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EditOriaL
por Gustavo Vidal

Eis-nos chegados à edição 

#5 da GeoMagazine.

Para este número prepa-

rámos um leque de artigos 

bastante interessantes que 

vos vão fazer viajar não só 

por alguns dos lugares mais 

deslumbrantes de Portugal, 

como também no tempo, 

recuperando algumas das 

histórias mais fascinantes 

do Geocaching em Portugal.

Nesta viagem, convido-

vos a entrar na cápsula do 

tempo e reviver os primei-

ros tempos do Geocaching 

em Portugal, narrados pelo 

Diamantino Azevedo (2 Co-

tas), na entrevista histórica 

desta edição.

Dentro do mesmo espírito, 

embora numa viagem me-

nos longínqua, recomendo 

vivamente a entrevista de 

carreira da Flora Cardoso 

(Lusitana Paixão), um dos 

rostos mais mediáticos 

do Geocaching português, 

apresentadora habitual da 

Cerimónia de Entrega dos 

Prémios GPS.

Ainda em retrospectiva, re-

cuperamos nesta edição os 

bastidores por detrás da 

produção da Geocoin Por-

tugal 2008 (Guitarra Portu-

guesa by Kelux).

Para os amantes do BTT, 

duas belíssimas reporta-

gens a não perder nesta 

edição: o Caminho de San-

tiago percorrido pelo Geo-

Leo e algumas das mais 

recomendadas rotas pelos 

Fortes das Linhas de Torres 

pela pena do RuiJSDuarte. 

Quem sabe não vos trará 

inspiração para se fazerem 

ao caminho.

Dedicado aos amantes da 

Natureza, duas deliciosas 

foto-reportagens, a Rota do 

Carvão pela lente da Lusita-

na Paixão e o Arquipélago 

das Berlengas pela pers-

pectiva do João Malheiro.

Da Natureza para a Urbe, 

um curioso Frente a Frente 

entre o Joom e o Cara44, 

onde constatamos que não 

há Geocachers imaculada-

mente natura, nem ima-

culadamente urbanos. A 

diversidade é sem dúvida 

um dos aspectos mais fas-

cinantes do Geocaching.

Em termos internacionais 

recomendo a incontornável 

crónica da Annie Love, di-

rectamente do quartel-ge-

neral da Groundspeak, e a 

viagem do Navegante e da 

Ana Sofia Azevedo pela Fin-

lândia.

Por fim, mas não menos 

importante, a sempre inte-

ressante e enriquecedora 

crónica do Ponto Zero escri-

ta pelo revisor MightyRev. 

Uma leitura atenta poderá 

evitar no futuro os angus-

tiantes minutos de espera 

na publicação de uma ca-

che.

Muito mais há para desco-

brir nesta edição que espe-

ro seja do agrado dos leito-

res da GeoMag.

Boas leituras.
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 • Bombas pneumáticas de duplo 
diafragma para produtos corro-
sivos, abrasivos e viscosos

 • Bombas centrífugas autoferran-
tes para águas carregadas

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

 • Bombas doseadoras para trata-
mentos de águas

 • Bombas submersíveis para 
águas limpas ou carregadas

 • Bombas de rotor helicoidal para 
produtos viscosos

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

 • Motobombas para protecção 
civil, agricultura e construção

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

tiva

Bombas e equipamentos de bombagem:

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

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

Email: geral@iberpump.pt
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João Malheiro

À descoberta das 
Berlengas
Um dos locais mais bonitos de Portugal

Este ano resolvi fazer uma 
semana de férias low-cost.

Eu e a cara-metade, que na 
comunidade dá pelo nome 
de GS, fizemos as trouxas, 
tirámos o pó às tendas e se-
guimos para o Litoral centro. 

Quando terminei esta bela 
experiência, andava pelo 
fórum a atualizar-me com 
o que por cá se vivia, e não 
pude deixar de comentar: a 
Berlenga daria um belo ar-
tigo!

Com o sentido de oportuni-
dade que lhe reconhecemos, 
o Prodrive, numa partilha do 
alinhamento preliminar para 
esta edição da GeoMaga-
zine, lá infiltrou um tópico: 
“Berlengas by Pintelho”.

Ora pronto. Agora precisava 
descalçar esta bota. Como 
vou eu escrever um artigo 
sobre um arquipélago tão 
pequeno e tão conhecido, 
em que as caches são quase 

todas “normalíssimas”, e as 
mais diferentes não tiveram 
sequer a minha visita? Como 
vou eu interessar leitores 
que conhecem a Berlenga 
melhor que eu? Vou ten-
tar ser descritivo, intenso, 
sensacionalista… Bem, nem 
preciso ser sensacionalista, 
que a beleza da ilha chega 
para, em recordações, nos 
deixar de sorriso rasgado. 
Vamos então a isso! Vou, 
contudo, tentar ser um pou-
co crítico, que nem tudo são 
rosas na ilha. Há muitos es-
pinhos. Todos a bordo!

Quinta, 29 de Agosto. O 
dia fechou com um DNF na 
Varanda de Pilatos. Nem o 
Geopt Helpdesk ajudou, e 
o cerne da questão estava 
cumprido: ver aquela curio-
sa e muito bela estrutura. 
Seguimos em direção a casa 
de uns amigos, para aquele 
que foi o jantar mais requin-
tado da semana. Dormimos 
em Peniche, no conforto de 

um teto, mas no chão, sobre 
os colchões tripartidos que 
viajariam connosco para a 
ilha. 

Acordámos na sexta, e a 
ansiedade já era muita. “É 
hoje!”, pensava eu. Ia conhe-
cer, mais, pernoitar, numa 
das mais selvagens reservas 
portuguesas. 

Já no porto, poucos eram 
os que levavam a trouxa às 
costas. Fôramos avisados: 
sem água potável, com a luz 
a apagar-se à 1 da manhã, 
cobertura de rede móvel 
intermitente e um espaço 
muito – muito – reduzido 
para conhecer, pouco pode-
ria atrair nas Berlengas para 
passar uma noite. Embarcá-
mos, então, decididos!

Já no Cabo Avelar Pessoa, a 
maior das embarcações que 
transporta passageiros en-
tre Peniche e a Ilha, foram-
nos distribuídos sacos para 
o enjoo. Mau sinal, pensei. 

E assim foi. A viagem de 
ida foi atribulada. Costuma 
sê-lo. Vários foram os pas-
sageiros que deram uso aos 
sacos para o enjoo. Da nossa 
parte, apesar de alguma in-
disposição, tudo “OK”!

Ao aproximarmo-nos da 
ilha, a primeira sensação é 
algo mista: por um lado es-
tamos perante uma peque-
na multidão, ali, concentra-
da na “entrada” da ilha. Por 
outro, basta olhar em volta, 
além do espaço ocupado 
pelo bairro, nada mais é pro-
priamente “habitado”. 

Pegámos nas “trouxas” e 
logo demos de caras com al-
guma falta de dedicação aos 
turistas que, à partida, mais 
interessam, por terem que, 
forçosamente, deixar mais 
dinheiro na ilha. Enquanto 
subíamos, com a tenda e 
os colchões, foi com algu-
ma displicência que fomos 
abordados pela senhora que 
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“controlava” as pernoitas. 
Simpatia não era o seu forte. 
Subimos, ainda meio abana-
nados com a naturalidade 
com que as gaivotas pas-
seiam por entre as gentes, 
e no local destinado ao cam-
pismo, nova desilusão com a 
exploração turística. Sujida-
de. Muita sujidade pautava 
aqueles socalcos. Os caixo-
tes do lixo estavam estrate-
gicamente colocados… Aci-
ma das tendas, para que o 
vento que, de noite, é forte, 
o possa dispersar por entre 
os campistas. De madruga-
da, alguém iria recolher o 
lixo, barafustando com os 
“porcos” que “não sabem 
manter isto limpo”, sem se-
quer se questionar sobre a 
possível ação do vento. 

Montámos, com alguma di-
ficuldade, que o terreno não 
é fácil, a tenda e, com isto, 
era hora do almoço. Pique-
nique, claro!

Com o calor a apertar, e a 
pequena praia cheia que 
nem um ovo, optámos por 
nos atirarmos às caches da 
ilha. E é aqui que a história 
se torna interessante.

A pequena ilha terá, em tri-
lhos, menos de 3 Km de ex-
tensão. Ainda assim, como 
o objetivo era passear, divi-
dimo-la em dois percursos 
mais curtos. Se pensarmos 
no trilho como um “oito” 
deitado, reservámos para 
o início de tarde deste pri-
meiro dia o maior 0 do 8. E a 
coisa não se inicia nada mei-
ga. Com o sol a pique, a su-
bida, curta mas íngreme, até 
ao farol, não é nada mole. 
Ao chegar somos, contudo, 
brindados com fantásticas 
vistas sobre o bairro dos 
pescadores, com as úni-
cas casas da ilha, a praia, 
apinhada, e os socalcos do 
campismo. Aqui, aproveita-
mos para observar as curio-
sas formações geológicas 

que, apesar dos dejetos dos 
milhares de gaivotas que 
aqui habitam, dão origem 
à única EarthCache da ilha: 
Pretty in Pink DP/EC 59 
(GC2XP0Y) do danieloliveira. 

Seguindo, encontrámos o 
farol que, por vezes, o res-
ponsável deixa visitar. Não 
tivemos sorte, pois não en-
contrámos ninguém. 

Continuando o percurso, de-
parámo-nos com outro dos 
ex-libris da ilha, o Forte de 
S. João Baptista (GC1EDEV, 
do PLNauta). Dali de cima, 
a construção, no meio da 
água, parece impossível. 
Descemos, mais de 300 de-
graus, e visitámos a fortale-
za. Ainda quis um café, mas 
a falta de eletricidade, que 
só seria disponibilizada às 
19h, levou-me a optar pela 
cerveja. 

Era, então, hora de subir os 
degraus e, por esta altura, 
já eu tinha rogado múltiplas 

pragas a mim próprio. A ca-
che devia ter sido procurada 
na subida, e nunca na des-
cida, para aproveitar e des-
cansar. 

Nesta altura, nova pausa 
na beleza natural para falar 
de mais um dos problemas 
da ilha: as pragas – ratos, 
gaivotas e cagarras. Na Re-
serva Natural, não há con-
correntes para estas três 
espécies, e uma série de 
decisões questionáveis to-
madas há algumas décadas 
atrás levaram a esta dramá-
tica situação. Se as cagar-
ras e as gaivotas não estão 
a ser controladas, os ratos 
são alvo de campanhas sa-
zonais, pelo que é frequente 
cruzarmo-nos com ratoei-
ras e até mesmo veneno, 
sobretudo nas zonas em 
que os turistas pernoitam e 
na praia. Ali, na subida, um 
rato envenenado conferia 
um aspeto depreciativo à 
paisagem.



GEO
MAG.

10

OUTUBRO 2013 - EDIÇÃO 5

Seguiu-se uma curta ca-
minhada até à Ponta de 
França. À direita de quem 
caminha, próximas de nós, 
conseguimos vislumbrar 
as Estelas, pequenas ilhas 
selvagens do arquipélago. 
Mas a grande surpresa está 
mesmo reservada para a 
ponta de França, onde dili-
gentemente a Lusitana Pai-
xão escondeu uma cache 
(GC1EZMV) que serve dois 
propósitos: levar os geoca-
chers a conhecer este local 
de rara beleza e, em simul-
tâneo, homenagear o Cabo 
Avelar Pessoa, a tal embar-
cação onde, horas antes, 
dezenas de pessoas enjoa-
ram. Ainda bem que, esta 
noite, durmo aqui, pensei.

De regresso, com a vista 
cheia de um azul límpido 
e da paz da ilha, fomos à 
praia. Por esta altura, já 
poucas pessoas por lá an-
davam. Melhor assim.

As águas, particularmente 
agradáveis nesse dia, foram 
uma surpresa maravilhosa, 
e foi com umas braçadas 
que fechamos o expediente. 

Ainda antes de jantar, um 
pouco às apalpadelas, ci-
randámos pelo bairro dos 
pescadores, que agora ser-
ve sobretudo como alber-
gue aos que ali trabalham e 
a uns quantos turistas que 
lá pernoitam, e demos de 
caras com a última cache 
do dia: Reserva Natural da 
Berlenga (GC29PD9, Team 
GeocacherZONE). 

Mais tarde, ao jantar, as 
camisolas do Geopt denun-
ciaram-nos, e fomos abor-
dados por uma geocacher 
penicheira que trabalhava 
no restaurante da ilha. Se-
gundo ela, uma das caches 

que estava na lista para o 
dia seguinte (GC4GDHR, by 
Team GeocacherZONE) es-
taria desaparecida, o que 
nos levou a nem tentar uma 
das caches mais distintas, 
pelo acesso difícil. Em con-
trapartida, foi-nos dito que 
uma cache estaria inativa, 
junto ao farol, e que por isso 
não aparecia na query. Tal-
vez amanhã lá vá.

Deitámo-nos cedo, com as 
galinhas, que a noite fria 
a isso convidava, não sem 
antes olhar o céu estrela-
do e descobrir um grasnar 
bastante distinto. Se de dia 
a banda-sonora era conhe-
cida, sobejamente – as gai-
votas – de noite a música 
era outra. Serão as gaivotas 
a acasalar? Pensei. Desco-
briria no dia seguinte, pelas 
palavras de um sábio guia, 
que se tratavam das fami-
geradas cagarras. Que belo 
grasnar!

Com a primeira luz do dia a 
entrar pela tenda, era hora 
de ir ver o sol erguer-se de 
lá do topo da ilha. 

Vesti-me, ainda ao som 
das cagarras mais retar-
datárias que, por esta hora 
passavam o turno às gaivo-
tas mais madrugadoras, e 
lá subi a pequena encosta. 
Por entre a neblina, vi o sol 
erguer-se, espreitei o forte, 
que com este ambiente se 
erguia ainda mais mágico, e 
fui verificar o que me disse-
ra a geocacher na véspera. 
A cache sempre estaria lá 
(GC30184). Só mais tarde, 
já no continente, reparei 
que estaria arquivada e, 
portanto, se trata de geolit-
ter. Fica aqui o repto a que 
quem se deslocar à Berlen-
ga de lá retire o lixo. 

Desci e fui ter com a GS, 
por esta altura também ela 
acordada. Os planos para o 
dia incluíam praia logo pela 
manhã, mas o sol teimava 
em não furar a neblina, o 
que levou a que fôssemos, 
primeiro, visitar as grutas 
de barco.

Um passeio agradável, por 
águas límpidas e cristalinas, 
e por entre formações ro-
chosas sui generis, como a 
Rocha do Elefante e os Fu-
rados. Maravilhoso e reco-
mendável, com a “cereja no 
topo do bolo” de se visitar o 
forte por fora, por baixo, por 
água!

Regressados ao bairro, es-
tendemos a toalha e lá ficá-
mos, a bronzear. Por entre 
um e outro mergulho acabei 
por nadar até mais uma ca-
che (GC4GDJ6), à qual acedi 
por mera sorte. Recorda-
va-me do mapa e, mesmo 
com o GPSr em terra, decidi 
nadar até ao local provável. 
Apareceu facilmente, como 
se nunca tivesse abando-
nado o aparelho. Ainda que 
próxima da praia, ter que 
nadar até esta cache faz 
dela, uma das mais espe-
ciais da ilha. 

Após o piquenique, fomos 
percorrer o “0” pequeno 
do 8, mais selvagem que o 
percurso maior, e durante 
o qual pudemos encontrar 
mais duas caches, uma 
(GCKGCX) com vista para 
o Cerro da Velha, pequena 
ilha a oriente da Berlenga, e 
outra (GC4E7XM) com vista, 
lá ao longe, para os Fari-
lhões. 

Esta parte do percurso, que 
leva menos de uma hora, 
é também aquela em que 
podemos ver mais aves 

mortas. Algumas serão, 
certamente, cadáveres de 
animais vencidos pelo tem-
po, mas outros, não o duvi-
do, são vítimas de envene-
namento acidental.

Na viagem de regresso, 
após um gelado, imensa-
mente mais tranquila que a 
de ida, pensei numa cache 
que, com pena, não visitei, 
e que será a “jóia da coroa” 
das Berlengas: o Vapor do 
Trigo (GC1F4FN). Esta multi, 
com o ponto final em terra 
firme, requer, no ponto ini-
cial, um mergulho que não 
pude realizar por falta de 
tempo, ainda que o contai-
ner final esteja já ali.

Regressámos a Peniche, 
com a sensação de que toda 
aquela beleza natural, ainda 
que subaproveitada, enche 
as medias a qualquer um. E 
enche! Em Peniche, só pen-
sava em voltar, rapidamen-
te, à ilha! Haverá, contudo, 
forma de tornar a ilha mais 
atrativa para os turistas, 
preservando o seu estado 
“selvagem”. Fica o apelo às 
entidades responsáveis.

Visitem. Com tempo, com 
calma. Pernoitem: a Via 
Láctea, a reduzida quanti-
dade de pessoas, o grasnar 
das cagarras e o frio da so-
lidão merecem a pernoita. 
Usem e abusem da máqui-
na fotográfica, dos cheiros, 
das vistas. Deixem-se en-
joar no Cabo Avelar Pessoa, 
vejam os ratos, falem mal 
do lixo, mas vão! As Berlen-
gas merecem!

João Malheiro

- pintelho

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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Perante uma actividade 
tão variada como o Geo-
caching, cada um de nós 
procura a sua forma pró-
pria e individual de fazer 
geocaching. Há quem pre-
fira caminhadas longas, há 
quem goste de containers 
elaborados; quem deteste 
enigmas e quem goste dos 
powertrails; há quem corra 
atrás dos números e quem 
procure encontrar todas as 
geocaches pioneiras ain-
da existentes no país. Cada 
um procura o seu tipo de 
geocaching, mais tarde ou 
mais cedo. Como tal, exis-
tem geocachers que prefe-
rem o espaço urbano para a 
prática do seu geocaching, 
enquanto para outros geo-
caching é necessariamente 
sinónimo de natureza. Está 
lançado o desafio para mais 
um Frente-a- Frente, que 
nesta edição confronta o 
geocaching urbano com o 
geocaching natura. 

A primeira dificuldade na 
elaboração deste Frente-a-
Frente, ocorreu na definição 
do que seria um geocacher 
urbano e um geocacher 
natura. Conscientes da im-
possibilidade de encontrar 
alguém que praticasse ex-
clusivamente a actividade 
apenas num destes am-
bientes, desde cedo procu-
rámos encontrar, para cada 
um dos lados, geocachers 
que personificassem o mais 
próximo possível estes es-
tereótipos.

Assim, de um lado, temos 
Carlos Araújo, conheci-
do pela comunidade como 
cara44, geocacher desde 
Setembro 2008, com mais 
de 3000 founds no seu 
perfil, a sua grande maio-
ria em Lisboa e arredores, 
sendo também muito activo 
na Covilhã. Com quase 100 
FTF’s contabilizados, privi-
legia no seu geocaching o 

espaço urbano, participando 
regularmente em eventos 
na Capital. 

Frente a Frente, João Mar-
tins, mais conhecido como 
joom nos seus logs e en-
tre a comunidade nacional 
de geocaching. Registado 
desde Novembro de 2009, 
com mais de 3700 caches 
encontradas, embora conte 
com muitas caches urbanas 
no seu perfil, rapidamente o 
seu nick é identificado por 
quem visita o fórum Geopt, 
reconhecendo-o como um 
defensor das caches isola-
das na natureza, que obri-
gam a grandes mas recom-
pensadoras caminhadas 
para as encontrar.

Descubra, neste frente a 
frente, que afinal existem 
mais semelhanças do que 
diferenças entre o geoca-
cher urbano e o geocacher 
natura. Qual deles conside-
ra que o aumento das geo-

caches urbanas veio tornar 
o geocaching urbano menos 
interessante? Como é o dia 
perfeito de geocaching para 
cada um? Todas as respos-
tas, já a seguir, Frente-a-
Frente!

1. Um de vocês, é um geo-
cacher mais urbano, en-
quanto o outro procura 
principalmente um geoca-
ching mais natura. Perante 
esta diferença coloca-se 
a pergunta: Por que razão 
a vossa forma de praticar 
geocaching priveligia cada 
um destes espaços, respec-
tivamente?

Carlos: O facto de privilegiar 
o geocaching urbano tem 
muito a ver com a falta de 
disponibilidade por motivos 
profissionais e, nos primei-
ros tempos, pelo facto de a 
minha filha praticar ginás-
tica e a família a acompa-
nhar para as suas provas 
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ou apresentações. Mesmo 
quando existiam saídas para 
fora de Lisboa o tempo para 
procurar caches era pouco e 
normalmente limitava-me 
às que se encontravam nas 
imediações dos espaços 
onde decorriam as provas.

Nos últimos dois anos con-
tinuo a privilegiar o geoca-
ching urbano mas tenho au-
mentado significativamente 
o número de caches não 
urbanas, que aproveito para 
procurar, normalmente, em 
grupo.

João: Procuro no geocaching 
essencialmente a verten-
te de natureza pela simples 
razão que os locais a visitar 
são mais interessantes. Isto 
não quer dizer que por ve-
zes não vá procurar caches 
urbanas mas o que me puxa 
mesmo são as caches em 
locais daqueles de encher o 
olho e a alma. E esses locais 
estão normalmente asso-

ciados a espaços naturais e 
com pouca influência do ho-
mem.

2. Consideras que o número 
de geocaches urbanas au-
mentou devido a uma me-
nor disponibilidade de luga-
res novos na natureza por 
descobrir?

Carlos: Na minha opinião 
não é esse o motivo que tem 
conduzido ao aumento do 
número de geocaches urba-
nas, mas sim o aparecimen-
to de novos geocachers, que 
têm vindo a ocupar indiscri-
minadamente o espaço livre, 
tenha ele ou não, algum in-
teresse.

A natureza ainda nos pro-
porciona muitos locais fan-
tásticos por descobrir e que 
garantidamente, mais cedo 
ou mais tarde, irão ser dados 
a conhecer através da colo-
cação de caches.

 

João: Não, não considero, e 
porque ainda há lugares na 
natureza ainda por descobrir 
para depois serem dados a 
conhecer através do geo-
caching. O número de geo-
caches urbanas aumentou 
principalmente, e na minha 
opinião, ao aumento da fa-
cilidade de ter um aparelho 
que leia os sinais do GPS. 
O aparecimento de smart-
phones com essa capacida-
de fez com que um número 
cada vez maior de pessoas 
tivessem acesso a ferra-
mentas de geolocalização, 
ao geocaching pelo aumento 
da divulgação, e como a nos-
sa população está essen-
cialmente distribuída pelos 
centros urbanos são nessas 
zonas que as caches apare-
cem. 

3. O aumento de geocaches 
urbanas veio tornar o geo-
caching urbano menos inte-
ressante?

Carlos: Acredito que sim. 
As caches vão aparecendo 
como cogumelos e em locais 
sem qualquer interesse e 
com listings que nada dizem. 
Como se costuma dizer - É 
mais uma, são caches que 
unicamente contam para os 
números.

João: Não. O geocaching 
urbano continua a ser in-
teressante mas cada vez 
mais é preciso ser selectivo 
e ter um filtro. Ultimamente 
quando vou na estrada, vou 
vendo as caches que há: uma 
na rotunda, uma mesmo na 
beira da estradas, mais uma 
ali na árvore e fico a pensar 
qual será o interesse e já não 
paro. Se calhar até têm uma 
página interessante e cheia 
de história. Infelizmente 
quando vou ver, a posterio-
ri, era mesmo uma cache 
desenxabida, daquelas cujo 
sentimento que chega de-
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pois de ser encontrada é: 
incha, mais uma!

Infelizmente esta realida-
de está a chegar às caches 
naturas, com carreirinhos 
de caches, sem quase nada 
que as diferencia, separa-
das por poucas centenas 
de metros e que quase, 
quase, vai contra o espírito 
do CITO.

4. Quando fazes geoca-
ching, pratica-lo aliado a 
outros hobbies ou é uma 
actividade independente 
das outras?

Carlos: Dentro da disponi-
bilidade tenho mais dois, 
um é a filatelia e o outro 
a fotografia e este é efe-
tivamente um hobbie que 
associo sempre ao geoca-
ching. Desde que pratico 
geocaching que os meus 
arquivos fotográficos cres-
ceram desmesuradamen-
te.

João: Actualmente é uma 
actividade independente 
das outras, mas geralmen-
te está associada à foto-
grafia, ao montanhismo e 
ao salutar convívio.

5. Como fazes o planea-
mento de um dia de cacha-
da?

Carlos: Normalmente es-
colho uma área da cidade, 
traço a rota e sempre que 
possível privilegio a cami-
nhada, escolhendo um lo-
cal para estacionar o carro 
e dai partir para a procura 
das caches dentro de de-
terminado raio.

João: Depende da cachada. 
Se tem um prato principal, 
como uma cache como 
objectivo, vejo as caches 
que há em volta, ou no ca-
minho, e essas entram na 
lista. Se estou num local e 
que por acaso tenho tem-
po livre vou às caches por 
impulso.

Tenho sempre uma lista 
das caches, das zonas por 
onde ando, carregadas no 
telefone, vindas do GSAK, 
e assim posso cobrir todas 
as situações.

Usualmente procuro as ca-
ches que me interessam, 
ou chamam a atenção, e 
recolho informações so-
bre elas. Sejam caches de 
natureza, caches mistério 
(que implicam que as resol-
va antes de as encontrar) 
ou earthcaches (nas quais 
sempre se aprende algo e 
geralmente estão em lo-
cais interessantes).

6. Como é para ti um dia 
perfeito de geocaching? 
Como é para ti um dia per-
feito de geocaching?

Carlos: O dia perfeito de 
geocaching, para mim, não 
se mede pelo número de 
caches encontradas mas 
sim pelos locais que me 
foram dados a conhecer e 

pelos desafios que me fo-
ram colocados. 

João: Ir a um local, daque-
les que se só vai uma vez 
na vida, com amigos (“ar-
ranjados” neste mundo 
do geocaching), encontrar 
uma cache (até pode ser 
um rolo de 35mm) e per-
ceber perfeitamente, dada 
a beleza da zona, porque é 
que a cache foi lá colocada.

7. Qual foi, na tua opinião, 
a melhor cache que já en-
contraste?

Carlos: Nesta matéria não 
vou limitar-me a referir 
uma cache mas, das ca-
ches que descobri até hoje, 
vou referir alguns colegas 
geocachers que merecem 
o meu reconhecimento 
pelo empenho, dedicação 
e imaginação que colocam 
neste jogo e que nos pro-
porcionam excelentes mo-
mentos de geocaching. São 
eles, sem qualquer hierar-
quização os WIMM Team, 
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jccms, btt, Sphinx_n_So-
phie e GPN.

João: É muito complicado 
eleger a melhor cache que 
já encontrei. Há no entan-
to algumas que me foram 
marcando de uma forma 
ou de outra. Por exemplo, 
e nos últimos tempos e por 
diversas razões: 

 • Montanhas Nebulosas, 
pelo desafio da grande 
caminhada.

 • Ponte das Minas, pela 
descoberta por acaso 
desta ponte.

 • 3000 caches encontra-
das, pelo simbolismo 
da marca, do local, mas 
mais que tudo pelo dia 
muito bem passado.

 • Master of Mystery #17 
- LUXEMBOURG, por 
ter participado activa-
mente na resolução do 
enigma para o FTF.

 • Zwerge 3 / Dwarfs 3, 
pela história do local 
e pela aventura que é 

andar por ali.

 • Noiva, pelo desafio 
de lá voltar passados 
estes anos todos.

8. Para ti, como seria a 
geocache perfeita?

Carlos: O tipo não é fun-
damental mas tem, obri-
gatoriamente, de ter uma 
listing bem construída, ser 
colocada num local com 
interesse e com um contai-
ner que se adeque o mais 
possível ao tema e se in-
tegre o melhor possível ao 
meio.

João: A cache que ao ser 
encontrada traz mais que 
um sorriso no mapa e no 
rosto. Aquela que mostra 
um local fantástico ou en-
tão que tenha uma boa his-
tória (num mistério, numa 
letterbox ou numa multi) 
para compensar. Uma boa 
engenhoca, por si, não é a 
geocache perfeita. 

9. Muitos quilómetros por 
uma cache ou muitas ca-
ches por quilómetro?

Carlos: Contrariando um 
pouco o tipo de geoca-
ching praticado e indo ao 
encontro do que disse an-
teriormente dou privilégio 
a muitos quilómetros e 
poucas caches. Numa altu-
ra em que me encontrava 
de férias no Paul-Covilhã, 
saí de casa com a família 
e percorri cerca de 80 Km 
para ir encontrar uma ca-
che. Quando vi a listing da 
cache achei o local mag-
nífico e estava numa zona 
por onde nunca tinha pas-
sado. É óbvio que aprovei-
tei, para além de ter logado 
a cache aproveitámos para 
conhecer um pouco melhor 
a zona

João: Muitos quilómetros 
por uma cache, mas geral-

mente aparecem sempre 
umas a caminho.

10. Qual é o teu próximo 
grande objectivo, no que 
respeita ao geocaching?

Carlos: Em primeiro lugar, 
continuar a aproveitar da 
melhor forma possível as 
mais-valias fornecidas por 
esta excelente atividade e 
depois concluir o projeto de 
criação de uma letterbox 
subordinada a um tema, 
que neste momento não 
vou revelar mas que tem 
muito a ver com o nosso 
país.

João: Pois não sei. Não 
penso muito nisso. Se ca-
lhar acabar, finalmente, 
uma cache que ando a criar 
há já alguns meses.

Bruno Gomes

- Team Marretas
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DE BTT PELOS CAMINHOS 
DE SANTIAGO

Por Leonel Baptista
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No dia em que um geoca-

cher foi também peregri-

no...

A minha última aventura 
foi ser “bicigrino” nos ca-
minhos Portugueses de 
Santiago. Comecei no Por-
to e fiz cerca de 260 Km 
até Santiago de Compos-
tela em 4 dias. Bicigrino é 
a identificação que se dá 
a um peregrino que faz os 
caminhos de bicicleta. 

Claro que como geocacher 
ao preparar a viagem, tive 
o cuidado de colocar algu-
mas caches no GPS que se 
encontravam no caminho. 
Coloquei só caches tra-
dicionais, porque sabia à 
partida que não teria mui-
to tempo para fazer multis 
ou letterboxes e mesmo 
assim não tive tempo para 
fazer muitas, ou porque ao 
passar pelas caches não 
queria parar e fazer parar 
os meus companheiros de 
viagem, porque isso fazia-
nos perder o ritmo e para 
quem tem que pedalar 
cerca de 60 Km por dia em 
montes e vales e com car-
ga extra nos alforges, não 
é fácil de retomar o ritmo. 
Ou então porque as caches 
estavam, um pouco des-
viadas do caminho e até a 
falta de pilhas a dada altura 
me fez passar por algumas 
sem saber. 

No entanto de todas as 
que fiz gostei e recomendo. 
Uma ou outra pelo contai-
ner, mas as restantes so-
bretudo pelos locais mag-
níficos onde se encontram. 
Basta ver que o caminho 
atravessa duas regiões lin-
díssimas. O nosso Minho 
verdejante e com todas 
aquelas Igrejas, capelas e 

cruzeiros centenários e a 
Galiza com os seus canas-
tros tão tradicionais e bos-
que de uma beleza incrível.

A primeira cache que en-
contrei, foi a Portas da 
Maia (GC1WM7D ) do team 
emlino, uma cache de que 
gostei sobretudo pela his-
toria daquela infraestrutu-
ra que nos aparece do nada 
e que para além de ser uma 
porta não sabendo a his-
toria da mesma não se dá 
nada por aquilo.  

Logo a seguir e passado 
poucos metros, encontrei 
a Zameiro II - Ponte D’Ave 
(GC1WHKP) do mesmo 
team, está num local bru-
tal. No final de uma ponte 
centenária e com traços 
primitivos da construção 
românica. Nesta cache para 
quem goste de juntar o 
geocaching à fotografia, 
pode obter aqui umas cha-
pas magníficas de todo o 
meio envolvente.

Para encontrar a próxima 
cache percorri alguns qui-
lómetros, passando por al-
gumas incluindo as de São 
Pedro de Rates, normal-
mente onde ficam na pri-
meira noite os peregrinos 
que iniciam o caminho a 
pé a partir do Porto. Nesta 
localidade para além do al-
bergue, existe um Power-
trail com varias caches. 

A terceira cache encon-
trei-a já perto de Barcelos, 
numa altura em que pará-
mos para retemperamos 
forças e abastecer o de-
pósito com umas gulosei-
mas para nos dar energia. 
A cache foi a Capela de 
Santa Cruz das Coutadas 
(GC33FTM) do team  ra-

fapata+patafurdio. Como o 
próprio nome da cache in-
dica, esta mostra-nos uma 
pequena capela com uma 
história curiosa do apareci-
mento de uma cruz no solo. 

Ao entrar em Barcelos sa-
bia da existência de uma 
serie de multis e mistérios, 
mas como não tinha ne-
nhuma no GPS e tínhamos 
parado há pouco tempo, 
não quis procurar a úni-
ca tradicional que tinha 
no GPS. Só paramos para 
umas fotos e continuamos 
caminho logo de seguida. 
No entanto acredito que 
as caches ali existentes 
sejam de qualidade, pe-
las tradições, património e 
pela lindíssima cidade que 
é Barcelos. 

Acabei o dia em Tamel no 
albergue dos peregrinos e 
com uma cache relaciona-
da com o mesmo Albergue 
de Peregrinos Casa da Re-
coleta (GC27BEF) do team 
TEOTONIO + ELSA+HEL-
DER. Mais uma cache num 
local muito bonito e com 
uma envolvência paisagís-
tica tipicamente Minhota. 
Cache com muitos logs 
estrangeiros pelo facto de 
estar ao lado do albergue e 
os caminhos serem percor-
ridos maioritariamente por 
eles. Por incrível que pare-
ça nos 260 km, dos vários 
peregrinos que encontra-
mos e que respeitosamen-
te nos cumprimentamos e 
desejamos “Bueno camiño”, 
só 4 eram Portugueses. 

Deixem-me que vos diga, 
este foi o melhor albergue 
onde pernoitei em todo o 
caminho. Tem umas con-
dições espetaculares que 
mais parece um hotel.  

No segundo dia as coisas 
começaram mal logo pela 
manhã. A Ana (Namora-
da do meu Filho Ricardo, 
companheiros de viagem) 
começou a ressentir-se 
com dores nas pernas dos 
63km do dia anterior e para 
piorar o Ricardo tinha cria-
do uma bolha infetada nas 
virilhas que o impediam de 
se sentar no slim da bicicle-
ta. Os ânimos estavam tão 
em baixo que se começou 
a falar em desistir, a pro-
gressão era penosa para 
eles e lenta para todos, tão 
lenta que os peregrinos a 
pé conseguiam-nos acom-
panhar, até um Irlandês 
maluco, que começou em 
Lisboa e já caminhava há 
45 dias, passou por nós e 
desapareceu. Mas como se 
diz na comunidade dos pe-
regrinos dos caminhos de 
Santiago – “Quando estás 
em baixo o caminho dá-te 
sempre alguma coisa para 
teres força e continuar” – e 
assim aconteceu. Ao che-
garmos a Labruja encon-
tramos um rio de águas 
translucidas que com o 
calor que estava não hesi-
tamos e fomos a banhos. 
Este banho para nós foi a 
oferta que o caminho nos 
deu. Ganhámos vida, for-
ça e ânimo para continuar. 
Sentíamos o mundo aos 
nossos pés (eu pessoal-
mente, só senti os pedais 
da bicicleta).

A seguir veio a tão temida 
subida da Labruja, com um 
desnível brutal que só a en-
treajuda nos fez vencer tal 
dificuldade. Exaustos, che-
gámos a Ponte de Lima e o 
cansaço era tanto que nem 
me apeteceu ir procurar 
caches enquanto fazíamos 
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uma pausa para comer. No 
entanto fiquei com pena de 
não fazer pelo menos a A 
PRINCESA DO LIMA (GC1C-
6VM) do team eterlusitano.

Com isto tudo passamos 
Rubiães onde se encontra 
outro albergue e a tenta-
ção foi grande de ali ficar-
mos, mas tínhamos que 
continuar até Valença para 
atingir o nosso objetivo do 
dia. Foram os 20 kms mais 
penosos do caminho.

Com um dia tão cheio de 
paradoxos, emoções e di-
ficuldades, acabei por não 
procurar nenhuma cache 
neste dia, no entanto foi 
um dos melhores dias que 
passei no caminho. As pai-
sagens brutais e o senti-
mento de ter conseguido 
ultrapassar as dificuldades, 
a cumplicidade do gru-
po, encheram-me a alma, 
mesmo sem ter feito umas 
caixinhas. 

O terceiro dia, foi o dia de 
entrar na Galiza. Na Galiza 
não há tanta intensidade 
de caches como do lado 
Português. Os Galegos 

ainda não descobriram o 
prazer do geocaching. Por 
isso não tinha muitas pelo 
caminho e tentei ainda as-
sim fazer algumas. A única 
que fiz neste dia foi já no 
fim, em Pontevedra, mes-
mo ao lado do albergue. 
Uma cache desinteres-
sante PONTEVEDRA con 
el MEGA 2013 LA PINEDA  
(GC4D2KD) do team al-
maran, acredito que tenha 
sido ali colocada só mesmo 
por causa de um evento.

No último dia, estávamos 
todos entusiasmados. Se 
tínhamos chegado até ali, 
não era agora sessenta e 
tal quilómetros que nos 
iam fazer desistir. 

Em Pontevedra existem 
uma serie de caches maio-
ritariamente urbanas e que 
acredito serem de quali-
dade dado que a cidade 
é muito bonita e tem um 
património riquíssimo. Mas 
como o albergue estava 
afastado do centro da cida-
de quando iniciamos a últi-
ma etapa não tive coragem 
de pedir aos meus compa-

nheiros logo pela manhã 
para esperarem que eu 
procurasse por ali umas 
caches e assim com muita 
pena minha deixei por fazer 
todas aquelas caches. 

No entanto e até Santiago, 
ainda consegui fazer mais 
uma, perto de Caldas de 
Reis, IMOS LAVAR? FON-
TE DE TIVO (GC47F4X) do 
team bajamundos (agora 
para meter um bocadinho 
de veneno) a cache encon-
tra-se perto de um cruzeiro 
e de um fontanário muito 
engraçados, com uma dica 
curiosa “en el muro”. 

A chegada a Santiago de 
Compostela, foi uma emo-
ção enorme, o sentimento 
de conquista, da superação 
das dificuldades, o descar-
regar da adrenalina depois 
de uma aventura tão inten-
sa, faz com que as emo-
ções fiquem ao rubro. Quis 
que este momento tam-
bém ficasse eternamente 
gravado na minha parte 
geocachiana e depois de 
arranjarmos um albergue 
para pernoitar, de uma bela 

jantarada para comemorar, 
fui à procura de umas ca-
ches com a Ana, o Ricardo 
e o Carlos (Pai da Ana e o 
outro companheiro de via-
gem).

Como o cansaço era muito 
acabei por encontrar ape-
nas duas caches para a 
imortalização do momento. 
A Broma picheleira e algo 
mais (GC1R6AT) do team 
O Golpe, uma cache com 
um container engraçado 
e inserido no meio envol-
vente de uma forma brutal. 
Foi a melhor que fiz e para 
ter um smile na praça em-
blemática de Obradoiro, fiz 
uma earthcache Catedral 
de Santiago (GC475QD) do 
team almaran, uma cache 
que nos faz observar as 
partes mais importantes 
da praça e respetiva cate-
dral. Assim acabei a minha 
peregrinação com uma ca-
che que para mim já mais a 
esquecerei.  

Leonel Baptista

- GeoLeo
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Ponto Zero - Coluna do Revisor

PRAZOS E LIMITES DE TEMPO
Existem vários prazos que 
o geocacher deve ter noção 
ao longo da vida de uma 
cache, desde o início do seu 
desenvolvimento até que, 
depois de arquivada, não 
poderá mais voltar a ser 
activada.

Tudo começa com o desen-
volvimento do projecto.

Quando o geocacher come-
ça a trabalhar na página da 
sua cache, um dos passos 
que deve tomar é o de co-
locar uma Reviewer Note 

com a sua previsão para 
ter o projecto terminado e 
pronto a ser enviado para 
revisão.

No caso de a conclusão do 
projecto depender de um 
acontecimento que o geo-
cacher não consiga prever 
ou controlar (por exemplo 
a abertura de um jardim ao 
público) nada como indicar 
isso mesmo.

Ao fazê-lo, o geocacher 
está a avisar o revisor que, 
caso surja ali outro projec-

to mais recente, o seu está 
em desenvolvimento e que 
está prevista aquela janela 
temporal para ser concluí-
do.

Claro que, como em tudo, 
há que usar bom senso. Se 
o geocacher define um pe-
ríodo de tempo alargado e 
na mesma nota não dá uma 
razão plausível para esse 
tempo e depois a página 
fica sem desenvolvimento, 
é possível que o revisor não 
considere esse prazo (por 

ex:  Daqui por 4 meses irei 
deixar uma micro ali no rail 
da estrada).

Depois de a cache ser acti-
vada é a vez de os revisores 
entrarem em campo.

Entre 3 a 7 dias os reviso-
res farão os possíveis para 
dar início ao processo de 
revisão da cache. De nada 
serve andar a colocar notas 
na página da cache a per-
guntar se falta muito ou se 
falta pouco. As caches es-
tão listadas numa determi-
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Ponto Zero - Coluna do Revisor

PRAZOS E LIMITES DE TEMPO
nada ordem e essa ordem 
é seguida pelo revisor que 
estiver disponível sem que 
nenhuma cache passe à 
frente de outra. 

Por vezes os revisores não 
têm disponibilidade para 
cumprir esse prazo devido 
às mais variadas razões, 
sejam pessoais, profissio-
nais ou porque simples-
mente há demasiadas 
caches para rever, não é o 
fim do mundo nem uma 
conspiração maligna contra 

ninguém. Há que respeitar 
o trabalho que é voluntário 
e aguardar calmamente por 
uma Reviewer Note.

O processo de revisão pode 
prolongar-se pelo tempo 
que for necessário até o 
revisor estar esclarecido de 
que a cache está de acordo 
com as guidelines e pode 
ser publicada. 

Por vezes pode acontecer 
que, durante o processo de 
revisão, o revisor demora a 
voltar a responder. Nesse 

caso há que averiguar algu-
mas situações:

- que a página está activa. 
Os revisores podem não 
receber notificações de ca-
ches inactivas.

- que colocou uma Revie-
wer Note nova. Os revi-
sores não recebem notifi-
cações de notas editadas, 
apenas de novas.

Se estes dois pontos es-
tiverem em ordem e os 
dias continuarem a passar, 
pode enviar um mail direc-
tamente ao revisor através 
do seu perfil mencionando 
o GC Code da cache. Por 
vezes pode acontecer que 
tenha falhado uma noti-
ficação ou que um mail 
tenha sido apagado sem 
querer. Mais uma vez, não 
é o fim do mundo nem uma 
conspiração maligna, o re-
visor também pode ter ido 
passar um fim-de-semana 
romântico a uma ilha de-
serta ou estar a ajudar nas 
obras da casa da avó. Por 
regra nenhum mail fica por 
responder. Se demora mais 
ou menos tempo depende 
sempre da disponibilidade.

Uma vez publicada é ex-
pectável que uma cache se 
mantenha activa durante 
um período mínimo de 3 
meses. Antes de passar 
esse tempo o owner será 
chamado à atenção para 
isso se tentar arquivar a ca-
che e se acabar por o fazer 
terá mais dificuldades em 
ter uma cache nova publi-
cada.

Durante a vida de uma ca-
che é normal que haja si-
tuações que levem a uma 
necessidade de manuten-
ção. O owner tem que ga-
rantir essa manutenção, 
normalmente num pra-
zo de até 4 semanas. Se 
o problema for grave e a 
cache estiver indisponível 
para visitas esta deve ser 
desactivada. 

Se uma cache estiver de-
sactivada durante muito 
tempo (geralmente mais de 
3 meses) sem que haja uma 
actualização regular (men-
sal) do seu estado, nem que 
seja para confirmar que a 
situação se mantém, esta 
pode ser detectada pelos 
revisores que irão notificar 
o owner para que, no prazo 
de 30 dias, resolva o pro-
blema, faça um ponto de 
situação relativamente ao 
estado da cache ou apre-
sente uma previsão para 
quando esta possa ser no-
vamente reactivada.

Se no final desses 30 dias 
o owner não responder, a 
cache é arquivada por falta 
de manutenção atempada.

Quando passam 3 meses 
do arquivamento de uma 
cache, normalmente esta 
não poderá mais ser de-
sarquivada e termina assim 
definitivamente o seu ciclo 
de vida.

Filipe Nobre

- MightyReek / MightyREV
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Entrevista de Carreira

Flora Cardoso
Com quase 4000 founds, é dificil não ter ouvido ainda o nick 
dela num log ou forum nacional. Falamos da Lusitana Paixão, 
figura incontornável do geocaching no feminino, que nos vai 
levar numa visita guiada à sua carreia e paixão no Geocaching.
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Lusitana Paixão é um dos 
rostos mais mediáticos do 
panorama Geocaching na-
cional. Apresentadora das 
três edições da Cerimónia 
de Entrega dos Prémios 
GPS, e administradora do 
portal Geopt, Flora Cardoso 
de nome civil, descobriu no 
Geocaching uma das suas 
maiores paixões. Conhece 
Portugal como poucos, e 
apesar de algumas inves-
tidas no estrangeiro, onde 
a travessia do Camiño Del 
Rey foi a sua mais recente 
aventura, é no nosso país 
que ela continua a concen-
trar grande parte da sua 
actividade enquanto Geo-
cacher. Fiquem a conhecê-
-la um pouco melhor nesta 
edição da GeoMagazine.

Gustavo Vidal - Começas-
te a tua carreira de Geoca-
cher numa team de nome 
Patinhos e Princesa. Como 
recordas esses primeiros 
passos no Geocaching?

Flora Cardoso - Apenas 
passaram 6 anos e no en-
tanto parece-me uma épo-
ca muito remota…Guardo 
excelentes memórias dos 
meus primeiros passos 
no Geocaching. O encon-
tro com esta atividade foi 
algo fortuito, e foi uma 
descoberta em ritmo bran-
do, numa época em que a 
oferta de caches ainda era 
relativamente reduzida e 
em que tudo era novidade. 
A equipa era composta por 
dois elementos, investía-
mos muito tempo no traba-
lho de casa e na preparação 

das visitas às caches an-
tes de irmos para o terre-
no. Recordo esses tempos 
como um período de apren-
dizagem, em que meia dú-
zia founds bem-sucedidos 
num só dia eram um record 
pessoal incrível!

G.V. - Entretanto decidiste 
emancipar-te e começar 
uma carreira a solo. O que 
te levou a essa cisão?

F.C. - Após uma ruptura no 
plano pessoal, o Geoca-
ching ficou adormecido por 
uns bons meses. Sempre 
encarei a actividade como 
um jogo de equipa e o Geo-
caching a solo não me fazia 
qualquer sentido. Por outro 
lado nessa altura as priori-
dades eram outras numa 
fase em que a minha vida 
mudou por completo. Foi 

a Teresa (dakidali) que me 
repescou literalmente para 
o Geocaching, foi ela que 
me motivou, entusiasmou 
e que me trouxe de volta ao 
terreno. Devo-lhe um enor-
me agradecimento, por isso 
e por uma amizade que per-
manece até hoje, pautada 
por grandes e inesquecíveis 
momentos.

G.V. - Houve alguma dispu-
ta pela tutela dos founds 
e da conta de Geocaching 
comum?

F.C. - A conta ficou “con-
gelada” por algum tem-
po; acabei por herdá-la de 
forma natural e optei por 
dar-lhe continuidade. Os 
bons momentos devem ser 
recordados e preservados. 
Orgulho-me de todo o meu 
histórico no Geocaching, 
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desde o primeiro dia, e aca-
rinho essas recordações.

G.V. - Desde o início que 
participas em inúmeros 
eventos. Aliás, cumpriste 
agora o teu 100º evento na 
Cerimónia de entrega dos 
Prémios GPS. O convívio e a 
parte social do Geocaching 
são para ti uma vertente 
importante da actividade?

F.C. - Obrigada pelo aponta-
mento da efeméride… con-
fesso que não tinha ideia de 
ter atingido os 100 attend 
em Esposende! O convívio é 
sem sombra de dúvida uma 
das vertentes mais impor-
tantes desta atividade para 
mim. A camaradagem e o 
espírito de partilha que te-
nho vivenciado, não só nos 
Eventos oficiais como tam-
bém nas aventuras entre 
amigos, no terreno, repre-
sentam na minha opinião o 
melhor que possamos reti-
rar do Geocaching.

G.V. - Quais foram para ti os 
Eventos mais memoráveis 
em que participaste?

F.C. - Pergunta difícil… ho-
nestamente sempre dei 
por bem empregue o tem-
po passado nos Eventos 
em que participei. Assim de 
memória, guardo excelen-
tes recordações das várias 
edições do GeoBeiraSerra. 
Era um Evento anual mui-
to completo e didático em 
todas as vertentes, histó-
ria, património, gastrono-
mia, cultura, organizado de 
forma brilhante pela Team 
Fafnir, onde as surpresas e 
encenações nunca se esgo-
tavam ao longo do dia e nos 
deixavam completamente 
boquiabertos. Creio que foi 
um formato pioneiro, bas-
ta recordar que cada edição 

era preparada ao longo de 
um ano inteiro... O “Nem 
que chova” do Touperdido 
foi outro marco inesquecí-
vel, pela tenacidade de um 
grupo a trilhar a Serra d’Aire 
debaixo de uma chuva tor-
rencial, que nos proporcio-
nou momentos hilariantes 
e boa disposição à prova de 
água! O Lisbon Night Geo-
Bike Tour – Geocoinfest 
Edition, foi para mim um 
dos momentos mais boni-
tos e emocionantes do ano 
de 2012 com centenas de 
bicicletas a deslizarem pela 
calçada Lisboeta, o brilho 
e a atmosfera dessa noite 
ficarão gravados em mim 
para sempre! Poderia refe-
rir muitos outros Eventos 
onde as pessoas certas, no 
local adequado e no mo-
mento propício, fizeram a 
magia acontecer. 

G.V. - A maior parte dos 
teus founds foi feita em 
companhia de alguém. En-
caras o Geocaching como 
uma actividade com uma 
forte componente colec-
tiva e social, ou é apenas 
a motivação e o pretexto 
que precisas para saíres de 
casa?

F.C. - Creio que consigo 
contar pelos dedos de uma 
mão os founds que fiz sozi-
nha. A partilha é para mim 
a componente essencial do 
jogo e sinto absoluta ne-
cessidade de compartilhar 
a viagem, a caminhada, a 
busca, a aventura, o sorriso 
de satisfação ou a surpresa 
do momento, com alguém. 
Um pequeno grupo de 4 
ou 5 pessoas motivadas e 
bem-dispostas é normal-
mente, do meu ponto de 
vista, o cenário mais equili-
brado para uma boa jornada 
de Geocaching. 

G.V. - És uma Geocacher 
de cobertura nacional, com 
founds em todos os distri-
tos de Portugal. Sentes-te 
uma profunda conhecedora 
do nosso país, ou sentes 
que ainda há muito para 
descobrir? 

F.C. - Quanto mais conheço 
Portugal, mais me conven-
ço que o nosso país tem 
um potencial gigantesco e 
que o melhor está sempre 
por descobrir. Portugal foi 
uma descoberta algo tardia 
já que vim viver para cá em 
1997, e sinto que o Geoca-
ching tem sido um excelen-

te contributo para a minha 
formação e educação acer-
ca de Portugal, não só do 
ponto de vista dos locais 
visitados mas também e 
sobretudo ao nível da his-
tória, geografia, geologia, 
cultura e tradições regio-
nais. O Geocaching tem sido 
uma fonte de inspiração 
para uma aprendizagem em 
curva francamente ascen-
dente.

G.V. - Há algumas zonas 
do país ou algumas caches 
que estejam na tua lista de 
locais a visitar com maior 
prioridade?

F.C. - Neste momento não 
sinto que tenha prioridades 
absolutas, acho que as me-
lhores descobertas muitas 
vezes acontecem num ce-
nário não planeado, onde 
não criei grandes expectati-
vas e em que o factor sur-
presa é um elemento deter-
minante. Em relação a áreas 
geográficas, o litoral Algar-
vio é certamente a zona do 
país que conheço menos 
bem. Trás-os-Montes e o 
Alto Minho são regiões que 
me aguçam de sobremanei-
ra o apetite e que espero vir 
a conhecer melhor em pró-
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ximas oportunidades. Por 
outro lado, depois de uma 
recente visita à Ilha de São 
Miguel, fiquei com imen-
sa vontade de descobrir as 
restantes ilhas do Arquipé-
lago dos Açores sendo que, 
as Flores e o Pico entraram 
diretamente para a lista dos 
locais a visitar obrigatoria-
mente! Em relação a caches 
a “To-Do list” não pára de 
crescer… digamos que “Na 
Linha do Douro” continua 
a ser um grande objetivo, 
quem sabe para 2014.

G.V. - Quais as zonas de 
Portugal que mais te en-
chem as medidas e que 
mais recomendarias?

F.C. - Portugal é um país 
riquíssimo em panoramas 
de exceção. De norte a sul 
encontramos locais de uma 
beleza ímpar! Do Vale do 
Côa ao Sudoeste Alente-
jano, das Portas de Ródão 
ao Nordeste Transmonta-
no, passando pelas Aldeias 
Históricas, pela Serra da 
Freita ou pelo Alto Douro 
Vinhateiro… estas são ape-
nas algumas das regiões 
que me encheram a alma. 
A Madeira e a Ilha de São 
Miguel proporcionaram-me 
talvez as experiências mais 
completas no que toca ao 
contacto com a natureza.

G.V. - Sentes-te mais uma 
Geocacher da categoria Lo-
cal, Aventura ou Recipien-
te?

F.C. - Todas essas vertentes 
são relevantes e é evidente 
que a cache ideal seria uma 
combinação equilibrada de 
ambos os fatores. O local é 
de longe a vertente que me 
desperta maior interesse e 
tem sido a linha orientado-

ra do Geocaching que gosto 
de praticar. Relativamente 
à vertente aventura, o Geo-
caching tem sido sobretudo 
um pretexto para expe-
riências mais radicais que 
dificilmente arriscaria de 
outra forma: escalada, ra-
pel, queda livre ou trekking, 
sempre enquadrada com 
monitores em quem depo-
sito toda a minha confiança. 
Quanto ao recipiente, tenho 
imenso apreço e admiração 
por Owners que marcam 
realmente a diferença pela 
criatividade, que investem 
tempo e por vezes quantias 
monetárias avultadas para 
nos proporcionar uma ex-
periência diferente, de for-
ma generosa e altruísta.

G.V. - Nos últimos anos 
tens sido um dos rostos 
mais visíveis dos Prémios 
GPS. Pelo terceiro ano 
consecutivo que enfren-
tas juntamente com o João 
Hulkman a plateia na Ceri-
mónia de Entrega dos Pré-
mios GPS. Como é que tem 
sido a experiência?

F.C. - A experiência tem sido 
muito positiva. Os Prémios 

GPS representam um gi-
gantesco trabalho de equi-
pa e é um gozo tremendo 
fazer parte deste projeto. A 
Cerimónia em si acaba por 
ser o momento mais des-
contraído de toda a inicia-
tiva, ver uma plateia cheia 
de gente entusiasmada e 
satisfeita compensa larga-
mente o esforço dos dias 
completamente loucos que 
antecedem o Evento, onde 
trabalhamos literalmente 
a contra-relógio. Acredito 
que o companheirismo, a 
camaradagem e a confiança 
que depositamos uns nos 
outros no seio da equipa 
são os fatores chave para o 
sucesso desta iniciativa.

G.V. - Tu estás numa posi-
ção privilegiadíssima, de 
frente para o público a ver 
olhos nos olhos, em tempo 
real as reacções dos vence-
dores dos prémios. Como 
é que te sentes ao ver as 
suas expressões de surpre-
sa e de entusiasmo?

F.C. - Sinto-me de facto 
uma espectadora numa po-
sição privilegiada, ao lado 
do João que tem sido um 

extraordinário companhei-
ro e um pilar fundamental 
nesta experiência. Vivem-
se momentos muito fortes 
em cima daquele palco, de 
surpresa, de alegria, mas 
também de saudade e nos-
talgia. As emoções estão à 
flor-da-pele durante cer-
ca de três horas, e sentir o 
entusiasmo da plateia e a 
felicidade dos vencedores 
é muito gratificante, são 
momentos de exceção que 
marcam profundamente.

G.V. - Qual é a tua opinião 
acerca da iniciativa e como 
é que tens assistido à sua 
evolução ao longo dos 
anos?

F.C. - Os Prémios GPS são 
acima de tudo uma home-
nagem ao melhor Geoca-
ching em Portugal e uma 
forma de promover a qua-
lidade em todo o território 
nacional. Este aspeto geo-
gráfico parece-me muito 
relevante, creio que um dos 
principais benefícios desta 
iniciativa é dar visibilidade a 
caches de excelência em lo-
cais mais remotos e regiões 
menos visitadas. 
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Penso que as 3 edições ti-
veram características muito 
próprias e acredito que a 
iniciativa Prémios GPS terá 
de evoluir de acordo com 
a realidade dos tempos! 
Os padrões do Geocaching 
mudam a uma velocidade 
alucinante e os Prémios 
GPS, na minha opinião, de-
vem ser contextualizados. 
A primeira edição foi clara-
mente uma retrospetiva de 
10 anos de atividade em 
Portugal, a segunda colo-
cou o foco sobre os distritos 
e este ano foram introduzi-
dos prémios por categoria. 
Acredito que esta iniciativa 
tem margem para se reno-
var e para premiar a dedica-
ção inexcedível dos Owners 
por este país fora, de uma 
forma equilibrada.

G.V. - Como é que vês a iti-
nerância da Cerimónia pe-
los concelhos mais perifé-
ricos de Portugal?

F.C. - Vejo com muito bons 
olhos e creio que este as-
peto será por certo um dos 
fatores chave do sucesso 
da iniciativa. Acredito que 
parte da missão do Geopt 

consiste em dar visibilidade 
a regiões mais periféricas, 
evitando cair no facilitismo 
da proximidade dos gran-
des polos urbanos onde a 
participação massiva seria 
à partida garantida. Na mi-
nha opinião o espírito e a 
identidade da Cerimónia já 
estão intimamente ligados 
ao prazer da viagem e da 
descoberta de concelhos 
mais remotos.

G.V. - Este ano, tiveste pela 
primeira vez uma cache Fi-
nalista nos Prémios GPS. 
Qual foi a sensação? Tinhas 
expectativas de ganhar al-
gum prémio?

F.C. - Fiquei muito feliz por 
ver a Amistad (GC2KHVV) 
na lista das caches nomea-
das, mas honestamente 
nunca imaginei que che-
gasse à posição de finalista. 
Não pratico muito Geoca-
ching no distrito de Lisboa 
e portanto não tinha uma 
noção muito precisa das 
caches com maior poten-
cial. Foi uma surpresa muito 
boa, por se tratar de uma 
cache especial para mim, 
carregada de simbolismo e 

de energia positiva. É uma 
cache dedicada aos amigos 
e não é ao acaso que está 
escondida num cenário de 
grande amplitude, protegi-
da e guiada pela luz de um 
farol. Ver a Amistad subir a 
um patamar de excelência 
foi naturalmente motivo de 
grande orgulho, sem expec-
tativa de qualquer prémio.

G.V. - Ainda continuas a ter 
motivação para esconder 
caches ou agora concen-
tras-te mais na vertente 
buscadora?

F.C. - Sempre me senti mais 
confortável e entusiasmada 
na vertente buscadora, não 
sou uma geocacher espe-
cialmente talentosa ou ins-
pirada na vertente Owner. 
Contudo tenho um apego 
muito grande a todas as ca-
ches que escondi, cada uma 
delas representa um marco 
especial pelo local ou pela 
circunstância em que foi co-
locada. Acredito que possa 
vir a esconder outras no fu-
turo, desde que represente 
algo realmente especial que 
deseje partilhar.

G.V. - Há já alguns anos que 
és administradora do por-
tal Geopt. Como é que tens 
vivido a experiência? 

F.C. - Aceitei o convite para 
integrar a equipa do Geopt 
porque me identifico com o 
projecto e com as pessoas 
envolvidas nesta equipa. 
Não sendo uma cibernauta 
assídua, nem mesmo gran-
de consumidora de tecno-
logia, fazer um dia parte da 
equipa de administração 
de um Portal era a-prio-
ri qualquer coisa a roçar o 
surreal… contudo as cir-
cunstâncias levaram-me a 
trilhar esse caminho e hoje 
julgo que o balanço é fran-
camente positivo. Creio que 
o Geopt se tornou um ponto 
de encontro da comunida-
de, com ferramentas para 
todos os gostos, Geoca-
ching para todos os estilos 
e um espaço de debate e 
lazer para todos os feitios!

Acima de tudo divirto-me 
com esta experiência, en-
caro a minha atividade no 
Geopt como um comple-
mento ao hobby e como um 
espaço de partilha das nos-
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sas melhores experiências 
de Geocaching. De resto, 
não levo o Geopt, nem mes-
mo o Geocaching demasiado 
a sério, para assuntos sérios 
bastam as responsabilida-
des e chatices do quotidiano.

G.V. - Quais têm sido para ti 
os principais desafios neste 
teu cargo?

F.C. - Durante largos meses 
fui apenas mais um membro 
da comunidade Geopt e ten-
to nunca perder de vista os 
motivos que me levavam a 
visitar regularmente o Por-
tal como mera espectadora. 
O Geopt é um espaço vivo, 
dinâmico, proactivo, com 
uma forte componente téc-
nica onde eventualmente o 
IAAN, o Geocaching TOOLS e 
as ferramentas são os atra-
tivos de primeira linha para a 
comunidade.

Pessoalmente valorizo o 
aspeto humano do Geo-
caching e creio que isso se 
reflete na minha participa-
ção no Geopt. Gosto de dar 
voz à comunidade, gosto 
de ver a nossa Home Page 
diariamente renovada com 
notícias, destaques, boas 
caches, boas fotos, grandes 
histórias e relatos empol-
gantes. Pessoas que contri-
buem positivamente para o 
bom Geocaching em Portu-
gal são para mim uma ines-
gotável fonte de inspiração e 
é nessa vertente que invisto 
mais tempo e recursos.

Sinto de resto que todas as 
atividades desenvolvidas 

no Geopt são fruto de um 
grande trabalho de equipa, 
com apostas por vezes ar-
riscadas, mas que nos têm 
devolvido grandes alegrias.

G.V. - Quais são as iniciati-
vas do Geopt que mais va-
lorizas e que trazem maior 
valor acrescentado à comu-
nidade?

F.C. - Os Prémios GPS se-
rão porventura a iniciativa 
com maior projeção, con-
tudo acredito que muitos 
outros projetos promovidos 
pelo Geopt valorizam de so-
bremaneira a atividade. As 
Trackable Races incentivam 
a circulação de Travelbugs e 
Geocoins, a Mini Super Liga 
é um ponto de encontro en-
tre o desporto e o Geoca-
ching, o próprio GeoMaga-
zine é um formato inovador 
e cheio de potencial como 
fonte de informação e tro-
ca de experiências. Acredito 
sobretudo que é na diversi-
dade e no enorme leque de 
ferramentas à disposição 
da comunidade que reside o 
maior valor acrescentado do 
Portal.

G.V. - Como é que tens as-
sistido à massificação do 
Geocaching? Mudou em 
alguma coisa o teu Geoca-
ching?

F.C. - Encaro a massifica-
ção como parte da evolução 
natural da atividade. Trará 
eventualmente algum pre-
juízo, mas também a sua 
quota de benefício. Quando 
tomamos consciência que 

é humanamente impossível 
procurar todas as caches 
que vão atravessando o 
nosso caminho, começamos 
a passar por elas sem qual-
quer ansiedade e redefini-
mos objetivos. Hoje a oferta 
é tão vasta em quantidade 
que as opções se tornam 
inevitáveis, no entanto na 
minha opinião a oferta em 
qualidade também aumen-
tou exponencialmente. Fa-
zer dezenas ou até centenas 
de quilómetros focada numa 
única cache como objetivo 
e sem qualquer paragem já 
é lugar-comum nos últimos 
anos, no entanto recente-
mente tive uma experiência 
invulgar que me mereceu 
alguma reflexão, quando 
dei por mim a ter que optar 
entre uma cache muitís-
simo boa e outra franca-
mente excelente, num raio 
relativamente próximo, mas 
onde constrangimentos de 
tempo não me permitiam 
tentar ambos os founds… aí 
sim senti claramente o des-
pontar de um formigueiro 
na barriga! Acho que o meu 
Geocaching é mais seletivo e 
sobretudo mais ponderado 
do que há um par de anos.

G.V. - Como é que vês o teu 
Geocaching no futuro? Tens 
alguns objectivos traçados 
que queiras alcançar nos 
próximos anos?

F.C. - Não tenho objetivos 
pré-definidos nem faço pla-
nos a médio-longo prazo. 
Não alimento sonhos des-

medidos, nem sou espe-
cialmente ambiciosa no que 
respeita ao Geocaching.

Tenho sim uma vasta lista 
de locais que desejo um dia 
visitar, oxalá consiga encon-
trar algumas caches nesses 
lugares especiais. Quero 
continuar a encarar o Geo-
caching como um pretexto 
para excelentes momentos 
ao ar livre, como um hobby 
saudável, como uma forma 
de partilhar, conviver, diver-
tir-me.

G.V. - Que mensagem ou su-
gestão gostarias de deixar 
para a comunidade?

F.C. - Simplesmente agrade-
cer aos Owners os grandes 
momentos que me propor-
cionaram ao longo destes 
anos, e aos amigos que me 
têm acompanhado nesta 
grande aventura. Obrigada a 
ti, Gustavo, por este bocadi-
nho. É sempre bom conver-
sar contigo mas da próxima 
vez, vou sentar-me na pol-
trona mais confortável e in-
verter os papéis… quem faz 
as perguntas, sou eu! Topas?

G.V. - Quem sabe, um dia. 
Muito obrigado pela tua 
disponibilidade para esta 
entrevista e votos de con-
tinuação de um Geocaching 
de excelência.

Gustavo Vidal

- Prodrive

Pessoalmente valorizo o aspeto humano do Geocaching e 
creio que isso se reflete na minha participação no Geopt. 
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O Contexto histórico...

Na sequência das segundas 
campanhas napoleónicas 
(inicio do século XIX), o du-
que de Wellington em co-
mando das tropas britâni-
cas, organizou em Portugal 
uma estratégia defensiva 
que previa a construção de 
pequenos fortes, reforçan-
do os presentes obstáculos 
naturais. Uma vez unidos 
entre si por estradas mili-
tares e dispostos ao longo 
de duas principais linhas de 
defesa, ligariam o rio Tejo ao 
oceano Atlântico e defende-
riam a península de Lisboa.

Vários milhares de campo-
neses trabalharam em ab-
soluto segredo durante um 
ano, de Outubro de 1809 a 
Outubro de 1810, na cons-
trução destas 152 fortifica-
ções, que, foram equipadas 
com peças de artilharia para 
defesa das vias de acesso à 
Capital.

Pelo bicentenário da sua 
construção, os seis conce-
lhos abrangidos por estas 
duas Linhas encetaram um 
trabalho conjunto de recu-
peração, valorização e di-
vulgação deste património, 
de nome Rota Histórica 

das Linhas de Torres. Esse 
projeto incluiu, na vertente 
do pedestrianismo, o de-
senvolvimento de uma das 
chamadas Grandes Rotas, 
a Grande Rota das Linhas 
de Torres (GR30). Ora, se dá 
para fazer a pé, dá para fa-
zer de Bicicleta! :)

O Btt...

Deixo então três propostas 
de passeios pelas Linhas 
de Torres, paisagens dís-
pares espalhadas por qua-
tro concelhos e diferentes 
graus de dificuldade para 
os que não desejando (para 
já) percorrer a totalidade 

desta Grande Rota fiquem 
com uma boa ideia do que 
podem encontrar quando se 
renderem a este importante 
episódio da nossa História.

Sobral de Monte Agraço e 

Arruda dos Vinhos

Este percurso começa e 
acaba em duas das zonas 
melhor recuperadas a nível 
das Linhas de Torres e de-
senvolve-se de forma linear 
ao longo da 1ª Linha Defen-
siva.

Iniciamos então no Conce-
lho do S.M.A., no topo da 
Serra do Olmeiro, junto do 
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de bicicleta pela Grande 
rota das Linhas de torres 

Por Rui Duarte (RuijsDuarte)

maior de todos Fortes e na 
posição mais importante da 
primeira linha defensiva. O 
Forte de Alqueidão!

Toda esta zona transpira de 
história e de Fortes. Ainda 
antes de iniciamos o pas-
seio propriamente dito po-
demos (devemos) aproveitar 
para fazer uma demorada 
visita em redor (o chama-
do “Circuito do Alqueidão” 
composto pelos Fortes de 
Alqueidão, do Simplício, do 
Machado, Forte Novo e o 
excelente troço da Estrada 
Militar mesmo muito bem 
conservado).

Este é o típico passeio entre 
dois pontos, sendo que os 
dois pontos estão localiza-
dos nas zonas mais altas da 
região. 

Com 442 e 394 metros de 
altitude são os dois pontos 
mais elevados de ambos os 
Concelhos, e o mote para o 
passeio está dado... é des-
cer, descer e depois subir, 
subir, subir e depois subir 
mais um pouco... 

Paisagens a perder de vis-
ta com campos agrícolas de 
permeio! Excelente, portan-
to!

Torres Vedras

Sendo de longe a zona me-
lhor marcada no terreno 
com as indicações da Rota, 
temos à disposição uns im-
pressionantes 90 quilóme-
tros (mais de 110 se contar-
mos com algumas ligações a 
outros concelhos) de trilhos 
sinalizados, em troços li-
neares e circulares! É uma 
zona excelente para se fazer 
de bicicleta já que além de 
ter imensos fortes (alguns 
muito bem recuperados e 
restaurados) tem uma geo-
grafia um pouco mais suave 

à medida que nos aproxima-
mos do Atlântico.

Apresento aqui o troço que 
passa no mais importante 
dos fortes localizados na 
zona e um dos em melhor 
estado de conservação, o 
Forte de São Vicente. 

Um troço que poderia muito 
bem ser chamado de rom-
pe-pernas... É um sem fim 
de sobe e desce e sobe e 
desce nas ligações dos dife-
rentes fortes (cerca de uma 
dúzia deles podem ser visi-
tados neste trajeto).
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É um troço circular que se 
desenrola ao longo do Rio 
Sizando, na direção da foz 
e que tem o regresso a Tor-
res Vedras do lado oposto 
da crista das serras, onde o 
relevo é menos pronuncia-
do. Não obstante, existem 
imensos fortes desse lado 
também. 

Em Mafra...

Dos três troços pertencen-
tes ao Concelho de Mafra 
sugiro o que liga Ribamar à 
Senhora do Ó, escolhemos 
um percurso linear na 2ª Li-
nha Defensiva. 

O percurso tem início num 
local cheio de história, ali se 
ergueu no século XVII o For-

te de Santa Susana (ou de 
São Lourenço) onde atual-
mente está implementado 
o edifício da Guarda-Fiscal 
e o Forte de Ribamar (este 
completamente desapare-
cido), seguindo a linha de 
costa pela crista das arri-
bas até à Praia de Ribeira 
d´Ilhas (aproveitando para 
ver os sempre presentes 
surfistas em toda essa área 
e os novos edifícios cons-
truídos no âmbito da World 
Surf Reserve). 

Cumprindo à risca o que 
será a implementação da 
GR30 na zona, temos umas 
dezenas de degraus para 
vencer com a bicicleta às 
costas até chegarmos ao 

Miradouro da dita praia, lá 
em cima, à beira da EN247, 
seguimos a pseudo ciclovia 
(pintada a verde no pavi-
mento) até avistarmos o 
Forte de Milréus (de Mil Re-
gos ou de S. Pedro) do sécu-
lo XVII, onde (de momento) 
temos de saltar a vedação e 
utilizar um dos diversos tri-
lhos para atingirmos o mes-
mo. Prosseguimos mais 
umas centenas de metros 
junto das arribas e saímos 
novamente na estrada na-
cional, já junto ao Parque de 
Campismo da Ericeira.

O próximo passo será atra-
vessar a localidade, sempre 
com o mar à vista, passando 
pelo Porto de Pesca e pelas 

praias da Vila (Norte, dos 
Pescadores e Sul). No final 
da subida da Praia dos Pes-
cadores, e como estamos a 
falar de fortes, podemos ver 
mais um, o Forte de Nos-
sa Senhora da Natividade, 
construído no reinado de 
Pedro II para defesa do por-
to de pesca e da dita praia. 
É um bonito troço e deverá 
ser feito em modo relax, até 
porque o mais exigente fica 
lá mais para a frente.

Saídos da Ericeira iniciamos 
a aproximação à Foz do Li-
zandro e a mais um bonito 
trilho, aquele que ladeia 
o Rio e que faz a ligação à 
Praia de São Julião. Não 
chegaremos a esta praia 
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pois no início do casario ini-
ciaremos a subida (prova-
velmente a pé) até ao Forte 
com o mesmo nome, São 
Julião.

Integrado nas obras milita-
res da Carvoeira (juntamen-
te com os do Zambujal e o 
da Carvoeira) este Forte ti-
nha como objetivo a defesa 
das praias locais, apoiando 
a frota inglesa e o controlo 
da estrada entre Ericeira e 
Sintra.

Do Forte de São Julião até 
ao final, junto do Forte do 
Zambujal temos uma pai-
sagem mais habitual nesta 
GR... algum mato, campos 
agrícolas e com desníveis a 
condizer.

Ao percorrer o interior do 
Vale do Lizando, ora na 
margem esquerda, ora na 
margem direita do Rio so-
mos agraciados com algo 
totalmente diferente dos 
quilómetros anteriores, 
onde praticamente só se 
ouve o vento nas canas, o 
chilrear da passarada e um 
ocasional motor de tirar 
água para as Hortas.

E acabamos, a chegada ao 
Forte implica vencer mais 
umas escadas mas vale 
a pena visto estarmos na 
presença de uma das mais 
complexas construções da 
2ª Linha, onde se combi-
nam escavações da rocha 
com muralhas em pedra (a 
própria ligação à zona da 
bateria é um túnel escavado 
na rocha).

E o Geocaching...

Estando a rota implementa-
da nos arrabaldes de Lisboa 
não será surpresa a exis-
tência de várias centenas 
de Geocaches que de uma 
forma ou de outra estão ao 
alcance daqueles que per-
corram estes trilhos. Mas, 
já que se tratam das Linhas 
de Torres apontamos os ho-
lofotes geocachianos para 
algumas das que fazem 
parte das 82 (até ao mo-
mento) caches incluídas na 
singela Badge “As Linhas de 
Torres” do Geopt, gerida por 
um conhecido entusiasta do 
tema, o Victor Sérgio (aka 
vsergios). 

Assim, recomendo todas as 
que fazem parte da referida 
lista com especial enfase 
para uma meia dúzia que 
me deram algum gozo en-
contrar:

Para o Sobral/Arruda reco-
mendo, claro, a Linhas de 
Torres - “Forte de Alqueidão 
[S.M.Agraço]” (a 1ª entre 12 
geocaches integrantes do 
projeto “oficial” dedicado às 
Linhas de Torres) e a “Les 
poupées de paille” - http://
coord.info/GC48J2X (esta é 
minha e não me deu assim 
grande luta a encontrar... já 
a que existia no mesmo GZ, 
do touperdido, fez-me arra-
nhar-me todo!).

Para o percurso em Torres 
Vedras, temos uma dúzia 
delas, noutros tantos for-
tes e redutos com desta-
que para as “Linhas de Tor-
res - Forte de São Vicente 
[T Vedras]” - http://coord.
info/GCZ62Y (no mais im-
portante forte do Conce-
lho), “Linhas de Torres e as 
Comunicações [Ponte do 
Rol]” - http://coord.info/GC-
10FGA (do almeidara e com 

uma excelente explicação 
sobre o sistema de comuni-
cação entre fortes) e “Forte 
Outeiro da Prata” - http://
coord.info/GC332WE (por-
que gostei muito desta com 
a “melhor vista sobre o vale 
do Sizandro”).

No Concelho de Mafra cha-
mo a atenção para as “Li-
nhas de Torres Forte do 
Zambujal [Ericeira]” - http://
coord.info/GCPA00 (um for-
te muito bem recuperado e 
com uma vista muito bonita 
para o vale de outro rio, o Li-
zando) e “S. Lourenço Beach 
[Mafra]” - http://coord.info/
GCQ2BN (na melhor praia 
da região!).

E é isto, espero que vos mo-
tive para percorrer, de Bici-
cleta ou a Pé, os cerca de 
236 quilómetros que com-
põem a totalidade desta 
muito, muito interessante 
Grande Rota!

Rui Duarte

- RuijsDuarte
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Quando me levantei esta manhã, pas-
sei pela rotina matinal de sempre – 
chuveiro, pequeno-almoço, ver o Fa-
cebook. Havia as mensagens habituais 
sobre os acontecimentos actuais, vá-
rios memorandos, e pelo menos uma 
imagem de um gato (uma imagem 
de um gato por dia é obrigatória). No 
meio de tudo isto percebi que tinha de 
usar o botão “ver tradução” imensas 
vezes. Ocorreu-me – eu tenho mais 
posts noutros idiomas que eu faço em 
Inglês no meu Mural. O porquê disto? 
Devem ter adivinhado… geocaching. 

Depois de postar a minha conclusão 
no meu mural do Facebook, recebi 
comentários atrás de comentários 
em vários idiomas. Alguns em Ale-
mão, Português, Noruguês, Eslovaco, 
Espanhol e até mesmo um em Latim 
(embora eu saiba que esse post foi fei-
to por alguém que não tenha o Latim 
como sua língua nativa). Isto fez-me 
sorrir. Fez-me reflectir sobre o modo 
como eu vim a conhecer todas essas 
pessoas que eu chamo amigos no Fa-
cebook. 

Através do meu trabalho na sede do 
Geocaching, tive a oportunidade de 

viajar até alguns lugares incríveis para 
participar em Mega-Eventos (incluin-
do Portugal). Estes, são eventos nos 
quais gostaria de participar, indepen-
dentemente do meu trabalho, porque 
cada vez que participo num evento de 
geocaching sou relembrada sobre a 
comunidade maravilhosa que temos. 
Conheço pessoas cujos melhores ami-
gos, e por vezes outros significativos, 
são pessoas que eles conheceram 
através do geocaching. Vi muitas pes-
soas cujas vidas foram verdadeira-
mente enriquecidas, não só pelo jogo, 
mas pelas pessoas que conheceram.

From GeocachinG hQ
with Love

Encontrando a GC10M2H com Aeon (da Alemanha) e bilakmato (da Eslováquia).
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From GeocachinG hQ
with Love

Eu amo este jogo que me deu ligações 
com pessoas interessantes de todo o 
mundo. Numa viagem recente à Eu-
ropa, passei tempo com geocachers 
duma enorme variedade de países por 
motivos de trabalho mas também al-
guns apenas por diversão. Indepen-
dentemente de ser por trabalho ou di-
versão, este geocachers conseguiram 
mostrar-me a beleza dos seus quintais 
e dar-me um vislumbre da vida que este 
hobbie lhes ajudou a criar. Sei que essas 
experiências não me são exclusivas. 

O meu mural do Facebook mostra-me 
fotos e histórias de aventuras que geo-

cachers por todo o mundo têm uns 
com os outros. Um dia é um grupo 
de amigos geocachers a completar El 
Camiñito del Rey em Espanha, outro é 
um grupo que se dirige ao Brasil para 
encontrar a única APE Cache que ain-
da existe, e no dia de um mega evento 
em qualquer lugar do mundo, há uma 
infinidade de fotos de geocachers fe-
lizes a passar tempo juntos. Os rostos 
sorridentes são contagiantes e faz-
me querer planear a minha próxima 
aventura de geocaching. Por isso, 
para todos os meus amigos do Face-
book: Tack, Takk, Danke, Merci, Ďakujem, 

Gracias, Dank, Obrigado and Thank You 
por me deixarem ser parte do vosso 
mundo. 

(P.S.: O meu pseudónimo no Facebook 
é Mia Wallace - https://www.face-
book.com/nnlove e poderão encon-
trar outros amigos de geocaching por 
todo o mundo clicando ‘Gosto’ em ht-
tps://www.facebook.com/geocaching)

Annie Love

- G Love (Lackey)

Tradução por Bruno Gomes (Team 
Marretas)

https://www.facebook.com/nnlove
https://www.facebook.com/nnlove
https://www.facebook.com/geocaching
https://www.facebook.com/geocaching




ROTA DO CARVÃO

Seguindo a Rota Mineira 

do Lena
Por Flora Cardoso (Lusitana Paixão)

 • Total do percurso Pedestre – 12km

 • Total da Ecopista – 7km

 • Duração do Percurso – 6 Horas

 • Tipo de Percurso – Circular

 • Dificuldade – Média

 • Piso – Caminho de pé posto, saibro 
e troços alcatroados
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O percurso pedestre de Pe-
quena Rota PR7 (PMS) Cor-
redoura, situa-se no con-
celho de Porto de Mós, em 
pleno coração do Parque 
Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros (PNSAC), a 
norte da serra dos Candeei-
ros, ao longo de uma antiga 
linha de caminho-de-ferro.

O percurso tem início al-
guns metros após o cam-
po de futebol da Bezerra 
e desenvolve-se, entre a 
povoação da Bezerra e da 
Corredoura, ao longo dos 
trilhos da antiga linha de 
caminho-de-ferro que fa-
zia o transporte de carvão 
das minas da Bezerra para 
Porto de Mós. É um percur-
so bastante diversificado e 
representativo em termos 
de flora e fauna e, particu-
larmente, em termos geo-
morfológicos, pelo relevo e 
pelas paisagens que se po-
dem ir desfrutando ao lon-
go da caminhada. Permite 
conhecer alguns aspetos da 
economia da região, do seu 
desenvolvimento e aprovei-
tamento de recursos, como 
é o caso da exploração da 
Pedreira do Figueiredo.

A primeira metade do per-
curso desenvolve-se ao 
longo da antiga linha fér-
rea, coincidindo em cerca 
de 7km com o troço recen-
temente requalificado pela 
Autarquia de Porto de Mós 
em Ecopista. Neste contex-
to, poderá igualmente ser 
percorrido por bicicletas, 
estando vedado a veículos 
motorizados, com exceção 
de veículos prioritários em 
caso de emergência ou in-
cêndio florestal.

Entre diversos pontos de 
interesse destacam-se as 
magníficas paisagens das 
Serras de Aire e Candeei-
ros, que podem ser obser-
vadas ao longo de toda a 
caminhada. Na Bezerra en-
contramos infraestruturas 
ligadas à antiga exploração 
mineira que foram preser-
vadas; entramos nos túneis 
da Corredoura, passamos 
pelos Moinhos, aconche-
gamos o estômago num pi-
quenique volante no Parque 
de Merendas da Corredoura 
e desfrutamos das vistas 
panorâmicas em diversos 
miradouros.

O pavimento em saibro 
amarelo compactado torna 
a caminhada fácil e agradá-
vel, foi colocada iluminação 
artificial e guardas de pro-
teção de madeira em toda a 
extensão da Ecopista, cujas 
entradas se encontram si-
nalizadas, existindo ainda 
painéis interpretativos em 
todas as áreas de interesse.

Há muito almejado, foi no 
contexto do Evento Percur-
so Pedestre PR7 (PMS) a 
convite do simpático Smir-
Man que em Maio de 2013 
tivemos a sorte de efetuar 
este PR e concretizar assim 
um desejo antigo. O roteiro 
foi adaptado à atividade de 
Geocaching, convertendo a 
segunda parte do percurso 
em trajeto circular por tri-
lhos no sopé da imponente 
Pena Alagada, perfazendo 
cerca de 17km, de modo a 
terminarmos no ponto de 
partida, junto aos automó-
veis.

Pelo caminho tomamos o 
tempo de visitar algumas 
caches, entre as quais al-
gumas particularmente 
emblemáticas da região: 

Quinta do Caramelo e Quin-
ta do Vale dos Corvos (GC-
41JGX); Pista de Downhill 
do Figueiredo [ TT ou BTT 
]( GC2C390); VG Cabe-
ço Grande (GC40ADH); O 
qu’ ouve aqui? [Serra dos 
Candeeiros] (GC1FGWV); 
Trilhos & Carvão - TV01 
(GC1E1X3); Parque de 
Merendas da Corredoura 
(GC40N77); Fonte da Cabra 
[ PNSAC] (GC397J3) e a ma-
ravilhosa Penedo do Sítio 
do Elias - TP68 [Porto de 
Mós] (GC16PZ9).

Uma última nota para a 
multi-cache Rota do Carvão 
[Porto de Mós] (GC13WKX) 
publicada em 2007 e arqui-
vada em 2010, a primeira 
cache colocada neste fan-
tástico trilho e que levava 
os visitantes a percorrer os 
pontos mais emblemáticos 
da Rota Mineira do Lena.

Um percurso surpreenden-
te, a não perder!

Fontes: www.ciclovia.pt / 
ramal do Lena; www.icnf.pt / 

PR7 PMS Corredoura

Fotografia e Textos: Flora 
Cardoso

Início do Percurso, junto ao Campo de Futebol da Bezerra



Pela Ecopista da Corredoura
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Quinta do Vale dos Corvos, testemunho da tradição rural

Vista para a Serra da Pevide
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Quinta do Vale dos Corvos, testemunho da tradição rural

Vista para a Serra da Pevide Infraestruturas de apoio ao longo do percurso
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Pastorícia no PNSAC

Túneis da CorredouraMoinhos do Cabeço Grande



GEO
MAG.

49

OU
TU

BR
O 

20
13

 - 
ED

IÇ
ÃO

 5

Túneis da Corredoura
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Moinhos do Cabeço Grande

Um dos numerosos Miradouros ao longo do Percurso

Moinhos do Cabeço Grande

Ruinas de um antigo Moinho
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Um dos numerosos Miradouros ao longo do Percurso

Moinhos do Cabeço Grande
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Além Fronteiras

Finlândia - Geocaching em  2 dias!
Helsínquia e Suomenlin-
na/Sveaborg em 2 dias!

Uma viagem à Finlândia é 
por si só uma expectativa... 
mas, aliada à expectativa, 
bom geocaching em locais 
fantásticos, a ansiedade 
aumenta ainda mais!

Assim, foi com esta expec-
tativa e ansiedade que fo-
mos até Helsínquia de GPS 
em punho, com um stock 
volumoso de canetas e pi-
lhas para back-up, máqui-
na fotográfica a tiracolo e 
com as pocketqueries con-
firmadas mais de 1500 ve-

zes para termos a certeza 
que nada falhava!

Com uma temperatura 
exterior mais ou menos 
agradável, listings interes-
santes e bom feed-back 
dos logs, à excepção de uns 
aguaceiros irritantes, tudo 
convidava ao geocaching, 
pelo que aproveitámos ao 
máximo os escassos dois 
dias na cidade para conhe-
cer o mais possível da mes-
ma. Para isso guiámo-nos 
pelas caches tradicionais 
existentes na cidade. Estas 
foram mais que suficientes 
para nos mostrar os prin-
cipais pontos turísticos e 

de interesse da cidade de 
uma forma simples e inte-
ressante. Deparámo-nos 
com caches de dificuldade 
e terrenos baixos/mode-
rados, com coordenadas 
certinhas e listings que nos 
davam informações mais 
úteis que as próprias dicas.

Verificámos também que 
existia um cuidado redo-
brado em haver traduções 
integrais de todas as lis-
tings para inglês, o que foi 
bastante importante para 
nós que não percebemos 
nada de finlandês...! Desta 
forma, a barreira linguística 
apenas existia por vezes 

quando tentávamos ob-
ter mais informações dos 
logs/ registos anteriores.

Encontrámos containers 
tipicamente urbanos que 
nos mostravam pontos es-
tratégicos da cidade, como 
por exemplo a 0 km: Hel-
sinki (GCZG0F) ou a Helsinki 
Railway Station (GCJEMP) 
em esconderijos já vistos 
de forma mais comum, até 
outros containers diferen-
tes, descaradíssimos e, ao 
mesmo tempo, extrema-
mente interessantes, como 
o Helsinki City Museum 
(GC2K3K9), que estava 
colocado num local privi-
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Além Fronteiras

Finlândia - Geocaching em  2 dias!
legiado para se conhecer a 

história de toda a Finlândia!

Um local curioso para qual-

quer geocacher, onde tive-

mos a oportunidade de en-

contrar uma cache foi um 

local referente ao sistema 

de pontos de coordenadas 

finlandês, o EUREF-FIN, 

onde pudemos confirmar 

que o nosso GPS estava 

mesmo muito bem calibra-

do, na cache Helsingin ma-

reografi (GCHEB6).

Tivemos ainda a oportu-

nidade de fazer uma das 

já tão escassas Webcam 

caches mesmo no centro 
da cidade, bem como uma 
Earthcache num local de 
grande interesse geológico, 
entre os muitos existentes 
no país.

No entanto, o ponto alto da 
permanência em Helsín-
quia foi sem dúvida a pas-
sagem por Suomenlinna/
Sveaborg, uma pequena 
ilha a sudeste da cidade, 
caracterizada por ser uma 
fortaleza marítima que em 
tempos protegeu Helsín-
quia dos ataques vikings e 
posteriormente dos ata-
ques soviéticos vindos por 
mar. A escassos 10 minu-
tos de viagem de ferry do 
centro da cidade, encon-
trámos este pequeno pa-
raíso que nos proporcionou 
geocaching com paisagens 
e locais ao mais alto nível!

Em Suomenlinna/Sveaborg 
não encontrámos contai-
ners elaborados ou dife-
rentes dos mais habituais. 
Não encontrámos contai-
ners complexos ou traba-
lhados. Os containers eram 
do mais simples que pode 
existir, no entanto, colma-
tados pelas paisagens des-
lumbrantes que nos mos-
travam, pela aventura em 
chegar ao local, e pelo por-
menor com que nos mos-
traram a ilha e os seus re-
cantos mais interessantes! 
Como por exemplo, a cache 

Sveaborg or Suomenlinna? 
Helsinki (GC2BA1) que nos 
mostrava um túnel que li-
gava diversos bunkers da 
ilha, onde pudemos ex-
plorar esse mesmo túnel, 
contactar com a fauna lo-
cal e encontrar a cache tão 
bem escondida! Ou a cache 
Länsi-Musta, Suomenlinna 
(GCJTHR), que nos levou a 
conhecer o interior de bun-
kers em pontos bastante 
remotos da ilha, e que es-
tavam fora dos roteiros tu-
rísticos, mas que graças ao 
geocaching tivemos o privi-
légio de conhecer.

Por outro lado, as ca-
ches Kustankimiekka 
(GC2HM10) ou Länsi-Mus-
ta II (GC2FZN8), por exem-
plo, proporcionaram-nos 
algumas aventuras para as 
alcançarmos, desde trepar 
janelas e saltar muros da 
fortaleza, subir faróis ou 
placas identificativas, tre-
par a canhões, para depois 
nos deslumbrarem com 
paisagens inigualáveis!

Ficou o bichinho de encon-
trar a cache Viapori Easy 
(GC2FP4Q) que nos deixou 
alerta devido ao nível de 
terreno e que pela descri-
ção nos pareceu interes-
sante, mas que na altura 
se encontrava temporaria-
mente desactivada. Saímos 
da ilha com um sentimento 
de missão cumprida por 

termos encontrado a tota-
lidade das caches, à excep-
ção de 1 DNF!

Do tempo que restou apro-
veitámos para alargar a 
caçada às caches para zo-
nas mais fora do centro 
da cidade. Assim, encon-
trámos uma zona perifé-
rica da cidade, repleta de 
espaços verdes e muitas 
caches para encontrar. 
Numa aventura nocturna 
pelo parque Kaivopuisto, 
as caches Kivilintu – Rock 
Bird (GC4GBX9) e 3. kerta 
toden sanoo? (GC3JA18) 
ainda nos proporcionaram 
algumas aventuras para 
as encontrarmos. E quem 
diz que em Helsínquia não 
se escalam rochas e não se 
trepa a árvores?! 

Destes dois dias em Hel-
sínquia, o resumo da via-
gem cingiu-se a bom geo-
caching:  containers bem 
enquadrados, locais inte-
ressantes e paisagens des-
lumbrantes. Recomenda-
se vivamente!

Ana Sofia

- anasofiazaevedo

Victor Rolo

- N@vegante
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Geocacher Histórico

Diamantino Azevedo
2 cotas é sinónimo de containers originais e de 
caches com nomes pouco convencionais.  Vamos 
saber mais sobre ele.
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Joaquim Safara - Colocas-
te 26 caches entre 2003 e 
2007, muitas delas ainda 
faladas como inovadoras e 
pioneiras no seu tempo. A 
entrevista andará sobretu-
do em redor da obra, mas 
para percebermos a obra é 
importante conhecermos o 
geocacher por trás.

Quanto te registaste no 
Geocaching.com, a 5 de 
Agosto de 2002, havia me-
nos de 40 geocachers acti-
vos. Curiosamente parece-
me que és “filho” e “neto” 
de dois deles que foram os 
entrevistados anteriores 
nesta rubrica.

Isto porque o ricardobsilva 
na entrevista anterior, re-
conhece ter sido iniciado no 
geocaching pelo seu com-
panheiro de parapente an-
terior entrevistado Pedro 
Regalla, e tu tanto quanto 

sei foste iniciado pelo ricar-
dobsilva, teu companheiro 
de motociclismo.

Assim e para começar. Con-
firmas que a foto acima é a 
primeira em que apareces? 
Conta lá como conheceste 
o Ricardo e como te inicias-
te no geocaching?

Diamantino Azevedo - Ri-
cardo, desculpa mas não 
me lembro como é que te 
conheci…!

Não me lembro, sério. Nes-
sa altura tínhamos um gru-
po ainda muito pouco orga-
nizado de tipos que tinham 
um modelo de determinada 
marca de mota e costumá-
vamos andar por ai a fazer 
passeios com a família. 
Normalmente ao fim de se-
mana aproveitávamos para 
dar umas voltas e apanhar 
mosquitos no capacete 
(quando íamos com as vi-

seiras fechadas, coisa que 
me fazia muito calor).

Nota ricardobsilva: Diaman-
tino, estás desculpado. No 
tal grupo mal organizado de 
tipos que imitavam os ou-
tros ao comprarem a mesma 
moto, às vezes era mesmo 
melhor ignorar as figuras e 
fazer de conta que não os co-
nhecíamos:) Abraço!

O Diamantino é de facto um 
geocacher que muito contri-
buiu para o enriquecimento 
do geocaching em Portugal. 
Em oposição às suas loucas 
ideias e caches mirabolantes 
que deixaram alguns a rogar-
lhe pragas, brindava-nos com 
boa disposição, logs e textos 
geniais, e sempre com um 
humor muito característico. 
O seu primeiro dia no geoca-
ching é para mim inesquecível 
e fica para sempre registado 
num texto brilhante de sua 

autoria. E já sabem, nunca 
quebrem os 10 mandamen-
tos do geocacher by 2 Cotas.

D.A. - Engraçado, (ou talvez 
não), mas desse passeio e 
da respectiva introdução 
ao geocaching resultou um 
texto que cheguei a ter ai 
publicado num sitio mal fre-
quentado qualquer. Se valer 
a pena ainda devo conse-
guir desenterrá-lo. Fora a 
evidente falta de rigor na 
descrição a coisa ficou mais 
ou menos bem descrita. (Eu 
e a minha mania de não re-
servar nada, o texto é  este)

J.S. - Porquê 2 cotas? Algu-
ma coisa a ver com uma das 
definições do [link: http://
www.priberam.pt/dlpo/
cota] priberam dicionário?

D.A. - Para não ser apanha-
do na curva, fui à Priberam, 
e então não é que até acho 
que sim!

Foto do log do ricardobsilva de 4 de Agosto de 2002 na Last Home of Gertrude [Mafra]. Os 2 cotas (Elvira e Dia-
mantino) são os elementos centrais com t-shirts vermelhas.

http://bit.ly/1fXB5Xu
http://bit.ly/19AlA2u
http://bit.ly/17eWkiM
http://bit.ly/17eWkiM
https://sites.google.com/site/2cotas/home/textos/o-inicio
http://coord.info/GLZRY7
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co·ta

|ó|

(quimbundo kota, superior)

substantivo de dois géneros

1. [Informal]   [Informal]  Pes-
soa mais velha.

2. [Informal]   [Informal]  Que 
é velho ou mais velho.

“cota”, in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2013, http://www.priberam.

pt/dlpo/cota [consultado em 14-

10-2013].

Gostei especialmente do 
significado. Faz bem ao ego.

Durante algum tempo fez-
me confusão o nome de 2 
cotas e ser sempre eu a es-
ticar a corda, tanto que al-
gumas vezes usei ½ 2 Cotas

J.S. - Já falámos do teu 
“pai” e do teu “avô”. Dei-
xastes filhos em termos de 
geocaching?

D.A. - Não, acho que não. 
Nem sequer consegui que 
a minha filha fosse comigo 
mais do que uma ou duas 
vezes. E bem que tentei, 
com sobrinhos, primos e 
cunhados. Os únicos que 
andaram bastante comigo 
foram os “&Company” mas 
até esses tinha que levar 
comigo e orientá-los com o 
GPS.

J.S. - No teu perfil a loca-
tion diz Sintra. O que mais 
podes e queres revelar para 
que te fiquemos a conhecer 
melhor?

D.A. - Nada de especial. 
Vivo numa aldeia da Várzea, 
com todas as qualidades 
e todos os defeitos. Pouco 
falta para vir à janela quan-
do passa um carro na rua. 
É frequente apanhar com-

panheiros a espreitar deso-
rientados pelas coordena-
das finais da minha cache. E 
a divertir-me quando apa-
recem logs a apontar para 
dias de deserto. Mas quem 
sou eu para corrigir datas?

J.S. - Já sabemos que além 
do geocaching, eras, há 11 
anos, motard. Eras ou ainda 
és? Que mais hobbys tens 
que se tenham sobreposto 
ao geocaching enquanto 
actividade preferencial de 
tempos livres?

D.A. - Já não sou motard. 
Aqueles tipos ainda me 
mantêm lá como sócio fun-
dador, mas já desisti dos 
privilégios. Entre o ar de 
cavaleiro moderno e a falta 
de rodas, amedrontei-me. 
A minha maria queixava-se 
frequentemente de que o 
tecto de abrir não fechava e 
o ar condicionado não tinha 
regulação. Coisas de mu-
lher. Desisti e troquei por 
um jipe, sempre dá para ir 
às caches sentado.

Hobbies? Preferenciais? O 
actual, que foi e será dife-
rente do anterior e do pró-
ximo, (êhlá, esta saiu bem, 
pomposa!) Já fiz uma mão 
cheia larga de coisas. Algu-

mas, vou mantendo como 
hábito, outras nem tanto.

J.S. - As tuas caches são 
claramente “fora da caixa”. 
Numa altura em que havia 
muito poucas caches e que 
a maior parte dos geoca-
chers pretendiam “apenas” 
mostrar locais que mere-
cessem ser visitados, tu 
fizeste a diferença inovan-
do fortemente com o que 
agora chamaríamos caches 
de container. Porque é que 
tivestes a necessidade de 
fazer diferente?

D.A. - Nessa altura o Geo-
caching era uma coisa des-
conhecida, ainda não havia 
regras bem estabelecidas, 
basta ver a distância ac-
tual. Na realidade nada, ou 
muito pouco, estava feito, 
tudo era permitido. E então 
porque não juntar um pouco 
de brincadeira ao que já era 
uma boa actividade.

Posso dizer que fui muito 
influenciado por algumas 
caches, das poucas que 
existiam nessa altura, que 
começaram a apresentar 
uns rudimentos de disfarce. 
Quando comecei, o expoen-
te máximo do disfarce era 
um “taparuere” pintado de 

verde e castanho debaixo 
de um arbusto a duas horas 
do caminho mais próximo. 
Nessa altura achei que o 
céu era o limite.

J.S: - Tiveste uma fase de 
owner activo de 2003 a 
2007, onde colocaste um 
total de 26 caches. Em 
Março de 2011 colocaste 
para adopção no geoca-
ching@pt e no geopt (teu 
primeiro post neste fórum) 
a quase totalidade das tuas 
caches que ainda estavam 
activas. 

No @pt, acabaste o post 
com um “(não, não abando-
nei a actividade, pelo menos 
oficialmente, mas já não te-
nho paciência para algumas 
idiotices)” . É todo um ma-
nifesto que me servirá para 
te pedir para descrever 
qual foi para ti a evolução 
do geocaching entre 2003 e 
2011 (ou mesmo o presen-
te) e porque é que à seme-
lhança de muitos te desilu-
diste com o geocaching?

D.A. - Esta pergunta obriga 
a muitas respostas. Não me 
desiludi com o geocaching. 
Deu-me muitas alegrias e 
ainda me proporciona mui-

http://bit.ly/1bivy7W
http://bit.ly/1bivy7W
http://bit.ly/1ig5YD2
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to bons momentos, dos 
quais não tenciono abdicar.

Este jogo/actividade é uma 
coisa eminentemente soli-
tária, (por oposição a ser de 
equipa). Procuramos quan-
do queremos com a ajuda 
dos nossos mais próximos 
sejam amigos seja família.

Estranhamente o tipo de 
caches que gosto de procu-
rar é completamente dife-
rente das que gosto de co-
locar, (“gosto” porque ainda 
tenho aqui uma a precisar 
de me desenferrujar as me-
ninges). As que eu procuro 
são essencialmente locais 
de fácil acesso ou nem tan-
to, mas não muito. Não têm 
que ser bonitas, têm que 
ser motivadoras e desa-
fiantes, se implicarem duas 
horas de jipe tanto melhor, 
se me deixarem de pernas a 
tremer venham elas e se ti-
verem boas vistas ou locais 
interessantes que seja.

Agora as que eu gosto de 
esconder tem a ver com 
uma ideia de que eu tenho, 
(tinha), de que os geoca-
chers gostam de sofrer. 
Vamos lá fazer-lhes a von-
tade. E como imaginação é 
uma das coisas que ainda 
vou tendo, saíram as coisas 
que saíram. E então quando 
percebia de que afinal até 
gostavam….

O interregno que tive foi 
motivado por outra coisa. 
Em determinada altura da 
minha vida achei que es-
tava na hora de voltar a 
estudar, voltar a ser da ida-
de da minha filha, coisa de 
que ainda não me passou 
totalmente. Por exemplo, 
agora estou a roubar tem-
po a um trabalho que tenho 
que apresentar no final de 

Novembro. Como tenho es-
pecial prazer em ver um log 
bem feito, mesmo que co-
mece a tecer comentários 
coloridos acerca dos meus 
antepassados, desde que 
consiga perceber que afi-
nal até se divertiram, achei 
que não tinha muito senti-
do deixar morrer as minhas 
caches activas só porque 
não lhes podia dar atenção. 
Se alguém lhes pegasse, 
pois que fosse, (isso e uma 
espécie de levantamento 
popular indoor sobre arqui-
vamento desnecessário).

E também já não tenho 
tempo para idiotices de al-
gumas pessoas. Do despre-
zo que vejo sobre o traba-
lho dos outros, das queixas 
continuadas, (o celebre “ni-
des maintenança” que acho 
a pior das invenções que o 
Jeremilas inventou) e por-
que acho que massificou 
ao mesmo tempo que se 
perdeu a mística. Espalhar 
caches nos postos de com-
bustível numa auto-estra-
da é um desses exemplos, 
(mas quem sou eu para por 
defeitos?).

Entristece-me encontrar 
numa cache uma pastilha 
de café usada, um gancho 

de cabelo, meio cartão-de-
visita rasgado, um botão 
comum e aquando do log, 
ver o último calhordas a 
pedir manutenção! No meu 
tempo, (fonix, onde é que 
eu já ouvi isto?), fazia parte 
da etiqueta, quando encon-
trávamos uma cache a pre-
cisar de manutenção, subs-
tituir na hora, o log book, 
o saco, até o contentor se 
necessário e possível e re-
carregar as prendas, ou não 
retirar se era a ultima. As 
histórias que se contaram 
quando abriu o IKEA e al-
guém achou que as caches 
tinham todas que passar 
a ter do tamanho mínimo 
para que lá coubessem os 
lápis que se rapinavam às 
mãos cheias nos almoços 
propositadamente marca-
dos.

Tenho pena da comunida-
de? Eventualmente. Mas 
não me preocupa muito, 
afinal converti-me ainda 
mais ao sentido individual 
da coisa. E se a cache é uma 
GCM, que seja, não sou eu 
que a vou melhorar.

J.S. - Também como bus-
cador, a tua actividade di-
minuiu muito a partir de 
2008, embora ao contrário 

de outros nunca tenhas 
cortado totalmente, ten-
do logs muito recentes. O 
que escreveste neste teu 
último found, deve ser uma 
das razões referidas na 
resposta à pergunta ante-
rior... A diminuição grande 
da actividade teve uma ra-
zão principal ou foi o resul-
tado de um cúmulo? 

Nota jasafara : o log acima 
era o último à data em que a 
entrevista foi feita. Entretanto 
temos um muito mais inte-
ressante, numa cache que já 
foi dele..

D.A. - Pois… Acho que res-
pondi a isso na resposta 
anterior.

J.S. - O teu primeiro post 
no Geocaching@pt foi um 
“pouco populosa, limpa, fres-
ca. Enfim...”  e o teu último, 
quase 10 anos depois,  foi 
sobre o team casc.eiro. Ou 
seja sobre dois assuntos 
que nada têm a ver com 
geocaching… No Geopt a 
tua participação foi curta. O 
primeiro post foi sobre ca-
ches para jeep’s e o último  
este. Se analisares bem as 
geo-magazines saídas, já 
quase todos os revisores 
actuais lá responderam a 

http://coord.info/GLCDJRPQ
http://coord.info/GLCGP7TN%5D%20%20
http://coord.info/GLCGP7TN%5D%20%20
http://bit.ly/1cfMIbH
http://bit.ly/1cfMIbH
http://bit.ly/17h5FIW
http://bit.ly/17h5FIW
http://bit.ly/16vEfyk
http://bit.ly/16vEfyk
http://bit.ly/1biwIjR
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este teu post. Serve este 
resumo para te pergun-
tar qual foi/é a tua relação 
com os portais/fóruns de 
geocaching em Portugal. 
No passado e no presente? 
Continuas ao menos leitor?

D.A. - Muito menos leitor. 
Participei activamente num, 
desde o princípio até ter 
percebido que aquilo que 
era um “serviço” à comuni-
dade acabou por ser uma 
conquista do que na altura 
era o único existente. Assim 
como uma espécie de é úni-
co mas é meu… Afastei-me 
quando percebi que o passo 
final tinha sido comprar o 
registo às escondidas. Bati 
com a porta quando a es-
tupidez bateu na ventoinha.

O aparecimento dos outros 
coincidiu, mais ou menos, 
com o meu afastamento 
compulso/escolar, por isso 
não os conheço bem e das 
poucas vezes que os visito 
apanho uma ou outra coisa 
pela rama pelo que não me 
interesso muito.

Uma das minhas últimas 
aventuras foi uma espécie 
de classificação pessoal de 
caches que teria o condão 

de ser curta e personificada. 
Ficou pelo caminho. A lista 
das caches para jipes era 
uma necessidade que ain-
da existe. Faço por escolher 
essas, desde que não sejam 
multis.

J.S. - Acompanhaste no @
pt as primeiras tentativas 
de nomeação das melho-
res caches do ano anterior. 
Foram experiências incon-
sequentes que só foram 
efectivamente concretiza-
das no Geopt. Conhecerás 
com certeza as iniciativas 
os Prémios GPS da década, 
2011 e 2012. O que pen-
sas das mesmas? Achas 
que servem para melhorar 
e premiar a qualidade ou 
achas que estimulam uma 
competição pouco saudá-
vel?

Não tenho nada contra, 
alias até porque “tenho” 
um deles. Como prémio da 
comunidade para com o 
owner, tudo a favor. Como 
sintoma de organização da 
comunidade, comecem lá 
com geocaching mais civili-
zado, faxavor.

E podem começar por uma 
excrescência chamada: 

“TrashOut”. Comecem por 
limpar as caches. Quando 
estiver tudo limpinho, pas-
sem à envolvência. 

J.S. - Fizestes 41 das mais 
de 1.000 caches nomeadas 
até ao momento. Dentro 
das caches que fizestes te-
rias escolhido outras? Po-
des indicar algumas?

D.A. - Repara, eu só sei se 
uma cache é boa depois 
de a fazer. A descrição e 
os logs anteriores ajudam, 
mas nada substitui a ca-
çada e presença. Algumas 
delas, e das mais memorá-
veis, até valerão mais pela 
companhia, pela ambiência 
e por tudo o que aconteceu. 
Eventualmente noutras cir-
cunstâncias não tinha sabi-
do ao que soube. E tudo isto 
funciona nos dois sentidos. 
Escolhia outras? Não, pro-
curarei outras, isso sim.

J.S. - Da resposta anterior 
salienta a que para ti foi a 
melhor cache que tives-
te oportunidade de fazer? 
Quais as razões?

A “Eusébio”. Tanto que eu 
gostava de fazer um log 
completo, de cabo a rabo, 

desta cache. Não insistam 
muito…

J.S. - O Geopt  levou tam-
bém a cabo a iniciativa dos 
Geocachers da Década. O 
teu nickname fez-te ficar à 
cabeça dos 61 nomeados.  
Conhecerás a maior parte 
dos finalistas. Revês-te na 
lista ou para ti haveria ou-
tros geocachers que mere-
ceriam o galardão?

D.A. - Não acompanhei de 
perto, acho que só tropecei 
nisso uma vez e como vi lá 
o meu nome, achei que não 
era a sério, sorry.

J.S. - Não se chegou a definir 
UM geocacher da Década, 
mas sim DEZ geocachers 
da Década. Na tua opinião 
qual foi O geocacher da Dé-
cada (2001-2010)?

D.A. - Não tenho elemen-
tos para fazer uma escolha 
sustentada. Já nem sei se 
os meus “contemporâneos” 
ainda estão activos. Des-
culpa lá mas passo.

J.S. - Independentemente 
ou não da pergunta ante-
rior quais foram os geo-
cachers que mais te mar-
caram? Pelo exemplo ou 

http://www.geopt.org/index.php/o-que-e
http://www.geopt.org/index.php/nomeados
http://www.geopt.org/index.php/finalistas
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pelas relações pessoais que 
tinhas com eles.

D.A. - Não gosto muito de 
personalizar a coisa, mas já 
que tanto insistes provavel-
mente o Daniel Oliveira. É 
dele a introdução a sério das 
Earthcaches por cá. O “Gang 
da Hora de Almoço” se bem 
que não tivesse existên-
cia oficial, (acho!). E não me 
posso esquecer da IPF!

Não dou muita importância 
a campeões da audiência, 
basta ver a casa dos segre-
dos em alguns fóruns mais 
correntes, para me passar 
alguma ideia que ainda hou-
vesse restado. Procurem 
caches e divirtam-se. Houve 
alguns que me marcaram 
mais negativamente como 
pessoas, o geocaching era 
apenas circunstancial. Não 
tem relevância aqui.

J.S. - Tens filhos? Como é 
que costumas cachar? Sozi-
nho, em família ou com ou-
tros geocachers?

D.A. - Tenho uma filha, que 
foi a responsável pelo nick. 
Não tenho um padrão de 
caçada e a ter seria duas ou 
três caches por dia pendu-
rado do jipe com um pique-
nique no meio do monte á 
sombra, no verão, ou dentro 
do carro quando chove. Já 
fiz de tudo, provavelmente 
as primeiras edições do que 
agora seja mais comum. A 
primeira Geochurrascada, o 
primeiro GONL, o primeiro 
Tour, o primeiro encontro, 
sei lá.

Nesta altura, levantar-me, 
olhar para o resto do dia, 
carregar a geleira e ligar o 
GPS. Voltar uma ou duas, 
eventualmente três caches 
depois, perto do fim do dia.

J.S. - Como é que costumas 
escolher as caches? Quando 
começaste era fácil. Agora 
são muitas… Existem ferra-
mentas no @PT e principal-
mente no Geopt que te per-
mitem facilmente filtrar por 

inúmeros critérios. Alguma 
vez as utilizaste?

D.A. - Não, tenho o meu mé-
todo muito particular que 
começa por eliminar as mul-
tis, as citadinas, os puzzles 
ou as que envolvem con-
tar gaitinhas, e depois leio 
a descrição e todos os logs 
que puder. A partir daí vai 
por proximidade. É um mé-
todo fanhoso, mas funciona 
às mil-maravilhas. Tenho ali 
uma lista que não vou con-
seguir despachar em tempo 
útil, por isso não me preo-
cupo.

J.S. - Agora existem muitos 
geocachers que dizem que 
um dos grandes problemas 
é a visibilidade que se dá 
aos números e que muitos 
geocachers nem mastigam 
(quanto mais saboreiam) as 
caches que fazem. Alguma 
vez ligaste ao número de 
caches que tinhas ou em es-
tar em primeiro em alguma 

estatística? O que pensas 
sobre isso?

D.A. - Cheguei a estar em 
segundo, mas sair de Sintra 
para ir a Évora ou a Leiria 
nunca deu para as conta-
gens. Há tipos que acham 
que têm a pila mais com-
prida da rua deles e depois 
andam sempre tristes por 
morar numa rua pequena. 
Nunca fui por ai.

Claro que faço a minha con-
tabilidade, mas é mais para 
manter registos, nesta al-
tura devo ser o geocacher 
no activo com a média mais 
baixa. Olha, uma certa forma 
de estar em primeiro…

Há gajos para tudo, mas 
como cada um faz o geo-
caching como lhe aprouver, 
que sejam felizes. Com mais 
de 20K caches activas, é 
sempre uma batalha perdi-
da.

J.S. - Parece que fizeste 38 
FTF’s. Ainda são uns tantos. 

Houve alguns [geocachers] que me marcaram mais negativamente 
como pessoas, o geocaching era apenas circunstancial.

http://www.geopt.org/index.php/geocachers/ranking-ftfs
http://www.geopt.org/index.php/geocachers/ranking-ftfs


Também sofreste dessa 
“febre”? Se nos podermos 
fiar neste apanhado (com 
muito trabalho manual por 
trás…) o teu primeiro foi na 
cache European IMC No.1 
P - P - Castelo de Bode em 
Junho de 2003 e o último 
na cache Campo Grande 
cinco anos depois. Lem-
bras-te deles? E de mais 
algum que tenha sido es-
pecialmente memorável? 
Por exemplo deste, aposto 
que te lembras!

D.A. - Não me lembro bem, 
mas os FTF que fiz foram 
fortuitos ou então fui o pri-
meiro a logar em caçadas 
múltiplas. Prefiro que al-
gum desgraçado vá lá ver 
se aquilo foi feito decente-
mente…

J.S. - Tens alguma estória 
interessante que envolva 
muggles? E agentes da au-
toridade?

D.A. - Directamente comigo 
não, mas soube de algumas 
histórias inverosímeis. Co-
migo a única coisa que se 
passou envolvia o guarda 
do parque de Montachique, 
onde estava a “Plica” e a 
“MapBox”, e que se entre-
tinha gozar o pessoal que 
nem um perdido, mesmo à 
desfilada. Mas, a bem dizer, 
como ele estava dentro do 
esquema, até nem era bem 
um Muggle.

J.S: - Nenhuma das tuas 
caches foi revista, pelos 
actuais revisores. O que 
pensas dos revisores que 
conheceste e o que pensas 
da equipa actual?

D.A. - Dos “públicos” conhe-
ço alguns. Têm que fazer 
as coisas pelas regras, se 
bem que possam por ve-

zes adaptar a coisa. E como 
todo o ser humano, uns 
dias maus, outro menos 
bons. Era coisa que não me 
apetecia fazer e alguns dos 
que conheço, não deviam 
ter aceitado… a história não 
lhes fica bem.

Os antigos? Não me gozes! 
Nessa altura havia um que 
tinha como responsabilida-
de as caches “do resto do 
mundo”, o que queria dizer 
tudo o que não fosse “Con-
tinental USA”. Imaginas? 
Agora junta-lhe o estado 
das regras nessa altura. O 
que valia é que havia ine-
rente ao conjunto dos ac-
tivos uma espécie de “bom 
senso” que a invasão des-
truiu. Nessa altura, mesmo 
sem regras, a qualidade 
média das caches era muito 
superior, coincidente com o 
respeito pelo trabalho dos 
owners. Mas esta é, mesmo 
e só, a minha opinião.

J.S. - Não fizeste nenhuma 
cache dos tipos mais re-
centes (letterbox’s e wheri-
go’s). Em alguma das tuas 
caches manifestas antipa-
tia pelas multi’s (embora 
tenhas várias). Qual o tipo 
de cache que preferes fazer 
no que diz respeito ao tipo?

D.A. - Regular para cima, em 
tamanho e tipo. Earthca-
ches também são interes-
santes. E podem eliminar 
os TB e as Coins. Merdices 
que só vieram complicar. E 
puzzles ou mistérios, não 
obrigado.

J.S. - Para a mais recente 
edição dos Prémios GPS, 
criou-se a possibilidade de 
caracterizar e votar as ca-
ches nomeadas em três ca-
tegorias (Local, Aventura e 
Container). Sem dúvida que 

como owner ficaste mais 
conhecido pela última, mas 
como buscador quais são 
as tuas preferências?

D.A. - Já respondi a essa, 
mais jipe/familiar/desco-
berta.

J.S. - Quanto ao terreno 
preferes caches fáceis e 
acessíveis ou caches mais 
exigentes e que obriguem a 
algum esforço físico?

D.A. - Depende, para fazer 
normalmente prefiro as fá-
ceis, tanto mais que faço 
em família. Mas se houver 
companhia adequada já 
me meto alegremente em 
complicações. Desde que 
sejam proporcionais ao de-
safio. Parvoeiras, já não me 
apetece, obrigado.

J.S. - Vais-te mantendo a 
par das caches que saem 
ou nem por isso?

D.A. - Tenho uma conta pre-
mium e as PQ a bombar 5 
por dia e no máximo, 1000 
caches cada. Tenho uma 
rotina no PC que as descar-
rega todos os dias e da BD 
do GSAK fazem parte quase 
34.000 caches em Portugal 
e mais 50.000 worldwide. 
Volta e meia obrigo o GSAK 
a esgotar o número diário 
de actualizações e pare-
ce-me que se o Geo.com 
perder catastroficamente a 
bd deles não ficavam mal 
servidos com a minha. Isto 
qualifica-me como actuali-
zado?

J.S. - Acompanhaste uma 
equipa de reportagem do 
jornal I em 2009. Tanto 
quanto percebi fizeram 
duas caches. A BioFcul 
[Lisboa] e a Torre do Tombo 
[Lisboa]. Estão longe de ser 
um bom cartão-de-visita 

para as fantásticas caches 
que temos. A entrevista 
chegou a ser publicada?

D.A. - Foi, uns dias depois. 
Mas acho que não foi a úni-
ca entrevista que dei. Mas 
não me sinto especialmen-
te contente. Afinal também 
posso ter sido o culpado de 
ter entrado tanta gente…

J.S. - O tópico que tu abriste 
com mais post’s foi um que 
apelidaste de Agarrem-
me... Sinal dos tempos… 
Achas que o geocaching do 
“teu tempo” era melhor do 
que o do “nosso tempo”?

D.A. - Muito melhor! A sé-
rio? 

Não sei. O que me parece 
é que havia mais respeito 
pelas caches e pelas pes-
soas. Conhecíamo-nos to-
dos, chagávamos a fazer 
200km, de bom grado, para 
ir fazer uma cache de um 
companheiro. O próximo iria 
fazer a nossa manutenção 
como se fossemos nós, li-
gávamos uns para os outros 
a por defeitos e a dar dicas. 
Muitas vezes antes de colo-
car uma cache alguém ia lá 
verificar. Isso era melhor? 
Provavelmente era, mas, de 
certeza, que não era o mes-
mo de agora.

Melhor? Eu acho que sim, 
mas os meus números reti-
ram força a essa opinião.

J.S. - E pronto! É altura de 
revisitarmos as tuas ca-
ches começando pelas ar-
quivadas.

Primeiro de tudo. Quando 
arquivavas uma cache, no 
log de archive fazias algu-
mas considerações sobre 
a mesma (que convido os 
nossos leitores a revisi-
tarem) e remetias para 

http://coord.info/GL26B22
http://coord.info/GL26B22
http://coord.info/GL1QMMZ1
http://coord.info/GL8A2EA
http://bit.ly/19AoFzN
http://bit.ly/19AoFzN
http://coord.info/GL28M6DE
http://coord.info/GL28M6DE
http://coord.info/GL28M7GE
http://coord.info/GL28M7GE
http://bit.ly/17LYeE4
http://bit.ly/17LYeE4
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um site que me frustrou a 
mim e acredito que a mui-
tos outros geocachers por 
estar desactivado. Até tu 
teres acedido ao meu re-
cente pedido e voltares a 
tornar possível a sua con-
sulta, só por intermédio de 
testemunhos indirectos se 
poderia deduzir coisas que 
tu achaste por bem expli-
citar. Na página inicial “Os 
segredos do metier” explicas 
o objectivo. Revês-te nele 
nos dias de hoje? Achas 
que as tuas caches inspira-
ram outros?

D.A. - Sim, sempre. Mais 
do que fazer caches “per 
se” dava-me especial gozo 
concebê-las, colocá-las e 
ler os cumprimentos. Fazia-
-as para mim em primeiro e 
depois para os outros. Por 
mais mazinhas que elas 
fossem e algumas eram 
especialmente retorcidas, 
sempre tive comentários 
públicos relevantes. Tam-
bém era frequente, sem 
mais nem porquê, ficar com 
as orelhas a arder, só vindo 
a perceber a razão algum 
tempo depois. E volta e 
meia choviam logs de mer-
da mas eram sempre forte-
mente minoritários.

Mas faria todas, exacta-
mente da mesma manei-
ra, ou melhor, eliminava os 
defeitos. Mas não as mo-
dificava muito, apenas em 
pormenores insignificantes.

J.S. - Convido-te assim a 
uma curta revisitação às 
tuas caches arquivadas, 
sendo claro que as tuas 
respostas aqui serão bem 
complementadas com a 
página que dedicas a cada 
uma delas aqui.

E comecemos pelo princí-
pio. A Há horas de sorte! 
[Magoito] foi a tua primeira 
cache, colocada em Setem-
bro de 2003 quando ape-
nas haviam pouco mais de 
120 caches em todo o país. 
Teve uma 2ª versão não pu-
blicada e ainda uma 3ª, Há 
horas de sorte (3rd Edition) 
[Mag8]. O nome remete 
para um famoso pregão 
da lotaria da Santa Casa. 
Depois de duas caches que 
sucumbiram à Natureza, 
esta 3ª não resistiu ao mais 
normal desaparecimento. 
Porque escolheste este lo-
cal para a tua primeira ca-
che?

D.A. - Foi um passeio numa 
praia perto de casa onde 
vou com alguma regularida-
de. Um dia comecei a olhar 
para uma arriba e, como diz 
o poema… A segunda foi 
“levada” pelo temporal para 
o lugar da terceira. Acabou 
também levada por alguém 
que usou o local para uma 
das mais comuns e menos 
dignificantes actividades 
humanas. Achei que já che-
gava, tanto mais que a ideia 
original há muito que se ti-
nha perdido, era só mais um 
fraco de pickles com coisas 
lá dentro.

J.S. - N:CIºFL.NLJ W:JKKºEG.
GPO [Sintra], uma cache 
off-shore com coordena-
das publicadas a mais de 
150km das reais e que teve 
de ser arquivada. Porquê?

D.A. - Mudei de casa! Não 
era muito decente ter um 
bando de geeks a vasculhar 
a casa que já não era minha.

J.S. - ‘, Pilica, a mãe de to-
das as caches minimalis-
tas. Qual era para ser o seu 
nome original?

D.A. - Não. Contrariamen-
te ao que dizia na altura o 
Geo.com, não era possível 
ter uma cache sem nome. 
Aquele sinal era a coisa 
mais pequena que consegui 
que o site aceitasse. Queria 
fazer uma cache sem nada 
no nome, ajuda, descrição 
e que pela sua localização 
fosse óbvio que era preciso 
espremer as meninges.

J.S. - MapBox [Loures], já 
havia uma Book Box do 
MAntunes uma Sand Box 
do Portelada  e uma The 
Toy Box do clcortez. Tu lem-
braste-te de uma Map Box. 
Cumpriu os objectivos?

D.A. - Já havia isso tudo? Só 
me lembro de na altura ha-
ver a do Manel… Talvez. 

Cumpriu, tinha acabado de 
receber um CD com uns 
mapas especiais para orien-
tação que um companhei-
ro tinha georreferenciado. 
Acabei a distribuir umas 
cópias e umas dezenas de 
mapas em papel do ACP. 

Teve os seus dias de gloria 
até que despareceu. Pro-
vavelmente numa lixeira 
qualquer mercê de um dife-
rendo entre os funcionários 
do parque. Não deixa de ser 
caricato que uma cache co-
locada numa antiga lixeira 
tenha sido enterrada nou-
tra. Coisas…

J.S. - Flashit [Almada], a 
mãe das caches noctur-
nas. Uma cache com com-
ponentes electrónicos que 
foi completamente original 
para época e que só re-
centemente teve sucesso-
ras. Como é que tivestes a 
ideia? Referes a colabora-
ção do Zoom Bee, um geo-
cacher do Porto. Como o 

conheceste? E o que é que 
é um bzidróglio?

D.A. - O bzidróglio era o 
nome do circuito. Apareceu 
assim do nada pois não sa-
bíamos como o chamar. O 
ZoomBee é um companhei-
ro 5* do norte que se pron-
tificou a desenhar e cons-
truir o bzidróglio. A ideia era 
fazer uma cache que só se 
pudesse fazer de noite. Que 
de dia não funcionasse e 
fosse impossível de encon-
trar.

Depois de tentar inúmeras 
tintas nacionais, de não 
conseguir importar uma 
tinta especial por impos-
sibilidade de transporte, 
acabei a usar um tronco de 
madeira que tinha um apa-
relhometro que respondia 
apenas a flashs de luz. Não 
a luz contínua, tipo luz do 
dia, mas mesmo a flashs, 
luz intermitente. Descobri-
mos já com a cache activa 
que o tipo de sensor utiliza-
do só respondia a luz incan-
descente e ficava mudo e 
quedo com a luz das lanter-
nas led que na altura come-
çavam a aparecer. Melhor 
ainda.

Por isso tinhas que ir a um 
sítio ermo, com um erro 
propositado de cerca de 20 
metros, com um tipo espe-
cífico de lanterna e procurar 
um tronco que até de dia 
se via mal. Mas houve uma 
dizia de gajos sortudos que 
conseguia ver um led ver-
melho a piscar no meio dos 
arbustos enquanto se deli-
ciavam com uma das me-
lhores vistas nocturnas de 
Lisboa. 

Pelas descrições, acho que 
todos se divertiram até 
aparecer uma personalida-

https://sites.google.com/site/2cotas/home/as-minhas-caches-arquivadas
https://sites.google.com/site/2cotas/home/as-minhas-caches-arquivadas
https://sites.google.com/site/2cotas/home/as-minhas-caches-arquivadas
http://coord.info/GCGX66
http://coord.info/GCGX66
http://coord.info/GCZHQP
http://coord.info/GCZHQP
http://coord.info/GCZHQP
http://coord.info/GCHHJQ
http://coord.info/GCHHJQ
http://coord.info/GCMK21
http://coord.info/GCNJ0J
http://coord.info/GCNZ0N
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de mais expedita, (sempre 
houve, não é um fenómeno 
recente, apenas mais evi-
dente), que se queixou, ti-
nha medo de ciganos.

J.S. - A 4 Elements [Lisboa] 
na sua 1ªedição (houve 
depois uma 2ª 4 Elements 
(2nd Edition) [Lisboa] em 
formato tradicional e arqui-
vada já em 2011) foi talvez 
a tua cache mais famosa. 
O que publicastes no site 
conta a parte dos graffitis. 
O que podes acrescentar? 
E já agora onde estavam 
os pontos intermédios e o 
final?

D.A. - Essencialmente era 
uma cache em que o sal-
to entre o ponto inicial e o 
GZ não era evidente. Tive 
companheiros a desenhar 
esquemas esotéricos no 
meio do Terreiro do Paço, 
outro telefonou para todos 
os números, umas dezenas, 
que constavam num poste 
“near by”.

No meio disto tudo, os pri-
meiros a fazer encontraram 
a coisa numa hora de almo-
ço.

O ponto final estava numa 
caverna sem sinal na estu-
fa do Parque Eduardo VII. 
Os pontos intermédios em 
4 conjuntos de evidentes 
locais públicos e centrais 
em Lisboa. Ao todo treze, 
(4x3+GZ), grafitis. Chiado, 
Av. D. Carlos, Oceanário e 
Aeroporto foram alguns dos 
lugares.

A odisseia da pintura foi 
memorável. Talvez os epi-
sódios mais caricatos de 
toda a minha história no 
geocaching. Começando 
pelas autorizações, pela 
pintura e pela reacção do 
público e dos envolvidos, 
davam quase um livro. Não 
houve nada que não desse 
aventura. Fica para um dia 
destes.

J.S. - E a.bicha.nada? [Lou-
res], mais uma cache com 
um nome original e pro-

penso a trocadilhos. Quan-
to ao texto da página con-
fesso que fiquei baralhado. 
Devia ser essa a ideia. Para 
todos os efeitos esta era 
uma cache ALR (Additio-
nal Listing Requirement). 
Todos cumpriram com o 
solicitado? Dentro as res-
postas que publicaste qual 
a tua preferida?

D.A. - Pois, os textos não 
são para ajudar. As dicas 
estão, ou não, noutros la-
dos. (mas essa não era 
“regra” que respeitasse 
correntemente). Mais uma 
das mariquices inventadas 
e que não trouxeram nada 
de novo. Não olhei para elas 
por esse prisma, era mais 
como obrigação de fazerem 
um “log esticado”. Tanto 
mais que o resultado ape-
nas agora viu a luz do dia.

Acabou morta por falta 
de respeito e cuidado. Em 
suma, estupidez.

J.S. - Do You See me? [Cas-
telo de Vide] e Tasmaver? 

[Marvão], duas caches em 
linha de vista e um ma-
nifesto contras a multis. 
Achas mesmo que a Tas-
maver? ficou emparedada 
na muralha do Castelo de 
Marvão?

D.A. - Ficou. Quando lá fui 
para a retirar porque al-
guém me avisou que a mu-
ralha estava em obras, falei 
com o mestre e ele lembra-
se de ter visto lá um coiso 
de plástico que usaram para 
poupar no cimento…

Não era um manifesto con-
tra as multis! Foi mais uma 
ideia rápida para colocar 
uma cache num local ainda 
muito despido. Foi o que se 
arranjou num dia.

J.S. - E para acabar a pas-
sagem pelas arquivadas a 
Look no Further [Sintra], 
mais uma cache com a pá-
gina em branco, mais um 
manifesto anti-multis e 
uma 2 em 1. Acrescenta lá 
pormenores ao que pode-
mos ver no site?

http://coord.info/GCQ8V6
http://coord.info/GCZ9T6
http://coord.info/GCZ9T6
http://coord.info/GCVYV8
http://coord.info/GCVYV8
http://bit.ly/18frr9H
http://coord.info/GCYCRQ
http://coord.info/GCYCRQ
http://coord.info/GCYCRP
http://coord.info/GCYCRP
http://coord.info/GC121TC
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D.A. - É mesmo o ar que dá? 
De manifesto?

As multis são uma perda 
de recursos. Faço duas, ou 
mais, caches e apenas logo 
uma. Tá mal…

Normalmente as multis im-
plicam ir a outro local. Nes-
ta não. O tronco original ti-
nha cerca de 1,5 metros de 
comprimento e dez, quinze 
centímetros de diâmetro. 
Num lado tinha um con-
tentor evidente, tampa ver-
melha quase pendurada do 
exterior. Na outra extremi-
dade dez ou quinze cm no 
fundo debaixo de um peda-
ço de madeira original esta-
va o outro. A ideia era des-
cobrires logo o primeiro e 
depois de voltares a colocar 
tudo no sítio, procurares o 
GZ que era coincidente com 
o inicial. Como sitio até era 
aprazível dava para andar 
por ali durante uma manhã 
inteira. E alguns andaram…

Alguém partiu o tronco, 
(!!!), a meio. Provavelmen-
te achou que se eram dois 
pontos diferentes, não de-
viam estar no mesmo con-
tainer. Não faço ideia. Evi-
dentemente deixou de ter 
sentido.

J.S. - Para finalizar as ar-
quivadas. Tu decidiste dar 
para adopção a maioria 
das caches que ainda estão 
disponíveis. Tenho a certe-
za que haveria candidatos 
para as que arquivaste. 
Porque decidiste arquivar 
umas e outras não?

D.A. - São situações di-
ferentes. As que arquivei, 
morreram de morte natural, 
principalmente porque os 
contentores foram destruí-
dos ou o local vandalizado. 

Repetir alguns contento-
res, já de si irrepetíveis ou 
reproduzir a cache em ou-
tro lugar, parece-me uma 
tontice. Bora lá fazer outra 
diferente. 

As que dei para adopção 
eram caches activas que 
ainda se mantinham em 
funcionamento, portanto 
ainda vivem alegres. Foi 
mais por falta de tempo. 
Será que as posso voltar a 
reclamar?

Ando cá a pensar em recla-
mar um “Found” por cada 
uma das que dei em adop-
ção, afinal visitei e estive 
com elas na mão, indubita-
velmente, uma mão cheia 
de vezes.

J.S. - E vamos agora às ca-
ches que ainda estão dis-
poníveis, embora a maioria 
já não em teu nome. Esses 
felizmente ainda não têm 
uma página dedicada pelo 
que te peço que desenvol-
vas um pouco a história de 
cada uma.

A [link: http://coord.info/
GCGX69] Under... where?? 
[Ponte de Lousa] [foto: 
F05] foi a inspiradora de 
uma série de caches na 
zona (a [link: http://coord.

info/GC1FYG6] Over ... 
where [Ponte de Lousa] 
e [link: http://coord.info/
GC1YRV2] Middle Where 
do PLnauta e a [link: http://
c o o r d . i n f o / G C 3 9 5 V A ] 
down... where? [Ponte de 
Lousa] do vsergios que 
adoptou a original. Esta 
cache hoje não poderia ser 
uma tradicional. Como é 
que descobriste o local? 

D.A. - Acho que tudo co-
meçou com uma cache do 
Cláudio que me deu volta á 
cabeça, a mim e mais qua-
tro, durante um dia quase 
inteiro. Fiquei a querer co-
nhecer as grutas todas da-
queles locais por ali à volta. 

Essa foi a que avançou 
primeiro. Passei uns bons 
fins-de-semana a percor-
rer a zona para dar com o 
local e os acessos, conhecer 
a história. Ainda hoje me 
dói o ombro que acartou o 
contentor por aqueles ca-
minhos.

Ainda guardo recordações 
de ter explorado uma mão 
cheia de grutas naqueles 
locais. E ainda tenho a do-
cumentação geológica e 
humana da ocupação dos 
locais.

J.S. - A [link: http://coord.
info/GCH2DB] Ouohhmm-
mOuohhmmmm [Pampi-
lhosa da Serra] e a [link: 
http://coord.info/GCHB7M] 
ÁiÁi... tou que nem posso! 
[Amiosinho] parece-me 
que fazem um duo. Com 
uns nomes destes só te 
posso pedir que os expli-
ques…

D.A. - Eu nasci naquela 
zona, aqueles locais não 
me eram desconhecidos. A 
da Pampilhosa tinha a par-
ticularidade de ter 3 pontos 
intermédios e em um deles 
não haver dados sobre o 
ponto seguinte. Está dife-
rente agora, acho. O nome 
surgiu do ruido dos gerado-
res no silêncio da serra. Só 
indo lá.

O Amiosinho deve o nome 
a minha maria, que nesse 
dia estava em dia “não”. Só 
ficou melhor depois do ba-
nho…

J.S: - J-ATBASH-te Banho? 
[VN1000F]  que mostra a 
Pena da Fraga, um tesou-
ro escondido em Vila Nova 
de Milfontes. Esta cache 
foi a vencedora do Prémio 
GPS da Década referente 
ao ano de 2004, ou seja foi 

http://coord.info/GCK8F1
http://coord.info/GCK8F1
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considerada a melhor ca-
che deste ano. Qual a tua 
opinião? Consideras que é a 
tua melhor cache? A cache 
não é mistério pelo que não 
deve ser preciso descodifi-
car a página para a encon-
trar. Certo? 

D.A. - A “pena da fraga” é 
um nome inventado depois 
de ter estado na “Fraga da 
Pena” do Ricardo. Nem sei o 
nome do lugar.

Nota jasafara: O nome é Cascata 
das Furnas ou do Bosque

Nem sei se a acho a minha 
melhor cache. Eventual-
mente a melhor das activas. 
A minha melhor cache foi 
a primeira edição da 4 Ele-
ments.

Não era mistério, mas sim-
plesmente não há sinal na-
quele lugar. As árvores não 
deixam, pelo menos origi-
nalmente não deixavam. E 
como GPS a manda-te pa-
rar na estrada para Ourique 
e depois ires metros a direi-
to por um caminho impos-
sível. Por isso ensinava o 
único caminho praticável e 
que lhe empresta a mística. 

Ir da estrada é fazer uma 
qualquer GCM como há uns 
milhares por ai. Se houve 
coisa que sempre tentei ob-
jectivamente foi que quem 
fizesse uma das minhas 
caches não ficasse mais ha-
bilitado a encontrar a próxi-
ma. Não sei se consegui ou 
se fiz alguma “copycat”.

J.S. - 100coordenadas 
[near... I hope!], algures 
num lugar com boas e re-
conhecíveis vistas. A cache 
tem poucos found (67 à 
data). Achas que a maioria 
a encontrou como era pre-
tendido?

D.A. - Os iniciais sim. Depois 
alguém, que objectivamen-
te não percebeu o sentido 
da cache mas percebeu a 
utilização do poder que lhe 
deram, resolveu reclamar 
porque era uma multi com 
puzzle e passou a ser uma 
cache normal.

Nessa cache aconteceu-me 
o mais desagradável dos 
logs. Acho que ainda existe 
o registo. Acabei culpado de 
varias coisas, entre elas das 
carraças, porque não dei 
uma dica que não me pedi-
ram. Coisas… Chegou a ser 

arquivada, mas levei tanto 
na cabeça que consegui ac-
tivá-la de novo. 

J.S. - Tou à Nora... [Galafu-
ra] em S. Leonardo de Ga-
lafura. O nome quer dizer 
que quem a quiser desco-
brir “anda à nora”? E mais 
uma vez o que é que que-
res transmitir com a página 
encriptada?

D.A. - A encriptação não 
quer transmitir nada! É só 
mesmo um jogo. Algumas 
das minhas caches eram só 
um jogo para ser jogado por 
amigos num dia de ar livre 
com algumas de aventuras 
à mistura. Divertimento, ex-
clusivamente divertimento. 
Mesmo assim tive alguém 
que se passou da marmita 
porque procurou uma oli-
veira e não a porra da árvo-
re devida.

O nome veio de um sobri-
nho que a meio da monta-
gem se baralhou todo e se 
queixou com ar triste que 
“ficou à nora”.

Passava férias perto em 
casa de uns amigos e esse 
local era o local de eleição 
para uns piqueniques e 

passeatas. Alem de ter uma 
vista espectacular.

J.S. - The dreamer’s door 
[Lisboa], de longe a tua 
cache mais encontrada, ou 
não ficasse num dos eixos 
de tráfego mais movimen-
tados do país. E que teve 
um começo atribulado. 

D.A. - Coitado do Cláudio, 
mas vingou-se e obrigou-
me a esperar uma tarde 
inteira por uma cache dele. 
Era uma nanocache com-
pleta, até um TB mini teve.

J.S. - E depois de Lisboa, 
Coimbra, Beja, Vila Real, 
Setúbal e Portalegre va-
mos ao último distrito onde 
colocastes caches, Faro 
com as Albandeira [Lagoa] 
e Alté lá baixo [Alte], uma 
no litoral e outra bem no 
interior. São tipicamente 
caches colocadas por geo-
cachers de férias no Algar-
ve. Ou não?

D.A. - Pois são. E foram. 
Albandeira era um corren-
temente frequentado nas 
férias, a descrição não é 
inventada. Agora Alte foi 
um local que eu descobri 
numa das últimas viagens 
que efectuei com o cVp. Não 

http://coord.info/GCGMQ7
http://coord.info/GCGMQ7
http://coord.info/GCHQ8G
http://coord.info/GCHQ8G
http://coord.info/GCKGDF
http://coord.info/GCKGDF
http://coord.info/GCKPHV
http://coord.info/GCKPHV
http://coord.info/GL62ENJ
http://coord.info/GCZ84D
http://coord.info/GCZ85M


GEO
MAG.

66

OUTUBRO 2013 - EDIÇÃO 5

conhecia, mas as visitas 

que fiz para colocar a cache 

obrigaram-me a dar a volta 

à vila. Passei a conhecer.

J.S. - Mantiveste em teu 

nome nas últimas caches 

que publicastes, curiosa-

mente a mais perto e as 

mais longe da tua casa…

D.A. - Calhou. A mais perto 

porque não ocupava tempo 

nenhum a manter e as ou-

tras porque afinal seriam 

caches de curta duração 

que nunca morreram. Na 

realidade aquelas caches 

foram criadas para que os 

meus amigos de Galafura 

pudessem ocupar os alu-

nos durante a tarde da fes-

ta anual de graduação. Era 

para serem desactivadas 

logo no dia seguinte, mas 

ficaram e mantêm-se. Se 

alguém as quiser adoptar, 

faço um bom preço por ata-

cado.

J.S. - 497 tiratira meteme-

te [Lourel] o que prova que 

és um owner adepto de ca-

ches n’a minha rua. Só que 

com caches boas. Além da 

óbvia razão que tem a ver 

com a facilidade de ma-

nutenção o que te levou a 

geo-referenciar os sítios 

onde habitas?

D.A. - Nada. Não tem a ver 

com isso. A descrição apon-

ta para um jardim perto, que 

na altura das eleições fica 

lindo, impecável. Pena que 

só tenhamos eleições au-

tárquicas de 4 em 4 anos…

J.S. - E por último vamos 

até ao que terá sido uma 

3ª edição das 4 Elements, 

num formato completa-

mente diferente. Quatro 

multi’s publicadas com as 

mesmas coordenadas ini-

ciais e que obrigam a ana-

lisar cuidadosamente um 

sinal de trânsito. São elas a 

Fogo, a Terra, a Água e o Ar.

D.A. - Vendo! Façam ofer-

tas. Como já disse, a fase 

de observação era indicada 

para os putos, invariavel-

mente entre os 5 e 6 anos 

que viam pela primeira vez 

um GPS, (nessa altura, ago-

ra quando nascem já tra-

zem um TM com AGPS).

J.S. - Umas caches que es-

tão a precisar de manuten-

ção. Quando quiseres lá dar 

um salto avisa e terei muito 

prazer em te acompanhar e 

de termos oportunidade de 

falar mais prolongadamen-

te.

D.A. - É uma ideia.

J.S. - Para acabar. Se achas 

que tens alguma estória in-

teressante que ainda não 

tenhas referido está à von-

tade para a contar. Afinal 

o objectivo da entrevista é 

dar a conhecer aos novos 

geocachers (a esmagado-

ra maioria) quem foi e é o 

2 cotas e em que aspectos 

é que ele acha que deve 

ser referido quando se fi-

zer a Grande História do 

Geocaching em Portugal e 

ninguém melhor do que o 

próprio o sabe!

D.A. - Êhlá… Se alguma das 

minhas caches ficar na his-

tória, que seja só na memó-

ria dos que as procuraram e 

se divertiam com elas. Não 

me parece que mereça es-

tar presente em qualquer 

resma de texto empoeirado 

numa venda de garagem 

duma Editora falida por pu-

blicar volumes que falam de 

mim. Vaderétro! Mas tenho 

vontade de publicar qual-

quer coisa como titulo: “Eu-

sébio, a verdadeira historia 

deste símbolo”.

J.S. - E isto para que não fal-

te nada de significativo. Por 

exemplo ia-me esquecendo 

dos 10 mandamentos! Sem 

dúvidas que se mantêm 

perfeitamente actuais, só 

que como os do Antigo Tes-

tamento são cada vez me-

nos respeitados…

D.A. - Tem dias, tem dias… 

quando escrevi aquilo, a 

maior dificuldade foi fazer 

um texto que eu próprio pu-

desse justificar.

J.S. - E mesmo para finali-

zar. Haverá possibilidade 

no futuro de vermos mais 

alguma cache com o selo 2 

cotas ou essa é uma água 

que não voltarás a beber?

D.A. - Nunca digas “desta 

água não beberei”! Nunca 

me faltaram ideias, o que 

me tem faltado é mesmo 

paciência para ouvir algu-

mas coisas.

Tenho, desde a primeira 

edição da 4 Elements, pron-

to o contentor final de uma 

cache que se chamará Fifth 

Element. O nome não tem 

relevância com nenhuma 

cache anterior. Apenas com 

o filme homónimo e com 

a Milla Jovovich, que aliás 

nem é nada de primeira es-

colha, valha-a thwes. Mas é 

giro para nome de uma ca-

che minha e como, passado 

este tempo todo, ainda não 

desencantaram nada com 

essa ideia…

Mas isto é uma ideia antiga, 

não esperem de pé.

Joaquim Safara

- jasafara 

Se alguma das minhas caches ficar na história, que seja só na memória 
dos que as procuraram e se divertiam com elas.

http://coord.info/GC1136Y
http://coord.info/GC1136Y
http://coord.info/GC1ZHAP
http://coord.info/GC13MBB
http://coord.info/GC13MBE
http://coord.info/GC13MBA
http://coord.info/GC13MBF
http://geocaching-pt.net/374
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fifth_Element
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Esta é a história da Geocoin 
Portugal 2008 – Guitarra 
Portuguesa, uma das mais 
badaladas geocoins portu-
guesas e também um alvo 
preferencial da especula-
ção dos colecionadores.

Era uma vez um fórum, 
o Geocaching@PT, onde, 
em Outubro de 2007, um 
utilizador criou um post, 
dir-se-ia extemporâneo, 
sobre a geocoin portugue-
sa de 2008, quando a de 
2007 ainda estava a escal-
dar. Esse geocacher dava 

pela alcunha de mtrevas, e 
propunha manter-se como 
uma das faces da moeda a 
face usada no verso do “Zé 
Povinho”, geocoin oficial de 
2007. 

Após alguns posts a diva-
gar sobre Vasco da Gama 
e D. Afonso Henriques, 
GPSr’s e sardinhas, o tema 
mudou para pontes e ba-
calhau. Apareceram Torres, 
mapas de Portugal, até que 
o Rui (Kelux) se chegou à 
frente com uma guitar-
ra portuguesa, que desde 

logo recolheu apoio. Após 
algumas páginas de posts 
a debater detalhes da Gui-
tarra e de uma outra pro-
posta, do Sandro (Kitiara&-
Sal), com mapas-bandeira 
a baralhar o esquema, era 
chegada a hora de fechar o 
design da geocoin. 

Com a votação, decorrida 
em Fevereiro de 2008, a 
dar clara vantagem à Gui-
tarra, era chegado o mo-
mento de debater os derra-
deiros pormenores. Numa 
curta thread que não ultra-

passou as três páginas, foi 
um pragmático Kelux que 
transformou a guitarra na 
arte final. 

Decididos os metais e a 
produção do Antique Co-
pper (haveria 50 de edição 
limitada, douradas), um dia 
foi suficiente para fechar a 
reserva.

Segue-se uma curta dis-
cussão para escolha do 
ícone. Depois era esperar… 
e esperar… e esperar… até 
que, em letras bem peque-
nas, o PLnauta, responsá-

GEOcOin pt 2008

por joão Malheiro
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vel pela produção, fez sa-
ber, a 3 de Setembro, que 
as coins estariam em sua 
posse. Mesmo a tempo 
de serem distribuídas na 
Churrascada do fim-de-se-
mana seguinte. 

Estava, assim, fechada a 
curta e pacata história de 
uma das mais espetacula-
res geocoins nacionais. 

Mas, afinal, de que geocoin 
estamos a falar?

A Geocoin

A geocoin PT 2008. Da au-
toria do Rui Almeida (Kelux), 
com o Miguel Trevas (mtre-
vas) como mentor, produ-
zida pela Geocoinshop, à 
responsabilidade do Paulo 
Lopes (PLnauta), é uma 
alusão a um dos principais 
símbolos das tradições 
portuguesas – o fado!

Com um nível de detalhe 
pouco típico numa geocoin, 
a moeda, em forma de gui-
tarra, apresenta, na frente, 
um instrumento completo, 
onde podemos ver ao de-
talhe as doze cordas, um 
cravelhame trabalhado e 
até os trastos, com uma 
sensação de profundida-
de, também ela, pouco 
habitual. A acompanhar a 
curva do corpo lê-se Fado 
| Guitarra Portuguesa, e a 
obrigatória referência “Tra-
ckable at www.geocaching.
com”. No verso destaca-se 
a palavra Fado, acompa-
nhada da quadra de Amá-
lia, popularizada por Mari-
za: “Ò gente da minha terra 
/ Agora é que eu percebi / 
Esta tristeza que trago / Foi 
de vós que recebi”. No bra-
ço, também no verso, pode 
ler-se “PORTUGAL 2008”, e 
é também aqui que se inse-
re o código.

Obrigado, Miguel, Rui e 
Paulo, por mais esta bela 
geocoin, que tão bem re-
presentou o nosso país em 
2008.

João Malheiro

- Pintelho

Ficha Técnica

Data: Junho 2008

Versões: Antique Copper; Polished Gold (LE)

Formato: Especial

Tamanho: 72x32mm e 3,5mm de espessura

Quantidades: 320 + 50 (LE)

Desenho: Rui Almeida - Kelux

Produção: Lars Dorms (geocoinshop.de)

Mentor: Kelux, mtrevas, PLnauta

Fonte e Imagens: trackables.geocaching-pt.net
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NINGUÉM OS ACEITA...
BLA BLA BLA 

BLA BLA BLA

GRRRRRR!!!!

gulp...

TODA A GENTE RECLAMA
COM ELES, DIZ MAL
DELES, TRATA-OS MAL...

sniff...
   sniff...

MAS A VERDADE É QUE...

GEOCACHING
VOLUNTEER 
REVIEWER

ELES TAMBÉM
   PRECISAM DE
     AMIGOS...

fim...

Os revisores precisam de amigos....
por Filipe Sena

BUAHHHHHH.....

http://gps.geopt.org
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