintos 
de segurança, os fones nos 
ouvidos e receber um breve 
briefing do piloto e coman-
dante da aeronave.

O trajecto já tinha sido com-
binado e seria uma curta 
(que mesmo assim se pro-
longou por mais de uma 
hora) volta até Alcochete e 
regresso ao aeródromo de 
Benavente.

Tinha o objectivo de pela 
primeira vez e depois de 
uma “promessa” nunca 
concretizada, fotografar 
uma cache a partir do alto.

Assim passámos por cima 
dos diferentes pontos da 
Enjoy Alcochete.

Joaquim Safara - Olhando 
para o teu perfil, lê-se Eng. 
Electrotecnico, residente 
em Alcochete. Está actua-
lizado? Em poucas palavras 
faz uma pequena biografia 
tua.

Ricardo Silva - Continuo de 
facto a residir em Alcochete, 
terra de boas gentes e onde 
se consegue descansar do 
alvoroço da cidade. Embo-
ra tenha-me licenciado em 
engenharia, acabei por ra-
pidamente abraçar outros 
desafios profissionais. “Que 
gosto teria a vida se não pos-
suíssemos a capacidade de 
arriscar?” Revejo-me mui-
ta nesta frase. Sou assim 
uma pessoa que gosta de 
novos desafios, que agar-
ra as oportunidades que a 
vida nos dá e que gosta de 
a partilhar com os que me 
são mais chegados.

J.S. - Não  te vou pergun-
tar como foi o teu início, 
porque isto está bem do-
cumentado pelas tuas pró-
prias palavras. Recebeste 
um GPS de prenda de Natal 
em 2001, no dia 4 de Ja-
neiro de 2002 chegaste ao 
geocaching.com e no dia 
seguinte registaste-te e fi-
zeste a primeira cache.

Reformulemos a pergun-
ta então. Em 2001 os GPS 
não estavam vulgarizados 
e não seriam uma prenda 
de Natal comum.  Qual a 
razão para teres sido o feliz 
presenteado com um?

R.S. - Foi uma prenda para 
mim próprio e motivada 
pelo facto de realizar diver-
sas viagens de mota, onde 
este seria bastante útil. 

J.S. - Foste o primeiro geo-
cacher registado em 2002 
e o que organizou a primei-
ra cachada do ano. Curiosa-
mente o último registado 
em 2001 e que organizou 
a última cachada do ano, 
também se chamava Ricar-
do (Alta), a cachada foi na 
mesma cache  e voava em 
planador tendo o seu últi-
mo registo no geocaching.
com uma nota em Abril de 

2002 a relatar que tinha 
sobrevoado o local. Che-
gaste a conhecê-lo ou de 
algum modo tido contacto 
com ele?

R.S. - Não, nunca nos che-
gámos a conhecer pessoal-
mente. Trocámos algumas 
mensagens, até porque 
partilhávamos outro gosto, 
a aviação.

J.S. - Quando chegaste ao 
Geocaching estavam re-
gistados 10 geocachers (e 
apenas o Pedro Regalla e 
os Greenshades de forma 
activa) e no continente ha-
viam apenas sete caches 
(uma virtual do dmatos 
em Lisboa, cinco do Pedro 
em Lisboa, Évora e Beja  e 
uma dos Greenshades em 
Lisboa). Para a tua primeira 
cachada, escolheste esta 
última que era a cache mais 
recente a ter sido publicada 
e visitada. Alguma razão de 
especial, sem ser como re-
feres no log  de found “…
Escolhi esta cache porque 
a descrição agradou-me.”?

R.S. - Lembro-me de ter 
ficado curioso com a geolo-
gia do local e com vontade 
de ver as colunas vulcâ-
nicas que eram referidas. 

Além disso, olhando para 
o mapa, levar-me-ia a per-
correr algumas estradas 
com bastantes curvas, o 
que para quem se desloca-
va de mota, era o seu meio 
natural. 

J.S. - Suponho que se na 
altura já existisse uma ca-
che no Cabo da Roca teria 
sido essa a escolhida? Afi-
nal uma tua paixão era o 
motociclismo e quando lá 
foi colocada uma cache em 
Agosto de 2002 foste tu 
que fizeste o FTF.

R.S. - Os cabos, quer da 
Roca, quer do Espichel, são 
locais de romaria por exce-
lência dos motards, pontos 
de encontro entre amigos, 
motoclubes, ou apenas 
amantes das duas rodas 
em geral. Sim, é bem pro-
vável que existindo alguma 
colocada num desses lo-
cais, teria sido a minha pri-
meira escolha.

J.S. - Raramente encontrei 
primeiros logs tão descriti-
vos como o teu. Logo lá la-
mentas “…Com vontade de 
procurarmos mais caches. 
Mas existem tão poucas 
em Portugal  (disaproved)”.  
Realmente para um geoca-
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cher recente não deverá ser 
fácil compreender a reali-
dade desse tempo.  Vou por 
à prova as tuas capacida-
des de memória. Já havia a 
possibilidade de visualizar 
as caches num mapa? Já 
havia a possibilidade de fil-
trar as caches por país?

R.S. - Existia a filtragem por 
país, mas sou quase capaz 
de jurar que não existia ain-
da a visualização em mapa 
no próprio site do geoca-
ching. No entanto, porque 
acompanhava o meu Gar-
min V o software MapSour-
ce, era aí que mantinha a 
minha base de caches e 
onde fazia o planeamento. 
Este planeamento era aci-
ma de tudo para escolher 
que estradas iria percor-
rer. Para mim, na altura, e 
porque tinha também uma 
paixão enorme pela estrada 
percorrendo vários kms na 
minha Varadero, a viagem 
até à cache era parte im-
portante da aventura.

J.S. - Também se retira nes-
se teu log que assim que 
encontraste a primeira, co-
meçaste logo a pensar em 
esconder uma. Assim e na 
sequência do lamento an-

terior referes  “…Pela parte 
que me toca vou colocar al-
gumas. Aliás, no dia seguinte, 
dia 6, fui passear pela Serra 
da Arrábida e encontrei o 
sítio ideal para colocar uma 
cache. Vou reunir tudo o que 
é necessário e assim criar 
a minha primeira (smile)” . 
Realmente em Março des-
te ano colocaste a “Visit to 
Frei Agostinho da Cruz”.  O 
que é que para ti foi “tudo o 
que é necessário”? Ou seja 
faz uma pequena descrição 
de como foi o trabalho de 
preparação e colocação da 
tua primeira cache? 

R.S. - Lá está. Provavel-
mente um Domingo, onde 
religiosamente o peque-
no-almoço era tomado em 
Azeitão para depois rumar 
ao Cabo Espichel para o 
convívio motard. Daí, pas-
seio até à Serra da Arrá-
bida parando em diversos 
miradouros e atento a algo 
que chamasse a atenção. 
Foi assim que pela primei-
ra vez visitei o local onde 
acabei por colocar a cache, 
não tenho sido o único vi-
sitado nesse dia. Chegado 
a casa, iniciava-se o traba-
lho de procurar informação 

e perceber que histórias 
estavam por detrás des-
ses locais. E rapidamente a 
história de Frei Agostinho 
da Cruz se mostrou como a 
mais interessante para dar 
a conhecer aos restantes 
geocachers.

J.S. - O Garmim V permite 
a retiradas de coordenadas 
precisas pela obtenção de 
um ponto médio resultan-
te de múltiplas leituras. Na 
altura já dominavas bem o 
“brinquedo” e exploravas 
a fundo as suas funciona-
lidades?

R.S. - Era um GPS que para 
a altura estava praticamen-
te no topo das funcionalida-
des oferecidas pelas mar-
cas, tendo em conta a sua 
dimensão e portabilidade. 
Incluía navegação turn-by-
turn, tendo sido o principal 
motivo da aquisição, pois 
foi o meu guia durante vá-
rias viagens realizadas de 
mota. Hoje em dia continua 
a ser uma unidade muito 
fiável e robusta não tendo 
tido uma única avaria ou 
glitch em todos estes anos. 
É actualmente o meu GPS 
de confiança que utilizo em 
aviação. 

J.S. - Mantiveste um geo-
cahing activo e regular en-
tre 2002 e 2005, ou seja 
durante este 4 anos, regis-
taste 84 dos teus actuais 
91 founds, o que se pode 
considerar razoável para a 
época (agora corresponde 
a um mau dia para alguns 
geocachers da nossa pra-
ça (smile)). Depois embora 
não tenhas cortado com-
pletamente com o jogo, 
como muitos dos primeiros 
geocachers, ele deixou de 
ser uma actividade regular. 
A que se deveu isso?

R.S. - A vários factores, en-
tre os quais o aumento da 
família, com a chegada do 
primeiro filho e com isso o 
aumento de responsabili-
dades e tarefas, e o perse-
guir outra grande paixão, o 
voar. Em 2004 dediquei-me 
ao parapente, tendo depois 
em 2006 obtido a minha li-
cença de aviação ultraleve. 
Fez este ano 7 anos, pre-
cisamente a mesma idade 
da minha filha, que voo e 
é a actividade a que tenho 
dedicado o (pouco) tempo 
livre que vai sobrando. Mas 
o geocaching tem um lugar 
especial guardado cá den-
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tro, e ao qual gosto sempre 
de regressar. Em breve con-
to voltar ao activo, desta vez 
com uma equipa maior. Até 
já temos nome … os Sibalma

J.S. - Pelo teu último log re-
gistado à data (e que espero 
que em breve já não seja …) 
os teus dois filhos nasce-
ram posteriormente ao teu 
início no geocaching. Como 
é que o seu nascimento 
condicionou a forma como 
o realiza(va)s? Ou seja as 
tuas caches no global foram 
mais predominantemente 
feitas a solo, em família ou 
com amigos?

R.S. - Passaram a ser feitas 
maioritariamente com ami-
gos e com a família. Tenho 
alguns kms nas pernas com 
o Eduardo às costas, con-
fortavelmente instalado na 
sua cadeira de viagem. Mas 
é mais tarde, quando nasce 
a Helena, que as saídas di-
minuem bastante, pois não 

dava para transportar dois 
ao mesmo tempo às costas ☺ 

J.S. - Já apareceste na tele-
visão (http://www.youtu-
be.com/watch?v=-9B1V-
gRAEkU)! Podes descrever 
um pouco esse dia, os ante-
cedentes, etc.?

R.S. - Na altura, uma jorna-
lista, através do grupo de 
discussão , procurava al-
guém disposto a dar uma 
entrevista e a explicar o que 
era isto do Geocaching. O 
MAntunes disponibilizou-
se prontamente para ajudar 
tendo acabado por me con-
vidar para participar. O plano 
consistiu em encontrarmo-
nos a caminho da The Je-
well of Saphire e fazermos 
a cache com a jornalista e 
cameraman atrás. Porque o 
MAntunes já conhecia esta 
cache, acabei por ser eu a 
ter o trabalho de a encon-
trar. Pelo que o found que se 
vê na reportagem é de fac-

to real. Foi uma experiência 
muito divertida

J.S. - A The Jewell of Saphire 
foi apropriadamente a jóia 
da coroa dessa reportagem 
e deve ter ficado bem mar-
cada na tua memória. Entre 
as cerca de 60 caches físi-
cas que encontraste (tiran-
do eventos, virtuais e loca-
tionless) que outras caches 
consegues a esta distância 
recordar que te tenham dei-
xado boas recordações?

R.S. - Visit to Gertrudes... 
Feito na companhia de 4 
amigos do motoclube a 
quem pertencia, tendo sido 
um dia muito divertido. É 
neste dia que “nasce” mais 
um forte entusiasta do Geo-
caching, o Diamantino Aze-
vedo (nota JS :  mais conhe-
cido por 2 Cotas)

J.S. - Qual a cache que fi-
zestes que consideras a tua 
preferida?

R.S. - Não me lembro o 
nome. Mas é na Serra da Ar-
rábida, bem lá no topo, com 
uma caminhada a começar 
na pedreira. Natureza, ser-
ra e ainda por cima junto ao 
mar. Uma envolvente que 
tem simplesmente tudo a 
ver comigo. (nota JS : a ca-
che é a Half a Mountain dos 
Greenshades)

J.S. - Olhando para os teus 
números, aparentemente 
terias um número de caches 
estrangeiras razoável. Ana-
lisando melhor vemos que 
a grande maioria são loca-
tionless e que foram feitas 
no conforto do sofá (smi-
le), mas mesmo assim tens 
caches reais em Espanha e 
em Inglaterra. Tinhas noção 
que foste o segundo por-
tuguês a fazer uma cache 
além fronteiras?  Lembras-
te qual foi?

R.S. - Não sabia. E já não 
me lembrava. Mas sim, co-
mecei a incluir nos planos 

O plano consistiu em encontrarmo-nos a caminho da The Jewell of 
Saphire e fazermos a cache com a jornalista e cameraman atrás.



de viagens ao estrangeiro 
procurar e logar algumas 
caches. Fazia sempre ques-
tão também de deixar nos 
logs referência a Portugal 
como mais uma forma de 
dar a conhecer este nosso 
cantinho.

J.S. - Organizaste o 1º 
evento de geocaching em 
Portugal, embora depois 
não tenhas podido estar 
presente. Estivestes nas 
duas edições seguintes 
dos “Encontro de Geoca-
chers @ PT”, assim como 
no Geomeeting de A-dos-
Cãos [Loures] e na primei-
ra GeoChurrascada. Pelo 
meio uma participação no 
1st CITO Event in Portugal 
[Sintra] e outras participa-
ções em eventos. Dá para 
ver que foste um geocacher 
empenhado em dinamizar 
o encontro de geocachers.  
Como vês esta faceta do 
Geocaching e que relevân-
cia lhe dás?

R.S. - Embora nunca tenha 
sido dado a associativismos 
sempre procurei o espírito 
de grupo em torno de inte-
resses comuns. Considero 
que este tipo de iniciativas 
permite aproximar os pra-
ticantes e faz com que se 
desenvolva um sentimento 
de família geocachiana a 
qual consegue surpreender 
todos com cada vez mais e 
novos eventos.

J.S. - A tua participação 
mais recente em encontros 
com outros geocachers, 
julgo que terá acontecido 
quando do 100º meetup de 
Lisboa, onde terás revisto 
algumas caras e conhecido 
outras.  Lembras-te quan-
do foi a primeira participa-
ção ou precisas de spoiler?

R.S. - Sim, todos os spoilers 
são importantes hoje em 
dia (smile) Quanto aos mee-
tups de Lisboa sempre fo-
ram um ponto de encontro 
entre geocachers, mas prin-
cipalmente, entre amigos. 
Foi assim que não poderia 
deixar de estar presente no 
100º meetup, precisamente 
pela possibilidade de rever 
velhos amigos. Fiquei tam-
bém surpreendido com o 
quanto o geocaching cres-
ceu, com muito mais caras 
novas que conhecidas entre 
os presentes.

J.S. - Quando da entrevista 
ao Pedro Regalla deu para 
perceber que foi um geoca-
cher  com que interagistes 
bastante, eventualmen-
te mais até em interesses 
comuns extra-geocaching. 
Podes aproveitar esta dei-
xa para referires ainda a re-
lação mais ou menos próxi-
ma que tinhas/tens com os 
geocachers mais antigos. 
Dentro dos mais mediáti-
cos registados em 2001 e 
2002, temos o Pedro Re-
galla,  Greenshades, pcar-
doso, acaciolobo, zoom_
bee, rifkindsss, MAntunes, 
btrodrigues, Migueis, afon-
so_loureiro, Lobo Astuto e 
2 Cotas, podendo-me estar 
a escapar algum…Algum 
episódio ou comentário 
que queiras fazer sobres 
estes ou outros?

R.S. - Todos bons parceiros 
no geocaching tendo-se 
proporcionado pelo convívio 
em meetups, quer em acti-
vidades extra-geocaching, 
uma relação de amizade. 
Cada um à sua maneira dei-
xa boas recordações. Com 
muitos deles ainda mante-
nho actualmente contacto. 

De todos nutro grande res-
peito e consideração.

J.S. - Com as perguntas 
abaixo pretendo que repas-
ses todas as tuas caches. 
Todas têm particularidades 
curiosas. Algumas que eu 
detectei, outras que even-
tualmente não. Não te li-
mites a responder ao que 
pergunto, mas refere tudo 
o que aches que pode ser 
de interesse. 

GC45D6 - Visit to Frei 
Agostinho da Cruz Setúbal 
Setúbal 2002-03-24 15

Colocaste a primeira cache 
na (e da) Arrábida, a “Visit 
to Frei Agostinho da Cruz”. 
Teve uma vida relativa-
mente curta porque com 
as obras de reabilitação do 
convento o acesso ao lugar 
da cache deixou de ser pos-
sível. Como tivestes a ideia 
para esta tua primeira ca-
che? Achas possível que a 
cache ainda lá esteja?

R.S. - Naquela altura exis-
tiam muito poucas caches 
colocadas, o que se por um 
lado não era animador para 
quem procurava caches, fa-
cilitava muito a vida a quem 
queria colocar novas. É as-
sim que a Serra da Arrábida 
surge como um local que 
merecia ter uma cache. Mas 
havia que encontrar um lo-
cal interessante e após vá-
rias pesquisas que efectuei, 
o Convento da Arrábida reu-
niu o que achava necessário 
para colocar uma cache. De 
facto a cache foi desactiva-
da após o acesso ter sido 
fechado. Ainda contactei os 
responsáveis, com o intuito 
de explicar o que era o geo-
caching e que funcionava 
como uma forma de divul-
gação do local, mas acabou 

por ser negado o pedido de 
manter a cache. Sincera-
mente nunca cheguei a ir 
levantar a cache. Será que 
ainda lá está? Quem sabe!

J.S. - GC89F6 - The Water 
Gardens

Não sei se tens noção que 
a “The Water Gardens” na 
zona do Parque das Nações 
foi a primeira cache urba-
na? Antes dela foi publi-
cada dentro dos limites do 
concelho de Lisboa a “En-
tre a Cidade e a Floresta” 
(GC2025) do Pedro Regalla, 
mas que estando no perí-
metro do parque florestal 
de Monsanto não se pode 
considerar propriamente 
urbana e em Leça da Pal-
meira a “Porto’s first?” 
(GC3873) que não chegou 
a ser a primeira do Porto 
porque foi arquivada sem 
founds. Apesar de ter sido 
escondida num muito agra-
dável jardim esta é uma ca-
che nitidamente urbana. E 
foi a primeira.  O que levou 
a esconder lá a cache?

Lembras-te do episódio 
chocante que o migueis lá 
presenciou? Se não é só 
releres o seu DNF (http://
coord.info/GL2FPEC) de 
Agosto de 2003.

R.S. - Na altura o geoca-
ching estava muito mais 
desenvolvido lá fora do que 
em Portugal. Como tal, an-
dava atento a novas ideias, 
e as caches urbanas apare-
ciam como uma forma de 
permitir encontrar caches 
mais facilmente, sem a ne-
cessidade de grandes des-
locações. Aquela zona de 
Lisboa pareceu-me interes-
sante e o facto de a ter co-
locado nos Jardins de Água 
era para que os geocachers 
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com miúdos tivessem mais 
um motivo de os levar. De 
facto, para meu desconhe-
cimento, aquela zona era 
por vezes visitada por ca-
sais de namorados à procu-
ra de outras aventuras.

J.S. - GC8C23 Picture your 
Flag

Poucos dias depois da an-
terior publicaste a “Pictu-
re your Flag”, uma cache 
virtual num local também 
emblemático da Exposição 
Mundial que ali tinha de-
corrido 5 anos antes. Esta 
cache foi também durante 
muitos anos a cache mais 
visitada de Portugal, de-
pois perdeu a liderança 
para a CCB (GC14WAG) e 
desde aí tem estado sem-
pre a par com ela. Foi en-
tretanto ultrapassada de 
forma definitiva por um trio 
de caches do Hulkman no 
eixo Restauradores – Praça 
do Comércio. No entanto e 
ainda durante uns anos a 
tua cache ostentará o títu-
lo de cache durante mais 
tempo em 1º lugar no nú-
mero de visitas. Não sei se 
acompanhas as stats que 
primeiro o geocaching@
pt e depois o geopt dispo-
nibilizam e se terias noção 
disto? Como tiveste a ideia 
de colocar esta virtual? 

Propicia-te muitos votos 
estrangeiros (à data cerca 
de 600). Podes referir algu-
mas nacionalidades mais 
“exóticas” que te lembres?

R.S. - As caches virtuais 
foi outra ideia importada. 
Numa altura em que o geo-
caching.com não tinha defi-
nido claramente a fronteira 
entre o que era permitido e 
o que não era, alguns geo-
cachers portugueses con-

seguiram criar umas caches 
virtuais. Outra tendência 
que se verificava era que o 
Geocaching começava a fa-
zer parte da lista de coisas 
a fazer por turistas, e assim 
sendo quis criar um elo de 
ligação entre diferentes na-
cionalidades com um gosto 
comum. Esta cache tem-
me permitido precisamente 
isso. É costume no pedido 
de autorização de logs re-
ceber descrições de turistas 
sobre a sua visita a Portu-
gal, o quanto gostaram do 
país, acabando por ir muito 
além do geocaching. Não 
me lembro de nenhum país 
em particular, mas tenho 
de facto situações curiosas, 
em que alguns simpáticos 
geocachers se disponibili-
zam a receber-me nos seus 
países alguma vez que os 
visite.

J.S. - GC9FD5 1st Geoca-
cher’s Meeting in Portugal 
Castelo Branco Vila De Rei

Organizaste o “1st Geoca-
cher’s Meeting in Portu-
gal” em Vila de Rei, centro 
geodésico de Portugal, mas 
não estiveste presente. 
Não vou fazer grandes con-
siderandos sobre isso, mas 
é um assunto que gostava 
bastante que desenvolves-
ses ;)

R.S. - Comunidade. Era aci-
ma de tudo o que faltava 
na altura, o sentido de co-
munidade portuguesa de 
geocaching. Existiam umas 
caches colocadas, alguns 
praticantes, mas faltava a 
troca de ideias e de expe-
riências. A única forma de 
partilharmos a aventura vi-
vida por outros era à 2ª feira 
de manhã, consultar o site 
geocaching.com e ver as 

caches que tinham recebido 
novos logs. Sabia a pouco. 
Foi assim que um dia decidi 
criar um grupo de discussão 
no Yahoo e enviei mensa-
gens a todos aqueles que 
tinham feito logs e convi-
dá-los para aderirem. Este 
grupo foi muito bem rece-
bido na altura, vários mem-
bros ajudaram a divulga-lo 
e o passo natural seguinte 
começou a ser o de nos en-
contrarmos pessoalmen-
te. Este primeiro encontro 
foi marcado para um local 
emblemático, o centro geo-
désico de Portugal. Infeliz-
mente a adesão foi baixa, 
eu pessoalmente acabei por 
em cima da hora não poder 
estar presente, mas estava 
lançado o embrião para vá-
rios encontros e eventos ao 
longo dos anos seguintes.

J.S. - GCC53D Vasco da 
Gama

No início de 2003, publi-
caste a última das três Lo-
cationless (Reverse) Cache 
criadas em Portugal e a 
única cache portuguesa (ao 
contrário das outras duas) 
sem coordenadas publi-
cadas. Sendo um tipo de 
cache que há muito deixou 
de ser permitido e em que 
todas as existentes foram 
arquivadas é desconhecido 
da esmagadora maioria dos 
geocachers actuais. Queres 
explicar em que consistia e 
porque criaste esta?

R.S. - A constante procura 
de novas ideias e apresen-
tar novos desafios aos geo-
cachers. As “locationless 
caches” eram como o nome 
indica, caches sem um local 
definido. Podiam estar em 
qualquer lado. E a ideia da 
“Vasco da Gama” era pre-

cisamente essa. Encontrar 
monumentos e/ou refe-
rências ao navegador Vasco 
da Gama. Os locais óbvios, 
rapidamente apareceram 
(Ponte Vasco da Gama, 
Aquário Vasco da Gama, 
Torre Vasco da Gama), mas 
como ambicionava, foi mui-
to agradável ver logs feitos 
fora de Portugal, ao longo 
do caminho marítimo para 
a India que Vasco da Gama 
tinha realizado.

J.S. - GCG7H1 Enjoy Alco-
chete [Alcochete]

Em Junho de 2003, publi-
caste um par de caches em 
Alcochete e que sugerias 
fortemente que fossem 
realizadas de bicicleta. A 
“Enjoy Alcochete” foi a pri-
meira. É a única cache tua 
que foi dada para adopção 
e continua activa, embora 
me pareça que o actual ow-
ner também estará afas-
tado do Geocaching. Foi a 
tua única multi (com três 
pontos) e entre muitas ou-
tras historias de que even-
tualmente te lembrarás, 
peço que relembres o seu 
container original. Chegou 
a ser reutilizado?

R.S. - Quando começava a 
pensar em colocar numa 
nova cache pensava no que 
podia fazer diferente. Que 
tipo de cache ainda não 
coloquei? Que caracterís-
tica ainda não surgiu em 
nenhuma cache em Portu-
gal e que eu possa inovar? 
Porque na altura realizava 
diversas viagens de mota 
com a minha Varadero e 
participava em rally papers, 
um dia lembrei-me de jun-
tar o geocaching, com duas 
rodas, com roadbooks. Sur-
giu assim a ideia de criar 
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um percurso por Alcochete, 
dando a conhecer o conce-
lho onde residia, e acres-
centando algo de novo ao 
geocaching. Deu imenso 
prazer preparar o roadbook 
e sentir que foi muito bem 
recebido pela comunida-
de. A “Enjoy Alcochete” foi 
também a cache onde colo-
quei ao serviço uma “ammo 
box”, prémio recebido du-
rante o 2º Encontro de Geo-
caching em que foi dinami-
zado uma “caça ao tesouro” 
em Monsanto, tendo sido a 
“ammo box” oferecida pelo 
MAntunes à organização do 
encontro com este fim. No 
entanto, por ser uma zona 
muito húmida, acabou por 
ser substituída por uma 
mais resistente cache plás-
tica. A original está guarda-
da para ser restaurada um 
dia mais tarde.

J.S. - GCG93N Ermida de 
Santo António de Ussa [Al-
cochete]

Poucos dias depois, publi-
cavas a “Ermida de Santo 
António de Ussa”. Foi uma 
cache que deixaste morrer 
após o seu desaparecimen-
to. Teve a ver com os toi-
ros?

R.S. - Local único no conce-
lho de Alcochete, no entan-
to dentro de uma proprie-
dade privada. Mas porque o 
seu proprietário sempre au-
torizou a sua visita, avancei 
com a sua colocação. Acabei 
no entanto por sentir algum 
desconforto por parte de 
alguns visitantes, ao terem 
de conviver de perto com 
os toiros, pelo que quando 
desapareceu, acabei por ar-
quivar esta cache.

J.S. - GCGMQ7 Fraga da 
Pena [Arganil]

E por último chegamos à 
tua última cache e a físi-
ca em teu nome que ainda 
está disponível. É uma ca-
che relativamente pouco 
visitada (pouco mais de 
200 founds em quase 10 

anos), mas com um alto rá-
cio de favoritos (quase 60%) 
tendo sido uma das caches 
nomeadas para os Prémios 
GPS da Década. É também 
a tua única cache longe de 
Lisboa. Qual a razão para a 
sua localização?

Teve um início atribulado 
com uma série de DNF’s  
sendo que o FTF só foi fei-
to pelo Manuel Antunes 
mais de cinco meses após 
a publicação. Lendo as tuas 
notas percebe-se a razão, 
mas peço que as refiras. Só 
teve uma manutenção re-
gistada nestes dez anos e 
não foi feita por ti. Alguma 
vez voltaste ao local?

R.S. - Local paradisíaco sem 
dúvida. Quem visita não 
o nega. E esse foi o moti-
vo que me levou a colocar 
esta cache, longe de casa, e 
mesmo sabendo que seria 
muito difícil garantir a sua 
manutenção. Mas por pou-
co tempo que sobrevivesse, 
se fosse visitada e aprecia-

da por alguns geocachers, 
mesmo que poucos, já teria 
valido a pena. Acabei por 
nunca mais lá voltar, pois 
o motivo de visitar periodi-
camente Arganil, uma casa 
de família, deixou de existir. 
Assim, a única manutenção 
que a cache recebeu acabou 
por ser feita por um colega 
geocacher que se ofereceu. 
Foi um gesto que muito 
agradeci e que permitiu 
manter a cache viva até aos 
dias de hoje. Mas o início 
foi de facto conturbado. É 
o que faz ter registado mal 
as coordenadas e publicado 
assim outras que distavam 
umas dezenas de metros 
do local onde a cache esta-
va verdadeiramente escon-
dida.

Joaquim Safara

- jasafara 
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2006 marcara o “arranque” 
das producões nacionais 
de geocoins. A geocoin “O 
Mundo é o nosso navio” fora 
um sucesso, e era agora, 
em 2007, imperioso con-
tinuar a produção de geo-
coins nacionais.

A fasquia estava elevada, e 
a vontade, muita, de pegar 
nestas rodelas de metal, 
precisava de um mentor. 

É então que nasce, nova-
mente, no forum Geoca-
ching@PT, um tópico de 
discussão dedicado. Um, 
dois, três…

No primeiro tópico surge 
a discussão do costume. 
Quantas, que desenho? 

Iniciado por danieloliveira, 
participam da discussão os 
agora também revisores 
Sup3rFM, Lopesco e btro-
drigues. Aparecem os afi-
cionados das rodelas – play 
mobil, Mtrevas, MAntunes, 
PLNauta, Bargao Henri-
ques, entre outros, e o tó-
pico evolui para a versão 
1.2 e, finalmente com um 
mentor, o team hulkman 
abre a “V2”, terceiro tópico, 
que acabaria por se tornar 
no tópico oficial de discus-
são da geocoin PT 2007.

O desenho, previamente 
debatido, estava escolhi-
do. Na frente, o Zé Povinho, 
personagem típica do ima-
ginário “tuga”, autoria de 

Bordalo Pinheiro, e a frase 
“Toma! Vai passear!” No 
rebordo de uma moeda em 
bronze (inicialmente seria 
em ouro) pode ler-se “Geo-
coin Portuguesa 2007”. No 
verso, claro, mais simbo-
logia portuguesa. As cinco 
quinas, as cores verde e 
vermelha, a apropriação do 
verso da primeira estrofe 
d’Os Lusíadas, podendo 
ler-se “Por caches Nunca 
Antes Encontradas – Geo-
caching”. Tantos símbolos 
tão portugueses não dei-
xam margem para dúvidas. 
É uma geocoin portuguesa, 
com certeza.

Chegamos a este desenho, 
da autoria do danieloliveira 

e do elemento masculino 
dos play mobil, após uma 
repescagem de versões da 
geocoin 2006 que não fo-
ram eleitas, algum debate 
nos tópicos no forum, de 
ideias vindas da esquerda 
e da direita e, claro, de uma 
votação. 

Após algum debate sobre 
quantidades – os entusias-
tas começaram nas 1000, 
mas iniciou-se a produção 
com “apenas” 250.

Os hulkman trataram de 
concentrar a logística e, 
num abrir e fechar de olhos, 
todos os vinte e cinco lotes 
de dez geocoins estavam 
reservados. 

GEocoin pt 2007

por joão Malheiro
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A produção da coin foi tar-
dia, com o “OK” do mentor 
a ser dado à produtora a 17 
de Setembro.

Seguiu-se a longa espe-
ra, que a comunidade foi 
ultrapassando como po-
dia. Ora se processavam 
os pagamentos ora, com a 
geocoin em produção, se 
começavam, desde logo, a 
gerar ideias para a geocoin 
PT 2008. Em suma, o tópi-
co nunca chegou a parar, de 
facto. 

Chegados os meados de 
novembro, o Team prodrive 
perde a paciência e começa 

a postar compulsivamen-
te pedidos de novidades. 
Afinal de contas, a moeda 
de 2007 não podia sair em 
2008!

É no dia 20 de Novembro 
que, ignorando todas as 
perguntas do prodrive, o 
mentor da ideia comenta 
um pedido de informação 
do PauloMartins. Do co-
mentário constava apenas 
uma palavra. Isolada, em 
maiúsculas e rematada a 
ponto de exclamação:

CHEGARAM!

Era hora de festejar.

Interromperam-se, claro, 
as “negociações” da geo-
coin PT 2008, interrom-
peram-se as questões, o 
murmúrio, e as ansiedades. 
A hora era de alegria e dis-
tribuição. O Zé Povinho an-
dava nas bocas do povo e, 
em breve, andaria nas ca-
ches desse mundo.

Estava, assim, fechada a 
história de uma das geo-
coins nacionais mais re-
cheadas de simbolismo. 
Na frente e no verso. E foi 
ainda em 2007 que, con-
tra todo o ceticismo, os 
responsáveis pela geocoin 
puderam elevar bem alto a 
palavra do Zé: TOMA!

João Malheiro

- Pintelho

Ficha Técnica
Data: Setembro 2007

Versões: Bronze

Formato: Circular

Tamanho: 38mm de diâmetro, 3mm de espessura

Quantidades: 250

Desenho: Daniel Oliveira (danieloliveira) e Fernando Jorge 
(play mobil)

Produção: CacheZone.de

Mentor: Hulkman

Fonte: trackables.geocaching-pt.net
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O processo de publicação 
de uma nova cache é bas-
tante fácil, basta carregar 
num botão. 

Contudo, nem sempre uma 
cache está pronta para que 
se carregue nesse botão e 
como tal temos que colocar 
questões ao owner/pro-
prietário, pedir esclareci-
mentos adicionais e por ve-
zes até fotos e alterações.

Se o owner tiver a preocu-
pação de à partida ter tudo 
em ordem e fornecer logo 
algumas informações im-
portantes evitam-se algu-
mas trocas de mensagens e 
pode acelerar-se de forma 
significativa todo o proces-
so desde que a cache entra 
em revisão até à sua publi-
cação, que pode demorar 

menos de 1 minuto quando 
tudo está em ordem.

Existem alguns aspectos 
que encontramos variadas 
vezes ao fazer a análise de 
uma cache para publicação 
e vou neste pequeno artigo 
abordar um dos que sur-
ge mais vezes: A distância 
para outras caches.

Há que respeitar uma dis-
tância mínima de 161 me-
tros entre recipientes físi-
cos de caches diferentes.

Nem sempre as coorde-
nadas publicadas de cada 
cache indicam a localização 
de um recipiente físico. Nas 
Tradicionais isso é incontor-
nável mas nas outras pode 
acontecer que o ponto ini-
cial seja um ponto de outra 

natureza. Há que ler a pá-
gina para perceber no que 
consiste o 1º ponto e fazer 
a cache para saber onde 
estão outros pontos que o 
owner decidiu ocultar da 
vista do público.

Recapitulando os tipos de 
pontos adicionais mais re-
levantes:

Question to Answer:

Pontos onde é necessário 
recolher um valor ou res-
ponder a uma pergunta co-
locada pelo proprietário so-
bre algo já existente como 
número de janelas, número 
da porta, cor do prédio, data 
na estátua, etc.

Stage of Multi-Cache: 

Todo e qualquer ponto físi-
co adicionado pelo proprie-

tário, seja uma micro cache 
com as coordenadas, uma 
etiqueta deixada num pos-
te, uma pista colocada com 
tinta UV, etc.

Final Location: 

É o ponto final da cache, 
onde reside o recipiente fi-
nal com o logbook da cache.

Enquanto que os pontos 
do tipo Question to Answer 
não precisam respeitar dis-
tâncias porque são total-
mente virtuais, os pontos 
do tipo Stage of Multi-Ca-
che e Final Location têm 
que respeitar a distância 
de 161 metros para outros 
pontos físicos de caches di-
ferentes.

Filipe Nobre

- MightyREV 

Legenda e conclusões:

Os círculos à volta dos 
containers físicos delimi-
tam um perímetro de 160 
metros.

Multi-cache A com 4 pon-
tos e o final.

Ponto 1A - Um ponto físico, 
uma micro com as coorde-
nadas escondidas.
Ponto 2A - Um ponto 
virtual, onde é necessário 
recolher um dado para ir 
para o próximo ponto.
Ponto 3A - Um ponto 
virtual, onde é necessário 

recolher um dado para ir 
para o próximo ponto.

Ponto 4A - Um ponto 
virtual, onde é necessário 
recolher um dado para ir 
para o próximo ponto.

Ponto Final Multi-cache A - 
Um container final.

Cache Tradicional - Contai-
ner com as coordenadas 
exactas.

Não há problema entre o 
facto da Cache Tradicional 
B estar a poucos metros 
de distância dos pontos 
virtuais 2A e 3A da Multi-
Cache A.

Por esta razão, é impor-
tante que ao esconder uma 
cache tenhamos noção das 
caches que rodeiam o local 
onde estamos a colocar o 

nosso projecto, se existe 
algum recipiente físico nas 
imediações, e também que 
ao submeter a nossa cache 
coloquemos de antemão 
todos os pontos em que 
ela consiste, devidamente 
configurados com o tipo 
correcto de waypoint.

Um pormenor em que 
temos estado a insistir é 
na colocação de um ponto 
adicional referente ao 1º 
ponto das caches não-tra-
dicionais quando este é do 
tipo Question to Answer ou 
Stage of Multi-Cache.

Relativamente a conflitos 
com projectos ainda não 
publicados… isso dá para 
outro artigo!

ponto Zero - coluna do revisor
Por Filipe Nobre (MightyREV)
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Terminou no passado dia 
3 de Agosto às 16 horas a 
Wacky Race, a corrida de 
Trackables mais louca do 
Mundo.

Esta corrida, que teve o tiro 
de partida durante a edição 
de 2012 do Mega Evento 
Geocoinfest Europe @ Lis-
bon, teve a duração de um 
ano e contou com a parti-
cipação de 263 inscritos, 
entre Travel Bugs e Gecoins.

Foi uma corrida muito inter-
nacional, com a representa-
ção de Geocachers de 10 
países diferentes: Portugal, 
Estados Unidos, Suiça, Ca-
nadá, Alemanha, Bélgica, 
Eslováquia, Reino Unido, 
Eslovénia e Espanha.

Foi uma corrida muitíssimo 
animada com alterações 
praticamente diárias na li-
derança, fruto das regras 
loucas que a regiam.

A vitória acabou por sorrir 
ao TB Wacky Races 2012 - 
4 Mares do Geocacher avei-
rense 3 Mares.

A GeoMagazine falou com o 
vencedor da corrida.

GM - Como é que decidiram 
inscrever-se na corrida?

Marco Morgado - A ideia 
em participar nesta corrida 
surgiu no evento Bowling e 
Kart Ovar #19 (GC3PJJM) a 
convite do camarada Carly-
tos pois o mesmo ficou de 

providenciar o TB e orga-
nizar novo evento para o 
inicio da corrida Wacky Ra-
ces by GeoPT (Aveiro-Ovar) 
(GC3QHNX) .

Já em casa com a ajuda do 
elemento feminino mais 
novo da equipa tratou-se 
de reciclar alguns materiais 
e achados para fazer o ade-
reço para o TB.

GM - Foram acompanhan-
do de perto a classificação 
ao longo do ano?

M.M. - Inicialmente ainda 
acompanhamos a corrida 
mas depois como desce-
mos muito na classificação 
e o TB esteve parado algum 
tempo perdendo ai algum 
interesse, o mesmo voltou 
no último mês mas nunca 
pensamos em ficar tão bem 
classificados.

GM - O que é que acharam 
desta corrida?

M.M. - A corrida em si foi 
interessante pelas suas 
regras criando sempre um 
suspense até ao final, pois 
o vencedor nunca esteve 
definido nem destacado 
podendo ser ultrapassado 
facilmente.

GM - Qual foi a sensação 
quando a bandeirada de 
xadrês foi dada e o vosso 
trackable estava na 1ª po-
sição?

M.M. - No dia anterior à 
finalização da corrida no 
evento Dois dedos de Con-
versa... Acampados (GC-
4FD0M) ficamos com a no-
ção que garantiríamos uma 
boa classificação mas nun-
ca que terminássemos em 
1º pois as regras do jogo já 
nos tinham mostrado que 
facilmente poderíamos 
descer vertiginosamente na 
classificação assim como 
subir.

Quando recebemos o mail 
de felicitação do Geopt nes-
te caso vindo do Migueis fi-
camos muito surpreendidos 
pois achávamos que a corri-
da só terminaria no dia se-
guinte pois faria realmente 
1 ano nessa data.

O elemento feminino mais 
novo ficou super conten-
te de ver que o seu traba-
lho no TB correu o mundo 
e que não se perdeu nele 
como muitos, por enquan-
to, a mesma não deixa ain-
da hoje de o dizer a todos 
os quantos se cruzam com 
ela numa cache ou evento 
que foi ela que o fez e que o 
mesmo ganhou esta grande 
corrida soltando sempre um 
sorriso nos mais crescidos 
devido a sua espontaneida-
de típica de uma menina de 
4 anos.

GM - Consideram participar 
numa próxima corrida de 
trackables?

M.M. - Em relação a entrar 
numa nova corrida claro 
que estamos disponíveis 
nem que não seja para rea-
lizar um novo adereço em 
família como o primeiro, 
pois ao fazê-lo iremos criar 
mais uma probabilidade 
de alguém encontrar algo, 
quando isso nos acontece é 
sempre uma emoção prin-
cipalmente para os mais 
novos que ficam sempre 
eufóricos e emocionados 
com os achados.

Não posso deixar de agra-
decer ao Geopt pela iniciati-
va e a todos os aqueles que 
contribuíram para este final 
feliz a eles e a vocês um 
muito obrigado.

E já está em preparação a 
próxima corrida do Geopt, 
a 3rd Traveller Race que 
promete igualmente uma 
temporada de muito diver-
timento e muita competiti-
vidade e fair-play.

Poderão desde já fazer a 
inscrição de 3 trackables, e 
aguardar pelo tiro de par-
tida no próximo dia 15 de 
Setembro.

Inscreve os teus trackables. 
Quem sabe não serás tu o 
próximo vencedor!

Gustavo Vidal

- Prodrive

O RESCALDO DA
corrida mais louca do mundo!

by
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