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Entrevista de carreira...

Team Jorgenses em retrospectiva. Uma fantástica entrevista
com muitas histórias, boa disposição e dinamismo.

Uma reportagem sobre o Love Love...
Espinho!
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Um excelente conjunto de fotografias de São Jorge no seu
estado puro e natural - a não perder!
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Editorial
por Gustavo Vidal
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Guia Turístico

Terceira, Açores
Por Luis Serpa

As 9 ilhas dos Açores, situadas no centro do Oceano
Atlântico, possuem belezas
indescritíveis e únicas. Para
além disso, cada uma delas
tem a sua marca de registo
e capa de cartaz.
A Terceira não é exceção! Tal
como as restantes, esconde
um paraíso no seu coração,
à espera de ser admirado
e contemplado, quer pelos
seus conterrâneos, quer pelos seus visitantes que aqui
vêm parar, na senda por um
aclamado descanso, enquanto saboreiam uma parte da cultura Açoriana.
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Ao analisar os roteiros turísticos, com certeza ficarão
maravilhados com o que a
ilha tem para oferecer, porém se querem realmente
“descobrir” a ilha, embarquem na aventura do Geocaching e deixem que este
vos mostre as maravilhas
deste “grande” paraíso.

Chegando ao aeroporto, é
altura de dar início aquele
tão aguardado passeio, e
nada melhor do que se dirigirem até à cidade mais
próxima, onde encontrarão,
na Serra do Facho, uma das
caches mais aclamadas do
país, a Translant Chess Cache (GC8EF9). Uma cache
com muita história neste
jogo, sendo atualmente a
cache mais antiga de Portugal ativa. Situada no topo da
Serra do Facho, é oferecida
aos seus visitantes uma
vista deslumbrante sobre
a cidade da Praia da Vitória
e da Serra do Cume. Uma
paisagem magnífica, idílica
para tirar um álbum de fotografias, em que o azul cristalino do mar se funde com
os aromas sentidos nesta
simpática cidade.
E por falar em cidade, nada
melhor do que procurar o
Diário da Júlia (GC452HV)
para conhecer esta. Uma

cache que solicita a ajuda de
um geocacher para encontrar o diário desta menina
que o perdeu, e que o levará a percorrer as artérias da
mesma cidade, passando
por pontos emblemáticos
como a Igreja da Matriz. Um
colosso de arquitetura contrastante no meio de outros
edifícios mais modernos,
mas que impõe o seu respeito e admiração. Na procura deste diário, realizarão um passeio ao longo do
areal, apreciando o sabor da
maresia e o toque do Sol de
Verão que acaricia suavemente a pele.
Agora que já conhecem esta
cidade, tanto por dentro,
como por fora, é hora de a
contemplar de outro ângulo, contudo não pensem
que os vossos olhos apenas
contemplarão a cidade, mas
também a antiga caldeira de
um vulcão. Falo da Serra do
Cume, de onde podem vol-

tar a ver a Praia da Vitória,
mas também o planalto que
se estende até à Serra da
Ribeirinha. Este planalto,
faz parte do primeiro aparelho vulcânico da ilha, o Vulcão dos Cinco Picos, atualmente preenchido por uma
manta de retalhos de cerrados usados para a lavoura,
mas, atenção, não preencham o cartão da máquina
fotográfica, ainda há muito
mais para ver. E como não
há nada melhor do que juntar o útil ao agradável, nesta serra podem fazer três
caches que lhes oferecem
três perspetivas diferentes
sobre os arredores, Serra
do Cume [Terceira Açores]
(GC1QWXX), Energia (G)eólica (GC39TK5) e I Love Math
(GC39TJX).
Seguindo rumo a Angra do
Heroísmo, aconselho que
façam este passeio ao longo da costa Sudeste da
ilha, tendo sempre como
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fiel companheiro o oceano
Atlântico que acaricia a costa, até que chegarão a um
lugar paradisíaco. As Contendas. Uma baía remota
da civilização, delimitada
pela Ponta das Contendas e
pelos Ilhéus das Minas. Estes, um conjunto de ilhéus
todos alinhados até à costa, onde em tempos existiu
o Forte de Bom Jesus e que
defendeu esta mesma baía,
acompanhado do Forte das
Caninas, ambos atualmente
em ruínas. Local de excelência, com vistas belíssimas,
bem como uma enorme calmaria. E se querem ajuda
para chegar a estas locais
do Sétimo Céu, basta seguirem as caches, Assalto aos
Fortes – Forte do Bom Jesus (GC2Z7W3) e Contendas
(Ilha Terceira) – Faróis de
Portugal (GC185FP).
E quem tiver vontade de ser
aventureiro, pode sempre
embrenhar por um trilho

aí adjacente que o levará a
procurar a cache Aquecimento Global (GC43NF3).
Uma cache que ensina um
pouco sobre tal fenómeno
prejudicial à saúde, e que o
levará ao cimo de um pico
muito pitoresco, com uma
excelente visão sobre a costa do Sudeste, deixando de
boca aberta os seus visitantes.
Com este passeio, deu-me
vontade de comer algo fresco, como um belo gelado, e
que tal cair na tentação e
procurar a Quinta dos Açores através da cache Saber
Fazer Natural (GC3X1YP). E
agora que a barriga já está
consolada, o melhor será
subir a serra logo ao lado, a
Serra da Ribeirinha, a fim de
fazer duas caches aqui existentes. E como as fábulas
começam pelo inicio, começar-se-á pela cache Serra da
Ribeirinha – Terceira Açores
(GC4VCCW), situada num

miradouro fantástico e muito recente. Uma paisagem
emblemática sobre a cidade
de Angra, principalmente
quando é contemplada através da janela ali existente,
criando um quadro digno de
ser exibido no Louvre, quase
que faz esquecer a procura
do tesouro. Um pouco mais
à frente encontra-se uma
zona de lazer muito bem
tratada, idílica para fazer
uma churrascada e procurar a cache Alto da Ribeirinha (GC37GF0). Tudo isso,
enquanto admiram a freguesia que se desenrola ao
longo da encosta da Serra. Já
para não falar da predileção
que se tem desse ponto. A
observação dos Ilhéus das
Cabras sempre muito fotogénicos.
De seguida, que tal visitar
a cidade classificada como
Património Mundial, Angra
do Heroísmo. Uma bela cidade, de construções muito

específicas a fim de harmonizar toda a envolvente.
Esta possui muita história e
a melhor forma de a conhecer será a fazer a Viagem na
História (GC4R48X), que vos
levará por quase todos os
monumentos históricos enquanto aprendem mais um
pouco de algumas pessoas
muito importantes.
Com estas voltas, já vinha
a calhar um bom almoço,
por isso, marquem rumo a
“Outros Tempos” As Casas
Terceira Açores (GC39F3W).
Esta cache está localizada
na Quinta do Martelo. Um
museu muito bem preservado e ilustrativo de outros
tempos aqui vividos. Bem no
centro, encontra-se esta cache exemplar, a fazer jus ao
local onde se encontra. Mas
como o estômago não se
alimenta de founds, infelizmente, mesmo ao lado existe um restaurante de comi-
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da tradicional permitindo
uma degustação única.
Barriga confortada, será
uma boa ideia dar uma volta pela freguesia dos Biscoitos, ao longo da sua avenida, permitindo ver dois
fortes, bem como as suas
caches, 1 st. strike (GCZ2EX) e o Forte da Rua Longa (GC4BJ5G). E para aqueles que tiverem vontade de
dar um mergulho, podem
usar a zona balnear desta
freguesia. Uma das mais
aclamadas, e que claro está,
também possui uma cache,
Biscoitos (GC541D9).
No segundo dia, que tal fazer-se à aventura e percorrer alguns dos trilhos pedestres da ilha. Obviamente
estes têm caches para se
fazer e todas muito dignas
de lá pertencerem. Começando pelo norte, temos o
trilho da Alagoa. Um passeio idílico para os amantes
da costa e do mar, uma vez
que o mesmo se processa sempre junto do oceano
Atlântico, com umas paisagens belíssimas. Neste
podem encontrar algumas
caches, Alagoa (GCZGT0),
Furna
das
Pombas(GC3M295) e Dragão do Norte
(GC2R65Y).
12

Rumando novamente para
Angra, poderão percorrer o

trilho do Monte Brasil. Uma
península da ilha situada na
cidade, porém não pensem
que é só prédios e carros.
Não, aqui reina a calmaria,
com locais retirados de um
livro de contos, e todos estes marcados por caches
exemplares, como o Pico
das Cruzinhas (GC3V022),
Monte Brasil - Pico do Facho (GC1XQT5), Monte
Brasil - Forte da Quebrada
(GC2X3WB), Monte Brasil
(GC4TDNT) e Monte Brasil
- Ermida de Santo António
(GC1CBE2).
Espero que ainda não estejam cansados, pois a seguir vem um local do outro
mundo. Ao percorrer o trilho da Lagoinha, terão contacto com diferentes tipos
de vegetação, sendo que
no cume encontrarão vegetação endémica da ilha,
também chamada Floresta das Nuvens. Todavia, o
ponto alto é o culminar do
pico que se sobe, uma vez
que o mesmo esconde uma
tímida lagoa, admirada por
todos os que a visitam, com
a cache Lagoinha da Serreta [Terceira Açores] (GC1X2ME) . Não há palavras para
descrever tamanha beleza.
Bom, vamos lá, mais um pequeno esforço e fazemos o
trilho dos Mistérios Negros,

localizado na zona mais recente da ilha. Porém, antes
de iniciarem este percurso,
será melhor fazer uma paragem na Lagoa das Patas
para um merecido descanso
e um pequeno lanche. Esta
é uma lagoa repleta de patos, acoplada a uma zona
de merendas muito procurada pelos visitantes locais.
Para além disso, é possível
encontrar a cache Lagoa
das Patas (GC1BNH9).

ao Algar do Carvão, ficando mais barato. Uma visita
muito agradável, com uma
informação bem detalhada do fenómeno em causa,
possibilitando responder às
perguntas da cache Gruta
do Natal [Terceira Açores]
(GC33R3Z).

Quanto aos Mistérios Negros, este é um passeio
muito rico em termos de
lagoas, vegetação e paisagens, sempre acompanhado de caches imperdíveis,
Lagoa do Negro [Terceira
Açores] (GC1XMMR), Rosto de Cão - Mistérios Negros (GC38F9T) e O Pico
Gaspar (Terceira Açores)
(GC1Y7W7).

Após esta paragem, sigam
até ao cartaz da ilha, o Algar do Carvão, mas não antes de fazerem um pequeno desvio até às Furnas do
Enxofre, local onde a terra
mostra que está “viva” e
quente. Aqui é possível
realizarem um percurso circular enquanto carregam o
cartão de memória de fotografias. Ao mesmo tempo, podem procurar duas
caches, Furnas do Enxofre (GC374EK) e Furnas do
Enxofre/Fumarole’s Field
[Açores] (GC1DFTW).

Depois de percorrer este
trilho de fio a pavio encontrar-se-ão no parque de estacionamento, junto a uma
pequena casa de pedra.
Essa é a casa de entrada
para um dos monumentos
geológicos mais conhecido
na ilha, a Gruta do Natal.
Podem fazer-lhe uma visita, que não se irão arrepender. Ao pagarem a entrada,
escolham o bilhete que dá
acesso a esta, bem como

Agora sim, caminhamos
para o Algar do Carvão. Um
fenómeno magnífico. O único vulcão em que é possível
entrar. O que dizer? Lindo!!!
Lindo e mais lindo, toda a
sua morfologia é extraordinária, uma explosão de
cores criada pelos líquenes
presentes nas paredes, com
os reflexos da luz natural
que inundam aquela cratera. Esperem, se acham que
já acabou, embrenhem-se
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mais um pouco nas suas
profundidades e verão
uma lagoa lindíssima. Surreal! Perfeito para acabar
este dia, é então fazer as
3 caches aqui presentes,
a virtual Algar do Carvão
(GC868B), a tradicional Algar Carvão (GC3W6HD)
e a earthcache Algar do
Carvão [Terceira Açores]
(GC33R70).
Parece que está tudo visto…
não! Nem lá perto. Agora
que já visitaram os lugares
em pontos turísticos, podem aventurar-se e ver as
restantes maravilhas, bem
como algumas das caches
mais carismáticas da ilha.
Se gostam de vistas fantásticas, aconselho a visitarem
na ponta oeste da ilha, a
cache Where Seagulls Fly –
Terceira Açores (GC32XD1).
No local, são transportados para outra dimensão,
ostentando uma calmaria
soberba. Mais ao lado, podem fazer uma churrascada
na zona de lazer do Raminho, enquanto procuram
a Lets go Whale Watching
(GC186W9) e Miradouro do
Raminho(GC4Q01T), ambas
um miradouro para o oceano e a íngreme costa que
faz fronteira com o mesmo.
Descubram a Serra de Santa Bárbara através do conjunto das 3 minas usadas
para transporte de água à
freguesia de mesmo nome
(GC3V1M3;
GC3TG7Q;
GC3DQE7). Procurem também os restos do aviocar
que embateu nesta mesma
serra, ceifando infelizmente
a vida dos seus passageiros.
O Last Flight 6518 – Aviocar C212 100 (GC35VPE).
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Mas há mais, não é só a
Serra de Santa Bárbara que
merece uma visita, mas
também lugares como a
Rocha do Chambre, um gi-

gante de referência na ilha.
Uma escarpa que faz parte
dum antigo aparelho vulcânico, e que causa um sentimento de respeito perante
a natureza. Para tal contemplação, podem fazer as
caches lá existentes, Rocha
do Chambre (GC1Z753), Telsa (GC42ABJ) e A Magia da
Natureza (GC447B1).
O Morro Assombrado (GC40FJH), é outra formação
geológica única, levando a
uma caminhada entre fendas, num sítio assombroso
e ao mesmo tempo lindo.
E se gostam daquelas vistas 360º, optem pelos trilhos que levam ao Pico Agudo (GC4GNZT) e Pico Alto
(GC29J5A). Garanto que não
se arrependerão, contudo
atenção, não deixem a máquina fotográfica no carro.
Mais perto de Angra, podem
escalar a Serra do Morião
em busca da cache A Serra
do Morião (GC1Y98B). Lá no
topo, é apresentado uma
panorâmica divinal sobre a
cidade e seus arredores.
Mas até podem ser geocachers que estejam à procura
daquelas caches com containers de deixar de boca
aberta e que sejam de fácil
acesso. Assim, sugiro que
procurem a Vida Selvagem
(GC3XVM3), próxima de
uma recente zona de lazer,
e cujo propósito não é só
mostrar um trabalho exemplar, mas também mostrar
como a “vida selvagem”
deve ser preservada.
A Floresta Mágica – Bónus
Cache “Branca de Neve”
(GC3PPCY) é a bónus cache
de um PT, que te fará envolver na história deste clássico, sendo que a cereja no
topo de bolo não é bem uma
cereja.

Lugares de Culto (GC3NDMD) é outro exemplo de
uma cache muito bem trabalhada e que fará dar a
volta à massa cinzenta, enquanto a decifram ponto a
ponto.
E para quem gosta de espionagem, a Casting: Agente Secreto (GC3EKRV) é
um perfeito exemplo para
aqueles que desejam ser
um espião profissional pois
terão de mostrar toda a sua
mestria a fim de evitar um
mal maior.
E existem estas duas categorias combinadas? Containers de assombro e vistas
de salivar? Claro que sim!
No topo da lista está Ponta da Serra (GC38HF1), não
só com uma excelente vista
para a Caldeira das Lajes,
mas com um container que
vai dar que assobiar. E se
não sentiste pressão suficiente aqui, então desce
mais um pouco para encontrar a Under Pressure
(GC4PZVE), com uma missão de inspeção, e quem
sabe, aplicar alguma pressão.
A
Lenda
de
Fonsk
(GC4R74W) é outro exemplo de uma cache com uns
containers de renome, fazendo jus às vistas que a
acompanham, terminando
numa fantástica aventura
noturna.
E quem gostou da Serra de
Santa Bárbara, irá encontrar também a Forbidden
Garden (GC42M4H) com
uma caminhada e containers desafiantes, sendo
recompensados no seu término com uma vista para o
jardim proibido.
Para rematar, deixo o Templo de Zeus (GC3BKEG). Um
percurso com vários obstáculos físicos e mentais, mas
que no fim permitir-vos-á

sentarem-se no trono de
Zeus e contemplar o mundo
dos mortais.
Quanto aos amantes de cultura, obviamente também
existem muitas caches nessa categoria, como Agualva
– Os moinhos (GC49NW3),
localizada na freguesia
da Agualva, num moinho
atualmente abandonado e
que outrora teve uma grande importância na vida das
pessoas daquele local.
Chegando às Doze Ribeiras,
podem procurar o Grupo
Folclórico das Doze Ribeiras
(GC3A118) que dará a conhecer não só o grupo, mas
toda a estrutura ali edificada, retratando uma vida
passada.
Enfim, como tinha dito no
inicio, “cada ilha tem a sua
beleza” e graças a este
pequeno grupo de caches
podem ganhar essa perceção, pois estas são apenas
alguns dos tesouros que a
ilha possui. Podia ficar aqui
horas e páginas a falar de
outras tantas, mas não tenho espaço, e tenho a certeza que também se cansariam de me ouvir mais. Por
isso, o melhor que têm a
fazer, é vir cá, o convite está
feito e não são só as caches
que marcam uma ilha, mas
sim também as pessoas
que nela vivem e de certo
que serão bem recebidos,
quer pelos seus conterrâneos, quer pela comunidade
de Geocaching.
Porque esperam? Eu, já tinha marcado passagem!
Até lá, boas cachadas a todos

Luis Serpa
- luis serpa
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Geocaching na Ilha do
Pico
Por pedro.b.almeida

A ilha...
A Ilha do Pico, também conhecida como ilha montanha, fica
situada no grupo central do Arquipélago dos Açores. Com uma
superfície de 444,97 km2 é a
segunda maior do arquipélago,

subida devido às condições cli-

distância aproximada de 4km e

aprox. 30 min de viagem) e à

matéricas.

demora, em média, mais de 4h.

Não é obrigatória a subida com

Depois do marco número 45,

um guia credenciado mas é re-

último marco, chegamos à cra-

comendável uma vez que as

tera central com cerca de 700m

condições climatéricas podem

de diâmetro. Nesta podemos

Terça-Feira e ao Sábado é possível viajar de/para a Ilha de São
Jorge que fica a cerca de 20km
(São Roque do Pico <> Velas aprox. 50 min de viagem).

alterar-se significativamente a

recolher os dados necessários

medindo 42km de comprimen-

Em alternativa pode efetuar a

qualquer altura dificultando a

para responder às questões

to e 20km de largura. Apesar do

ligação aérea até ao Faial e pos-

subida/descida. Normalmente

que são colocadas na Earthca-

seu tamanho é a mais jovem

teriormente chegar ao Pico por

estes guias têm associado um

che GC2WWJ4 - Pico’s.

e estima-se que tenha apro-

via marítima.

seguro que pode ser ativado

ximadamente 300.000 anos.

O número de ligações maríti-

caso exista algum acidente e

Um dos aspetos paisagísticos
marcantes da ilha é, sem dúvida, a imponente montanha com

mas e aéreas é reduzido durante os meses de inverno.

2.351m de altura o ponto mais

O Geocaching...

alto de Portugal.

Existem, até à data, 82 caches

Como Chegar...

na Ilha do Pico sendo: 75 Tradi-

Para chegar à Ilha do Pico existem ligações aéreas diretas
com Lisboa (aprox. 2:30h de
viagem), à Quarta-Feira e ao
Sábado operadas pela TAP e
diárias inter-ilhas (Terceira <>
Pico, Ponta Delgada <> Pico)
operadas pela SATA.

16

a 8 Km (Madalena <> Horta -

cionais, 5 Earthcaches e 2 Multi-caches.
Caches organizadas por temas:
A montanha
Subir à montanha do Pico, ponto mais alto de Portugal, é um
desafio e uma experiência única
que perdurará na sua memória

As ligações marítimas diárias

durante muitos anos. Para su-

entre as ilhas do triângulo são

bir à montanha deverá ter uma

asseguradas

Transma-

janela de vários dias, uma vez

çor. A Ilha do Faial fica apenas

que nem sempre é possível a

pela

seja necessário efetuar uma
operação de busca e salvamento.
É possível ir de carro até aos
1.200m. A subida inicia-se
na Casa da Montanha (http://
siaram.azores.gov.pt/centros-interpretacao/casa-damontanha/_intro.html) onde é
necessário efetuar um registo
obrigatório e pagar a taxa de
subida.
Neste local existe um anjo/
guardião da montanha que
marca o início da subida e
“guarda” a cache GC3KZEY Casa da Montanha.
O trilho, até ao cume, tem uma

Neste ponto a caminhada não
terminou e ainda falta o desafio
final… Subir o “Piquinho” com
os seus 70m.
Depois de atingir o cume aos
2.351m a paisagem é magnífica, de cortar a respiração, onde
é possível observar e sentir o
“respirar da montanha” e, em
dias de bom tempo, avistar várias ilhas do arquipélago. Recomendo a subida durante a noite
onde as temperaturas são mais
amenas e a observação do nascer do sol a partir do cume.
Depois de recuperar um pouco
as forças pode iniciar a busca da
cache a maior altitude de Portugal a GCK1JY - Atlantis [Pico].
Atenção! Não se aproxime de-
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masiado do precipício.
Cavidades Vulcânicas
Existem várias cavidades vulcânicas visitáveis no Pico. A

pequena cavidade vulcânica
mas bastante interessante. O
acesso à gruta não é controlado. Existe um local em que a
falta de teto deu origem a uma

uma próxima oportunidade.
Cultura
A paisagem da cultura da vinha
da Ilha do Pico foi classificada,
pela UNESCO, em 2004, como

dos Frades: #1- Chaminé dos
Frades. Este guia-nos por um
percurso junto à costa onde é
possível observar ruínas, fenómenos vulcânicos e um pouco

Gruta das Torres é um túnel

zona com vegetação exuberan-

lávico com uma extensão su-

te. Ao visitar a segunda parte

perior a 5km mas apenas uma

da gruta poderá encontrar a

pequena parte é visitável. O

cache GC511V9 - Frei Matias

Centro de Visitantes (http://sia-

mas não se esqueça de respon-

ram.azores.gov.pt/centros-in-

der às questões da Earthcache

terpretacao/centro-visitantes-

GC59HPH - Gruta de Frei Ma-

nho do Frade.

gruta-das-torres/_intro.html)

tias [Pico].

Junto à costa pode percorrer

de aguardente (alambiques).

A GC4PX1P - Furna da Sapatei-

a Multi-cache GC4JVG5 - Ro-

Também poderá visitar o Mu-

la-Pipas e conhecer os locais

seu/Centro de Interpretação da

que fazem parte da história do

Cultura da Vinha do Pico (http://

transporte marítimo das pipas

siaram.azores.gov.pt/centros

tem um horário definido para
as visitas guiadas. No interior
da gruta foi feito o possível para
minimizar a intervenção humana, não estando esta iluminada
nem existindo um passadiço
ao longo do troço visitável. Os
visitantes são convidados a integrar a visita guiada com uma
lanterna na mão e um capacete
(fornecidos no local). No decorrer da visita são feitas explicações pelo guia. Esteja atento/a
a estas explicações de forma a
responder às questões colocadas na Earthcache GC2D1Q2 Gruta das Torres [Pico].
A gruta do Frei Matias é uma

ra foi uma agradável surpresa.
O pequeno trilho numa zona
com árvores e muros cobertos

património mundial. No meio
desta paisagem e próxima destes muros de pedra designados
por “currais”, pode ser encontrada a cache GC25J90 - Moi-

da história da Ilha do Pico. No
local onde se encontra a cache GC3QVH4 - Rota dos Frades: #2- Adegas e Alambiques
é possível visitar uma antiga
adega, com utensílios utilizados nas vindimas e uma fábrica

de musgo fazem lembrar uma

de vinho.

floresta encantada. A gruta tem

Quem se interessa pela eno-

três galerias de tamanho consi-

logia e gostaria de conhecer

co/_intro.html).

derável, ligadas por pequenos

a história do vinho da Ilha do

túneis com cerca de 1m de altu-

Pico deverá visitar a GC4R7B4

Próximo do monumento ao

ra. Explorei uma pequena parte

- Museu do Vinho. Pode satis-

dos 50m mas não cheguei à 3

fazer um pouco da sua curiosi-

galeria onde, supostamente,

dade fazendo uma visita virtual

existe um “bónus”.

a 360º em: http://www.cultu-

No meio de árvores e vegetação
encontramos a GC34JFT - Gru-

racores.azores.gov.pt/videos/
visitasvirtuais/mv.aspx

-interpretacao/ci-paisagem
-protegida-cultura-vinho-pi-

GC3Z5H3 - Baleeiro / Whaler
fica o Museu da Indústria Baleeira. Neste museu é possível
conhecer a antiga fábrica onde
existem as caldeiras, fornalhas,
maquinaria e outros apetrechos
usados no aproveitamento e

ta do Soldado. Não foi possível

O Power Trail com 10 caches

transformação dos cetáceos

entrar e explorar a extensão vi-

designado por Rota dos Frades

em óleo e farinha. Pode satis-

sitável desta gruta. Ficará para

inicia na cache GC3QVH9 - Rota

fazer um pouco da sua curiosi-
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dade fazendo uma visita virtual

para a Ilha de São Jorge. O tri-

as delícias de miúdos e graúdos.

a 360º em: http://www.cultu-

lho tem uma extensão total de

Com uma estrutura de apoio

racores.azores.gov.pt/videos/

6,3km demorando, aproxima-

que suporta os baldes, facil-

visitasvirtuais/mib.aspx

damente, 2h a concluir. (GPX:

mente caímos na tentação de

http://trilhos.visitazores.com/

experimentar como se recolhia

- GC4P9B6 – ARINHAS;

sites/default/files/66.gpx)

a água naquele tempo.

- GC4DZA5 - Farol da Ponta da

e leva-nos até a um pequeno

Esta cache está colocada na

Apesar de existiram caches em

Ilha;

museu cheio de artefactos re-

zona do planalto central, co-

vários poços de maré, destaco

lacionados com a agricultura,

nhecida pelo nome de GC2D-

as seguintes:

indústria da aguardente, pesca,

N0F - Cabeços do Mistério.

folclore, escola, profissões e

Para a encontrar será necessá-

- GC3QW8H - Rota dos Fra-

da “Casa do Fio” onde passava o

des:#9 - O Poço de Maré;

cabo telegráfico que permitia a

A cache GC57555 - Adega - A
Rodilha foi colocada este ano

tradições.

rio percorrer o trilho, ou parte

A freguesia de Santo Amaro
foi um dos principais estaleiros
navais do arquipélago. Infelizmente não foi possível visitar o
Museu Marítimo de GC4F3YG A Construção Naval porque este

- GC4E36Q - Poço de Maré da

Caminho dos Burros. Este trilho

Terra do Pão;

linear tem uma extensão total

- GC3XB7H - Poço da Arruda;

de 11,2 km e poderá ser concluído em 3:30h. (GPX: http://
trilhos.visitazores.com/sites/

- GC3YXJN - Poço de Maré Ponta Admoiro.

encontrava-se fechado.

default/files/8.gpx)

Locais

Do outro lado da ilha, no con-

Lagoas

Existe pouca informação sobre

celho das Lajes do Pico, fica o

Na Ilha do Pico existem vá-

Centro de Artes e de Ciências
do Mar (http://siaram.azores.
gov.pt/centros-interpretacao/
CA-e-Ciencias-do-Mar/_intro.html) na antiga GC2EFE7
- SIBIL, Fabrica da Baleia onde,
também é possível observar os
equipamentos fabris utilizados
para a transformação da baleia
em produtos úteis à população
e exposições multimédia sobre
a fábrica, a biologia e a ecologia
dos grandes cetáceos.
Apesar de não ter uma cache
próxima o Museu dos Baleeiros
nas Lajes do Pico, poderá ser
um ponto de interesse. Pode

rias lagoas. A mais conhecida
é a Lagoa do Capitão que, para
além dos patos, pode encontrar
a GC3YX8D - PICO – Projecto “AZORES”. Em dias de bom
tempo é possível tirar fotografias com o reflexo da montanha
do Pico no espelho de água.
Não muito longe desta pode ser
encontrada, na Lagoa do Caiado, a cache GC3VH38 - Pastor
e um pouco mais à frente a
GC2727B - Lagoa Paul.
Existe ainda a Lagoa do Peixinho, Negra e Rosada mas, até à
data, ainda não existem caches

satisfazer um pouco da sua

no local.

curiosidade fazendo uma visita

Poços de Maré

virtual a 360º em: http://www.
culturacores.azores.gov.pt/vi-

Existem vários poços de maré

o povoado picaroto que habitou

Casa do Fio fica muito próxima

comunicação entre várias ilhas
na altura. Fica, também, próxima de uma das únicas praias de
areia da ilha;
- GC4R8BV - Cabeços - Os Vulcões do Pico - MEGA CACHE!!
uma das maiores caches que já
tive a oportunidade de encontrar.
para além do Geocaching, tem

apenas restam as ruínas desta

muito mais para oferecer aos

aldeia abandonada.

seus visitantes quer a nível

Do GC4C0JV - Miradouro - Mistério da Prainha, se as condições climatéricas o permitirem,
é possível observar a ilha de
São Jorge em toda a sua extensão. Fica próxima do Parque

gastronómico, paisagístico, cultural e social. As pessoas são
bastante afáveis e simpáticas.
Aceite o convite dos locais, para
visitar as adegas e provar as famosas aguardentes do Pico.

Florestal da Prainha um local

Os melhores meses para visi-

aprazível para passear com

tar esta ilha são: julho e agos-

toda a família.

to. As condições climatéricas

Situada na freguesia das Sete

são mais favoráveis e poderá

Cidades, no concelho da Madalena do Pico, a cache GC3K-

desfrutar as festividades locais
e, quem sabe, participar numa

ZFC - Quinta das Rosas marca

chamarrita.

a entrada para um bonito par-

Se tiver oportunidade faça uma

que arborizado com o mesmo
nome, onde pode observar várias espécies exóticas e a Ermi-

água para fins domésticos, os

Containers

cache

poços de maré eram impres-

GC2741T - Caminho das Vol-

cindíveis para o funcionamento

Na Ilha do Pico também exis-

tas terá de percorrer o trilho,

dos alambiques, dada a neces-

ou parte deste, com o mesmo

sidade de grandes quantida-

nome. Este trilho linear, desig-

des de água, e de renovação de

nado por PR7PIC, inicia junto ao

água para arrefecimento das

Miradouro da GC4QCCE - Terra

serpentinas, e lavagem das cal-

Alta que, em dias de bom tem-

deiras de destilação. O poço de

po, tem uma excelente vista

maré GC4Q66T - Ana Clara faz

a

- GC4ZNTE - Baía do Canto/

che GC3Q9QC - Mingato. Hoje

Trilhos
encontrar

João;

A bonita ilha vulcânica do Pico,

ao longo da costa da Ilha do
Pico. Para além de fornecerem

- GC3X89H - Pastor de São

no local onde se encontra a ca-

deos/visitasvirtuais/mb.aspx

Para

18

deste, PR2PIC designado por

Ponta Admoiro;

da de Santa Isabel.

tem alguns containers mais
elaborados que se destacaram
pela criatividade nomeadamente:

viagem de barco para observação de cetáceos e golfinhos.
Para os mais aventureiros, que
tal um mergulho com garrafas
nas límpidas águas da Ilha repleta de vida marinha ou porque não aproveitar a oportunidade para conhecer, e fazer
Geocaching, nas ilhas vizinhas
do Faial e de São Jorge?

- GC4PBF7 - Farol - Ponta de
São Mateus;
- GC3YXJN - Poço de Maré -

Pedro Almeida
- pedro.b.almeida
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Aldeias Históricas
Sanguinho, Açores
Por Flora Cardoso
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O PR11SMI Ribeira do Faial

cruzando a bonita Aldeia do

local do “ sanguinho” deve

que com dois dedos de con-

da Terra [São Miguel], co-

Sanguinho.

o seu nome à forte pre-

versa terão sempre uma

meça na Estrada Regional

A aldeia do Sanguinho foi

sença da planta endémica

história ou uma memória de

dos Açores chamado “san-

infância para partilhar com

guinho” (Frangula Azorica),

o visitante.

entre a Povoação e a Água
Retorta, logo após a ponte
da Ribeira do Faial da Terra.
O percurso evolui na totalidade em caminho de pé
posto, por entre uma rica e

um século por uma população relativamente abastada, que aqui encontrou um

tradicionalmente usado em
tinturaria.

Deixe-se por isso levar pela
coordenada da cache da

local de refúgio às cheias da

Nos últimos anos, o Sangui-

Team Pantera Leal, bem

ribeira do Faial da Terra, e

nho foi alvo de um projeto

escondida no coração des-

se empenhou no aproveita-

de recuperação e hoje apre-

gação com o percurso PRC-

mento da riqueza dos seus

senta uma oferta de turis-

9-SMI, Faial da Terra – Salto

solos. A aldeia do Sangui-

mo de natureza absoluta-

nho chegou a ter cerca 20

mente ímpar na ilha de S.

casas habitadas, com os

Miguel. A requalificação e a

respetivos currais de por-

aposta no turismo rural co-

cos, diversas arribanas e

locaram o Sanguinho no cir-

um palheiro. A emigração

cuito dos melhores roteiros

dos anos 50/60 do Séc. XX,

da Ilha, como um local onde

para os Estados Unidos da

ainda é possível encontrar

América e Canadá, a dificul-

a paz, a tranquilidade e a

densa vegetação, e tem li-

do Prego.
Parte do trilho desenvolvese ao longo da ribeira, por
uma bonita mata de criptomérias, e permite ao caminhante visitar um antigo
moinho de água abandonado, atravessando várias
pontes de madeira sobre
pequenos riachos.

28

habitada durante mais de

dade das crianças em chegarem à escola estiveram
entre as causas do seu des-

ta bela Aldeia: [GC21NEE]
Sanguinho

São

Miguel

Açores. Uma cache simples, sem complicações, a
cumprir na perfeição o seu
propósito de guia, e que
nos leva quase pela mão à
descoberta desta singular
e típica Aldeia. Uma visita a
não perder.

comunhão com a natureza
que muitos caminhantes
almejam encontrar durante

O percurso continua depois

povoamento e abandono.

uma viagem.

por uma escadaria até che-

O Sanguinho passou a ser

O Faial da Terra é uma zona

gar a uma bifurcação, onde

designado de Aldeia Fan-

tradicionalmente ligada à

este trilho se cruza com o

tasma, embora nunca tenha

agricultura, é por isso na-

PRC-9-SMI, e neste ponto

sido menosprezada a bele-

tural que pelo caminho nos

é possível optar por seguir

za ímpar do seu traço e das

cruzemos com agricultores,

em direção ao Faial da Terra

suas ruínas abandonadas. O

gentes afáveis e genuínas,

Texto / Fotos:
Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
Fontes:
www.sanguinho.com
www.acorianooriental.pt
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Geocaching de A a Z
O Geocaching assume muitas formas, sendo uma actividade que é encarada de
maneira completamente
diferente entre praticantes. Assim, cada um define
o seu próprio Geocaching
dentro do género como o
vê e o pratica. Com este
pensamento
presente,
eis-nos aqui de novo, para
conhecer mais uma visão
pessoal do que é o Geocaching, através desta original sopa de letras.
Nesta edição, pedro.b.almeida dá-nos a conhecer
o seu Geocaching de A a
Z. Este geocacher de 28
anos, residente nos Açores,
Pedro de Almeida de seu
nome, é natural de Moçam30

bique, mas açoriano de coração. Em São Miguel desde os 2 anos, esteve alguns
anos no continente, tendo
regressado a São Miguel há
26 anos, onde reside desde então. Geocacher desde
2012, conta no seu currículo com founds em mais
de 60% das caches activas
no arquipélago, sendo que
as Flores, Corvo e Graciosa
ainda não constam no seu
perfil de encontradas, objectivo que espera cumprir
em 2015. Vamos então conhecer, pelos olhos do Pedro, o Geocaching de A a Z.
A de Açores (como não podia deixar de ser). Foi este
pequeno paraíso que es-

colhi para viver com a minha família. Estou, agora, a
conhecer estas 9 ½ ilhas (½
porque os ilhéus das Formigas também contam)
através do Geocaching e
tem sido uma re-descoberta fantástica.
Estes pedaços de terra no
meio do Atlântico têm muito para oferecer a nível do
geocaching e não só.
B de Badge. Acho uma
excelente ideia as badges disponibilizados pelo
geoPT. Sou uma pessoa
organizada por natureza e
as badges permitem uma
organização temática e
quantificar rapidamente o

que já foi encontrado e o
que falta encontrar.
C de Cache. Esta palavra
reservada do vocabulário
dos geocachers e incompreendida pelos “muggles”.
É o que nos faz atravessar
montanhas, rios e vales.
D de DNF. Sou teimoso
por natureza e vou ao local uma, duas, três vezes
antes de registar um DNF.
Com a experiência comecei
a encarar um DNF como
um “mal necessário”. O facto de existirem vários DNF
consecutivos pode indiciar
ao owner que a cache não
se encontra no local e que
necessita de manutenção.

do que seria o primeiro a

cache para não ter de vol-

da rotina diária e do stress

chegar ao local, mas já lá

tar aquele local novamen-

a que estamos sujeitos. Na

estavam mais de 30 geo-

te. Gosto de desafios mas

maior parte das vezes so-

cachers. O primeiro FTF é

acho que existem limites.

mos privilegiados com um

como outras coisas na vida,

Aprecio bastante o hidden

contato mais próximo com

acho que nunca se esquece

onde a cache se confunde

a Natureza. Na minha opi-

daquela sensação de triun-

com o ambiente em redor e

nião quem leva este jogo

fo ao encontrar um logbook

nem damos por ela.

demasiado a sério acaba

vazio. O meu primeiro foi
numa cache do tipo da letra
anterior.
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por perder todos os beneI de Intrigas. Este jogo infelizmente não é exceção.

fícios que referi anteriormente.

Penso que esta é uma das
G de Geocaching, Grounds-

principais razões que levam

peak (GS), GPS, Geocoin

alguns geocachers a desis-

e GeoPT. Sei que só devo

tir. Também já me passou

descrever uma mas exis-

pela cabeça, mas tento

tem várias palavras com a

manter-me neutro e não li-

letra G relacionadas com o

gar a provocações mas não

Geocaching. Tenho quase a

é fácil. Começo a perder a

certeza que esta atividade

paciência para estes jogos

alterou a vida e os hábitos

fúteis do gato e do rato.

de todos aqueles (e não só)

desafio que representam.
No mundo do Geocaching
aparecem os mais diversificados tipos de enigmas
nas mais variadas áreas. A
criatividade não tem limites

mente KO e esgotado depois de andar várias horas
para chegar a uma cache.
Pelo menos o Geocaching
ajuda-me a dormir melhor.

L de Log/Logbook. Admito

camente são discutíveis

que sou parco em palavras

mas não estão referencia-

nos logbooks físicos que,

dos nas guidelines. Acho

por vezes, desaparecem

O GeoPT é sem dúvida um

que neste jogo não exis-

rapidamente. Gosto mais

portal de referência no pa-

tem juízes nem donos da

de partilhar a aventura no

norama do Geocaching na-

razão que tenham o direito

log online e, sempre que

cional. A todos que fazem

de criticar publicamente os

possível, com uma foto em

parte deste grande projeto

outros por não estarem a

anexo. Sei que desta forma

o meu Muito Obrigado!

seguir estas regras/gui-

o owner vai obter mais ra-

delines da forma que es-

pidamente o meu feedback.

tes as interpretaram. Cada

Tenho a consciência que um

um devia olhar para o seu

bom log é, na maior parte

Geocaching e preocupar-se

das vezes, uma forma de

bém alterou a minha e penlarmente de enigmas e do

vezes a casa completa-

Existem assuntos que eti-

que lêem esta revista. TamE de Enigma. Gosto particu-

K de KO. Já cheguei várias

so que para melhor.

mas por vezes não é fácil
“entrar na cabeça” de quem

H de Hidden. Acho que o

os idealizou.

hidden tem de ser utilizado
q.b.. É frustrante ir até um
local remoto com alguma

menos com o dos outros.

premiar o trabalho e dedicação do owner e uma mo-

F de FTF. Não sou fanático

dificuldade de terreno para

e normalmente não “corro”

lá chegar e não encontrar

J de Jogo. Acima de tudo

para os FTF. O primeiro que

a cache. Vou ser sincero.

isto é um jogo. É uma forma

tentei foi no primeiro dia

Já senti várias vezes o “alí-

de conhecer novos locais,

do ano e estava convenci-

vio” de ter encontrado a

pessoas, de sair um pouco

tivação para este continuar
a contribuir para este jogo
com novas caches.

31

GEO
MAG.
Agosto 2014 - EDIÇÃO 10

M de Milestones. 1, 10,
50, 100, 500, 1000... No
Geocaching encontramos
milestones para tudo: encontradas, colocadas, TB’s,
Geocoins, FTF’s, etc.. Nada
como ter objetivos e conseguirmos alcançá-los. Podemos não admitir mas “It’s
all about numbers (IAAN)”.

N de Nano. Não gosto nada
de caches nano mas compreendo que, em locais com
muitos muggles, é a única
solução.

O de Ohh. Felizmente neste jogo já fui surpreendido
várias vezes. Locais que me
deixaram de “boca aberta”,
sem palavras e que nem liguei para a cache e caches
que me surpreenderam pela
criatividade e empenho na
sua construção por parte do
owner. O ideal, para mim,
será um bom local e um
bom container.

P de Premium. Para mim
uma conta Premium é mais
do que as novas funcionalidades que são “desbloqueadas”. É uma forma
de ajudar a suportar todas
despesas inerentes à plataforma tecnológica que
suporta o Geocaching. A
não existência de membros
Premium colocaria em risco
a viabilidade económica da
GS. Os TB’s, as GeoCoins e o
merchandising são também
uma forma de contribuir
para a sua sustentabilidade.
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Tenho a certeza que a
GeoPT sabe como é difícil

suportar financeiramente
toda esta plataforma em
funcionamento em prol da
comunidade de Geocaching
em Portugal.
Em termos comparativos os
gastos com esta atividade
são muito menores que outras atividades de tempos
livres. Também encaro as
caches Premium como uma
forma dos owners diminuírem a “carga” a que estão
sujeitas as suas caches e
deixarem de ser um alvo fácil dos pseudo-muggles.

Q de Qualidade. Depois de
ter encontrado mais de 60%
das caches do arquipélago, posso afirmar que nos
Açores a maior parte das
caches têm qualidade. Quer
seja pelo local, história ou
container. Felizmente ainda não chegámos ao ponto
onde existem caches nos
limites dos 161m umas das
outras mas para lá caminhamos.

R de Reviewer. O Revisor ficou com a parte pior de todo
este processo de “trazer
mais uma cache ao mundo”.
Bestial para uns, besta para
outros, bestial numa cache,
besta noutra. Não deve ser
tarefa fácil gerir, de forma
voluntária, este processo
e não adquirir o status de
persona non grata. Como
owner acho que o tempo
entre a submissão de uma
cache até à data da sua publicação, ainda está longe
do desejado mas também
não sei o que pode ser melhorado no processo. Já dei

por mim a consultar todos
os dias, várias vezes ao dia,
o e-mail para verificar se a
cache já tinha sido publicada ou existia uma nota do
revisor.

V de Virtual. Confesso que
não sou muito fã do “virtual” no Geocaching. Gosto
de chegar aos locais e encontrar algo “físico” que me
possa surpreender como
por exemplo um bom con-

S de Souvenirs. Pra mim
souvernirs = caderneta de
cromos. O conceito está
engraçado mas devia ser
alargado. Por exemplo a
nível regional: 1 distrito =
1 souvenir, 1 concelho = 1
souvenir.
Nos Açores não é fácil obter alguns destes “cromos”.
Após alguns anos, o nosso
universo de possíveis founds diminui consideravelmente. Não é uma questão
de fazer mais uma centena
de quilómetros para encontrar uma cache do tipo XYZ.

T de Teamwork. Já pratiquei geocaching sozinho
mas sou da opinião que a
experiência é mais rica se
for acompanhado. Existem
caches que não é fácil, nem
recomendável, fazer sozinho. No GZ mais um par de
olhos é sempre bem-vindo.
O Geocaching também é
uma forma de fazer novas
amizades.

tainer. É por esta razão que
o Waymarking ainda não
me seduziu tal como os anteriores challenges da GS.
Nos Açores ainda persistem
algumas caches virtuais.

W de Wherigo. Desde que
iniciei o Geocaching este
tipo de caches despertaram-me a curiosidade. A
mais próxima estava a mais
de 1.500km de distância
logo, não ia ser fácil testar
uma. Mesmo assim decidi
construir e publicar uma. Dá
bastante trabalho na fase
de construção e de testes
mas penso que existem várias potencialidades para
este tipo de cache interativa.

X marca o local onde gostaria de colocar uma cache e
não faço a mínima ideia se
já existe uma reserva anterior a menos de 161m.

Y marca o local que não
gosto, mas acabei por colo-

U de UV. Os geocachers são
os “detetives” do século
XXI. Andam apetrechados
com todo o tipo de equipamento eletrónico e material
como: pinças, lupas, lanternas (por vezes utravioletas)
para procurar pistas no “GZ
do crime”.

car a cache anterior porque
já existia uma reserva.

Z de Zzzzz.

Bruno Gomes
- Team Marretas
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Turismo dos Açores

Entrevista a Conceição Macedo
O retumbante sucesso do
Evento São Jorge GeoAdventure, que decorreu entre os dias 6 e 11 de Junho
de 2014 na Ilha de São
Jorge, em muito ficou a
dever-se ao incondicional
apoio da Direcção Regional
de Turismo dos Açores. A
propósito desta iniciativa,
e do crescente impacto do
Geocaching como meio de
divulgação e promoção do
arquipélago, a GeoMagazine falou com Conceição
Macedo, Diretora de Serviços de Apoio às Infra-estruturas e à Promoção Turística dos Açores.
GeoMagazine - O Geocaching tem levado, nos últimos tempos, inúmeros
visitantes à descoberta
do Arquipélago em busca
de uma nova geração de
tesouros. Do vosso ponto
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de vista, em que medida o
Geocaching, como atividade de carácter lúdico, pode
trazer benefícios na divulgação das nossas Ilhas?
Conceição Macedo - O
geocaching é uma atividade em expansão, praticada
atualmente por uma comunidade muito extensa a
nível mundial, distribuída
por quase todos os países.
Do ponto de vista do interesse turístico para a Região Autónoma dos Açores,
interessa sobretudo que os
3 países com mais caches
no mundo, nomeadamente EUA, Alemanha e Canadá, são alguns dos nossos
mercados prioritários, em
termos de intervenção promocional, além do facto, de
que por norma, as comunidades de geocachers são
muito ativas, em termos de

participação e partilha das
descobertas entre membros, o que funciona como
divulgação gratuita do destino, muitas vezes, mais
rápida do que as formas
tradicionais de promoção
e mais eficazes, por haver
um passa-palavra honesto
e desinteressado do destino. O geocaching é, pois,
uma atividade que sem
dúvida contribuiu positivamente para a notoriedade
de uma região dotada de
boas condições para a sua
prática e de boas caches
para serem encontradas.
Nos Açores, o geocaching
já começa a evidenciar alguma importância e é praticado por um número cada
vez maior de adeptos, e
essa dinâmica é importante para o desenvolvimento da atividade na Região,

onde o leque de escolha já
vai atualmente nas várias
centenas de caches, em todas as ilhas, o que permite
a quem queira viajar pelas
diversas ilhas, ir procurando diferentes caches nos
itinerários que traçar para
as visitas.
GM- Que características
tornam os Açores um lugar
único para a descoberta de
maravilhas naturais que o
geocacher não encontrará
em mais nenhum lugar?
CM - O facto, dos Açores
serem um arquipélago com
9 ilhas é por si só já um fator diferenciador, aliado ao
facto de ser possível ter
caches nos mais diversos
tipos de lugares, desde espaços urbanos, a lugares
na própria natureza, no mar
e inclusive nos próprios

Região, onde em muitos
deles é possível encontrar caches. Para além dos
trilhos, o geocaching nos
Açores tem aparecido associado a um conjunto de
outros produtos como é o
caso do geoturismo, mergulho, canyoning e património material.
GM - Qual o impacto de um
Evento como o “São Jorge
GeoAdventure” para uma
ilha com as características
de São Jorge?

ilhéus que existem junto
às costas de algumas ilhas.
Além disso, existem diferentes níveis de dificuldade
para os diversos perfis de
geocachers, o que pode ser
interessante para um grupo
de amigos ou de família, em
que ninguém fica de fora e
cada elemento poderá procurar as caches consoante
as suas capacidades e determinações.
Os Açores reúnem as condições necessárias para
a prática desta atividade
dada a sua riqueza diversificada, não só natural como
já é sabido por todos, mas
também cultural. Concretamente na natureza, por
exemplo, temos cerca de
65 trilhos classificados na

CM - A realização deste tipo
de eventos em determinado local, é sempre uma
oportunidade privilegiada
para pôr em destaque a sua
oferta turística, neste caso
concreto o geocaching, em
São Jorge, uma ilha que
reúne condições excelentes
para a prática desta atividade e dessa maior exposição, consequentemente
poderá resultar maior captação de adeptos da atividade.
No entanto, na minha opinião o sucesso de um determinado local na captação de geocacher para essa
região, depende muito da
sua comunidade local de
praticantes e do seu empenho em criar caches novas,
em zelar pela manutenção
das mesmas, em manter a
informação atualizada nos
sites desta atividade. Neste sentido, pensamos que
este evento traz, para além
de outros, este importante
contributo para a estruturação desta oferta. No caso

de São Jorge em particular,
visto se tratar de uma ilha
com condições naturais ímpares, torna-se um destino
com as caraterísticas ideais
para a sua prática.
GM - Como é que a Direcção Regional de Turismo
dos Açores acolheu a iniciativa “São Jorge GeoAdventure”, e porque decidiu
apoiar este Evento?
CM - Este tipo de eventos
vem de encontro às expetativas governamentais no
que diz respeito ao incentivo financeiro à realização de eventos na área da
animação e da promoção
turística, que possam contribuir para o aumento de
fluxos do exterior para a
Região. O São Jorge GeoAdventure contribui para a
promoção do Destino e do
produto e, simultaneamente, poderá ser catalisador
doutros eventos do mesmo
género que possam contribuir para a consolidação
desta atividade no Arquipélago.
GM - É de prever que venham a surgir, por parte
da comunidade geocacher
Açoriana, outras iniciativas
semelhantes no sentido
de atrair visitantes continentais e estrangeiros à
descoberta de outras Ilhas
do Arquipélago. A Direcção
Regional de Turismo vê
com bons olhos esta onda
de entusiasmo em volta do
Geocaching nos Açores?
CM - Todas as iniciativas
que, tal como esta, con-

tribuam para a captação
de fluxos para a Região,
dentro dos segmentos que
pretendemos captar são
sempre bem-vindas. Esperamos agora, que a comunidade de geocachers dos
Açores dê continuidade a
este evento e avance com
iniciativas interessantes e
capazes de contribuir quer
para a divulgação e notoriedade da região quer para
a captação de pessoas praticantes desta atividade.
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GM - Por fim, e em jeito
de convite aos Geocachers
que ainda não visitaram o
Arquipélago, que palavras
de incentivo desejam dirigir à nossa comunidade
para colocar os Açores no
topo da lista dos locais a
visitar, impreterivelmente?
CM - Os Açores são um
destino por excelência para
amantes da natureza e do
património. Quem vier aos
Açores conseguirá certamente aliar o que há de
mais agradável de umas férias em família ou com amigos, ao prazer que é ir ao
encontro e caça às caches
que se encontram escondidas nos lugares mais fantásticos destas ilhas. Além
disso, é uma atividade que
pode ser feita em qualquer
uma das 9 ilhas da Região e
em qualquer altura do ano.

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Canyoning em São Jorge
Ribeira de São João
Por RuiJSDuarte
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10 Junho 2014
A história desta aventura
confunde-se com a da cache que (agora) adorna uma
das paredes laterais de uma
passagem da Ribeira, já que
o pequeno container que
seguia numa das mochilas era o motivo (ou seria a
desculpa? ☺ ) para nos encontrarmos ali, estendidos
nas rochas a tomar mais
uns banhos, agora cortesia
do Astro Rei e a fazer piadas fracas sobre o grupo de
trás que faria certamente
todo o percurso num misto
de sombra e água fresquinha (to say the least)!
E que história foi esta?
Para mim foi o culminar de
uma série de dias passados
em comunhão com a natureza da ilha e com um grupo
de animados companheiros
desta nossa loucura, dita
hobbie, sendo que no dia
em questão estava disfarçado de Canyoning!
De acordo com a nossa
amiga wikipédia o Canyonig
será “…um desporto que consiste na exploração progres-
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siva de um rio, transpondo
os obstáculos verticais e anfíbios” […] e […] “é um desporto extremamente seguro,
que utiliza equipamentos de
alta tecnologia e desempenho. O facto de se estar em
contacto permanente com a
natureza consegue transmitir ao praticante do desporto
uma sensação inexplicável
de liberdade e harmonia.”
Pessoalmente tendo a concordar o bastante com a
definição, sendo que é daquelas atividades que só se
consegue mesmo perceber
a essência da coisa quando estamos pendurados
debaixo de uma queda de
água e ensopados até aos
ossos!
Depois de um almoço bastante consistente (a manhã
tinha sido dura, para variar),
uma breve reunião no topo
da serra e uma caminhada
até ao ponto de entrada na
ribeira, aproveitada para se
conversar sobre o tema e
sobre as dificuldades a vencer neste tipo de aventura.
O número elevado de participantes levou a que fos-

sem criados dois grupos
sendo que fiquei incluído
no da frente, aquele que
teve direito à companhia do
calor do sol entre as passagens!
O trajeto escolhido é muito
bonito e com direito a um
verdadeiro baptismo logo
a começar, fruto de uma
passagem um pouco mais
agreste (pelo menos para
os iniciantes, como eu) que
nos coloca logo debaixo da
queda de água e que acaba
connosco a boiar na lagoa…
a mim até me cortava a respirar, aquele frio no peito!
☺
Curiosamente acabou mesmo por ser o local mais
“complicado” já que as outras descidas (apesar de algumas serem maiores) não
implicavam que nos ensopássemos completamente
e o restante passeio realizou-se a bom ritmo. Tivemos até direito a uma ação
de segurança realizada por
um dos nossos elementos,
o João (joom), com o intuito
de acelerar um pouco o regresso dos organizadores,

o que deu um toque (ainda
mais) especial ao momento.
Gostei imenso das progressões horizontais (em especial de uma bem comprida)
e da espetacular paisagem
esculpida pelos elementos… é incrível a força da
Natureza e o quão pequenino nos sentimos na presença de tais demonstrações
de verdadeiro Poder!
O momento ficou “imortalizado” com a colocação
da GC58MZG, o chamariz
para mais geocachers que
queiram viver experiências
fortes no interior (na verdadeira acepção da palavra) da Ilha de São Jorge.
Em jeito de conclusão,
AWESOME!!! Vão lá e comprovem!!!
PS - Se necessitarem de ajuda,
chamem o Ricardo (rica5),
sobrinho do Pedro (teamjorgenses)… o miúdo “vai a todas”, sem
medos e/ou hesitação!!!

Rui Duarte
- RuiJSDuarte
Fotografia: Hulkman
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Reconhecidos por uns, e
questionados por outros, os
revisores são, indubitavelmente, um elemento necessário a toda a comunidade
geocacher. Colaboradores
voluntários da Groundspeak, dedicam parte do seu
tempo livre a esta actividade adorada por todos nós,
conciliando o seu tempo
profissional, pessoal e familiar (e a procura de umas
caches!) com o tempo necessário à revisão e a todo
o processo de publicação de
uma cache.
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Recentemente, a equipa nacional de revisores ganhou
dois novos colaboradores, e
a GeoMagazine não perdeu

tempo a tentar conhecê-los.
Assim, nesta edição, frente
a frente, teremos então os
dois revisores mais recentes do panorama geocacher
nacional: De um lado, Bitaro, que terá, frente a frente,
Shubaca.
Bitaro é o alter-ego revisor
de VSergios, um já conhecido geocacher que iniciou a
sua actividade em 2005, e
que assume agora com este
novo perfil, esta sua nova
faceta de revisor.
Do outro lado estará Shubaca, esse nick de que tanto se
fala, em grande parte devido ao desconhecimento da
sua verdadeira identidade.

Quem será este misterioso
novo revisor?
Vamos então conhecer,
frente a frente, estes novos
nomes da equipa de revisores nacionais. Quem foi convidado pessoalmente e a
quem foi feito o convite por
telefone? Terão os dois geocachers tido o mesmo tipo
de treino para o processo de
revisão? Qual dos revisores
tem efetivamente mais cabelo? Quem gosta de vídeos
com gatinhos e quem vê no
Yoga a solução para os conflitos?
A resposta divertida a estas
e muitas outras perguntas,
aqui, Frente a Frente!

GM - Como surgiu o convite
para se tornarem revisores?
Bitaro - Não foi bem um
convite. Fui ao Porto tentar
fazer a Wherigo do alentejano e enquanto passeava
com o GPS na mão, lá para
uma rua apertada aproximou-se de mim uma velha
cigana que me perguntou se
queria ler a sina. Disse-lhe
que não, para se ir embora,
mas ela insistiu e pegou-me
na mão… Assim que começou olhou para mim com
uns olhos aterradores e a
sua voz mudou para uma
voz grossa. Perguntou se
queria ser revisor, mas em
amaricano… Eu fiquei as-
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sustado porque ela cada vez
me apertava mais a mão e
tive que me deslargar à força e dar-lhe um bofetão…
Mas foi quando deparei com
uma carrinha preta estacionada do outro lado da rua.
Tentei disfarçar com o GPS
para ver o que se passava e
eis que me batem na cabeça, por trás. Quando acordei
estava amarrado a uma cadeira, num pequeno quarto
mal-cheiroso e rodeado por
4 tipos encapuzados. O que
parecia ser o chefe perguntava se eu queria ser revisor,
e até a minha resposta ser
afirmativa os outros iamme cortando o cabelo. E
repetiram até aceitar. Mas
acho que o pior disto tudo

foi mesmo terem-me obrigado a ver os filmes todos
do Manoel de Oliveira enquanto ouvia o Greatest Hits
do Alfredo Marceneiro.
Shubaca - Veio numa carta
dourada e dizia o seguinte:
- Os pais do Reinaldo e os da
Carlota, têm o prazer de o convidar para estar presente na
celebração do matrimônio…
ah pera? não é isto?
Surgiu por telefone. Os outros revisores juntaram-se
numa cabine telefónica e
telefonaram-me, gritavam
todos ao mesmo tempo e
eu não percebia nada, mas
parecia que havia terror nas
suas vozes. Pareceu-me
que estavam a ser ameaça-

dos por alguém que queria
saber as coordenadas de
qualquer coisa parecida com
“xaile” (hoje sei que era um
“challenge”) e que eu tinha
que os ajudar mas não podia
chamar a polícia. Pensei que
era uma coisa tipo “Apanhados” e desliguei-lhes o telefone, que eu gosto pouco
de gente parva. Qual não é o
meu espanto, quando vejo o
meu nome na lista de revisores, portanto isto é mesmo gente parva.
GM - Como é o processo de
formação de um novo revisor? Quanto tempo dura?
Trata-se de um processo
individualizado, variável de
pessoa para pessoa?

Bitaro - Depois de me terem
cortado o cabelo quase todo
até eu aceitar libertaramme e integraram-me num
grupo de treino juntamente
com outros 25 candidatos a
revisores. Estávamos num
deserto montanhoso que
não reconheci, com muito
calor de dia e frio de noite.
Os métodos de treino eram
muito rijos mas lá me consegui safar durante os 2
anos que durou. Hoje pelo
Google Earth consegui descobrir esse pequeno pedaço
de deserto que foi o meu
campo de treino em N35
08.113 E066 56.963, do
qual fui o único sobrevivente
e de onde regressei a casa a
pé… Depois, feita a seleção,
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mandaram-me para um
templo sagrado em N34
30.736 E112 56.586 onde
consegui alcançar um equilíbrio espiritual para depois
durante 5 anos aprender
algumas técnicas de controlo do corpo e da mente,
de acordo com os costumes locais. Já consigo dobrar um GPS só com o pensamento.
Shubaca - Meu caro, isto
é uma coisa que só visto.
Nem quando fiz o estágio
para Jedi tive que estudar tanto. Só em frascos
de Cerebrum vai-se-me
metade da reforma. O que
vale é que ainda tenho uma
poupançazinha,
pequenita, de quando entrei no
Star Wars, senão estava
bem tramado. Inicialmente, dão-nos uns calhamaços para estudar, escritos
em estrangeiro, o que é
logo uma complicação para
quem não percebe inglês
técnico. Depois, vêm uns
senhores pelo computador
ver se estamos a aprender
bem as coisas. Passado
pouco tempo, mandamnos para o meio do mato,
verificar Power Trails e medir distâncias entre caches
com um fósforo. Depois há
um domingo, a seguir ao
almoço, em que fazemos
um teste tipo americano e
se passarmos, participamos num ritual profano em
que nos dão uma chapinha
a dizer “revisor fulano”.
GM - Como surgiram os
vossos nicks?
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Bitaro - Era para ser A velha… mas depois a velha
cigana chamou-me “Bítaro,
carago”, mas achei que só
Bitaro ficava melhor…

Shubaca - Não percebo a
pergunta. O meu nome verdadeiro é mesmo Shubaca
da Silva. Olha aqui o cartão
de cidadão, olhó...
GM - Como novos elementos da equipa de revisão,
o que procuram trazer de
novo a esta equipa e ao
geocaching português?
Bitaro - Eu planeio trazer
a beleza, beleza e gadelha, mas do corpo feminino. Havia muita mangueira
nesta equipa de revisão.
Ah, espera...
Shubaca - É evidente que
a equipa precisava de um
reforço no eixo da defesa,
e como o Abel Xavier não
tinha disponibilidade, fui a
escolha óbvia, sobretudo
pelos critérios estéticos.
O que espero trazer de
novo? Nada, pelo contrário. Sou uma pessoa rude
mas amante dos clássicos,
e nesse sentido espero
conduzir o geocaching português de novo às trevas,
quando as pessoas usavam o geocaching apenas
como um passatempo,
não havia powertrails nem
challenges e estatística
era apenas o nome de uma
disciplina escolar.
GM - Olhando para vós,
facilmente nos deparamos
com uma diferença entre
estes dois novos revisores.
Enquanto um é facilmente
identifícável, sendo a sua
identidade geocacher conhecida pela comunidade
geocacher, o outro preferiu
optar, pelo menos nesta
fase inicial, pelo anonimato. O que levou cada um
de vocês a optar pela respectiva decisão que tomou
relativamente à sua identidade?

Bitaro - Ponderei o anonimato, claro, até porque no
campo de treinos aprendemos a cobrir o rosto com
um pano por causa da areia
do deserto, mesmo que
revelasse a minha identidade ninguém ia saber
quem era porque quando
estava a rever as primeiras
caches colocava um pano e
só se viam os olhos… Efetivamente o anonimato era
melhor,
principalmente,
por motivos fiscais, e em
segundo lugar, por vergonha. As minhas amigas já
acham o geocaching uma
coisa estranha, e a família
olha-me de lado quando
digo “vou ali comprar tabaco e já volto”. Se soubessem que nas horas livres
verifico se umas caixas
estão bem escondidas no
meio do mato, não sei que
seria de mim. Mas lá me
decidi por revelar a identidade porque a luta não tem
medo de dar a cara, camarada! Kirikiri kiriririri
Shubaca - Mas qual anonimato?! Já disse que me
chamo Shubaca da Silva!!!
Olha aqui o Cartão de cidadão! Oh, Vês?!
GM - Como todas as coisas
na vida, e mesmo sendo
o geocaching uma actividade de lazer, existem
sempre confusões e momentos menos bons, que
muitas vezes são relacionados, correcta ou incorretamente, com decisões
dos revisores. Como pensam reagir perante estes
momentos?
Bitaro - Yôga. Penso que é
solução… Ou isso ou ir para
o Facebook… Ou passar os
olhos pela coleção de pornografia da velha.

Shubaca - Adoro lasers e
outros efeitos especiais,
sejam explosões ruidosas
em pleno espaço ou filmes
do Jackie Chan. Também
gosto de filmes com gatinhos e de fotos do por do
sol. Isso de que fala, ainda
não me aconteceu, porque
todas as minhas decisões
são boas, mas mesmo
muito boas, porque a Força
está comigo. Enfim, acho
que poderei reagir com
morte e destruição ou com
solos de flautas dos Andes.
Ou tudo misturado, logo se
vê.
GM - Para além do generoso ordenado, banda larga
ilimitada e geocoins, quais
são as outras regalias de
se ser revisor?
Bitaro - Ordenado?! Pera!!
Acho que já fui enganado!!
Só me deram acesso à coleção de pornografia da velha.
Shubaca - Regalias ainda
não vi nenhumas. Já me falaram numas geocoins que
dá para meter nos matraquilhos e jogar sem pagar,
mas só acredito quando as
vir. Fora isso (ligar som de
flautas dos Andes aqui), o
maior privilégio que tenho
tido é ver excelentes ideias
para caches serem postas
em prática por pessoas que
adoram o geocaching e que
dão o seu melhor para que
os outros possam jogar.
Saber que o que fazemos
contribui de alguma forma
para o jogo é a maior regalia possível.
GM - Perante um trabalho
tão generosamente remunerado, coloca-se a questão: De que forma pode o
comum geocacher subornar-vos?

Bitaro - Acesso à coleção

der aos perfis de qualquer

GM - Que mensagem gos-

a gente pensa e ninguém

de pornografia da velha. Ou

geocacher no planeta e tem

tariam de deixar à comuni-

tem coragem de perguntar:

mines e bifanas…

mais de 500 perfis falsos.

dade?

Qual dos dois revisores tem

Shubaca - Uma das razões
porque somos tão bem remunerados, é para evitar
sermos tentados a aceitar
subornos. Portanto a resposta é “não pode, isso é
impossível”. Mas se juntarem ao vosso pedido umas
fotos de gatinhos…quem
sabe?
GM - É verdade que o Bolacha nunca publicou caches
com o seu perfil porque utiliza os perfis dos restantes
revisores?

Todo o top-20 de Founds
do GeoPT são contas dele,

Bitaro - A sério, colaborem

mais pelo (ou cabelo)?

com os revisores e respei-

Bitaro - O Bolacha… No pei-

tem aquilo que fazemos.

to…. Eu já vi!

Ganhamos todos.

Shubaca - Aahhhhhrrrggah-

moto do gajo!

Beijinhos ou abreijos, como

hhhhhhuuuuhhhããããã huu-

Shubaca - O Bolacha é um

aqui o meu NIB?)

além de controlar as de todos os revisores também…
There can be only one, é o

mito, não existe. É um saco
de pancada criado para
apanhar com a porrada que
nos é dirigida. Quando algo
corre mal, dizemos que foi
o Bolacha. Tanto quanto sei,
esse senhor nunca publicou
caches com o meu perfil. Se
utiliza os perfis dos restan-

diz o outro. (Posso deixar

raaaagrrgggjhhhh

Shubaca - Uma mensagem
de amor fraterno e de esperança num geocaching mais
relaxado e mais positivo.
Estamos cá para ajudar no
que pudermos. Em troca só
pedimos compreensão pelas regras e moedas para os
matraquilhos.

Bruno Gomes
- Team Marretas
Fotos cedidas gentilmente pelos
entrevistados

Bitaro - Sim, o Bolacha usa

tes revisores, não sei. Mas

e abusa dos perfis de toda

se ele me pedisse, empres-

GM - Por último a derradei-

Chewbacca - https://www.flickr.

a gente. Ele consegue ace-

tava-lhe o meu perfil.

ra pergunta em que toda

com/photos/gordontarpley
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Uma Radiografia Geológica

Entre 36 a 43°N e 25 a 31°W
Por Daniel Oliveira
Quem trata os seus meridianos e paralelos por tu
terá já visto que este artigo
incide no Arquipélago dos
Açores ou mais propriamente na Região Autónoma dos Açores não vão os
críticos começar logo aos
berros.
Há muito, quando andava
na 4ª classe era obrigatório ter na ponta da língua
os nomes das ilhas e os
grupos a que pertenciam
(Grupo Ocidental: Corvo e
Flores; Grupo Central: Faial,
Graciosa, Pico; São Jorge
e Terceira; Grupo Oriental: Santa Maria e São Miguel e no qual se incluem,
igualmente, os ilhéus das
Formigas), conhecer a sua
bandeira (A bandeira é
partida de azul-escuro e
branco nas proporções de
40:60; no centro, sobre a
48

linha divisória, tem um açor
dourado voante; por cima
do açor, em semicírculo,
tem nove estrelas douradas iguais com cinco raios
e finalmente junto da haste, no canto superior, tem
o escudo nacional português) e na oral saia sempre
a pergunta da praxe: Quem
descobriu os Açores e em
que ano? A lenga, lenga estava bem estudada e não
falhava uma.
No entanto, aos 10 ou 11
anos, a cerca de 9500km
de distância, os Açores
eram meramente uma ou
duas páginas do livro de
História, uma quantas no
livro de Geografia e pouco
mais do que isso. A ciência
despertou-me a atenção e
o destino aproximou-me
dos Açores. E agora?

Numa de descoberta, perguntei a várias pessoas o
que representavam, para
eles, os Açores. Uma tia
minha, que residiu lá durante anos, disse-me com
toda a franqueza: “Os Açores são quadradinhos de
pedra, cada um com uma
vaca lá dentro.” Outros optaram pela versão romântica da coisa…..o paraíso, a
natureza, as flores, a beleza, etc., etc. E ainda outros
pela versão prática e económica: “é a minha terra!”.
Pois podem ser tudo isto
mas o condicionamento
científico de (alguns para
não dizer muitos) anos
obrigam-me a fazer uma
radiografia automática à
superfície da terra e mergulhar nas profundezas
de um conjunto de ilhas
localizado na Dorsal Mé-

dia Atlântica com as suas
assinaturas vulcânicas explosivas e efusivas, os piroclastos, uma paragénese
mineral ferromagnesiana
e, e entre muitos outros,
um tesouro de jazigos de
sulfuretos maciços nas
profundezas do seu oceano
junto aos campos hidrotermais de Lucky Strike e
Menez Gwen. É assim que
eu vejo automaticamente
os Açores.
As ilhas que constituem
o arquipélago dos Açores
emergem da designada
Plataforma dos Açores,
uma estrutura acidentada
sob o ponto de vista geomorfológico,
limitada,
grosso modo, pela curva
batimétrica dos 2000 metros, e que abrange uma
área da ordem dos 5.8 milhões de km2. O arquipéla-

go dos Açores foi formado
por actividade vulcânica
durante o final do Terciário. A primeira ilha a surgir
acima da linha média da
água do mar foi Santa Maria, há cerca de 8,1 milhões
de anos (Ma), durante o
Mioceno. Seguiram-se, por
ordem cronológica, São Miguel (4,1 Ma), Terceira (3,52
Ma), Graciosa (2,5 Ma),
Flores (2,16 Ma), Faial (0,7
Ma), São Jorge (0,55 Ma),
Corvo (0,7 Ma) e, a mais
jovem, o Pico (0,27 Ma). Se
considerarmos estes tempos na perspectiva do tempo geológico isto é mais ou
menos o tempo que eu levo
a ir à praia de Carcavelos,
fazer uma EarthCache e
voltar para casa.
No âmbito do seu enquadramento geoestrutural,
o arquipélago situa-se na
zona onde contactam as
placas litosféricas americana, eurasiática e africana
(núbia), facto que se traduz
na existência de importantes sistemas de fracturas
nesta região do Atlântico
Norte. Assumem aqui especial relevo a Crista Médio-Atlântica, a Zona de
Fractura Este dos Açores e
o Rift da Terceira. Esta situação geográfica implica
uma instabilidade tectónica
e ao longo da história recente têm sido registados
erupções vulcânicas desde
1439, episódios de sismicidade que atingiram 6 na
escala de Richter e tsunamis. A microplaca dos Açores encontra-se a mover
em direcção ao continente
europeu a uma velocidade
média de 2,5 cm/ano. As
ilhas não apareceram onde
estão actualmente, elas foram migrando lentamente

para nascente. Portanto,
mais dia, menos dia, estarão à distância de um bote
de borracha com remos do
Cais do Sodré…..ou talvez
da Ponta de Sagres.
Pegando nos binóculos
geomorfológicos e earthcachianos, o panorama Açoriano apresenta a seguinte
imagem (Notem que entre
a encomenda do artigo e a
sua finalização tem havido
uns “senhores” que me têm
dado cabo da estatística do
último ponto):
Santa Maria
A ilha de Santa Maria tem
cerca de 16,7 km de comprimento por 9,9 km de
largura e abrange uma área
da ordem dos 97 km2, atingindo uma cota máxima de
590 metros no vértice geodésico Pico Alto.
A ilha de Santa Maria apresenta baixa sismicidade,
sendo sobretudo afectada
na sequência de eventos
localizados a NE, no troço do Rift da Terceira que
atravessa a região dos
ilhéus das Formigas - Recife do Dollabarat, e a leste, no segmento da Falha
Glória. O evento mais forte
dos últimos 30 anos registou-se a 5 de Abril de 2007
e teve epicentro 9 km a E
dos ilhéus das Formigas,
tendo atingido magnitude
6.3 (Mw) e sido sentido em
Santa Maria com intensidade máxima de V (MM-56).
As rochas mais antigas,
piroclastos submarinos de
cor amarela dão lugar a uma
sequência de escórias subaéreas, escoadas lávicas
basálticas, um complexo
sedimentar (Touril), rochas
vulcânicas
submarinhas,

depósitos de sedimentos
resultantes de vulcanismo
explosivo e cobertos com
cascalheiras e calcarenitos
fossilíferos, aluviões, terraços fluviais, areias eólicas e
depósitos de vertente.
Com um número de EarthCaches materializado pelo
número composto mais pequeno, aqui reina a temática do vulcanismo, como
não poderia deixar de ser,
focando zonas de pedreiras
antigas com afloramentos
de hialoclastitos e escórias
basálticas, alteração e disjunção prismática.
Ilha de S. Miguel
A rainha das ilhas em termos populacionais e tamanho, a ilha de São Miguel
tem cerca de 66 km de
comprimento por 16 km de
largura e abrange uma área
da ordem 746 km2, atingindo uma cota máxima
de 1103 metros no Pico da
Vara.
A geologia de São Miguel é
dominada por três centros
vulcânicos que correspondem aos principais vulcões
centrais traquíticos activos
do Fogo, Sete Cidades e
Furnas, ligados por zonas
de rifte. Durante os últimos
5000 anos, a actividade
dos três vulcões activos
centrais foi registada por
57erupções
vulcânicas,
com a geração de 4,6 km3
de rocha. A ilha de S. Miguel
é composta de uma série
de vulcões acrecionados,
o mais antigo correspondente ao vulcão escudo
do Nordeste. A actividade
vulcânica espalhou-se de
leste para oeste, formando os restantes complexos
vulcânicos de São Miguel,
dos quais o Complexo do

Picos é o mais recente (ver
GC1PPAP).
A leste das Furnas a ilha
continua despovoada de
EarthCaches, com certeza
por falta de imaginação ou
preguiça. A oeste a ilha está
bem povoada com uma variedade de EarthCaches e
tem a particularidade earthcachiana de “explorar”
temas e fenómenos geológicos mais fora do comum.
Neste sentido aparecem
os Maars (não. Aqui não
há homens verdes com
antenas na cabeça), a geomorfologia associada a crateras vulcânicas (Ilhéu de
Vila Franca do Campo), a
geotermia na zona das Furnas, e não só, e aspectos da
densidade das rochas vulcânicas.
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Como não podia deixar de
ser, os temas mais tradicionais também foram explorados: Disjunção prismática
das Lombadas, erosão (Oh
não! Outra vez a erosão),
as crateras, e ainda outras
que não exploram nenhum
tema dramático em particular.
Ilha Terceira
A ilha Terceira tem cerca de
30 km de comprimento por
19 km de largura e abrange uma área da ordem 400
km2, atingindo uma cota
máxima de 1021 metros no
vértice geodésico de Santa
Bárbara. Sob o ponto de
vista geomorfológico apresenta seis unidades: (1)
Vulcão dos Cinco Picos; (2)
Vulcão Guilherme Moniz; (3)
Vulcão do Pico Alto; (4) Vulcão de Santa Bárbara (este
estratovulcão tem direito a
EC própria – GC3X51T); (5)
a Zona Fissural; (6) Graben
das Lajes.
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Variados temas geológicos
foram salientados na sua
população earthcachiana
tais como a vulcanismo
surtsiano (não é uma asneira! Só quer dizer que é
submarino com a chaminé
vulcânica em água pouco
profunda – deve ser daqui
que surge expressão “ferve em pouca água”), tubos
lávicos, disjunção prismática (se não houvesse ficava
admirado), biscoitos (sim,
biscoitos - GC541D9), fumarolas e caldeiras.
Ilha Graciosa
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A ilha Graciosa tem cerca de
13 km de comprimento por
7 km de largura e abrange
uma área da ordem dos
61,6 km2, atingindo uma
cota máxima de 402 metros no vértice geodésico
Caldeira E. Sob o ponto
de vista geomorfológico
apresenta quatro unidades: (1) Maciço da Caldeira
(registado com a GC33R9Y
e a GC3MMPA; ambas do
netuseraz); (2) Serra das
Fontes; (3) Maciço centromeridional; (4) Plataforma
noroeste. Ficam estas três
últimas Unidades por povoar com as melhores caches do mundo, EC’s - Inquilinos procuram-se! Esta
ilha tem a particularidade
de apresentar vulcanismo
secundário. O vulcanismo
secundário na ilha Graciosa
encontra-se representado
pelas nascentes termais
do Carapacho e da Baía dos
Homizíados, localizadas na
extremidade SE da ilha, e
algumas emanações gasosas. O principal campo de
desgaseificação situa-se
no Vulcão Cadeira da Graciosa, no interior da Furna
do Enxofre, onde se destaca a existência de uma
fumarola e de uma intensa
desgaseificação difusa. São
igualmente conhecidas al-

gumas emissões de vapor
permanentes na zona da
Plataforma NW.
Ilha de São Jorge
A ilha de São Jorge, em forma de charuto, tem cerca de
55 km de comprimento por
7 km de largura e abrange
uma área da ordem 246
km2, atingindo uma cota
máxima de 1053 m no Pico
da Esperança. Sob o ponto
de vista geomorfológico
apresenta duas unidades:
(1) Região Ocidental; e (2)
Região Oriental.
O vulcanismo secundário
manifesta-se na forma de
nascentes de água fria gaso-carbónica na Fajã dos
Vimes e na Fajã da Caldeira
de Santo Cristo e emanações gasosas na Ponta da
Queimada, perto de Velas.
Esta ilha tem a particularidade de ter um habitante que gosta de ensinar e
partilhar conhecimento (e
ainda bem que o faz) e até
há bem pouco tempo era
senhor das EarthCaches
em S. Jorge. Porém, teve a
brilhante ideia de convidar
uns “estrangeiros “ para a
sua ilha e logo um penetra destes furou-lhe o esquema. Sorrateiramente
implantou lá a sua primeira açoriana com a ajuda
de um certo geólogo cujo
nome não me recordo agora. Não destoa, antes pelo
contrário complementa os
temas já explorados dos
picos dos “antigos” (em
termos de tempo geológico são meros bebés ainda
a leite materno) vulcões,
tubos lávicos e fajãs costeiras.
Ilha do Pico
Em forma de cassetete, a
ilha do Pico tem cerca de
46 km de comprimento por
16 km de largura e abran-

ge uma área da ordem dos
445 km2, atingindo uma
cota máxima de 2351 metros no topo da montanha,
mais concretamente na
Ponta do Piquinho. Sob o
ponto de vista geomorfológico apresenta três unidades: (1) Vulcão do Pico;
(2) Planalto da Achada; e
(3) Vulcão do Topo no SE da
ilha.
As principais emanações
gasosas da ilha do Pico
localizam-se no topo do
Vulcão do Pico, mais exactamente na base e no
interior da cratera do Piquinho.
Adicionalmente
identificam-se
algumas
emissões na vertente leste
do vulcão, entre os 1500 e
os 2000 m de altitude. No
que concerne a fenómenos
de desgaseificação difusa
foram cartografadas duas
zonas principais, associadas ao graben definido pela
Falha da Lagoa do Capitão
e o Vulcão do Topo. De salientar, ainda, a presença
de uma nascente de água
fria rica em CO2 na zona da
Silveira.
Os donos das melhores caches deste cassetete são
variados tal como os seus
temas: os diferentes tipos
de lava, tubos lávicos e
cristas de pressão a NW e
estratovulcões no centro.
Curiosamente, a leste, tal
como em S. Miguel, não
existem EarthCaches publicadas. Estão à espera
que eu vá lá?
Ilha do Faial
A ilha do Faial tem aproximadamente 21 km de
comprimento por 14 km de
largura e abrange uma área
da ordem 170 km2, atingindo uma cota máxima
de 1043 metros no Cabeço
Gordo. Sob o ponto de vista
geomorfológico apresenta

quatro unidades: (1) Vulcão
Central; (2) Graben de Pedro Miguel; (3) Plataforma
da Horta; (4) Península do
Capelo que dá a forma de
nave da guerra das estrelas a esta ilha. No vulcão
central, como não poderia
deixar de ser, uns exploradores da margem sul (Los
Torrados – esperemos que
não tenham esse nick devido a rabiosque chamuscado fruto de alguma actividade vulcânica enquanto
pesquisavam esta EC), colocaram lá uma EC com a
referência GC2B84N para
todos conseguirem ver a
grandeza desta cratera
vulcânica.
É nesta pequena ilha que
ocorre o vulcão dos Capelinhos. O nome Capelinhos
deveu-se à existência de
dois ilhéus chamados de
“Ilhéus dos Capelinhos” no
local, em frente ao Farol
dos Capelinhos. O mesmo
está inserido no complexo vulcânico do Capelo e é
constituído por cerca de 20
cones de escórias e respectivos derrames lávicos,
ao longo de um alinhamento vulcano-tectónico
de orientação geral WNW-ESE. Do ponto de vista
vulcanológico, este vulcão
é considerado um vulcão
activo.
A área em torno do vulcão,
classificada como paisagem protegida de elevado interesse geológico e
biológico, integra a Rede
Natura 2000. O Farol dos
Capelinhos foi transformado num miradouro, e junto/
por baixo deste, funciona
o Centro Interpretativo do
Vulcão, que foi inaugurado
em maio de 2008. Quem
quiser mais e melhor informação perguntem pela Andrea Porteiro (Geóloga do
Parque Natural do Faial).

Este ponto, geossítio de
grande interesse geológico,
está devidamente e capazmente assinalado com a
GC1QN4C da autoria do Almeidara que explica bem a
sequência de eventos nesta ponta da ilha.
Ilha das Flores
A ilha das Flores tem cerca
de 16,5 km de comprimento por 12,2 km de largura
e abrange uma área da ordem de 143 km2, atingindo
uma cota máxima de 915
metros no cone vulcânico
do Morro Alto. Sob o ponto de vista geomorfológico
apresenta duas unidades:
(1) Maciço Central; e (2) a
Orla Periférica. Na Unidade
do Maciço Central existem,
à data da escrita deste artigo, três EC’s (GC32CRA,
GC345TP, GC33CAZ) e na
Orla Periférica 5 exemplos
que caracterizam os aspectos erosivos e colapso
das arribas e das evidên-

cias do vulcanismo explosivo e condutas de magma
até à superfície (GC365C4,
GC3WPFF,
GC345TE,
GC38X4J, GC3224K).
Se repararem bem nos
“donos” destas caches, vêse claramente que nesta
pequena ilha em 2011, o
netuseraz virou a cabeça
e enquanto ele não olhava
apareceu logo um penetra,
o pattertwig, que espetou a
sua marca no NW.
Esta ilha tem a particularidade de a ilha não ter sido
afectada por sismos destruidores desde o seu povoamento.
Ilha do Corvo
A ilha do Corvo tem cerca
de 6,3 km de comprimento por 4 km de largura e
abrange uma área da ordem dos 17,11 km2, atingindo uma cota máxima de
718 m, no Estreitinho, no
bordo S da caldeira. Sob o

ponto de vista geomorfológico define uma única unidade, correspondente a um
vulcão central com caldeira,
muito erodido no seu lado
oeste devido ao colapso da
cratera que terá ocorrido
há 430 mil anos. Toda a ilha
corresponde a um edifício
vulcânico poligenético, com
uma caldeira no seu topo (o
Caldeirão) e cerca de uma
vintena de cones secundários nos seus flancos e intra-caldeira. No flanco sul
do edifício observa-se um
alinhamento de cones de
escórias aos quais se encontra associada a fajã lávica que se desenvolve a sul.
Trata-se, assim, de uma
“ilha vulcão”, a única do
arquipélago com estas características e estas estão
muito bem documentada pela única EC da Ilha,
GC32J20.
Depois de analisados estes
aspectos talvez seja altu-

ra de reexaminar o que de
facto são os Açores. Para
muitos continuarão a ser
a sua terra, o seu paraíso,
o seu pedaço de utopia ou
o seu dia-a-dia. Serão com
certeza a sua casa e como
bons anfitriões darão sempre um acolhimento com
direito a passadeira vermelha aos visitantes que os
queiram conhecer melhor,
que se queiram entranhar
pelas suas paisagens, pela
sua geologia e geomorfologia ou somente pelo seu
sossego. Cada um dirá da
sua justiça.
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Para mim, geólogo, investigador e curioso, os Açores
serão sempre um livro de
referência.

Daniel de Oliveira
- danieloliveira
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Cronologia do Geocaching Insular

Pioneiras dos Açores
Por Jasafara
A primeira cache portuguesa, a
AlfaRomeu Abandonado (GC1DA) na verdade nunca existiu como
cache física. Então o título
fica para a açoriana Translant Chess Cache (GC8EF9),
primeira cache da ilha Terceira? Sim, se consideramos a data do hidden
(2001-05-15), mas não se
consideramos a data em
que ficou disponível para
ser encontrada (mais de
um ano depois).
A história estava contada
na página original, tendo a
cache sido publicada apenas em Setembro de 2002.
O seu owner era o Finster,
um americano piloto aviador, charter member e que
deve ter passado pela base
das Lages (o seu perfil regista a sua passagem por
Portugal).
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Antes disso surgiu a mítica Rainbow Hydrothermal Vents (GCG822) em
mar alto a uns milhares de
metros de profundidade.
Quem a colocou foi outro
americano, astronauta de
profissão e que é owner
simultaneamente da cache
a maior profundidade e a
maior altitude. Se está lá
ou não, é difícil confirmar.
O que é verdade é que a cache está activa…
É muito possível que ainda
antes da cache da Terceira,
tenha sido publicada a Hot-Hot-Hot (GC8CFA), uma
virtual em São Miguel, colocada durante as férias de
um sueco.
Passou-se depois quase
um ano até surgir a virtual
do Faial, a Horta (GCGFWX),
pela mãos de um suíço e
mais outro ano até à mítica

Atlantis [Pico] (GCK1JY) no
ponto mais alto de Portugal, a primeira colocada por
um português, o biólogo
Pedro Cardoso (pcardoso)
que na altura se encontrava a trabalhar na Faculdade
dos Açores. Pouco tempo
depois surgiu a primeira
cache das Flores, a Lopo
Vaz (GCK9AV), colocada por
um lisboeta de férias nos
Açores. E chegámos ao fim
de 2004 com caches em 5
das 9 ilhas dos Açores.
Só em 2006 São Jorge teve
a primeira cache pelas
mãos ainda de um continental, mas esse pelo menos um açoriano honorário,
a Vila das Velas (GCTEH4) a
que se seguiram um conjunto de outras caches no
concelho das Velas entretanto todas arquivadas.
Assim, a cache disponível

mais antiga é a MIR6 - Canada do Pessegueiro [São
Jorge - Açores] (GCTYDA),
colocada no concelho rival
da Calheta de São Jorge e
tudo leva a crer por um natural da ilha.
2007 e 2008 foram os
anos da publicação da primeira cache de Santa Maria, a Pico Alto (GC16J1P), já
arquivada e da Trail Santo
Espirito – Maia (GC1GR22),
a mais antiga disponível,
colocada por um geocacher
que com apenas cinco caches encontradas foi pioneiro nesta ilha e no Corvo.
Só em 2009 todas as ilhas
tiveram caches, com a publicação da The Horseman
of Corvo (GC1YFNT), no
Corvo e da Ilhéu da Baleia
(GC21NEB), na Graciosa,
colocada por, parece-me,
uns terceirenses.

Em resumo no que diz respeito às caches pioneiras por
ilha:
Waypoint

Cache Name

Data
Publish

GC8EF9

Translant Chess Cache
2001-05-15

GCG822

Status

Ilha

200105-15

E

Terceira

Rainbow Hydrothermal
Vents

200207-19

E

Alto Mar

GC8CFA

Hot-Hot-Hot

200209-07

E

São
Miguel

GCGFWX

Horta

200307-19

E

Faial

GCK1JY

Atrantis [Pico]

200407-20

E

Pico

Waypoint

Cache Name

Ilha

GC2RRWK

Serra das Fontes

Graciosa

GC32D48

Rocha dos Bordões - [Flores - Açores]

Flores

GC2V6ZZ

Heavens Falls

Santa Maria

Se formos aos favoritos, uma lista completamente nova
em que reaparece uma das pioneiras.
Waypoint

Cache Name

Ilha

GC34R91

Protect Ponta Delgada!

São Miguel

GC2MEA1

The Pirate’s Treasure - Terceira Açores

Terceira

GC3H8R4

Marina da Horta - Porto de Abrigo

Faial

GCK1JY

Atlantis [Pico]

Pico

GC4D175

Maravilhosa Caldeira [Ribeira Seca São Jorge]

São Jorge
Flores

GCK9AV

Lopo Vaz

200408-04

E

Flores
GCXFPA

Escada do Céu

GCTEH4

Vila das Velas

200602-14

A

São
Jorge

GC3MK6E

Anabelle [Graciosa - Azores]

Graciosa

GC2Z6EF

The Treasure or your Life

Santa Maria

GC32J20

Lagoa do Caldeirão - [Corvo - Açores]

Corvo

GCTYDA

MIR6 - Canada do
Pessegueiro [São Jorge
- Açores]

200605-22

E

São
Jorge

GC16J1P

Pico Alto

200711-05

A

Santa
Maria

GC1GR22

Trail Santo Espirito Maia

200809-30

E

Santa
Maria

GC1YFNT

The Horsemen of Corvo

200909-10

E

Corvo

200912-02

E

GC21NEB

Ilhéu da Baleia

Graciosa

Quanto às caches mais visitadas a lista é outra só coincidindo na Terceira. Assim a lista ordenada por ordem decrescente de founds é:

E se virmos o rank talvez mais significativo, o de rácio de
favoritos (para caches com pelo menos 3 favoritos) temos:
Waypoint

Cache Name

Ilha

GC49GC2

O Código da Vida

São Miguel

GC3RXKE

As III Leis de Newton

Terceira

GC3R115

Let’s go for a swim [Flores - Azores]

Flores

GC43GNF

Canyoning in the Heart of Azores - São
Jorge

São Jorge

GC4JT8Z

Charcos de Pedro Miguel Birdwatching no Faial

Faial

GCK1JY

Atlantis [Pico]

Pico

Waypoint

Cache Name

Ilha

GC3MK6E

Anabelle [Graciosa - Azores]

Graciosa

GC1VF9F

XII JAMBOREE AÇORIANO - PONTA
DELGADA GeoScouts

São Miguel

GC2Z6EF

The Treasure or your life

Santa Maria

GC3RC7B

Translant Chess Cache

Terceira

Na cratera-Caldeirão (in the crater) Ilha Corvo

Corvo

GC8EF9
GC1XD90

Monte da Guia

Faial

GC25J90

Moinho do Frade

Pico

GC1QDX5

Coreto Jardim da República [Velas - São
Jorge]

São Jorge

GC2V73Z

Quonset Hut

Santa Maria

GC1XBZ6

Volcano Hunt

Flores

Ilha

N.º Caches

São Miguel

688

GC1YG35

Moinhos do Corvo

Corvo

GC301K5

Monte de Nossa Senhora da Ajuda

Graciosa

Por fotos temos:
Waypoint

Cache Name

Ilha

GC8D56

Rubber

São Miguel

GCGFWX

Horta

Faial

GC868B

ALGAR DO CARVÃO

Terceira

GCK1JY

Atlantis [Pico]

Pico

GC32J20

Lagoa do Caldeirão - [CORVO - Açores]

Corvo

GC4H0AD

Trilho para a fajã de São João

São Jorge
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À data em que estes dados foram recolhidos existiam
mais de 1.500 caches (não eventos) disponíveis nos Açores com a seguinte distribuição por ilha:

Terceira

378

São Jorge

147

Pico

82

Santa Maria

64

Faial

63

Flores

39

Graciosa

38

Corvo

13

Alto Mar

1
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As EC chegaram aos Açores apenas em 2009 e só há pouco mais de um ano existem em todas as ilhas.
Data
Publish

Ilha

FF12 - Ying Yang

200902-25

São
Miguel

Capelinhos Volcano [Faial]

200904-27

Faial

201003-07

Santa
Maria

201006-28

Terceira

Waypoint

Cache Name

GC1N2Q8
GC1QN4C
GC24PBF
GC1DFTW

Ants In The Sea!
Furnas do Enxofre / Fumarole's
Field [Açores]

GC2D1Q2

Gruta das Torres [Pico]

201008-10

Pico

GC32J20

Lagoa do Caldeirão - [Corvo Açores]

201108-24

Corvo

GC32D48

Rocha dos Bordões - [Flores Açores]

201108-24

Flores

GC33R9Y

Caldeira e Furna do Enxofre
[Graciosa - Açores]

201109-12

Graciosa

GSJO5 Morro das Velas e Morro
Lemos [São Jorge]

201306-04

São
Jorge

GC4D5M0

Quanto a Eventos/CITO’s, três ilhas só este ano tiveram o
primeiro e o Corvo ainda aguarda.
Data
Publish

E quem são os povoadores? Com pelo menos 20 caches
publicadas temos:
Owner

Total

netusera

103

teamjorgenses

97

elsa/carlos

90

Gummy(Az) Team

69

MasterCacheSM

58

PALHOCOSMACHADO

45

danisousa90

38

Nelrap

37

patinhas TT

35

jose pereira

31

xaelito

31

JorgeBig/Sónia

25

TEAM PANTERA LEAL

25

luis serpa

23

mcassis

22

Team Ribeiro

22

nunoazev

20

Por ilha:
Owner

Ilha

Total

Ilha

teamjorgenses

São Jorge

91

Waypoint

Cache Name

elsa/carlos

São Miguel

90

GCVMQ4

I Queijo São Jorge Geomeetup

200607-08

São
Jorge

Gummy(Az) Team

Terceira

60

GC1Q2XH

WWFM V - Searching for Atlantis!

200905-02

São
Miguel

netuseraz

Flores

16

netuseraz

Graciosa

16

GC20X1N

Geocachers Get Together in
Angra do Heroísmo

200911-25

Terceira

dark_wolfe

Pico

16

bttista

Faial

13

GC49D44

Gin’s & Afin’s

201305-04

Faial

Kunga112

Santa Maria

13

discoverer man

Corvo

4

GC4EDGE

Gin & Tonic - Vila do Porto (Santa
Maria)

201307-10

Santa
Maria

GC586GA

SEMPRE MAIS ALÉM E MAIS
ALTO

201407-26

Pico

GC58N2J

Evento “7 Souvenirs de Agoso”
[Flores - Açores]

201408-06

Flores

GC593NR

Geotour Ilha Branca 2014

201408-19

Flores

E fica o resumo de todas as ilhas açoreanas, de um ponto
de vista estatístico e histórico!
Joaquim Safara
- Jasafara
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Uma viagem pelas
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6 a 14 de Junho 2014
Há oportunidades na vida
que não devemos e não podemos perder. Quando surgiu o evento Geoadventure
em São Jorge estava longe
de imaginar que acabaria
por participar no mesmo,
mas com o aproximar da
data (2ª semana de Junho)
as condições necessárias
foram se reunindo e acabámos por decidir participar.
Como a ilha de São Jorge
está inserida no que chamam “as ilhas do Triangulo” (São Jorge, Pico e Faial)
dada a sua disposição geográfica e a sua proximidade entre elas, a hipótese
de alargar a duração da
viagem surgiu desde logo
de maneira a aproveitar a
viagem para visitar as três
ilhas. Feitos os contactos
necessários, e também
sabendo que mais geocachers o iriam fazer, as nossas marcações foram feitas de maneira a visitar as
três ilhas, estando alguns
dias em cada uma delas.
A melhor maneira de relatar esta viagem é por ordem cronológica. Assim,
quer para quem a conta
quer para quem a lê torna-se mais fácil de a poder
acompanhar, e quem sabe
ajudar a preparar a sua
própria viagem num futuro
próximo!:)
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Existem várias maneiras
de viajar, mas podemos
resumi-las em três tipos: a
que é feita através de uma
agência de viagens e onde
tratam de tudo e onde o
cliente apenas paga o valor
global, a que é toda preparada previamente sem
qualquer agência intermediária mas onde tudo é
tratado (e por vezes pago)
antecipadamente
pelo
próprio, ou aquela onde
apenas se compra um bilhete de ida e a partir daí
se vai desfrutando conforme a vontade do próprio. Claramente optámos
pela segunda, pois permite
gerir de uma forma mais
controlada o orçamento e
o tempo, de forma a não
haver derrapagens, e é a

mais económica também,
mas exige muito tempo de
preparação e muitos contactos feitos. Outra grande
vantagem é podermos nós
decidir o que queremos visitar e quando, sem estarmos dependentes dos horários e percursos que nos
impõem.
Dia 1 - A ida – Lisboa/Faial
(Horta)
A melhor maneira de chegar às ilhas do Triângulo é
de avião, de onde quer que
se parta. Eventualmente estando já nos Açores
o barco é outra hipótese,
mas dadas as condicionantes que existem (nomeadamente o estado do mar) é
preferível optar pelo avião,
mesmo partindo de outra
ilha dos Açores. Ainda assim, é frequente existirem
voos adiados ou cancelados.
Nós optámos por sair de
Lisboa em direcção à Horta
(Faial) pois era a hipótese
que nos foi apresentada
pela organização do evento Geoadventure (existem
voos para São Jorge fazendo escala na Terceira ou
Ponta Delgada, por exemplo) e foi com base nisso
que preparámos toda a
viagem. Assim, o primeiro
dia resume-se à viagem
de avião Lisboa/Horta ao
início da manhã, passeio
pela Horta durante o dia e
ligação de barco da Horta
às Velas (São Jorge) ao fim
da tarde. Mas já lá vamos.
A viagem de avião dura
pouco mais de duas horas
e meia, pela SATA ou TAP. É
bem conhecido o monopólio que estas duas empresas têm nas viagens para
os Açores, o que por norma
se traduz em passagens
com valores mais elevados,
mas se forem bem estudados os voos conseguem-se
preços ligeiramente abaixo
dos 200€ ida e volta, embora na época mais baixa.
Tendo em conta que a melhor altura para fazer esta
viagem é entre o início de
Julho e o fim de Agosto, que
é a época alta, dificilmente
se arranja uma conjugação

de viagens de ida e volta
nessa ordem de valores,
mas ainda assim aconselho
a pesquisar bem, inclusive
viagens de ida para uma
ilha e regresso a partir de
outra, optimizando a rota.
O Faial basicamente é a
cidade da Horta e o resto da ilha. Tem apenas um
concelho, uma cidade, um
aeroporto, um porto. Tudo
se concentra na cidade,
embora o aeroporto fique
a cerca de 10km do centro
da cidade, mas existe uma
boa rede de táxis que assegura por um preço a rondar
os 10€ essa viagem até ao
centro. Aí, tudo se pode encontrar (hotéis, aluguer de
carro, barco para as outras
ilhas, etc).
Vale a pena gastar um dia
da viagem (ou até mais,
se optarem por visitar os
museus e monumentos)
a visitar a cidade. Se não
se importarem de andar
a pé, podem visitar grande parte dos pontos mais
interessantes dessa maneira, pelo menos os que
ficam na zona central. No
entanto existe também um
autocarro que faz um percurso circular e que ajuda
bastante nas deslocações.
Outros pontos mais afastados, como o Monte da
Guia ou o Jardim Botânico,
podem sempre recorrer a
um táxi para os visitar.
Neste primeiro dia de viagem optámos por visitar
apenas a cidade da Horta.
Como tínhamos já combinado previamente o
aluguer de um carro para
esse dia, acabámos por
visitar grande parte da cidade, mesmo os pontos
mais afastados. Deixámos
para a estadia que tínhamos programado para uns
dias depois a visita os pontos mais deslumbrantes
da ilha, nomeadamente a
Caldeira e o Vulcão dos Capelinhos. Falaremos deles
mais à frente.
Com a companhia dos geocachers Team Marretas
(Bruno e Sofia) começámos por visitar o Monte da
Guia, uma antiga caldeira

de um vulcão extinto que
hoje está em comunicação
com o mar, formando uma
espécie de lua em quarto
crescente. Daqui as vistas
para a cidade e nomeadamente para a magnífica
praia de Porto Pim são as
melhores. Toda a encosta
sul da ilha, desde os 1043m
do Cabeço Gordo na Caldeira até ao nível do mar se
avista também daqui.
Talvez o local mais emblemático da Horta seja a
sua marina e as suas pinturas, com o Peter’s Café
em frente. Aqui existe uma
cache Virtual, que nos leva
a conhecer estas obras de
arte feitas pelos muitos
marinheiros que por ali já
passaram. Não é à toa que
este é considerado um dos
mais importantes portos
de abrigo de todo o Atlântico! É realmente magnífico,
e está protegido das vagas
do mar alto que batem com
violência nas costas destas
ilhas mais desprotegidas.
Contem assim com umas
duas horas para desfrutar
desta marginal e de todo o
seu encanto!
Nas ruas paralelas à marginal, mas mais para o interior, existem dezenas de
monumentos,
religiosos
e civis, que merecem uma
visita e um olhar atento.
Dada a importância desta
cidade desde a descoberta
dos Açores (é hoje a terceira cidade mais importante,
a seguir a Ponta Delgada e
Angra do Heroísmo) existem muitos recantos históricos que os mais apreciadores não deverão perder.
E este dia no Faial termina
com o embarque no Gilberto Mariano, um ferry novo,
com um mês de uso, dotado de grande conforto e os
mais modernos sistemas
de navegação, comprado
pela Transmaçor (empresa
que assegura o transporte
marítimo entre as três ilhas
do Triangulo) para fazer
esta ligação Horta (Faial)
– S.Roque (Pico) – Velas
(São Jorge) duas vezes por
dia durante o verão. Devem
consultar o site da empresa
para verificar os horários e
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Caminho no Jardim Botâncio do Faial

Igreja da Ribeirinha (ruinas), Faial
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Parque Florestal do Capelo, Faial

Lava solidificada, Lajido de Santa Luzia, São Roque do Pico
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As placas no Espaço Talassa, Lajes do Pico
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preços. Esta viagem fica em
15€ por pessoa (adulto), o
que não acho caro tendo em
conta a distância e duração
(cerca de 2h e meia).
A viagem é feita em duas
partes, uma da Horta a S.
Roque do Pico (cerca de
hora e meia) onde faz uma
paragem para entrada e
saída de passageiros, e
outra de S. Roque às Velas
(cerca de uma hora). Por
ser navegação em alto mar,
contem com indisposições
caso o mar esteja mais revolto. O barco e a tripulação
estão equipados e preparados para estas situações,
mas se tem tendência a enjoar previna-se antes com
comprimidos para o enjoo.
Se puder optar por fazer a
viagem de barco ou avião
entre ilhas, se gosta de
desfrutar a paisagem e se
o tempo e o mar estiverem
calmos, escolha o barco,
não se arrependerá. Para
além da perspectiva única
que tem sobre as três ilhas
ao longo da viagem, poderá
encontrar vida marinha e
algumas aves que de outra
forma não avistaria. Para
além da aventura e experiência única que é, claro!
Em termos de condições,
para além dos barcos novos também os terminais e
os cais estão em excelentes
condições. O transporte de
mercadorias,
nomeadamente as malas de viagem
são acomodadas no barco
sem custo adicional, o que
torna este meio de transporte uma óptima solução e
a mais económica de viajar
entre ilhas.
Dias 2 a 4 -São Jorge – o
Geoadventure
Não vou alongar aqui a descrição do que foi o evento
Geoadventure, pois já foi
feito noutros artigos, mas
vou deixar um breve resumo sobre a ilha de São Jorge e porque é que deve ser
incluída numa viagem que
façam ao Triângulo.
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Das três, esta é a ilha mais
“virgem”, por várias razões.
É a 2ª maior (a seguir ao
Pico e maior que o Faial)

mas a que tem menos habitantes, cerca de 5000. É
a ilha mais montanhosa,
tendo em conta que a maior
parte da ilha se situa a uma
cota elevada, fazendo que a
média de altitude se situe
nos 700m. É coberto por um
magnífico tapete verdejante
de pastos e florestas, pontilhados por gado bovino que
pasta tranquilamente. Aqui
se produz o famoso queijo
da Ilha, o mais afamado dos
Açores, devido a estas condições únicas. É a mais isolada das três, pois não tem
um aeroporto internacional como o Faial, nem está
próximo dele como o Pico.
Tem um aeroporto regional
com voos essencialmente a
partir de São Miguel e Terceira e é servida por barco
diariamente a partir do Pico
e Faial, semanalmente tem
um barco da Atlantico Lines
que percorre todas as ilhas.
Posto isto, aqui encontramos menos turistas, mesmo oferta hoteleira e onde
se nota menos essa influência. Acresce uma magnífica
oferta de turismo natureza,
nomeadamente os seus trilhos pedestres que percorrem desde o seu ponto mais
alto no Pico da Esperança a
1053m de altitude às dezenas de fajãs ao nível do mar,
fruto das derrocadas das
encostas quase verticais
desta ilha, nomeadamente
na vertente norte da mesma. Pelo meio inúmeros
percursos de canyoning e
outras actividades como
o BTT permitem desfrutar
dos seus quase 240km2. Se
é amante da natureza, vai
adorar visitar esta ilha! Alugue um carro e conte com
3 dias para visitar esta ilha.
Contacte os geocachers locais que o ajudarão com os
contactos necessários e lhe
recomendarão os melhores
locais a visitar de entre as
mais de 150 caches que a
ilha tem actualmente.
Dia 5 – Pico – Das Lajes à
Madalena
Saindo de manhã do porto
das Velas em direcção a S.
Roque do Pico no Gilberto
Mariano, já nosso conhecido, que assegura por 10€

por pessoa e uma hora depois esta viagem até este
que é um dos três concelhos do Pico.
O Pico está dividido administrativamente em três
concelhos, Madalena, Lajes
e S. Roque, dividindo também a ilha em três. Madalena no extremo Norte/
Oeste e até à montanha,
depois uma linha que separa o Norte do Sul desde a
montanha ao extremo Este,
a norte dessa linha fica S.
Roque e a Sul o concelho
das Lajes. A Madalena é a
localidade mais importante
da ilha, dada a sua proximidade com o Faial (a apenas
8km) e ao aeroporto. Este
faz ligações regionais com
S. Miguel e Terceira, e regularmente também com Lisboa, umas duas vezes por
semana.
Para a nossa estadia resolvemos alugar uma casa e
carro, permitindo uma flexibilidade maior quer em termos de horários quer nas
deslocações. Ficámos na
Terra do Pão, uma pequena
localidade a meio caminho
entre as Lajes e Madalena, na vertente Sudoeste
da ilha. As incursões partiram sempre daqui, e dada
a forma oval da ilha, com
uma estrada circular e uma
transversal a ligar os extremos, mais uma que liga
S. Roque no norte às Lajes
no sul, as deslocações na
ilha estão facilitadas. Consegue-se assim chegar a
qualquer ponto da ilha em
cerca de uma hora.
A oferta de alojamento é
parca em termos de hotéis,
mas existe muita escolha se
optarmos em alojamentos
particulares e turismo rural
ou de habitação. Os preços
variam bastante, mas a partir dos 50€/dia conseguese uma casa com dois ou
três quartos, o que se torna
económico se for um grupo
ou família. Se for sozinho ou
com outra pessoa apenas
procure a Pousada da Juventude que se situa em S.
Roque, um belo edifício antigo e que foi um convento.
Quanto ao aluguer de via-

turas, há alguma oferta,
mas a mais económica é a
particulares, mas para isso
contactem os geocachers
locais, quer para alojamento quer para carro, pois de
certeza que vos ajudarão a
encontrar a melhor solução.
A ilha do Pico é muito rica
em diversos fenómenos
geológicos, mas essencialmente a sua oferta turística
assenta em três vectores: a
Montanha e a paisagem natural (fenómenos vulcânicos), a Paisagem da Cultura
da Vinha, património mundial da UNESCO, e a caça à
Baleia e os seus museus. A
visita à ilha congrega estes
três vectores, e a melhor
opção é fazer percursos
passando pelos vários pontos de interesse, quase todos marcados com caches.
Depois de alojados e com
carro, decidimos rumar a
Este, em direcção às Lajes.
Logo aqui neste troço entre São Mateus e as Lajes,
encontramos alguns pontos de interesse, nomeadamente os Mistérios de São
João (os Mistérios referemse aos campos de lava decorrentes das erupções vulcânicas que ocorreram na
ilha já depois do povoamento, nomeadamente no sec.
XVII, que destruíam tudo à
sua passagem e a população não conseguia explicar
porquê, daí o nome Mistérios) onde existe um PR
marcado (o PR15PIC com
cerca de 8km), os Poços de
Maré (poços onde a população se abastecia de água
e que estão localizados por
norma perto do mar) algumas cavidades vulcânicas
e um moinho típico da ilha,
em São João. Não posso
deixar de referir o Parque
de São João, um dos melhores que vi nos Açores, o
Monumento aos Pastores, a
Casa do Pico, a queijaria, os
Impérios do Espírito Santo.
Para mim este é o troço da
costa mais rico da ilha em
termos de pontos de interesse, nomeadamente entre a Candelária e as Lajes.
Todos estes pontos estão
marcados com caches, o
que permite fazer um per-
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curso linear passando por
todas as caches e deste
modo ficar a conhecer bem
esta parte da ilha. Já nas
Lajes, o destaque vai para a
história baleeira e a importância que esta teve na vila,
nomeadamente na indústria. Desde os anos 80 que
a caça à baleia foi proibida
e desde então a vila teve
que se reinventar, já que a
caça à baleia era o motor
da economia da mesma. Daí
surgiram o Museu Baleeiro
(de visita obrigatória se quiser conhecer a fundo como
funcionava esta industria) e
a Observação de Cetáceos,
onde se destaca o mundialmente famoso Espaço
Talassa.
Infelizmente por uma questão de saúde tivemos que
alterar várias vezes os planos, e neste dia tivemos
que regressar a casa depois
de uma visita ao centro de
saúde das Lajes do Pico, e
depois continuámos a visita em direcção à Madalena.
Assim, neste dia visitámos
tudo desde as Lajes à Madalena, subindo depois pela
estrada transversal até à
Casa da Montanha e descendo daí pelas estradas de
montanha até São Mateus.
Um percurso circular, um
dos vários possíveis nesta
ilha.
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Saindo então da Terra do
Pão, paragem em São Mateus para visitar uma loja
de artesanato logo à entrada da localidade, no centro
um enorme templo de uma
beleza única, o Santuário do
Bom Jesus o Farol da Ponta
de São Mateus (uma cache
com um container único),
e já a caminho da montanha o parque do Largo das
Fontes, merece o desvio!
Continuando para a Candelária temos o núcleo rural
da Ana Clara, para mim o
melhor poço de maré que
encontrámos na ilha. Aqui
começa a Paisagem da
Cultura da Vinha, sempre
junto à costa, e logo de seguida temos um local dos
que mais gostei em toda a
ilha: Mingato. Trata-se do
que parece ser uma aldeia
abandonada, onde se vêem

ainda inúmeras paredes de
construções num local onde
tudo é feito de rocha negra,
e onde o chão se confunde com as construções, e
que emergem no meio de
uma enorme mancha de
urze verdejante. Magnífico!
Continuamos pelo Porto do
Calhau, Monte Pocinho (cache num extinto cone vulcânico à beira mar), Lajido da
Criação Velha e paramos no
Moinho do Frade, no meio
das vinhas, em pleno coração da Paisagem Cultural
da Vinha, mesmo às portas
da Madalena. São locais que
não podem deixar de visitar!
Já na Madalena, as piscinas
oceânicas são magníficas,
gratuitas, e com excelentes
condições, aliás como todas as restantes da ilha. No
centro, para além do largo
da catedral não deixem de
visitar o enorme Maroiço
que ali se encontra a poucas
dezenas de metros. Já à saída em direcção à montanha
o Museu do Vinho é um dos
ex-libris da Madalena e da
Paisagem Cultural da Vinha,
de visita obrigatória e também gratuito. Aqui encontra
também a maior concentração de Dragoeiros dos Açores.
No dia em que visitámos
a Madalena, a 10 de Junho, decorriam as Festas
do Espirito Santo e oferta
de rosquilhas (para quem
não sabe, uma espécie de
“donut” gigante) a todos os
presentes. Devo salientar
que em qualquer uma das
ilhas que visitámos e onde
decorriam as Festas do Espirito Santo fomos sempre
recebidos como da família e
sempre nos ofereceram sopas, rosquilhas e arroz doce
num gesto da mais pura
amizade e gosto. Uma nota
de apreço por este povo e
estas gentes que são simples, humildes e sabem tratar e receber bem! Merecem
a nossa visita e o nosso carinho!
Já no regresso pela estrada transversal, uma visita
à Quinta das Rosas, um dos
espaços de lazer e jardins
botânicos desta magnífica
ilha. Também a não perder,

bem preservado, e mais um
espaço gratuito, pois claro.
Terminámos o dia na Gruta de Frei Matias, uma das
mais magníficas grutas vulcânicas da ilha. Está situada
a cerca de uma centena de
metros da estrada transversal, entre a montanha
e a Madalena. É de livre
acesso, não tem qualquer
mão humana, o que a torna
ainda mais magnífica. Com
uma série de abatimentos
(é uma gruta lávica surgida
quando o magma solidifica à superfície e no interior
ainda escorre montanha
abaixo, quando o interior
baixa fica uma galeria oca,
com um tecto muitas vezes de espessura inferior a
um metro, ficando frágil e
sujeito a abatimentos) com
cerca de 100m visitáveis, e
de uma beleza extraordinária, nomeadamente na zona
central onde emerge uma
vegetação frondosa. Para
mim foi um dos locais mais
espectaculares que visitei,
mas eu sou suspeito porque
sou amante de grutas!
A estrada que leva ao início
do trilho para a Montanha
serpenteia por entre verdes
pastos e pontilhados aqui e
ali por manchas de floresta.
Entre os 1200m e até aos
200 ou 300m o que existe
é essencialmente pastagens e gado a pastar. Não
se vê vivalma nem nenhuma construção. As estradas, embora estreitas apresentam um piso mais ou
menos regular e asfaltado,
acessível a qualquer viatura. No entanto, cuidado com
os nevoeiros: tão depressa
aparecem como desaparecem…é fundamental ir para
a montanha munido de um
mapa ou GPS. Estando na
casa da Montanha é necessário quase 1h para chegar
à costa Sul indo pelas estradas da montanha. Muito cuidado com o gado que
anda à solta!
Dia 6 – Pico – Das Lajes a
S. Roque
Mais uma dia com os planos alterados, o que nos
fez começar o passeio pela
costa Sul já tarde, nas La-

jes. Começámos por visitar
o Museu Baleeiro e o SIBIL
(antiga industria de óleos e
farinhas de baleia), o Forte
de Santa Catarina e o Convento de S. Francisco, que
agora é a Câmara Municipal.
Dali seguimos para Este,
sempre pela costa, passando pelo Cabeço do Geraldo,
Miradouros do Arrife e Santa Cruz, e a Vigia do Gigana,
mais uma vigia da baleia,
ainda activa mas não para
a caça, agora para os Whale
Watchers saberem quando
elas estão próximas e assim
as irem ver de perto. Paragem na Calheta do Nesquim
para ver o moinho do Morricão e os antigos armazéns
dos botes baleeiros. De
seguida, mais uma cache
espectacular no Farol da
Ponta da Piedade ,no extremo Este da ilha. De seguida, visita ao Parque Matos
Souto, uma maravilha botânica que alberga uma escola
profissional.
Começamos agora a percorrer a costa Norte, rumo a
S. Roque. Começamos logo
em grande com a Furna da
Sapateira, uma das grutas referência da ilha, mas
completamente escondida
dos olhares dos turistas! Só
mesmo acessível a geocachers, é daquelas boas, que
só o geocaching nos dá a
conhecer. Uma cache bem
elaborada, que dispões de
uma cache “bónus” no interior de uma das três galerias da gruta e que tem
documentação acerca da
gruta. Que belo exemplo!
Para além da gruta, destaque para o acesso deste a
estrada: cerca de 150m de
trilhos por entre muros de
pedra e uma pequena floresta, como se fosse cenário de um filme!
Seguimos agora para Santo
Amaro, passando no miradouro da Terra Alta, um moderno miradouro que tem
uma vista espectacular para
a vizinha ilha de São Jorge.
Ali começa o Caminho das
Voltas, uma cache T4 que
nos oferece um passeio de
cerca de 2km por meio da
vegetação até junto ao mar,
no Canto. Descemos até ao
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centro da freguesia para
ir ao Canto, um belo panorama para as encostas
abruptas do lado norte da
ilha, a um museu particular muito peculiar, alusivo à
construção naval, e à Baia
do Canto (casa do fio), que
tem uma casa que servia
de ponto de ligação de uma
cabo marítimo que assegurava a comunicação inter-ilhas. Um container um
pouco mais elaborado para
o costume da ilha.
Depois, um dos parques
florestais da ilha, o da Prainha, situado num dos quatro Mistérios da ilha. Mais
um belo miradouro virado
a São Jorge, e uma enorme
oferta de lazer nas encostas lávicas que escorrem
para o mar. A não deixar de
visitar.
Passamos em São Miguel
Arcanjo, onde dias depois
se viria a registar uma
grande derrocada, e chegamos a São Roque. Ali
apanhamos a estrada R2-2
que liga esta localidade às
Lajes, e em cerca de meia
hora estamos em casa.
Ufa! Cansados mas felizes!
Dia 7 – Pico – De São Roque à Madalena.
Hoje seria o dia para fazer
as caches mais no centro da ilha. Uma vez que o
estado do tempo não permitia subidas ao Pico, optámos por percorrer todo
o restante da ilha. Assim,
começámos na Lagoa do
Capitão, a mais importante lagoa da ilha, e uma das
várias dezenas que se encontram na ilha, a maioria
em extintos cones vulcânicos. Aqui está a cache do
Projecto Azores, e tem uma
paisagem única, mesmo na
base Este da montanha.
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Seguindo a estrada transversal da ilha, continuamos
em direcção a Este sempre
pelo meio da ilha, em direcção às lagoas do Caiado e do Paul, ambas com
caches e Reserva Natural
parcial. Seguindo a estrada
secundária da montanha,
são inúmeras as crateras
que encontramos ao longo desta crista, atestando

a intensa actividade vulcânica que por ali ocorreu.
Descemos à Meia Encosta,
e dali para São Roque.
Em São Roque não devem
perder o centro histórico,
com a Pousada da Juventude no Convento de São Pedro de Alcântara, o edifício
da Alfândega, entre outros,
como o monumento ao
Baleeiro, o Museu da Industria Baleeira com a sua
colecção de equipamentos
industriais da transformação da baleia, e o Moinho
da Ponta Rasa, hoje apenas
resta a sua base.
Na saída norte de S. Roque,
a freguesia de Santo António tem três pontos de
interesse muito próximos:
um manto de lava a céu
aberto que escorreu até ao
mar, e onde se pode ver a
lava tal e qual como solidificou. Ao lado, a zona balnear com uma espectacular
piscina oceânica, e ao lado
os Ilhéus de Santo António,
interessantes formações
rochosas de basalto preto
que emergem de um mar
azulíssimo. Magnífico!

do de Santa Luzia, óptima
oportunidade para conhecer a Paisagem da Cultura do Vinho e onde está o
Centro de Interpretação. A
não perder.
Continuando, fazemos um
desvio junto ao aeroporto
para irmos às Bandeiras,
onde está a Mega Cache da
ilha, o maior container de
todos os Açores, provavelmente. Uma cache dentro
de um cone vulcânico, hoje
densamente arborizado.
Voltamos à costa, para conhecer a zona do Cachorro,
que tem interessantíssimas formações rochosas
no mar e cujo nome vem da
forma da cabeça de um cachorro que se encontra junto ao mar. Seguindo a costa
para a Madalena, uma EC
numa crista de pressão,
uma bela lição de geologia
única desta ilha-vulcão. Já
a chegar à Madalena, uma
zona balnear na Barca e já
no centro junto ao Porto o
Moinho do Saca, mais um
moinho típico da ilha recuperado.

Mais à frente, uma vigia
da baleia, bem conservada. Vale pelo caminho até
lá, no meio de frondosa
vegetação, e aqui começa o Lajido de Santa Luzia
(um dos quatro Mistérios
da ilha), para mim uma das
zonas mais espectaculares
da ilha pelo seu interesse
geológico e histórico, guardados na pedra. É percorrido pelo único Power Trail
da ilha (Rota dos Frades),
que acompanha parte de
um PR que leva a percorrer
o Lajido.

Dali, partimos para o ultimo destino na ilha, mas
dos melhores: a Gruta das
Torres. A maior e mais espectacular gruta lávica da
ilha e de todos os Açores. Escondida no meio de
uma região onde apenas
encontramos à superfície
pasto, gado e floresta, eis
que surge de repente uma
construção semi-escondida enquadrada na paisagem, é o Centro de Visitantes. A visita é guiada,
demora cerca de uma hora,
e é acessível a toda a gente.

Todas as caches deste PT
têm terreno elevado, mas
podem ser encontradas
pela maioria. A beleza é
impar: um manto de lava
solidificada ao longo de vários quilómetros de costa,
onde existem típicas construções do pico, formações
interessantíssimas quando
a lava tocou no mar, entre
outros. Vale bem a pena
gastar algum tempo por
aqui, terminando no Núcleo Museológico do Laji-

Termina aqui a viagem pelos pontos de interesse
e caches do Pico. Actualmente o Pico tem mais de
80 caches e nós visitámos
mais de 2/3 delas, quase
todas tradicionais e em locais que mostram de facto
algo de interesse. Felizmente o geocaching de
massas ainda não chegou
aqui, e ainda conseguimos
preparar uma viagem para
conhecer a ilha com base
nas caches existentes.

Resta referir a ligação marítima entre a Madalena e a
Horta. Cerca de meia hora
de ferry, no Mestre Simão,
o irmão gémeo do Gilberto
Mariano. Esta ligação custa
cerca de 3,5€ e tem 8km. É
muito mais movimentada,
e ao contrário das ligações
da Horta a São Roque e às
Velas, que tem sempre lugares vagos, aqui é conveniente comprar bilhete antecipadamente nas épocas
altas, quanto mais não seja
para evitar as filas de ultima hora. Contem também
com o embarque das bagagens que tem que ocorrer
cerca de 15 a 20min antes
da hora de embarque de
passageiros.
Não posso deixar de referir que esta viagem passa
ao lado dos dois ilhéus que
estão em frente à Madalena, os ilhéus Deitado e em
Pé.
Chegados ao Faial, alojados
e à hora de jantar a escolha
recaiu na pizzaria Califórnia, que nos tinha sido recomendada e de facto vale
bem a pena!
Dia 8 – Faial – A volta à
ilha
Ainda não o referi, mas é
fundamental que nestas
viagens programadas o dia
seja aproveitado ao máximo, nomeadamente nas
horas de Sol, o que implica acordar e levantar cedo.
Aqui foi o caso, pois apenas tínhamos um dia para
visitar o resto da ilha para
além da cidade da Horta
que já conhecíamos. A opção foi fazer um “U”, começando no sentido contrário
aos ponteiros do relógio.
Saindo da Horta, primeira paragem na Praia do
Almoxarife, depois de ter
passado nos Miradouros
da Ermida do Pilar, da Conceição e de Espalamanca,
que já tínhamos visitado.
Esta praia é a par da do
Porto Pim das melhores
da ilha, praias extensas de
areia preta, protegidas do
mar revolto da costa Oeste. A seguir Pedro Miguel,
e a primeira das surpresas
“urbex” do dia: as ruinas da
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igreja, mesmo no centro.
Que imagem! Um templo
enorme, praticamente arruinado mas onde a frente
e a torre sineira ainda estão de pé, apesar de também ameaçarem ruína.
Mesmo sem cache vale a
pena a paragem e a visita
demorada atenta aos pormenores, nomeadamente
ao impacto que os sismos
tiveram na história recente
destas ilhas.
Esta igreja de Pedro Miguel e outros monumentos
das ilhas do Faial sofreram
bastante com o sismo de
1998, que arrasou praticamente todas as casas da
parte Este da ilha, que tiveram que ser reconstruídas.
Um olhar atento verifica
que todas as casas são novas, dessa altura, e aqui e
ali aparece uma casa mais
antiga em ruínas. As construções em ruínas estão
todas rachadas, normalmente com aberturas na
horizontal, sinais dos movimentos transversais que
os sismos provocam. Foi
em conversa com habitantes locais que recebi esta
informação, e depois mais
tarde recolhi mais informação sobre este sismo devastador para as três ilhas
do Triângulo, que embora
habituadas a estes fenómenos são sempre profundamente abaladas quando
acontecem.
Depois da igreja, o porto
de Pedro Miguel. No fim
de uma estrada até ao mar
chegamos a um pequeno
porto, com um bela vista
para a praia do Almoxarife
e a ilha do Pico.
Seguindo para a Ribeirinha, mais um miradouro,
agora numa zona já mais
rural. Uma rápida paragem
e seguimos para o Porto da
Ribeirinha. Acesso algo difícil, mas vale a pena. Umas
tendas num espaço relvado
denunciam a presença de
turistas.
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Voltando à localidade, seguimos por uma estrada
antiga, e mais uma surpresa: a igreja da Ribeirinha também arruinada

pelo sismo. Aqui, devido ao
isolamento, ainda se torna
mais bucólica. O que ainda
está de pé assemelha-se
à igreja de Pedro Miguel:
toda a fachada, a torre sineira, e depois uma das
paredes laterais. Toda a
capela-mor está destruída.
Subsiste um altar lateral
e a arcaria do lado direito.
Para os amantes de Urbex
e fotografia não há melhor.
Aproveitando o isolamento e a ainda possibilidade
(embora sob muito perigo)
consegui subir ao topo da
torre, e a paisagem é desoladora. Detive-me aqui
longos minutos a imaginar
o sofrimento deste povo
que viu os seus bens ruírem e os seus locais de
culto e veneração serem
destruídos. Tal como em
Pedro Miguel penso que
aqui na Ribeirinha foi a falta de recursos económicos
da população que ditou o
abandono da igreja em vez
da sua recuperação. É uma
pena, pois como foi apenas
há 16 anos ainda se notam
pormenores que não são
habituais em ruínas em tão
avançado estado de degradação, como as madeiras
ainda imaculadas em alguns locais mais abrigados.
E dali seguimos para o terceiro local arruinado pelo
sismo de 98 daquela zona:
o Farol da Ribeirinha, e talvez o mais espectacular,
dado a imponência do edifício e o seu local estratégico, no topo de uma arriba
sobre o mar. Aqui, já com
uma cache, também vale a
pena gastar algum tempo
da viagem a contemplar o
que a força da natureza faz.
Placas avisam que é proibido entrar devido ao risco de
colapso do que resta, mas
a curiosidade é mais forte
e tiram-se muitas fotografias. Local imperdível do
Faial, sem dúvida!
Seguimos agora para a
zona Nordeste da ilha, para
s freguesias de Salão e Cedros, a zona mais “pobre”
em termos de caches (talvez por ter menos pontos
de interesse) com destaque para o Porto da Eira,

uma simpática zona balnear. Vale a pena o desvio.
Agora a opção é subir a
encosta em direcção à caldeira, mas com destino ao
Parque Florestal do Cabouco, onde encontramos uma
neblina típica da altitude,
mas um bonito e recatado
parque, com enormes árvores e uma cache elaborada muito engraçada. Seguimos para os Charcos de
Pedro Miguel, uma zona lagunar protegida e onde se
pode praticar birdwatching.
Um local bonito, mas a visitar melhor num dia mais
limpo.
Regressando aos Flamengos, vamos visitar o
Jardim Botânico do Faial.
Para quem aprecia plantas
e vegetação endémica não
devem perder. É pago, mas
vale a pena. Agora voltamos a subir em direcção ao
Parque Florestal da Falca,
também com uma bonita
e densa floresta, e igualmente uma zona de recreio
e lazer bem cuidada, aliás
como é habitual em todas
as ilhas dos Açores.
Seguimos agora para a Caldeira, subindo a encosta
cheia de curvas mas com
uma estrada novinha larga,
obviamente por ser um dos
pontos turísticos mais importantes da ilha. Já lá em
cima, o nevoeiro e o vento
forte impediram de ver o
fundo da caldeira convenientemente, mas mesmo com tempo encoberto
conseguimos vislumbrar
a imponência daquela caldeira com mais de 2km de
largura.
Descemos a estrada de
terra em ziguezague até
ao Parque do Cabouco e
rumamos para norte, passando na cache Piolho e na
Levada, em direcção à Ribeira Funda. Uma paragem
na Cooperativa de Lacticínios do Faial para fazer
umas compras de produtos
locais, muito mais baratos
do que no continente, fica
a referência. Uma paragem
depois no Cabeço da Vigia,
uma vigia da Baleia virada
a Norte, e no Miradouro da

Ribeira Funda, com as suas
cascatas no fundo de um
vale abrupto em direcção
ao mar. De inverno deve ser
magnífico com água, mas
no verão está seco.
Chegamos agora aos Nortes (pequeno e grande)
e à Fajã. Em frente o Cabeço do Fogo e ao fundo
o vulcão dos Capelinhos.
Nota-se o alinhamento da
Caldeira com o Cabeço do
fogo e com os Capelinhos.
Já no local, encontramos
inúmeras pequenas crateras que atestam a intensa
actividade vulcânica que ali
ocorreu.
Subindo ao Cabeço, temos
várias caches interessantes que nos mostram os
fenómenos vulcânicos e
a paisagem em redor, nomeadamente no seu topo
nas Antenas. Descendo depois em direcção ao Capelo,
seguimos para os Capelinhos. Aqui, entramos noutro planeta: a vegetação
dá lugar ao um manto cinzento de poeiras e rochas
resultantes da erupção de
1958. Ao fundo, emerge do
meio das cinzas o Farol dos
Capelinhos, hoje em ruínas.
Por baixo deste está o Centro de Interpretação, completamente enterrado. Já
no farol, a vista é um misto
de desolação e deslumbramento, é algo único, que
nos deixa sem palavras.
Obviamente um dos locais
de referência do Faial e a
não perder, de todo. Atenção aos horários do Centro
de Interpretação, que fecha
cedo.
Já no Capelo, o Parque Florestal é outra maravilha.
Completamente feito a
partir de pedaços de basalto negro, está integrado na
paisagem. Uma zona mais
recente tem condições fora
de série para receber quem
queira desfrutar deste parque. A qualidade dos equipamentos, de madeira tratada, é fora do comum. Na
altura as suas duas caches
estavam
desactivadas,
mas esperamos que regressem, porque este parque é uma maravilha!

Seguimos para a zona balnear do Varadouro, a zona
balnear mais importante
e bonita fora da cidade da
Horta. Perfeitamente integrada na paisagem vulcânica, oferece também
excelentes condições para
a prática balnear, em especial a sua piscina. Em dias
de calor deve ser um prazer
tomar um banho ali.
Dali subimos finalmente
ao Cabeço Gordo, o ponto
mais alto da ilha, na Caldeira. Um conjunto de três
caches magníficas são outro dos roteiros a não perder no Faial: Cabeço Gordo,
Projecto Azores e as Levadas. Caches de montanha,
onde o único senão é o vento e os nevoeiros que por ali
costumam andar. A nossa
experiência foi aterradora,
devido ao mau tempo que
se fazia sentir, pelo que
aconselho vivamente a escolha de dias de verão para
desfrutarem destes locais.
Descendo novamente à
costa, eis o Morro do Castelo branco, imponente
península que terá sido o
interior de um vulcão que
solidificou, reserva natural
e paisagem protegida. Uma

pequena caminha de poucas centenas de metros de
ida e volta, mas vale a pena.
Em Castelo Branco temos
também o aeroporto e
junto dele algumas caches
interessantes, nomeadamente uma que vos leva
às lapas. Seguimos para a
Horta, e paramos no Poço
de Maré da Feteira, no Miradouro da Lajinha e na
Poça da Rainha, todos eles
interessantes locais onde
se desfruta a acção da água
do mar na rocha. Locais
praticamente drive-in, e
com isto estamos de volta
à Horta e termina aqui a
nossa viagem. Das cerca de
50 caches da ilha visitamos
mais de 2/3.
Tal como no Pico, aqui o
alojamento e o aluguer de
viaturas é de fácil acesso,
mas não existem muitos
hotéis, podem sempre recorrer ao alojamento particular.
O dia seguinte foi guardado apenas para a viagem
de regresso, o que totaliza
9 dias pelas três ilhas do
Triângulo. Podemos dizer
que são suficientes, se distribuídos por 3 dias em São

Jorge, 4 dias no Pico (se
houver subida à montanha,
se não são 3 dias) e 2 dias
no Faial, mais um dia para
viagens. Claro que com este
período apenas visitamos a
generalidade dos locais turísticos e não a totalidade
das caches existentes, para
isso contem com 15 dias
nas três ilhas.
Uma nota apenas para referir que o geocaching nestas três ilhas ainda é muito
turístico, dando a conhecer os melhores locais das
ilhas, embora ainda haja
locais interessantes sem
caches. Por outro lado,
não está difundido o geocaching de massas, como
os PTs, nem a vertente
menos tradicional, como
os enigmas. Felizmente é
um geocaching com o qual
me identifico, a contrário
por exemplo da ilha de São
Miguel, onde o geocaching
teve um crescimento muito acentuado nos últimos
tempos e temos visto aparecer muitas caches que
se destacam pelos seus
containers, desafios e enigmas, tirando destaque às
caches de local, o que torna
a experiencia turística mui-

Casa típica da ilha do Pico, Canto, Santo Amaro, São Roque do
Pico

to mais complicada nessa
ilha. Espero que os geocachers locais não caiam na
tentação de enveredar pelo
geocaching de massas e
mantenham apenas caches
nos locais interessantes.

Agosto 2014 - EDIÇÃO 10

GEO
MAG.

Para todos os que pensam visitar os Açores e em
especial estas três ilhas,
façam-no com tempo, de
preferência no verão e preparem bem a vossa viagem,
permitindo poupar dinheiro
e conhecer os melhores locais das três ilhas, alguns
inacessíveis ao turista comum. Contactem os geocachers locais e aproveitem
as oportunidades que surgem, como os eventos regionais para se deslocarem
ao arquipélago.
Se for o caso, desejo uma
Boa Viagem e façam geocaching de qualidade! Quem
sabe se não nos encontramos no próximo Geoadventure, na ilha do Pico em
2015! ☺

Cláudio Cortez
- clcortez
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As mais pitorescas
Ilhas dos Açores
Por Pintelho
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Ilhas Pitorescas: Corvo
Corriam os primeiros meses do ano. Parecia que
adivinhávamos um verão
pouco convidativo a praias,
e planeávamos uma viagem às mais pequenas
ilhas dos Açores – ou quase.
Há vários anos que imaginava uma visita à ilha
do Corvo. Pela diferença,
pelo isolamento, pela beleza natural mas, sobretudo, pela curiosidade de
conhecer o modo de vida
numa ilha tão pequena. A
ilha das Flores seria, também, paragem obrigatória,
ali ao lado. Não sendo uma
das três mais pequenas,
não podia escapar, complementada com uma visita
à ilha Graciosa, no grupo
central mas, também ela,
de dimensões muito, muito
pequenas.
Começo pelo fim, e atalho desde já: não esperem
destas páginas um relato
de dias intensos de geocaching. Não porque não
tenham sido dias intensos
de geocaching – porque
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foram –, mas porque o
que mais marca ali são as
gentes e as paisagens. Naquelas ilhas, tudo tem mais
encanto. É, precisamente,
esse encanto que procurarei transmitir nas próximas páginas, com algum
geocaching à mistura, mas
em que o geocaching não é,
nem podia ser, o ingrediente principal.
Começamos pela viagem.
Era verão. E até no verão
se sente o isolamento do
Corvo. Três voos separavam Lisboa desta pequena ilha, com 17,13 km2 e
430 habitantes, de acordo
com os Censos de 2011. A
primeira escala fez-se na
Terceira. Três horas foram
suficientes para fechar o
meu mapa de distritos de
Portugal, com a agradável
surpresa de encontrar uma
boa cache ali, bem próximo
do aeroporto internacional
das Lajes (GC342CW).
Seguiu-se escala no Faial,
onde não encontrei qualquer cache e, finalmente,
o último voo, num avião a

hélice. Vinte e sete lugares.
Após ver a enormidade da
montanha do Pico, acima
do avião, com S. Jorge bem
mais abaixo, na outra, via
agora uma pequena ilha.
Pela trajetória que o avião
levou, não conseguimos
ver o Caldeirão. Ao aproximar-se, via-se uma pequena aldeia, um pequeno
porto, e uma pequena –
muito pequena – pista de
aterragem. O resto parecia
inabitado. Seria?
Curvámos e vimos o mar
bem de perto, enquanto nos aproximávamos da
pista. Ao aterrar sentimos
pela primeira vez a pequenez da ilha. A Aerogare do
Corvo não é nada mais que
uma pequena casa térrea,
adaptada. Não há cintas
com bagagem, mas há um
balcão que separa os funcionários dos passageiros,
pelo qual nos passam as
malas. Não há segurança –
ou não havia, pois a aerogare estava em obras para
receber segurança. Por
esse facto, os familiares,

com saudades de quem
chegava, podiam entrar livremente no diminuto espaço reservado à espera
pela bagagem, causando
um pequeno tumulto.
No avião vinham bens essenciais perecíveis, além
dos passageiros. E viajavam quatro turistas, para
quem todos olhavam com
alguma curiosidade – nós.
Por esta hora já terão percebido que dedicarei mais
espaço neste texto à ilha
mais pequena. É, sem dúvida, a mais curiosa. Não
desesperem,
procurarei
abreviar, sempre que os
detalhes não forem essenciais.
Voltando à aerogare, a
forma como nos olhavam
denotava uma certa estranheza, também. Talvez
por estarmos em Julho, e
apenas em início de época
alta. Talvez por estarmos
a chegar para ficar alojados na ilha – pareceu-me,
mais tarde, que os turistas
estão acostumados a via-

jar das Flores para o Corvo
de manhã e a regressarem
à noite. Talvez por sermos
portugueses, numa ilha
em que claramente estão
mais habituados a receber
turistas estrangeiros. Talvez, tão-somente, porque
ali há tempo para prestar
atenção a tudo, até a quem
chega nos pequenos aviões
que servem a ilha.
Quem sai da aerogare dá
de frente com um cenário
irrepetível. Do outro lado
da estreita estrada, um pequeno grupo de moinhos,
alinhados, perfila-se perante uma ilha das Flores,
ali perto, tão pequena mas,
na relatividade daquele lugar, tão enorme quando
comparada com o Corvo,
outrora chamado “Ilhéu
das Flores”. Estes moinhos
aparentam ser os guardiões
do Corvo. E ali estamos nós.
Do lado errado da pista de
aterragem. Junto ao mar,
mas longe da pequena vila
onde moram todos os habitantes da ilha.
Contornar a pista é fácil.
Dar com a única residencial
da ilha também. Foi, aliás, o
primeiro exercício de contacto com os locais. Dirigimo-nos a um pequeno café
para perguntar. Do outro
lado do balcão, alguém surpreendido nos respondeu,
quase incrédulo, que era
sempre em frente, cortando aqui e ali, e que facilmente daríamos com ele.
Nessa altura, não percebêramos ainda a dimensão
real da vila.
Passámos pela igreja e,
junto a uma pitoresca rotunda, o centro da vila, com
os Correios, Câmara Municipal, posto de medicamentos, escola, e posto médico
ali ao lado, decidimos voltar
a questionar. Desta feita
coube ao condutor de um

jipe que ali parara para deixar sair uma criança:
- Boa tarde! Podia, por favor, indicar-nos o caminho
para a Residencial Comodoro?
- Claro, é já ali, mas venham! Eu levo-vos! – retorquiu o cicerone.
- Pois, mas nós somos quatro, e temos malas…
- Então, e não cabem? Entrem! Entrem!
Coloquei as nossas malas
e, enquanto esperávamos
pelos outros dois expedicionários, juntou-se uma
pequena fila atrás de nós,
com mais dois veículos. Se
fosse em Lisboa, daria buzinadela, pela certa.
- Rápido, rápido, que já estão á espera! – alertei.
De dentro do jipe, o nosso novo contacto ripostou apenas “Aqui o tempo
passa devagar! Ninguém
tem pressa… Venham com
calma, que ninguém apita!”.
Ninguém apitou.
Entrámos, e logo me apercebi que ali ninguém usa
cinto de segurança. A velocidade também não pode
ser alta. As estradas não
dão para isso. Reparara,
momentos antes, que todos os carros tinham os
vidros abertos, portas destrancadas e, alguns, chave
na ignição. Dali ninguém sai
com os carros, na verdade.
Chegados a residencial, o
nosso motorista tirou as
bagagens, despediu-se e
desejou-nos uma boa estadia: “Aqui queremos que
todos se sintam bem!”. Já
fizera a sua parte!
Na residencial, deixaramnos à vontade. Sirvam-se
disto. Daquilo, e do que
mais quiserem. Desde que
haja, não pagam mais.

Decidimos sair para conhecer a vila. E foi aí que
encontrei a minha primeira
cache no Corvo – urbana,
curiosamente. GC4YD3J é o
GCCode da cache escondida
no adro da igreja matriz.
Escondida não será a palavra correta. Ali, a cache fora
“atirada” para trás de um
holofote. E era quanto bastava para não desaparecer.
No interior, a pequena igreja era ricamente ornamentada, com algum dourado, e
um habitante que ali orava
fez questão de nos explicar
os detalhes da mesma, incluindo da pia batismal, tão
importante naquele local.
Seguimos rumo ao porto.
Ainda não tínhamos bilhete
para sair, de barco, da ilha,
e essa era uma das prioridades.
No porto fomos informados
de que o barco do Governo
Regional que faz a travessia inter-ilhas estava nas
Flores para manutenção.
Regressaria, curiosamente, no dia seguinte. Mas o
pescador com quem conversámos logo se apressou
a dar-nos o contacto de alguém das Flores que fazia
diariamente estas viagens
num pequeno insuflável.
Liguei e logo percebi que
não estava a falar com ninguém do Corvo. Do outro
lado da linha alguém que
acreditava que nós não teríamos alternativa, além
de nos procurar cobrar um
valor exorbitante por uma
viagem de 30 km, ainda
falou de forma rude e mal
-encarada.
Pelo preço que pedia, compensava regressar de avião,
e não ser maltratado. Assim o faríamos.
No entretanto, fomos caminhando em direção aos
moinhos. Desta feita, o ob-

jetivo era fotografar e, claro
está, logar a cache que ali
existe (GC1YG35).
Nem com oito olhos e um
spoiler ela apareceu. DNF.
Seguiu-se outro, na cache
do Projecto Azores (GC3J8JE). Um grande baú,
teoricamente. Mas apenas encontrámos um saco
plástico negro, rasgado, e
algum lixo acumulado. Mais
tarde, outros geocachers
voltariam a encontrar a cache – um pequeno boião
de fruta. O geocaching tem
destas coisas, e prega-nos
destas surpresas. Ficou,
assim, comprometido o
Projecto Azores, desde a
primeira ilha.
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Com dois DNF em três caches tentadas, começava a
ficar desiludido com o geocaching na ilha.
Contudo, esta perceção viria a mudar radicalmente,
ao longo do dia seguinte.
Parámos no BBC – Bar dos
Bombeiros do Corvo – para
umas minis geladas e para
comprar os bilhetes de
avião – mais baratos que o
barco – para as Flores.
Relaxados por termos a situação de permanência resolvida, era agora hora de
procurar forma de, no dia
seguinte, chegar ao Caldeirão.
Pedi ali mesmo, no bar,
onde podemos encontrar
uma citação marcante de
Mouzinho da Silveira, o
contacto.
Indicaram-me o Sr. João
Mendonça, e logo me deram o contacto dele.
Liguei, e expliquei que queríamos visitar o caldeirão,
de manhã cedo. Enquanto combinava os detalhes,
uma rapariga sorridente
entrou no bar, vinda da esplanada, e dirigiu-se a mim:
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“Não gaste dinheiro. O Sr.
João está aqui fora na esplanada! Eu estou a ouvirvos aos dois! Não precisa
gastar dinheiro!”
Desliguei e saí para a esplanada. Expliquei que não
me interessava o roteiro
que me propunha, e que
queria visitar alguns locais
menos frequentados pelos
turistas, como a abandonada vigia da baleia. Ficou
combinado que o Sr. João
nos viria buscar, de manhã cedo, à residencial. Só
mesmo ali, naquele pedacinho de paraíso na terra.
Por esta hora, sem conhecer ainda a verdadeira
natureza do Corvo, já me
apaixonara pela ilha. E este
sentimento sairia ainda
mais reforçado. Mas eu não
o sabia.
Com os assuntos resolvidos, decidimos subir até
ao “miradouro das grades
brancas”.
Enquanto os outros dois
expedicionários ficavam na
vila à procura de artesanato – vir-se-ia a constatar
que a senhora do artesanato faria, inclusivamente,
peças à medida, para levar
de recordação – fomos subindo a íngreme estrada
que serpenteava, vulcão
acima.
Pelo caminho, várias carrinhas brancas, de caixa
aberta, subiam e desciam,
em direção ao Caldeirão. As
que subiam, vazias. As que
desciam, carregando bilhas
de leite fresco. Não há que
enganar – as vacas devem
estar no vulcão, pensei.
Mas o mais extraordinário
de tudo era a forma como
nos
cumprimentavam,
como se pertencêssemos
ali. Um após o outro, sem
exceção.
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No caminho para o miradouro encontra-se uma
imagem de uma santa, que
mais tarde viríamos a descobrir ser protetora dos

pescadores e baleeiros.
Já no miradouro, consegue-se abarcar com a vista
toda a vila e costa sul da
ilha, sempre com a pequena ilha das Flores, agigantada ali, em pano de fundo.
A cache (GC4XKMQ) apareceu facilmente, e ali deixámos a nossa marca, sobre
a vila de casas caiadas e
pedra negra.
Descemos. A viagem fora
bastante dura, e o dia não
dava para mais. Jantámos
no BBC uma francesinha à
moda do Corvo que, sendo eu nortenho, me sinto
confortável a avaliar como
muito boa, sobretudo no
que toca às carnes. Demos
um pequeno passeio pela
vila e fomos dormir. O dia
seguinte avizinhava-se fisicamente exigente.
Adormeci ao som dos cagarros, algo que já não
acontecia desde as Berlengas. Acordei desidratado,
tal era a humidade no ar,
que tanto nos fazia transpirar.
Ao pequeno-almoço, a farta mesa não nos deixava
ficar mal. Produtos da ilha,
misturados com produtos
importados, fizeram as
nossas delícias e ajudaram
a carregar as baterias. Bem
seriam necessárias.
Quando saímos, mochila às
costas, já o Sr. João nos esperava. Sem cinto, nem ele
nem nós, seguimos diretos
à praia de areia negra.

que garantiu durante séculos a subsistência a muitos
habitantes da ilha. Contounos o Sr. João que, antes do
aparecimento dos walkie
talkies, a vigia comunicava
a localização das baleias
através de lençóis brancos
e fumo, instruindo os barcos acerca da direção que
deveriam tomar.
O regresso à carrinha,
sempre a subir, foi o aquecimento perfeito para o
ataque ao Caldeirão mas,
antes, o Sr. João, que nos
confessara que estava a
faltar ao trabalho, e que o
seu comparsa lhe segurava as pontas enquanto nos
levava a conhecer a ilha,
ainda nos levou a conhecer
um agradável parque de
merendas, no meio do verde, a ver o mar, onde nos
explicou que, em termos
turísticos, a ilha vive também do whale watching,
sendo já cerca de quarenta
os amantes da modalidade
que vinham, todos os invernos, passar uma temporada à ilha. Acampam,
cada qual num canto, e comunicam entre si sempre
que avistam os cetáceos. O
Sr. João e responsável por
lhes trazer alimentação e
abrir as pequenas casas
onde tomam banho.
Seguimos,
finalmente,
rumo ao ex-libris da ilha –
o Caldeirão.

Daí, fomos pela estrada
mais oriental da ilha, que
circunda uma boa parte da
mesma, até à vigia da Baleia (GC51CQ5).

À chegada, o nevoeiro encobria o topo da escarpa
sul da cratera, mas deixava
as lagoas visíveis. O impacto é descomunal. A enorme
cratera é verde. Mas verde,
mesmo. Uma cor que eu
julgava conhecer e, no entanto, não conhecia.

A carrinha do Sr. João não
chegava até lá, pelo que os
últimos quatrocentos metros foram trilhados a pé.
Sempre a descer. Na vigia,
fotografámos, e fizemos
algumas brincadeiras, mas
aproveitámos para reviver
um modo de vida antigo,

Nos Açores, o verde é mais
verde. E ali, particularmente, assume um verde
ainda mais verde. Na base
da cratera, um conjunto
de lagoas tornam a paisagem num verdadeiro
oásis. E, depois, as vacas.
Incontáveis,
impávidas,

serenas. Umas a pastar,
outras a descansar. Toda
a área do vulcão são baldios, e a renda é paga em
mão-de-obra. Disse-nos o
nosso cicerone que, quem
tem cinco cabeças de gado
paga com três dias de trabalho, quem tem dez, paga
com seis, e assim sucessivamente. Mas, confessounos, o terreno não precisa
de tanta manutenção, pelo
que ninguém “paga” o que
deve. Só aqui, no Corvo, é
que a vida é assim!
Despedimo-nos do Sr.
João, combinando que lhe
ligaríamos quando precisássemos de boleia para
baixo. Logo ali há duas caches, no miradouro, para
os que não descem a cratera. A tradicional, inativa,
ficou por encontrar, mas a
EC foi prontamente registada GC32J20).
Iniciámos, então, a descida. De todas as caches dos
Açores, esta, por ser uma
das mais afastadas do continente, das mais isoladas,
era a que mais queria visitar em toda a viagem.
O PR que desce até à cratera está bastante bem assinalado, e o terreno é fácil
de transpor. Os primeiros
quinhentos metros de descida são íngremes, em ziguezague encosta abaixo.
À medida que nos vamos
aproximando da base da
cratera, a imponência do
vulcão colapsado vai-senos impondo, com as paredes que continuam em pé
a agigantarem-se perante
o nosso olhar. As encostas
a sul apresentam um tom
amarelado, de pequenas
flores que pontilham a vegetação e que ali, porque
as vacas não se atrevem,
se mantêm, mais graúdas.
À medida que descemos e
a inclinação se torna menos acentuada, começámos a entrar no território
das vacas pachorrentas e
gorduchas. Imensas, apa-

rentemente habituadas a
caminhantes, olhavam-nos
com aparente tranquilidade, e deixavam-se fotografar sem problemas.

te dessa fantasia. Descer a
cratera estava além da minha imaginação e encontrar
esta cache, então, não parecia realista.

O PR chega a uma pequena
casa de apoio, na base do
vulcão. Terá servido para
guardar material, em tempos. Agora, aparentemente,
está vazia. E é aí que começa a parte circular, que contorna as lagoas. Seguimos
pela direita, por onde seria
mais fácil aceder à eremita
ali escondida.

Sentado na rocha, contemplei a imensidão da natureza nesta pequena ilha, e
quase me esqueci que era
habitada.

Cerca de meia hora após
estarmos na base, e após
algumas fugas aos bovinos
que ocupavam, teimosamente, o PR, chegámos ao
Boulder, um dos poucos
vestígios do colapso da
cratera que ainda sobrevivem à vegetação. A cache,
claro está, só podia estar lá
em cima.
Dei uso aos meus parcos
conhecimentos de escalada para trepar o Boulder
e, em menos de nada, tinha na mão um tupperware plástico (GC3RC7B). Um
daqueles que merece todos
os favoritos. Ali, no meio
da cratera, com vista 360º,
não há palavras que descrevam a emoção que senti.
Visitar o Corvo era uma fantasia de longa data. Visitar
este Caldeirão, que ocupa
cerca de metade da área da
ilha, senão mais, fazia par-

Volvidos alguns minutos, e
após deixar um TB, desci.
No regresso, olhando para
a encosta oriental, vi um
grupo de turistas alemães
que a desciam, perturbando a paz do local, só nosso
até então.
Subimos, desta feita com
as vacas ainda menos interessadas em nós, e ainda procurei abordar uma
outra cache, na crista do
vulcão. Contudo, a meio do
caminho vi-me obrigado a
regressar. O tempo não daria para tudo. Valeu, ainda,
algumas boas fotos.
Conforme combinado com
o Sr. João, aproximei-me do
único local onde havia rede
móvel e liguei-lhe. Pediunos uns minutos e lá apareceu, preparado para nos
levar de volta à vila.
Na vila, após almoço rápido, fomos pegar nas malas
e regressámos ao aeroporto, desta feita conduzidos
pelo dono da residencial. O
carro dele apitava se não se
colocassem os cintos, pelo

que arranjara um estratagema, prendendo os cintos
por detrás do banco. Teimosia ou não, ali ninguém
– absolutamente ninguém
– usa os cintos.
Enquanto um dos expedicionários se dirigia aos Correios para deixar um postal, ainda escutámos uma
conversa bastante peculiar
– um idoso, aparentemente indignado, perguntava a
outro por que motivo não
colocara “Like” na sua foto,
ao que o outro retorquiu
dever-se à escassa rede
que tem em casa, que não
lhe permite, em certos dias,
ver imagens no Facebook.
Mais uma das curiosidades
de uma ilha em que se vive
diferente. Vive-se devagar,
vive-se com orgulho, vivese feliz e simpático. Vivese, sobretudo, com orgulho
de ali se viver. E isso notase nas gerações jovens que
povoam a ilha, sem intenções de sair. O Corvo é mais
que uma ilha. É um mundo
à parte. Hei-de regressar!
Já na aerogare, após despachar as bagagens, fomos
informados que o voo estaria atrasado. Nesse sentido, o simpático funcionário
pedia-nos desculpa e sugeria que fôssemos à vila e,
quando víssemos o avião a
chegar, nos dirigíssemos à
aerogare, sem pressas.

sem raios-x, apenas respondendo
a
algumas
questões sobre líquidos,
decidimos voltar para os
moinhos em frente, e vingámos o DNF da véspera.
Aquele local mágico, a contemplar as Flores, merecia
um sorriso, e só fiquei com
pena porque a cache se encontra de forma tal que, se
a ilha fosse mais visitada
por geocachers, destruiria
rapidamente o património
(GC1YG35).
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Chegado o avião, e como eu
só tinha os bilhetes no telemóvel e o sistema estava em baixo, o funcionário
simplesmente me indicou
“Está tudo certo, não está?
São vocês os quatro, sim?
Entrem, entrem!”. Só aqui
as pessoas conseguem ser
tão genuínas.
No avião, com oito passageiros, a assistente de bordo pediu-nos que ocupássemos as traseiras, para
equilibrar o peso. E alguém
levantou voo enquanto falava ao telefone.
Enquanto o Corvo ficava mais baixo, nas nossas
costas, fui inundado por um
sentimento de conquista
e saudade. Nunca vivera
nada assim e, no entanto,
fiquei, logo ali, certo de que,
um dia, repetiria a viagem.
Escrevi acima, e repito: Corvo, hei-de voltar!

Despachada a bagagem,
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Ilhas Pitorescas: Flores
À medida que o avião se
aproximava de Santa Cruz,
a dimensão das Flores,
comparadas com o Corvo,
tornava-se evidente. A ilha
Rosa, como lhe chamam, é
a quarta mais pequena do
arquipélago, com 143,11
Km2 de área. Com mais de
oito vezes a área do Corvo, a tarefa de conhecer as
Flores tornar-se-ia, para
nós, bem complicada.

na manhã seguinte, fosse
apenas necessário pegar
nas chaves, e seguimos, à
boleia dos donos, rumo à
hospedaria onde ficaríamos duas noites.

Aterramos precisamente
cinco minutos após a descolagem, sem sequer termos ganho grande altitude.
Atrás de nós, alguém continuava a falar ao telemóvel.
Não perdera a rede, e a assistente de bordo também
não se chateara.

Começámos a nossa viagem pela principal vila da
ilha, ainda a pé. Santa Cruz
das Flores, com as suas
igrejas, e sempre com o
Monte das Cruzes atrás, ao
alto, tem ruas mais largas
que o Corvo. E tem mais
vida. Supermercados com
grandes letreiros “Massas
Milaneza (fora da validade)
– 50% de desconto”. Restaurantes. Aqui, as pessoas
já usam cinto de segurança
– no dia seguinte veríamos
porquê. Aqui há mais turismo.

Nas Flores já havia uma
cinta para transporte de
bagagem, mas apenas saíram as nossas malas, claro. Cá fora, uma pequena
multidão esperava pelos
passageiros de outro avião,
que aterraria em breve.
Nós, da nossa parte, tratámos das formalidades junto do rent-a-car para que,
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Infelizmente, a hospedaria
tinha péssimas condições,
e fomos, inclusivamente,
maltratados, o que marcou
de forma indelével a nossa
passagem por esta ilha.

Começámos a visita pela
Igreja Matriz, negra e imponente, de dimensões

incomparáveis com as do
Corvo (GC3QM60). Esta
seria a única cache encontrada nas Flores, neste primeiro dia.
A cache apareceu facilmente, após visita à igreja.
Aproveitámos para visitar a
beira-mar, onde pudemos
acompanhar uma mãe gaivota a ensinar os seus dois
filhotes, um de cada vez, a
voar.
Após visita ao farol e ao
porto, fomos jantar a um
restaurante
apinhado,
onde um único funcionário,
atarantado, respondia torto aos novos clientes que
chegavam. Felizmente, a
dona veio pôr água na fervura, e a comida revelou-se
uma boa surpresa.
Fomos descansar, que a
manhã de caminhada no
Corvo tinha deixado marcas
e, no dia seguinte, tínhamos muitos quilómetros
para percorrer de carro.
No dia seguinte, após um
pequeno-almoço atribula-

do, com a dona da hospedaria a impedir-nos de escolher o pequeno-almoço à
vontade, lá nos fizemos ao
aeroporto, onde pegámos
no carro e iniciámos a visita
à ilha.
Por esta altura, após o encantamento do Corvo, as
Flores, pelas personagens
menos agradáveis com
quem nos tínhamos cruzado, começavam a deixar
uma impressão menos positiva. Contudo, esta imagem viria a mudar.
No aeroporto, uma funcionária extremamente simpática deu-nos as chaves
do carro e ainda indicou alguns locais para visitar.
Começámos a visita pelo
Monte das Cruzes, onde
um miradouro recentemente construído permite
abarcar, com a vista, toda
a vila. As cruzes que dão
nome ao monte e aparecem no brasão do concelho, não são visíveis daqui.
Não as encontrámos. Mas
encontrámos uma cache

ali próxima do miradouro,
que prontamente logámos
(GC1YG30), antes de seguir
rumo à costa oriental.

ta da Caveira (GC33B5M e
GC3224K), onde um miradouro dá acesso a um promontório sobre o mar.

e sendo isto uma questão
de gosto pessoal, a ilha torna-se incomparavelmente
mais bela!

Descemos todo o monte e
seguimos rumo a norte. Por
opção, como o destino era
a Ponta Albernaz, não parámos. Apesar de, na maior
parte da sua extensão, a
estrada ser litoral, ziguezagueia interminavelmente
as encostas íngremes da
ilha, que tão bem a caraterizam.

A manhã já ia longa e decidimos parar para almoço
nas Lajes das Flores, sede
do outro concelho da ilha,
sem quaisquer caches. Almoçámos bem, peixinho
fresco, e fomos bem atendidos, como redenção.

Entrámos no interior da
ilha, rumo às lagoas Funda
e Rasa. A Funda, a maior
da ilha, e a Rasa, uma das
mais pequenas. Uma de
cada lado de uma estreita
estrada de alcatrão. E, logo
ali, duas caches, uma EC e
uma tradicional (GC34MGJ
e GC1XBZ6) , sendo que a
EC me valeu uma “descasca”, por não ter lido corretamente a listing. O nevoeiro
denso conferia àquela zona
um aspeto mais inóspito e,
no entanto, de uma beleza
de conto de fadas.

Na segunda metade da viagem chegamos ao norte, e
é aí que vemos o pequeno
Corvo, a olhar para nós. Das
Flores vê-se nitidamente a
pequena vila caiada e, logo
por trás, uma imensa parede rochosa, que constitui o
vulcão com quase 800m de
altitude. Já estive ali, pensei. E já estive ali a olhar
para aqui.
A viagem prossegue e, finalmente, chegamos ao
farol mais ocidental da Europa (GC32CBH).
Já a manhã ia a meio. A
ilha é grande, em termos
relativos, não admirando,
pois, que o Corvo tivesse
sido seu ilhéu, em tempos.
Fotografámos a paisagem
e regressámos. Regressámos porque a estrada que
circunda a ilha, na verdade,
não dá a volta completa,
parando por ali. Agora, sim,
iríamos parar. Começámos
pela bonita aldeia de Ponta
Delgada. Sem caches mas,
ainda assim, merecedora
de uma pausa para visitar
a pequena igreja. A estrada
contorna o Pico do Meio Dia
(GC32G9Q) e segue em direção a mais um miradouro
sem geocache, de onde se
avistam dois dos três ilhéus
das Flores.
Passámos novamente por
Santa Cruz e a paragem seguinte foi já a sul, na Pon-

O caminho seguiu em direção à Fajã de Lopo Vaz
(GC3874F). Do miradouro
não se avista o microclima
nem a praia, e as caches
lá existentes ficaram para
próximas núpcias, por falta
de tempo, mas ficou a memória de um bonito parque
de merendas a ver o mar.
Passámos ao largo de alguns pontos importantes
da ilha, como o Filão dos
Frades ou o Miradouro do
Lajedo. Mais uma vez, o
tempo, para uma ilha tão
grande, escasseia. A paragem seguinte seria em
plena estrada, no Miradouro da Rocha dos Bordões
(GC32D48).
A Rocha dos Bordões é um
dos ícones das Flores. As
suas enormes colunas basálticas, tantas vezes comparadas com o Giant’s Causeway, na Irlanda do Norte.
Ali, no miradouro, alguém
escondeu no mesmo dia
uma cache. Infelizmente,
não fui a tempo de a encontrar. Alguém na equipa
do Geopt, que não vou desmascarar,
encomendoume uma foto “Loud And
Proud” no local. Fiz-lhe a
vontade. Orgulhosamente envergando uma t-shirt
do Geopt, lá me deixei fotografar com este monstruoso monumento da natureza por trás. E seguimos
viagem, rumo às primeiras
duas lagoas que visitaríamos na ilha. A partir daqui,

Se com aquelas duas já era
tão bonito, como seria no
local onde podemos ver as
restantes?
Regressámos à tal estrada
que contorna a ilha, já na
costa ocidental, e seguimos
rumo à Fajã Grande, bonita
aldeia que, nesta data, não
tinha uma cache a marcar
o seu centro. Seguimos
em direção à Ponta da Fajã
(GC365C4), parando antes
num parque de merendas à
beira-mar e, depois, ao ver
a Cascata do Poço do Bacalhau (GC3285K) ali ao lado,
não resistimos a fazer a caminhada que nos separava
dela.
Com um passadiço bem
cuidado, chegar à cascata
foi bastante fácil. Pelo caminho podemos encontrar
alguns moinhos, abandonados, e pequenas quedas
de água que antecipam a
grandiosidade da que nos
aguarda, no final.
À chegada, uma imponente cascata apresenta-se,
caindo cerca de 100m na
vertical e, lá em baixo, uma
pequena lagoa, onde dois
turistas se banhavam. Nessa altura, no meio deste

paraíso verde e azul, roguei
pragas ao facto de não ter
levado calções de banho.
Por esse motivo, regressámos após tirar algumas
fotos.
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A paragem seguinte foi na
Aldeia da Cuada (GC4RNMB), pitoresca aldeia em
pedra, agora usada para
turismo rural. Um pequeno
oásis de paz.
Subimos novamente para o
interior. Era chegada a hora
de encontrar as restantes
Lagoas: Negra e Comprida
(GC32CRA) primeiro.
As lagoas negra e comprida, apesar de muito próximas, são separadas por
uma crista que se eleva
bastantes metros da base
das mesmas. No miradouro
conseguimos ver as duas,
lado a lado, sem mexer o
olhar, e o contraste da cor
das águas, uma muito mais
sulfurosa que outra, torna a
paisagem ainda mais bela.
No meio de todo aquele
verde, as lagoas que pontuam a paisagem, e a mudança rápida que se observa, com o nevoeiro a cobrir
e destapar, em menos de
um ápice, todo o campo de
visão, forçam uma viagem
a um tempo distante, em
que o planeta era virgem,
sem intervenção humana.
Não me custava, por exemplo, imaginar um filme de
Spielberg sobre dinossauros passado ali!
Era chegada a hora de atacar a lagoa Branca (GC35TFH) conhecida por ser propícia à observação de aves.
Deixámos o automóvel
próximo da sua base, num
ponto em que o PR que
circunda as lagoas se cruza com a estrada, e fomos
entrando no pequeno riacho por onde o PR passa. O
único caminho para a lagoa
era pelo leito, nesta altura
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quase seco, do riacho. Mas
o “quase” fez com que eu
fosse o único a prosseguir
até à base da lagoa, onde
encontrei o posto de observação e a cache, bem
guardada. Mais tarde, seria alvo de ironias, já que
havia uma estrada que
passava mesmo no topo
da lagoa, permitindo uma
visão global. Mas daí não
se encontrava cache, nem
tampouco se comungava
da mesma forma com a natureza. E a Natureza é, sem
dúvida, a maior dádiva das
Flores.
Regressámos, para espreitar a Caldeira Seca e,
quando pensávamos que
a viagem tinha terminado e nos preparávamos
para regressar a Santa
Cruz, decidimos parar no
Miradouro Craveiro Lopes
(GC51X05). Encontrar a
cache foi o mais fácil mas,
quando chegámos ao miradouro propriamente dito,
deparámo-nos com um
cenário difícil de imaginar.
Estávamos bem alto, e ao
fundo via-se o mar, a Fajãzinha, a Cuada e a Fajã
Grande. Mas o que mais
despertou a nossa atenção
foi o cenário nas escarpas.
Dezenas de quedas de
água cortavam as paredes
escarpadas do oeste da
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ilha e, num determinado
local, vimos a paisagem
que tanto queríamos ver e
não encontráramos. Junto
a um local onde já passáramos, uma lagoa verde, com
densa vegetação e paredes
escarpadas, recebia água
de mais de uma dezena de
estreitas mas altas quedas
de água – cenário que só
imaginava existir nas florestas tropicais. Tínhamos
que ir ali!

periência. Senti-me transportado pela magia de um
sítio que não está em mais
lado nenhum. Só mesmo
ali!

Decididos, entrámos no
carro e fomos direito à Alagoinha, ou Lagoa dos Patos que, incrivelmente, não
tem uma cache escondida.
A caminhada desde o estacionamento é superior a
700 metros, pelo meio de
trilhos bem definidos mas
acidentados. Ao chegar ao
local, todos percebemos
que teria sido um erro não
ir àquele local. Indubitavelmente, o mais belo da
ilha. Estivemos lá, seguramente, mais de meia hora,
a apreciar o verde mais
verde, os pássaros a alimentar-se de insetos que
pousavam nas águas, a
desfrutar do som da água
que caia daqui, dali, dacolá,
a toda a volta. Um cenário
verdadeiramente
idílico
que não consigo transpor
por palavras, mesmo que
procure adjetivar bem a ex-

Pelas estradas, completamente ladeadas de hortênsias, foi fácil perceber
o porquê de esta ilha ser
rosa. Jantámos nas Lajes,
à beira-mar e, no entanto,
estranhamente, com o sol
a pôr-se “em terra”. Esta
sensação de desorientação
pontuara a minha estadia
nos Açores até então. Finalmente, por esta altura,
conseguia orientar-me no
espaço, mesmo sem a referência habitual do mar a
Oeste ou a sul. Aqui, o mar
está em todo o lado.

Quando, finalmente, abandonámos o local, já a ilha
rosa nos tinha conquistado, também ela, o coração.
E seguimos em direção à
Fajãzinha, para uma curta
paragem, visita à igreja e
regresso.

Regressámos à hospedaria, exaustos mas com os
olhos cheios de um verde
mais verde, de um rosa
mais rosa, e de muito, muito azul, de uma ilha onde
as cascatas e as lagoas são
uma presença constante.
Na manhã seguinte não to-

mámos o pequeno-almoço
na hospedaria. Saímos e
entregámos o carro. Entretanto, enquanto esperávamos pelo voo, dirigi-me
ali ao lado, a uma bonita
rotunda à beira-mar, para
encontrar a primeira cache
do Projecto Azores (GC3QM6X).
Chegada a hora de voar, o
avião era maior, havia máquina de raio-x e o aeroporto até tinha bar. Estava
terminada a estadia na
maior ilha da semana. Agora, até à Graciosa, faltavam
quatro voos. Ainda assim,
bastante mais rápidos que
viajar de barco.
Entrámos no avião, com um
certo mixed-feeling. Apesar de termos encontrado
algumas pessoas menos
agradáveis, encontrámos
tantos outros que nos receberam bem e, sobretudo
uma ilha com um encanto
natural irrepetível. Que só
ela tem. Mais nenhuma.
As Flores são, sem dúvida,
uma beleza diferente do
Corvo. Não consigo comparar o amor que sinto pelo
Corvo a mais nada, mas
as Flores, em termos naturais, são um património
verdadeiramente
único,
que vale a pena conhecer.
Até sempre, Ilha Rosa!
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Ilhas Pitorescas: Graciosa
Levantámos voo de forma
brusca. O Dash-400 com
destino à Horta levantou
e, menos de dois segundos após descolar, curvou
bruscamente à direita. Terá
sido a pior descolagem que
já vivi. O piloto, possivelmente apressado e seguramente habituado a estas
pistas, não estava para
meiguices!
Em menos de trinta segundos tínhamos as Flores na
nossa cauda, e um imenso
mar aguardava-nos. Três
voos, entre as Flores e a
Graciosa. Santa Cruz das
Flores – Horta – Lajes –
Santa Cruz da Graciosa. Na
primeira paragem, aproveitámos para almoçar no
aeroporto, onde ainda observámos, quais spotters,
um A319 da TAP a falhar a
aterragem. Assim que colocou o trém de aterragem
em pista, apercebendose de que não conseguiria
imobilizar o aparelho no
espaço que lhe sobrava,
o piloto terá aumentado
a propulsão dos motores
bruscamente,
causando
um enorme estrondo e voltando a levantar. Fotogra84

fei aviões e fotografei, claro, o Pico, ali ao lado. Esta é
a minha próxima conquista,
e um dos meus objetivos
para 2015.
Após o almoço – bem bom
– seguimos para a Terceira, onde uma fugaz escala
logo deu lugar ao embarque para a Graciosa.
Aqui na Graciosa a aerogare é mais pequena que a
das Flores, mas maior que
a do Corvo. Optámos pela
mesma estratégia da ilha
das Flores, tratando das
formalidades do automóvel antes de abandonar a
aerogare.
Ficámos alojados num moinho na Praia de S. Mateus.
Aliás, o teamjorgenses,
com quem nos cruzaríamos
no dia seguinte, escondeu
uma cache no “nosso” moinho, precisamente durante
a nossa estadia.
Pedimos a um taxista que
nos deixasse no moinho, ao
que ele prontamente acedeu. A conversa de circunstância foi agradável, e deu
para perceber que, para
conhecer a ilha branca, um
dia seria suficiente. Com 62

Km2, a Graciosa tem menos de metade do tamanho
das Flores. Contudo, é mais
densamente habitada. É,
também, a mais plana de
todo o arquipélago, o que
a torna mais fácil de navegar de automóvel. A dica
do taxista viria a revelar-se
verídica: onde quer que virem uma estrada, entrem.
Conhecerão lugares belos e
conseguem ver toda a ilha.
Assim o faríamos.
Combinámos horas para
nos ir buscar, no dia seguinte, ao moinho, e ali ficámos, na praia, com vistas
sobre o famoso ilhéu da
Praia.
O moinho e tão gracioso
que merece uma descrição.
Aliás, tudo, na ilha, é gracioso.
A D. Conceição, que nos recebeu, logo se prontificou a
explicar que a cozinha tinha
o frigorífico cheio. Abriu-o
e descreveu o conteúdo.
Estava verdadeiramente
abastecido de produtos,
quase todos regionais. Pegou num mapa e fez-nos
um overview sobre a ilha.
Não saiu sem antes nos

explicar a arquitetura interior do moinho e o funcionamento do pão. De noite,
deveríamos colocar o saco
na porta, para que o padeiro, de madrugada, deixasse
o pão – já estava pago. De
manhã, ao pequeno-almoço, garantiria o pão quente.
O moinho é constituído por
duas grandes áreas. A primeira, no rés-do-chão, outrora área de apoio, albergava agora a cozinha, sala
de jantar, um quarto com
WC, um segundo WC e a lavandaria. Entrando no corpo do moinho, o primeiro
piso tem uma sala de estar,
o segundo mais um quarto
e na boina, que ainda conserva o mastro das armas,
mais um pequeno quartinho de solteiro.
O moinho, tão acolhedor,
transformou a nossa experiência na Graciosa num
pequeno conto-de-fadas.
Após o deslumbramento
inicial, saímos para a vila,
onde comprámos alguns
petiscos para a ceia. A
Praia estava em festa, e o
pequeno centro animado
com festões, um pequeno palco, uma quermes-

se e tasquinhas. Ali, todos
nos olhavam com alguma
curiosidade. Estaríamos lá
para a festa? Não estávamos, mas havia que aproveitar, e até comprámos rifas e assistimos à marcha,
que desfilou rua acima. Notei bastante vergonha nos
marchantes. Não deve ser
habitual terem tantos olhos
postos em si!
Regressámos ao moinho.
Como todos os dias de viagem, também este fora extenuante, e o seguinte avizinhava-se longo.
Dormimos após jogar às
cartas na nossa casinha de
brincar e, no dia seguinte,
preparámos um delicioso
pequeno-almoço, daqueles
que nos fazem chorar por
mais e, mal acabámos de
arrumar a loiça, o “nosso”
taxista buzinava. Era chegada a hora de conhecer a
graciosa Graciosa.
Pegámos no automóvel no
aeroporto, após novos conselhos acerca da ilha, e logo
o voltámos a pousar, no
centro de Santa Cruz, onde
visitámos a praça, a igreja e
algumas das ruas adjacentes.
Estava na hora, e tínhamos
que nos fazer à ilha.
A primeira paragem foi ali
próxima, no forte do Corpo
Santo (GC52EA1) que, apesar de bastante despido de
património, não deixa de
ser um bom exemplar das
defesas militares da ilha.
Após a rápida paragem,
seguimos no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio.
Parámos no Barro Vermelho (GC51VHZ) junto ao
aeroporto, onde pudemos
apreciar a bela praia de
areia vermelha e, minutos
depois, estávamos a caminho de um dos locais mais
fotografados da Graciosa
– o ilhéu da Baleia, na Ponta da Barca. Mais uma vez,
nasceria aqui uma EarthCache nesse dia, para a qual

teria as respostas. Quando
lá passei, a EC não estava
lá, razão pela qual não a
registámos. Encontrámos,
contudo, bem com vista
para a curiosa formação
rochosa do ilhéu, uma cache bem escondida no meio
das pedras (GC21NEB). De
facto, não há como ignorar
a extraordinária semelhança entre o ilhéu que dali se
avista e uma baleia. É mesmo uma baleia fossilizada,
não é?!
Após mais uma ligeira paragem para ver a Ermida
da Vitória (GC510NW), com
a sua modesta traça, seguimos no litoral, rumo ao
Tesouro de Porto Afonso
(onde nasceria mais uma
geocache). Ali, em Porto Afonso, encontrámos
alguns pescadores mas,
também mais uma caixinha
(GC3J8NW) fácil de achar.
Por esta altura já a simplicidade desta ilha nos
conquistara os corações, e
continuámos a nossa viagem. Com a manhã a escapar-se, visitámos mais
uma igreja, na localidade
de Ribeirinha, e rumámos
ao interior, para conhecer
Guadalupe (GC547T3).
Aqui impõe-se um apanhado das impressões da
ilha. Menos íngreme e escarpada que o Corvo e as
Flores, com mais atividade
agrícola, a Graciosa tem as
populações mais dispersas
por toda a ilha, sendo poucos os locais inabitados,
como poucos são os locais
de grandes aglomerados.
Guadalupe, por exemplo,
espraia-se nas margens
da estrada, sem grandes
arruamentos ou quarteirões. Entrámos e visitámos
a igreja, para constatar que
esta ilha tem mais atividade religiosa que as restantes – ou pelo menos aparenta – e todas as igrejas
apresentam traça arquitetónica semelhante. Quase
todas! Muitas mais seriam
objeto da nossa visita mas,
para já esperava-nos um

FTF, numa cache publicada
havia um mês. Curiosidade
ou não, nesse mesmo dia a
cache receberia o STF, TTF
e subsequentes. Sorte! Um
FTF a esta distância de casa
é motivo para festejos, pois
claro!
Rumámos à cache do Projecto Azores, que encontrámos rapidamente num
dos mais emblemáticos
moinhos da ilha. Branco, de
boina vermelha, este conserva a traça original e parece perscrutar, lá do alto,
toda a atividade da ilha.
Este foi o local escolhido
para uma sessão fotográfica, e foi também o local
onde, ao recolocar a cache,
um outro casal se identificou como geocacher. É
sempre bom conhecer outros praticantes!
A hora já era tardia e resolvemos não regressar ao
litoral no imediato mas, alternativamente, seguir pelo
interior até à ponta Sul,
onde nos aconselharam um
restaurante.
Cruzámos a serra, passámos na população da Luz
e descemos até à ponta do
Carapacho, onde comemos
um saboroso peixe frito e
nos deliciámos com as vistas para o Atlântico e para
as outras ilhas, lá ao longe.
Depois, subimos ao farol
da Ponta do Carapacho
(GC3MG30). Já vos disse
que, também aqui, nasceu
uma EC no dia em que por
lá passei?
A Ponta do Carapacho goza
de um estatuto único nos
Açores. Com dias de bom
tempo, consegue, daqui,
ver-se a ilha Terceira, a sudeste, S. Jorge, que ocupa
uma grande parte do horizonte a sul-sudoeste, o
Pico, por detrás, e o Faial, à
direita do Pico, para quem
olha. Isto, claro, não esquecendo o pequeno Ilhéu
de Baixo, ali ao lado. Infelizmente, com a névoa que
se fazia sentir, a Terceira e

o Faial eram pouco visíveis,
mas S. Jorge e a imponência do Pico Piquinho, esses
sim, apareciam, ostentando grandiosidade.
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Apreciámos o farol e as vistas, e rumámos, finalmente, à zona de atividade vulcânica mais intensa da ilha
– as furnas.
Cortando à direita na Canada Longa, facilmente chegámos a uma pequena paragem, não assinalada nos
mapas nem nos roteiros
turísticos – a furna de Abel
(GC3MK6E e GC3MMPA).
Reza a lenda que naquele
lugar, Anabelle, jovem devota com nobres intenções
de ensinar os mais pobres,
que se viu forçada a forjar,
até para a própria família,
uma nova identidade como
Abel, construiu uma escola
com um altar. Esta lenda
tem pormenores mais deliciosos, pelo que vos convido a ler os listings das
caches lá existentes. A verdade é que, ao entrarmos
na furna, cujo teto já abateu
em vários locais, nos deparámos com um altar tosco,
em pedra, que confere à
lenda um toque de realismo
– terá sido real?! Ali somos
transportados para um
mundo de celebrações secretas, místicas proibidas,
razão pela qual este está,
na minha opinião, entre os
mais belos locais da ilha.
Pouco à frente na estrada,
antes de entrar no túnel que
leva ao ex-libris da Graciosa, encontrámos mais uma
caverna, também ela com
uma lenda, a Gruta da Maria Encantada (GC32H0F).
Esta lenda, mais fantasmagórica, também nos leva
a conhecer curiosas formações geológicas e a ver,
pela primeira vez, o interior
da furna do Enxofre. Verde,
verde. Verde como não há
noutros locais. Já vos tinha
dito que nos Açores o verde
é mais verde?
Regressámos, passámos o
túnel e, de repente, encon85
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trámo-nos dentro de mais
uma cratera.
Quando olhei para a placa,
reparei que faltavam poucos minutos para o Centro
Interpretativo fechar. Desci
as escadas aos saltos, aos
pares ou trios, ou mais e
quando cheguei, ofegante,
as funcionárias acalmaram-me. Afinal, tinham
tempo, podiam sair depois
da hora, e nós poderíamos
visitar a furna com a maior
das calmas.
Quando os outros três expedicionários se me juntaram, logo questionaram:
Então, não há cache aqui?
Respondi que sim, que havia, lá fora, e a funcionária,
simpática,
interrompeu:
“Com a rapidez que vinha,
de certeza que não a encontrou! Mas há uma EarthCache no interior, tem
que estar atento para as
respostas”.
Seu dito, meu feito.
Entrámos os quatro e descemos ao interior da furna
através da estreita torre que desce 37 metros
através de uma escada em
espiral. Lá dentro cheira a
ovos podres e a gruta tem
duas lagoas. Uma maior,
verde, muito escura, com
um barquinho ancorado e
imensos sinais de perigo
de intoxicação e outra mais
pequena,
gorgolejante,
com fumo a sair-lhe pelo
topo. A atividade nota-se
e está patente. Num outro
local da furna há diverso
material de medição de gases. A exploração, iniciada,
entre outros, pelo Príncipe
Alberto do Mónaco, mantém-se em pleno século
XXI.
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No regresso aproveitei
para fotografar uma aranha que construíra uma
perfeita teia na escadaria

e, claro, encontrar a cache
tradicional, desta feita com
tempo, no exterior.
Regressámos ao litoral,
para visitar a curta extensão que nos faltava.
Começámos pela Baía da
Folga, um bonito miradouro onde nos cruzámos
com a figura de capa desta
edição da GeoMagazine, o
Teamjorgenses. Trocámos
algumas palavras e seguimos, cada qual, o seu
rumo. Nós fomos encontrar a cache (GC3MG14), e
eles foram encontrar outras caches.
Por esta altura estávamos
já completamente rendidos
aos encantos da Graciosa mas, para fechar o dia,
ainda nos faltavam duas
estrondosas
surpresas.
A primeira, no Monte de
Nossa Senhora da Ajuda
(GC301K5 e GC3MK5N),
com as suas três ermidas
e, claro a lenda da nossa Senhora da Ajuda, que
tantas vezes regressava
àquele local. Dali de cima,
as vistas sobre Santa Cruz
deixam-nos ver o quão bonita é a vila, com os seus
caiados, as igrejas e ruelas negras e estreitas. A
segunda, sobre a Praia,
na Igreja da Senhora da
Saudade (GC3MK51). Bem
alta, esta igreja permitenos desfrutar de uma vista
panorâmica sobre a Praia e
o Ilhéu. Um lugar simplesmente magnífico, que vale
a pena visitar, mesmo que
a igreja, tal como as ermidas da Senhora da Ajuda,
esteja fechada. As vistas,
neste caso, pagam a deslocação!
Estava, assim, fechado o
nosso dia na Graciosa, em
termos de Geocaching.
Contudo, ainda regressámos à festa, para saborear

um cachorro-quente e sermos, uma vez mais, alvos
dos olhares curiosos e indiscretos de graúdos e jovens. Jovens que, também
aqui, são uma grande fatia da população. Insulares
com orgulho, numa terra
Graciosa.
Após mais um serão de
cartas, dormimos no moinho e, de manhã, abrimos
a porta para pegar no pão
e preparar um pequeno-almoço que deixaria saudades. Ainda consigo sentir o
aroma daquelas compotas
caseiras no ar…
Antes de entregarmos o
carro fizemos nova paragem em Santa Cruz para
comprar recuerdos, onde
fomos interpelados pelo
taxista, que nos perguntou se gostáramos da ilha.
Gostar? Amámos! Alegre,
pôs um sorriso na face e
agradeceu, genuinamente
feliz por saber que aqueles
turistas tinham apreciado a
ilha. E apreciámos. Eu, pessoalmente, quero voltar!
Entregámos o carro e fomos fechar com chave de
ouro o geocaching na ilha,
procurando e encontrando
uma cache para spotters,
com o título de uma música pop portuguesa (GC41N2B). Com o spotter que
por ali andava, estava difícil
retirar o container, facto
que apenas conseguimos
quando ele se virou para
a pista, para ver um avião
aterrar.
Embarcámos rumo à Terceira, única ilha com voos
para a Graciosa, deixando para trás a sensação
de que cada uma das três
ilhas visitadas era muito
diferente das demais. O
Corvo, a ilha negra, é único,
irrepetível e genuíno, pelas
dimensões e pelas gentes.

As Flores são a mais bela
em termos naturais. Com
uma natureza encrespada,
dominadas por hortênsias e Laurissilva, cortadas
aqui, ali e acolá por cascatas. E depois a baixinha e
pequena Graciosa, cheia de
graça, arranjadinha, calma,
pacata, e com os curiosos
moinhos um pouco por
todo o lado. É difícil arranjar um favorito, mas a verdade é que, naquelas ilhas,
se vive de forma diferente.
Ali, naquelas ilhas, a vida
tem outro sabor. E eu heide voltar a saboreá-las!
Ainda parámos na Terceira
algumas
horas,
onde encontrámos mais
duas caches (GC43W7B e
GC4064C). Sobre a Terceira
rezam outros artigos desta
revista, e não me alongarei. Mas foi ali, na Terceira,
após cinco deslumbrantes
dias nestas pequenas ilhas,
que decidimos: a segunda semana de férias seria,
afinal, na Madeira, onde
viríamos a viver peripécias
que contarei numa próxima
edição dedicada à pérola do
Atlântico.
Negra, Rosa e Branca. Tão
diferentes entre si, tão únicas e, acima de tudo, com
uma identidade tão própria
que se sente nas gentes,
nas comidas, nas casas,
nas formas de estar, em
tudo. Se um dia me disserem que estou na ilha X e
me levarem, para me enganar, para a ilha Y, tenho
a certeza de que, mesmo
de olhos vendados, saberei
distinguir. Obrigado, Açores. Obrigado, açorianos!
Houvesse mais como vocês.

João Malheiro
- Pintelho
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Entrevista de Carreira
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Team Jorgenses
Passamos em revista uma carreira no geocaching cheia de
dinâmica, novos desafios e projectos incríveis, tudo bem
regado com boa disposição, amigos e, claro, família.
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É certo que o nome de Pedro Silva, associado ao
nick TeamJorgenses, irá
deixar uma marca indelével no panorama global do
Geocaching português, em
2014. Em particular para
os cerca de 20 continentais que voaram até aos
Açores para participar no
São Jorge GeoAdventure,
em Junho de 2014, o Pedro
ter-se-á tornado, com toda
a certeza, o “Geocacher do
ano”. O espírito empreendedor e a tenacidade não
deixam o Pedro desistir dos
seus sonhos, e o sucesso
da iniciativa GeoAdventure veio comprovar que não
existem impossíveis! Vale
a pena conhecer o homem

que idealizou e concretizou
o mais completo Evento de
Geocaching alguma vez levado a cabo no Arquipélago
dos Açores.
Muito bem-vindo à GeoMagazine, Pedro Silva!
GeoMagazine – Pedro,
começo por pedir-te uma
apresentação da Teamjorgenses! Quem são os elementos da equipa?
Pedro Silva – O meu nome
é Pedro Silva, sou natural
de Esmoriz e resido atualmente em Velas – São Jorge. Exerço a profissão de
Professor de Informática na
Escola Básica e Secundária da Calheta. Tenho como

passatempos, para além do
geocaching, a caça, a pesca
e mais recentemente colecionar geocoins. Os elementos que completam a
equipa Teamjorgenses são
Marlene Borges e Marta
Silva. A equipa Teamjorgenses surge em 2006 sendo na altura composta por
dois únicos elementos, eu
e a minha esposa. Em 2008
com o nascimento da nossa
filha, mais um elemento é
acrescentado à equipa.
GM - Como foi o teu primeiro contacto com o Geocaching, e que fatores foram
determinantes para que a
Teamjorgenses se tornasse

definitivamente uma equipa de geocachers activos?
PS - O nosso primeiro contato com o geocaching foi
através de uma reportagem
transmitida em 2006, pelo
canal SIC. Nessa reportagem apareceu um casal de
geocachers com os filhos e
andavam à procura de uns
tesouros. Essa reportagem
aguçou a minha curiosidade
e no dia seguinte fui para a
internet procurar informação sobre geocaching. Nesse mesmo dia criei a minha
conta no geocaching.com.
Fui observando e comecei
a recolher informação sobre
algumas das caches mais
próximas de Esmoriz (a mi-

nha terra natal). Aquando
das minhas férias de verão,
quando regressei ao continente, juntamente com
a Marlene, encontramos a
nossa primeira cache. Foi
uma enorme alegria quando fizemos o nosso primeiro registo num logbook. A
partir daí nunca mais parámos e quando regresso a
São Jorge coloco as minhas
primeiras caches e realizo o
meu primeiro evento. A partir daí o “bichinho” do geocaching entranhou-se em
nós e nunca mais saiu!
GM - O vosso profile em
Geocaching.com, assinala
a vossa localização dividida entre Velas (São Jorge) e
Esmoriz (Aveiro). Podemos
concluir que as vossas origens estão no continente, e
que vivem actualmente em
São Jorge?
PS - Eu nasci em Esmoriz e
sempre residi aí. Até que em
2003, por razões profissionais vou trabalhar para São
Jorge, lecionar Informática
para a Escola Profissional
de São Jorge. Nessa mesma
escola acabei por conhecer
a Marlene e a nossa relação
foi crescendo. Acabei por
casar e constituir família e
nunca mais deixei São Jorge. Como tal já me considero em parte Jorgense. Daí no
meu perfil fazer referência à
cidade que me viu nascer
e referência à Vila que me
acolhe, já lá vão 11 anos. A
Marlene e a Marta são Jorgenses de gema, nascidas e
criadas em São Jorge.
GM - Quais são os aspetos
mais relevantes, do ponto
de vista do estilo de vida,
quando estamos acostumados a uma vivência no
continente e passamos a
habitar numa Ilha? Para ti,
e para a tua família, a adaptação foi rápida e pacífica?

PS - Muda muita coisa. Senti
em 2003 alguma dificuldade na adaptação. O ritmo de
vida é completamente diferente. Todas as férias escolares eram aproveitadas
para ir ao Continente visitar
os meus pais e familiares, e
para sentir aquela agitação
que se sente nas grandes
cidades. Com o passar do
tempo fui-me adaptando
à vivência em São Jorge e
acabei por me integrar com
sucesso. Tive a felicidade
de conhecer a Marlene em
2004 e isso também ajudou
a minha integração plena
na Ilha, pois agora tinha um
“porto seguro” onde me podia abrigar, sem ter de recorrer constantemente ao
telefone, e ligar para casa.
Para além da Marlene, também conheci novas pessoas, que hoje são grandes
amigos, e que têm a sua
quota-parte de responsabilidade no sucesso, no que
à minha integração diz respeito.
Quanto ao estilo de vida
que se vive em São Jorge
é um estilo de vida calmo,

sem stress, natural de uma
ilha pequena. Como é óbvio,
temos limitações: ao nível
dos cuidados de saúde, em
que por vezes temos de nos
ausentar de São Jorge para
podermos ser assistidos
por um especialista, ao nível
dos transportes, nomeadamente o transporte aéreo
e marítimo, em que muitas
vezes não podemos sair da
Ilha, por causa das questões climatéricas, e por fim,
ao nível profissional, em
que a oferta de emprego é
muito diminuta, sendo que
os setores que mais empregam são o sector público
(escolas, Câmaras Municipais e juntas de freguesia),
o setor do comércio e o setor agro-pecuário (este com
uma forte implantação na
ilha de São Jorge e também
de uma forma geral em todas as ilhas do Arquipélago
dos Açores).
Por outro lado, ganhamos com paisagens deslumbrantes, e que todos
os anos são visitadas por
centenas e centenas de turistas. A comida açoriana é
uma das mais ricas a nível

gastronómico. O famoso
Queijo de São Jorge reconhecido mundialmente e
o Atum de Santa Catarina
reconhecido e premiado internacionalmente, as belas
piscinas naturais, um custo de vida mais baixo (embora por vezes tenhamos
ausência de alguns bens
essenciais), a possibilidade de criar os nossos filhos
num ambiente calmo, sem
a agitação e os condicionalismos das grandes cidades.
Por tudo isto, as vantagens
serão sempre superiores
às desvantagens. É muito
gratificante viver numa ilha
como a de São Jorge.
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GM - No âmbito profissional, dedicas a tua carreira
ao ensino. Ser professor
numa Ilha como São Jorge
é uma experiência gratificante?
PS - Não comecei pelo ensino. Quando em 2001 terminei a minha licenciatura
em Informática de Gestão,
fui trabalhar como Consultor Informático numa empresa da área. Em paralelo
com esta minha profissão,
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decidi investir numa outra
área que me agrada particularmente, a formação
profissional. Acabei por tirar o Curso Formação de
Formadores e exercer em
paralelo a profissão de Consultor com a de Formador,
em duas empresas distintas. Em 2003, a empresa
acabou por encerrar e decidi apostar então tudo na
Formação Profissional. Foi
quando em 2003 acabo por
receber o convite da Escola
Profissional de São Jorge,
para lecionar as disciplinas
de Informática dos vários
cursos profissionais que
esta então ministrava.
Em 2004, vendo que o meu
futuro acabaria por estar ligado ao ensino (e que não
pretendia voltar para o Continente), tomo a iniciativa
de concorrer para o ensino
público. Acabaria por ficar
colocado nesse ano na Escola Básica e Secundária da
Calheta. Ano após ano fui
concorrendo sempre para a
mesma escola e fui sempre
ficado colocado. Durante
este período até 2010, acabei por tirar o curso “Profissionalização em Serviço”
pela Universidade Aberta, o
que me permitiu ficar efetivo nesta escola.
Ao longo destes anos, tenho sentido um enorme
prazer na minha profissão.
Sinto que contribui para que
alguns dos meus alunos tivessem uma oportunidade,
quer a nível escolar, com a
continuação dos estudos
e entrada na universidade,
quer a nível profissional,
para aqueles que assim o
decidiram e que acabaram
alguns deles por criar o seu
próprio emprego. Isto no
que ao ensino profissional
diz respeito.
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No que concerne ao ensino
público, tenho vindo pouco
a pouco a perder a fé neste
ensino. Devido à progressão
na carreira (ou falta dela),
devido à falta de motivação
dos alunos, às políticas destrutivas que, governo após
governo, vêm sendo implementadas na educação.
Para além disso a disciplina
que lecionava (informática)
acabou por ser abolida do
ensino público nos Açores.
Tudo isto tem contribuído
para a minha descrença
neste tipo de ensino. Mas
há que continuar a lutar, dar
o nosso melhor, para que os
alunos nunca fiquem prejudicados.
GM - Aspiravas especialmente em exercer a tua
profissão no Arquipélago,
ou a tua colocação foi fruto
do acaso?
PS - Como referi anteriormente a minha vinda para
o ensino foi fruto do acaso.
Gostava de exercer a profissão de consultor informático. Tinha um contato com
clientes, dávamos início a
um determinado projeto e
levávamos esse projeto até
ao fim, trabalhávamos em
equipa, tínhamos reuniões
semanais para planear atividades, fazer balanços e
pontos de situação. É uma
realidade completamente
diferente do ensino.
Hoje em dia, não me vejo
sair do ensino. Acabei por
amar esta profissão e sinto
que será esta a profissão
que me irá acompanhar
para o resto da minha vida.
GM - É notório o teu grande
amor por São Jorge, e pelas ilhas açorianas de um
modo geral. O que te seduz
particularmente nos Açores? Quais são os factores
que, do teu ponto de vista,

fazem desse um lugar único e tão especial?
PS - A beleza natural dos
Açores. O fato de não termos um turismo de massas
permite que em muitos locais dos Açores a natureza
se encontre bem preservada, e isso por si só, permite que os Açores sejam um
destino conhecido mundialmente pela sua beleza Natural.
Paralelamente à beleza natural dos Açores, temos as
pessoas e a comida açoriana. Os Açorianos sabem receber muito bem. Em cada
ilha que visitamos temos
sempre uma porta amiga
que se abre e nos convida
a entrar. A comida é magnífica, desde as sopas do
espírito santo, passando
pelo magnífico peixe, pela
alcatra e por outros pratos
regionais.
GM - Ser geocacher numa
ilha terá certamente vantagens e inconvenientes! Do
ponto de vista da prática
do geocaching, qual é o teu
balanço pessoal sobre este
aspeto?
PS - A principal vantagem
que eu encontro é que o
geocaching nos Açores é
ainda visto como uma atividade de lazer. Não existe
competição por números.
Vai-se praticando geocaching, conforme a disponibilidade de cada um.
O principal inconveniente
que eu encontro ao nível do
geocaching Açoriano está
relacionado com o fato de
sermos ilhas. Não podemos
pegar no carro e ir ao evento X e ao evento Y. O fato
de também não podermos
praticar geocaching com
outras equipas, também é
um dos aspetos menos positivos que temos no geocaching Açoriano (embora

a realidade em São Miguel
seja diferente). O geocaching para além de descobrir tesouros é também
conhecer novas pessoas e
fazer novas amizades; essa
componente social é importante no geocaching. Aos
poucos, as coisas têm vindo
a melhorar, e a prova disso é o enorme sucesso do
São Jorge Geoadventure e o
enorme sucesso que serão
os próximos prémios GPS.
GM - Alguma vez experimentaste a situação de ter
todas as caches activas em
São Jorge encontradas, e
não poderes praticar Geocaching por não haver oferta disponível na ilha?
PS - Várias vezes. Muitos
dos eventos que realizo (e já
foram alguns), surgem com
o intuito de dar a conhecer
o geocaching e trazer para
esta atividade novos praticantes. Com o surgimento
de novos praticantes vão
surgindo novas caches e
assim lá vou encontrando
umas caches e colocando
uns smiles por estas ilhas
de bruma.
GM - A TeamJorgenses
também é muito activa na
qualidade de Owner! Com
mais de 100 caches colocadas nos Açores, de praticamente todos os tipos,
exceptuando multi-caches!
Algum motivo especial
para não esconderem multi-caches? É um estilo que
não apreciam?
PS - De fato somos uma
equipa bastante ativa na
qualidade de owner. Temos
um gosto particular em caches tradicionais, enigmas
e eventos.
Tradicionais por influência
do elemento mais novo da
equipa. É sempre gratificante para a Marta depois
de uma determinada aven-
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tura encontrar a caixinha e
trocar um presente.
Eu sou mais de resolver
enigmas e daí ter um gosto
particular por este tipo de
caches. E por último, como
referi anteriormente, sempre que posso realizo um
evento, por forma a dar a conhecer a minha ilha, divulgar
o geocaching e também trocar experiências com outros
geocachers.
Quanto às multi-caches embora já tenha encontrado algumas, não são um tipo de
cache que me seduz particularmente.
Ultimamente, descobri as
Earthcaches e decidi colocar algumas para mostrar o
vasto legado geológico que
existe não só em São Jorge,
como noutras ilhas do Arquipélago.
Para além de sermos owners de caches em São Jorge, também temos caches
na Graciosa e no Pico.
GM - Quais são os critérios
que levam em conta para
esconder uma nova cache?
A vertente “localização”
é sempre privilegiada, ou
também investem na criação de containers mais elaborados?
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PS - Sem dúvida alguma a
vertente localização é sempre privilegiada. Atualmente
temos caches em miradouros, geossítios, monumentos, trilhos pedestres, espalhadas por 3 ilhas: São
Jorge (a maioria), Graciosa
(5 caches) e o Pico (1 cache).
Todas estas caches contemplam um dos critérios referidos anteriormente. Tem de
ser algo, com uma paisagem
bonita, que tenha interesse
a nível geológico, que seja
um monumento ou que tenha alguma história associada ao local.

Ao nível da criação de containers, quando se tratam de
caches enigma/ letterbox,
os containers são trabalhados consoante o tema da
cache. Não são um simples
container de plástico ou um
tubo de 35 mm. Para além
disso, se o local é especial ou
a história da cache o permite, também crio containers
especiais para as minhas caches tradicionais (atualmente são três).
Quanto às restantes, uma
vez que a intenção é levar
os geocachers ao local, um
simples Compal serve na
perfeição (neste caso importa referir que foi a própria Compal a patrocinar os
containers que atualmente
existem em São Jorge, após
eu ter apresentado um projeto, em que falava do geocaching e qual a finalidade
do mesmo). Neste caso, a
manutenção das caches é
feita muito mais rapidamente, evitando-se assim alguns
DNFs, uma vez que muitos
geocachers provavelmente
não irão regressar tão cedo
a São Jorge.
GM - Como descreverias a
comunidade praticante de
geocaching em São Jorge?
Consegues estimar o número de geocachers actualmente activos na ilha?
PS - É uma comunidade pequena. Atualmente seremos
10 equipas ativas, o que perfaz cerca de 50 geocachers.
Quanto a owners de caches (a residir em São Jorge), somos muito poucos.
Atualmente somos 4 (teamjorgenses,
marsebra,
eliasmachado e nunoazev).
Estes 4 geocachers juntos
perfazem cerca de 90% das
caches da Ilha. Depois temos os geocachers visitantes, que quando visitam a
ilha podem acrescentar mais

uma tradicional ou uma earthcache, por exemplo, situação verificada aquando
da realização do evento São
Jorge Geoadventure 2014.
GM - Os eventos ou meetups em São Jorge são mais
comummente organizados
com o propósito de fomentar o convívio entre geocachers Jorgenses, ou têm
normalmente por objectivo
receber geocachers de outras ilhas, ou até mesmo
continentais e estrangeiros?
PS - Maioritariamente os
eventos realizados em São
Jorge, para além da componente social, isto é promover
a troca de experiências entre
os geocachers Jorgenses,
têm como principal objetivo
divulgar esta magnífica atividade e mostrar que o geocaching tem um potencial
enorme, no que à promoção
turística dos Açores diz respeito.
Para além disso, durante o
período escolar, tento também realizar alguns eventos
CITO, por forma a contribuir
para a limpeza da Ilha. Estes eventos normalmente
são organizados em parceria com o Clube Eco-Escola
da Escola B/S da Calheta,
com a Ecoteca de São Jorge
e com as autoridades locais
(Câmara Municipal e Junta
de Freguesia). No primeiro
caso, definimos os objetivos
para o evento, o local onde
se irá realizar, qual o material necessário para o mesmo, e por fim mobilizamos
os alunos para contribuírem
(sejam eles geocachers ou
não). As autoridades locais
contribuem com a recolha
do lixo e posterior transporte para o aterro sanitário.
GM - Se amanhã o acaso ou
as oportunidades da vida te
levassem a deixar os Aço-

res, de que é que sentirias
mais saudades?
PS - Não quero pensar nesse cenário. Constituí família
em São Jorge. Sou muito feliz com a família que tenho e
na Ilha que me acolheu.
São Jorge acolheu-me de
braços abertos e estou muito grato por isso.
Nunca irei ter 10000 caches
descobertas, mas já ganhei
imensos amigos através do
geocaching. Estarei sempre
recetivo a recebê-los aqui
em São Jorge e ajudar no que
me for possível ajudar.
Por isso irei continuar a divulgar a minha Ilha e todas
as ilhas dos Açores.
Mas se tivesse de abandonar os Açores iria ter saudades… de tudo!
GM - Como surgiu a ideia de
criares a GeoAdventure S.
Jorge 2014?
PS - Em 2013 tive a oportunidade de organizar um
evento em São Jorge que
teve a duração de 3 dias. Basicamente foi um evento em
que os geocachers participantes (13 no total) tiveram
a oportunidade de visitar
São Jorge e fazer geocaching. Não se realizaram outro tipo de atividades. Nesse
evento, o feedback foi muito
positivo, e alguém disse no
jantar de despedida: “superar este evento será muito
difícil”.
Aquela frase ficou-me na
cabeça e comecei logo a
pensar no que poderia fazer para superar o mesmo.
Durante o evento, os geocachers apenas andaram de
carrinha, e nos locais que íamos passando iam fazendo
as caches existentes.
Mas São Jorge tem muito
mais para oferecer. Temos
trilhos pedestres, temos o
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canyoning, o BTT, a observação de aves, a espeleologia,
a boa comida e produtos de
referência mundial (queijo
São Jorge e atum Santa Catarina).
Então porque não conciliar a
vertente do geocaching com
o que de melhor São Jorge
tem para oferecer? Comecei a estabelecer alguns
contactos, a obter alguma
informação no que a apoios
diz respeito, e quando vi que
o projeto tinha pernas para
andar, avancei sem hesitar,
ainda na incerteza se o projeto iria ser aprovado ou não.
Felizmente o mesmo foi
aprovado e o resultado foi
bastante positivo.
GM - Um Evento desta Natureza contou com uma
enorme operação logística.
Quantas pessoas estiveram
envolvidas e como é que
conseguiste mobilizar essas
pessoas e entidades?
PS - De fato um evento desta natureza, realizado numa
ilha pequena como a de São
Jorge, pode ser considerado
um Mega Evento devido à
logística envolvida.
Foram inúmeras as pessoas
envolvidas, desde o Presidente e a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal
de Velas, o Presidente e a
Vice-Presidente da Junta de
Freguesia de Velas, o Diretor
e as Técnicas do Parque Natural de São Jorge, os condutores das carrinhas, só para
citar alguns.
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Relativamente à mobilização das pessoas e entidades, nada mais fácil. Foi
apenas apresentar as vantagens que o geocaching pode
trazer para a economia da
ilha e de que forma o geocaching pode promover a ilha
de São Jorge a nível turístico.

De salientar que todas as
entidades contatadas prontamente se prontificaram
a ajudar na logística deste
evento.
GM - Como é que conseguiste o apoio do Turismo
Regional dos Açores?
PS - Através do Luís Paulo
(Aventour) tive conhecimento que a Secretaria Regional
do Turismo dos Açores tinha
um programa de apoio para
a realização de eventos que
promovam os Açores a nível
turístico.
Comecei por pesquisar o Decreto-Lei que falava desse
apoio. Recolhi toda a informação relativa ao mesmo e
comecei por estabelecer um
programa provisório daquilo
que pretendia para o evento.
Após a criação do programa,
comecei a contatar pessoas
e entidades. À medida que
ia tendo feedback positivo, o
programa final foi ganhando
corpo, e foi apresentada a
sua versão final.
Uma vez definido o programa, foi preencher o formulário disponibilizado pela Secretaria Regional de Turismo
para este tipo de apoios e
esperar pela aprovação ou
não.
Uma vez que o projeto acabou por ser aprovado, foi
só ligar a confirmar com as
pessoas e entidades que o
mesmo seria efetivamente
realizado.
GM - Eles sentiram o retorno desse investimento?
PS - Segundo conversa que
tive com o Diretor Regional
do Turismo, aquando do jantar de despedida, o feedback
foi bastante positivo. O Diretor Regional de Turismo teve
a amabilidade de me felicitar
pela realização do evento e
transmitir-me que eventos

como este serão sempre
bem-vindos, pois ajudam na
divulgação dos Açores.
GM - Que impacto este
Evento teve numa pequena
ilha como S. Jorge?
PS - O impacto foi bastante
grande, nomeadamente em
dois pontos essenciais da
economia jorgense: a restauração e o alojamento.
Durante 5 dias, a nossa ilha
recebeu 25 geocachers provenientes de vários pontos
do Continente e da ilha de
São Miguel. Esses mesmos
participantes contribuíram
com o seu dinheiro, através
das várias refeições que fizeram e também nos locais
onde ficaram alojados.
Para além disso, houve ainda geocachers que contribuíram para a economia local das ilhas do Pico e Faial,
uma vez que prolongaram a
sua estadia por estas duas
ilhas.
GM - Que balanço fazes
desta primeira edição?
PS - Só me ocorre uma palavra: FANTÁSTICO. Não podia
ter corrido melhor.
Consegui mostrar em 5 dias
a potencialidade de uma ilha
como São Jorge.
Foram 5 dias de fantástico
convívio, com uma grande
dose de adrenalina, recheada de grandes aventuras.
Melhor do que ser eu a fazer
o balanço do evento, é ler
os registos dos geocachers
participantes nas várias caches e eventos que foram
realizados. Esses registos
dizem tudo! Por mim foi com
enorme satisfação que os
li, e com uma alegria imensa constato que tudo correu
bem e que ficaram satisfeitos com o evento.

GM - Entretanto já estás a
avançar com uma segunda
edição para a Ilha do Pico.
Como é que surgiu a vontade de fazer a sequela do
GeoAdventure por outras
ilhas?
PS - Durante o período que
mediou a aprovação do projeto e a realização do mesmo, houve sempre a possibilidade de um dos dias
incorporar uma subida ao
Pico.
Mas essa possibilidade
foi logo descartada, pois
o evento teria como focus
principal a ilha de São Jorge.
Durante o decorrer do
evento a ideia de fazer um
Geoadventure no Pico foi
amadurecendo e quando o
Diretor Regional do Turismo,
no jantar de encerramento, afirmou que este tipo de
iniciativas é de louvar e contará sempre com o apoio da
Secretaria Regional do Turismo dos Açores, foi quando
tomei a liberdade de avançar com esta 2ª edição do
Geoadventure, desta vez na
ilha montanha, Ilha do Pico.
Relativamente às outras
ilhas, é minha intenção também realizar lá um Geoadventure, pois os Açores valem pela diversidade de cada
uma das suas 9 ilhas.
Não posso assegurar que
todas as Ilhas irão receber o
Geoadventure, pois em certas ilhas, devido à sua localização, será extremamente
difícil de o conseguir. Estou a
falar em particular das ilhas
Graciosa, Flores e Corvo.
Outra problemática é a altura do ano ideal para realizar o Evento, uma vez que o
mês propício seria Agosto. A
maioria dos geocachers gozam férias por essa altura, e
a meteorologia seria previsivelmente melhor (embora
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este mês de Agosto tenha
estado dez dias nas Flores e
só apanhei três dias de bom
tempo). Há muita coisa a ser
pensada e discutida. Iremos
ver como realizar futuras
edições do Geoadventure.
GM - Entretanto a adesão a
esta segunda edição no Pico
já ultrapassou largamente
o contingente da primeira
edição. A que é que achas
que se deve este boom de
participantes?
PS - O feedback positivo de
todos os geocachers participantes. Esta pergunta é
bastante fácil de responder.
Sem os seus registos, sem
as suas fotografias, nada
disto seria possível.
GM - Contudo, a organização de um evento desta
grandeza numa ilha que não
é a tua residência deve ter
uma logística bastante mais
complexa. Sentes-te preparado para enfrentar este
desafio?
PS - Desafio é o meu nome
do meio. Sinto-me preparado, até porque tenho alguns contactos por lá, que
se ofereceram para me ajudar. Estou convencido que o
Geoadventure Pico, caso venha a ser aprovado, terá um

grande impacto como teve o
de São Jorge.

um pesadelo, para nunca
mais esquecer.

GM - Já há um programa
mais ou menos alinhavado
para o Pico? Que diferenças
substanciais haverá em relação à primeira edição?

Para além disso, também
teremos atividades de aventura, uma vez que a Ilha do
Pico também tem um potencial nesta vertente.

PS - O principal objetivo da
edição na Ilha do Pico, para
além de visitar todos os concelhos, conhecer a história
da vinha e do vinho do Pico,
mostrar a indústria baleeira,
será a subida ao Pico. Este
será o focus principal desta
edição. Gostava igualmente
de referir que essa subida só
será feita em segurança e se
as condições climatéricas o
permitirem.

GM - Já tens assegurado o
apoio do Turismo Regional
dos Açores para esta nova
edição?

Os geocachers terão que estar preparados para virem ao
Pico e durante a realização
do evento não termos condições para fazer a subida
da Montanha. Isso é muito
frequente, mesmo durante
os meses de Julho e Agosto. Não devem criar expectativas e depois elas saírem
defraudadas. A Montanha
do Pico tem as suas próprias
regras e elas terão que ser
respeitadas, para que o que
é suposto ser uma subida
inesquecível, não se torne

PS - Neste momento ainda
não enviei o projeto para a
Secretaria Regional de Turismo (estou em modo de
férias).
Em Setembro, quando regressar ao trabalho, irei debruçar-me sobre o mesmo,
alinhavar algumas arestas e
enviar o projeto para aprovação. Até lá, é aproveitar
para estar com a família e
fazer algumas cachezinhas.
GM - A quantas ilhas é que
pretendes levar no futuro o
GeoAdventure?
PS - É minha intenção que o
Geoadventure chegue às 9
ilhas dos Açores. Iremos ver
como corre o do Pico (se for
aprovado) e logo decidirei de
que forma iremos realizar os
restantes.
GM - Como é que te sentes
e qual é para ti o retorno

de fazeres parte desta força motriz que colocou este
ano os Açores no epicentro
do Geocaching português,
com a organização dos dois
maiores eventos do ano: o
GeoAdventure e os Prémios
GPS?
PS - É com grande satisfação e com um enorme orgulho que vejo os Açores
colocado no mapa do geocaching nacional.
Embora não seja Açoriano
de nascença, sou Açoriano de coração, até porque
agora tenha família em São
Jorge.
Todas as iniciativas que venham promover os Açores
em geral, e São Jorge em
particular, contarão sempre
com o meu apoio e colaboração.
GM - Muito obrigada Pedro
e Teamjorgenses. Parabéns
pelo projecto GeoAdventure, e votos de muito sucesso
para as próximas edições.
Um forte abraço para São
Jorge!

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Expedição Continental no Pico da Esperança. Foto de Joom

Foto Reportagem
São Jorge
Por Team Marretas e ClCortez
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O mar encontra a terra no Arco da Velha. Foto de Clcortez.
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Cache? Já me esquecia que existia aqui uma cache aqui no Miradouro do Pico da Velha... Foto de Clcortez

GEO
MAG.

Memórias de outros tempos na Urzelina. Foto de Joom
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Uma vista “simplesmente magnífica” no Morro das Velas!! Foto
de Joom
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Reflexos na Furna do Poio. Foto de Team Marretas
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Nasce a noite, na Fajã das Almas. Foto de Peter!
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Descendo do Pico da Esperança, pedalando em direcção ao horizonte.Foto de Geobumblebee
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Earthcaching no Pico da Esperança. Foto de xpto

112

Porto dos Terreiros: Um dos muitos lugares onde o Canal de São
Jorge toca a ilha. Foto de xpto
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Mergulhando na “boca do dragão” que descansa na Urzelina.
Foto de xpto
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Guia BTT & Caminhada

São Jorge, Açores

Engraçado como comecei
com o Geocaching depois
de comprar um GPS para
me ajudar na navegação
em novos trilhos para os
passeios de BTT. Acabei
por ganhar o gosto por
caminhar depois de me
aperceber que a grande
maioria das boas Geocaches não estavam propriamente acessíveis aos
veículos de duas rodas.
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Em São Jorge tive oportunidade de fazer ambos,
um passeio de bicicleta
(08 de Junho 2014) e uma
(várias para dizer a verdade) belíssima caminhada

(09 de Junho 2014), graças ao Pedro (teamjorgenses) e ao programa do
“I São Jorge GeoAdventure [São Jorge-Azores]”.
08 Junho 2014
Muito graças à incógnita
da minha disponibilidade
para marcar presença no
referido evento fui lendo
“muito pela rama” acerca
dos esforços organizativos e actividades previstas, e mesmo o referente
ao passeio BTT não me
levou a estudar a geografia da Ilha e fui trocando
algumas piadas com o

Por RuiJSDuarte

Joaquim (jasafara) sobre
a “leveza” que seria o trajecto escolhido. Pois bem,
apenas quando a aeronave que nos transportou
da Terceira se aproximou
do nosso destino é que
“caí na real”… mas que… a
Ilha é um autêntico “Prisma Triangular Regular”,
um género de Inferno especial para os utilizadores
das duas rodas (a não ser
que sejamos transportados até a um ponto alto
e aí largados) ☺ . Depois
de me aperceber do motivo pelo qual a ilha é conhecida pela “Ilha do Dra-

gão” ainda perguntei, já
no chão e ingenuamente,
a uma das funcionárias
do Museu se era possível
dar a volta à ilha à mesma
cota ao que ela olhou para
mim e respondeu “Não,
terias de subir e passar
para o outro lado” ou algo
do género. Yep, Inferno!
Assim, tiro o chapéu ao
Pedro e ao percurso escolhido (e à forma) para se
utilizarem as duas rodas
e conhecer um pouco da
ilha assim. ☺ Tiro o chapéu e agradeço!
Estávamos então per-
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to do Pico da Esperança,
terminada que estava
a chamada “Expedição
Continental” e reunimonos para se distribuir o
equipamento a utilizar
(bicicletas e capacetes).
Temendo que o caminho não fosse mais interessante que o que nos
deixávamos para trás e
visto que o Pedro (Peter!) queria fazer algumas
filmagens pedimos para
nos levarem a ambos um
pouco mais acima para
que se pudesse fazer um
troço de terra batida antes da estrada por onde

seguiríamos a um ritmo
algo alucinante e certamente a excessiva velocidade por aí abaixo.
O passeio realizado pode
ser dividido em três troços (total 29km), com
diferentes níveis de dificuldade, distâncias e
oportunidades para se
“cachar”!
1 - Troço Cruzamento
Pico da Esperança / Parque Florestal de Santo
Amaro, com um pouco
menos de seis quilómetros (podem ser mais, se
começarem lá mesmo em

cima) é a “Descida à maluca” por definição... Nem
sempre se encontra uma
descida destas, passível
de ser feita (praticamente) sem sequer tocar nos
pedais e/ou nos travões!
Tanto nos trilhos gravados pelo Paulo (paulohercules) como nos do João
(Hulman) estão registadas velocidades acima
dos 60km e já perto dos
70km num caso!
Tudo curvas suaves e com
alguma visibilidade, tendo a particularidade de
circularmos sempre do
lado esquerdo da cordi-

lheira, e deste modo, com
a Ilha do Pico como pano
de fundo (assim o permitam as condições meteorologias). Esta primeira
fase termina no Miradouro do Recreio das Macelas
(Parque Florestal), com o
Pico mesmo em frente, e
o aeroporto de São Jorge
lá em baixo.
2 - Troço Parque Florestal
de Santo Amaro / Parque
Florestal 7 Fontes, passamos a “crista da dragão” para o outro lado (e
seguimos com a Graciosa
como companhia) e vamos ao maior parcial, cer-
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ca de 14 quilómetros com
uma boa proporção de
subidas/descidas/plano a
culminar num local de excelência para descansar,
comer alguma coisa e retemperar forças (aproveitando para explorar um
pouco o Parque a pé)...
Imperdível nesta zona é,
também, a vista do Miradouro do Pico da Velha (é
só mais uma subidinha)!
De um lado, vemos as
Ilhas do Pico e do Faial, do
outro apresenta-se-nos
a Graciosa em todo o seu
esplendor.
3 - Troço Parque Florestal
7 Fontes / Farol de Rosais, para terminar temos
mais cinco quilómetros,
com a ponta final em terra batida (três quilómetros descendentes) e em
que se alcançam velocidades perto dos 40kh.
Esta zona é feita à vista
da Graciosa, visto circularmos do lado direito
da ilha, e termina junto à
zona do Farol de Rosais,
bem merecedor de mais
uma incursão pedestre,
quer pelas imediações do
dito farol como um pouco
mais além, à beirinha do
penhasco.
Resumindo e concluindo,
uma ilha para utilizadores
de bicicleta com alguma
(muita) pedalada! A maneira de contornar esta
limitação é mesmo arranjar quem nos leve à boleia
para o topo e lá nos deixe... mais ou menos como
foi feito neste passeio. Se
o conseguirem, terão à
vossa espera dezenas de
quilómetros de diversão
garantida!
Como o objectivo é pas-

sear desenfreadamente
por São Jorge abaixo e
não estar sempre a desmontar para procurar
caches, deixo apenas referência a meia dezenas
delas, para ajudar na navegação e assinalar locais
imperdíveis.
GC53Q1B - Expedição
Continental cheia de Esperança
GC4727F - Parque Florestal S.Amaro [Santo
Amaro - São Jorge]
GC364T0 - Reserva Florestal de Recreio das 7
Fontes-S. Jorge
GC46BHY - Parque Florestal 7 Fontes [Rosais São Jorge]
GC1ZF4R - Farol de Rosais
PS - recomenda-se também que quem vos deixe
no Pico da Esperança, vos
vá buscar ao Farol. ;)
09 Junho 2014
Para prato forte das caminhadas por São Jorge
estava reservado o “PRC1
SJO Caldeira de Santo
Cristo” (no concelho da
Calheta).
Este percurso inicia-se
junto ao Parque Eólico da ilha, no Complexo
Vulcânico do Topo, (onde
chegámos logo de manhãzinha para sermos recebidos por um nevoeiro
fresquinho) e termina na
Fajã dos Cubres, depois
de passar pela Caldeira
de Santo Cristo, que lhe
emprestou o nome.
Iniciamos a marcha a
uma altitude de aproximadamente 700 metros
e vamos terminar junto

ao mar, e temos portanto, uma caminhada que
se faz muito bem NESTE
sentido! ☺
Deixando o Parque Eólico
para trás logo nos iniciamos no ziguezaguear que
são os primeiros dois quilómetros e onde a espaços vamos atravessando
pequenas maravilhas da
tecnologia modernoagricultural, as cancelas destinadas a impedir que o
gado (manso) abandone
as pastagens. Ora bem,
algumas das ditas estão
dotadas de deliciosos
pormenores do engenho
humano como é o caso
da aplicação de câmaras-de-ar de bicicletas
por forma a dotar a coisa
de fecho automático, não
vá alguém mais distraído
não o fazer.
Não tenho muito o costume de referir espécimes
de flora nos meus artigos
mas este caso apresentasse-nos como especial ou não estivéssemos
acompanhados de uma
representante do Parque
Natural de São Jorge, a
Marta (ana_marta) que
nos fez uma pequena
apresentação e identificação de algumas flores
in loco, além de nos dar
uma breve explicação sobre os pequenos abrigos
que se encontram pela
encosta, destinados à
proteção em caso de alterações climatéricas subidas.
Esta primeira (e muito bonita) parte termina
numa pequena ponte,
onde aproveitámos para
retemperar forças e receber mais uma lição da

parte da funcionária do
parque, desta vez focada
na fauna e nos pequenos corajosos (e curiosos)
tentilhões que, em busca
de um pedaço de bolacha,
se aproximam imenso e
(quase) sem medo.
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Uma pequena construção
esconde-se na vegetação perto da ponte (acabou por se revelar, mais
tarde, ser uma azenha
pertencente à família de
uma funcionária do Museu) aproveitando a corrente que desemboca,
descobriríamos depois de
petiscar, numa cascata
ali muito perto, indicada
precisamente pelas placas da PR, a Cascata da
Fajã de Santo Cristo.
A cascata e sua lagoa revelaram-se muito bonitas, envolvidas pela mata
e não podia ser melhor
final para a primeira parte do passeio (ou início da
segunda)! Fotos, fotos e
mais fotos, e eventualmente lá nos lançamos
outra vez ao trilho, agora
num plano mais suave
direito ao Oceano e, posteriormente, para a Fajã
de Santo Cristo e suas
Lagoas.
Não fôssemos nós caminhantes privilegiados
pela organização e não
teríamos tido oportunidade de efetuar uma visita privada ao Centro de
Interpretação da Fajã da
Caldeira de Santo Cristo
(encerrado na altura para
obras, parece-me) onde
nos foi feita uma apresentação dos diferentes
aspectos da zona. Tivemos também a hipótese
de ver um pequeno do-
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cumentário (dos três dis-

pela Convenção de Ram-

XS mas igualmente rápi-

metros mas para apreciar

poníveis) de nome “Ter-

sar (Convenção sobre as

do da Eva (Anj0s) que, não

bem a coisa aconselho ir

ramoto de 1 de Janeiro

Zonas Húmidas de Im-

consegui perceber se es-

com tempo e fazer mais

de 1980 – Evacuação da

portância

Internacional)

tavam com pressa de ter-

ou menos o mesmo iti-

fajã da Caldeira de San-

como “Habitat de Aves

minar ou se iam picados

nerário e com as mesmas

to Cristo” realizado por

Aquáticas” no âmbito das

com os “velhotes” (alguns

paragens. Nesse caso,

Paulo Henrique Silva e de

“Zonas Húmidas de Im-

de idade bem avançada,

conte-se com doze cum-

consultar um “quiosque

portância Internacional”.

viemos a descobrir) que

pridos em menos de sete

multimédia” além dos di-

Horas de procurar um lo-

por esta altura dividiam o

horas…

cal para almoçar e optá-

passeio connosco. ☺

Em relação a Tupperwa-

mos pela sombra da Igre-

A PRC1 estava pratica-

res (ou essenciais), exis-

ja de Santo Cristo (claro),

tem bastantes ao longo

espécie de estante de ga-

mente no seu término, e

mas o café/restaurante

vetas a meio da sala. Uma

grande parte dos cami-

“O Borges” merece uma

maquete da Fajã está de

nhantes buscou refúgio e

visita para uma sopa (que

igual

disponível

uma bebida fresca no café

o diga o paulohercules)

para ajudar a perceber a

local, enquanto eu e mais

e/ou para a dose de ca-

caches) e recomendo as:

geografia local. De real-

uns poucos aproveitaram

feína da praxe (além dos

çar a capacidade do João

a presença das Guias que,

papelinhos que tem pen-

GC2350P - TRILHO DA

(joom) para dormitar de

simpaticamente

durados no interior, com

CALDEIRA

pé enquanto simula ver

mensagens de visitantes

em seu poder um par de

documentários,

de todo o mundo).

versos painéis informativos e dos vários espécimes guardados numa

modo

impor-

tante, certamente, para

binóculos e um guia da
aves para disponibilizar, e

se aqui um famigerado
PT (que nem é assim TÂO
mau, apesar das suas 27

GC49CHT - Fajã da Caldeira [Ribeira Seca - São
Jorge]

Não abandonaríamos a

fomos em sua companhia

zona sem antes explorar

explorar a zona da Lagoa

Seguimos para a Caldeira

um dos locais mais espe-

e do Moinho sobranceiro

propriamente dita e para

taculares de toda a ilha,

em busca dos Garajaus

as suas Lagoas (a Lagoa,

uma Gruta com um lin-

residentes. Encontramos

GC4D175 - Maravilhosa

a lagoa e a “lagoinha” (são

díssimo espelho de água

alguns, além de meia dú-

Caldeira [Ribeira Seca -

três) onde tirámos uma

doce (e potável) chama-

zia de Patos, e de um tipo

São Jorge]

foto de grupo). A Lagoa

da Furna do Poio, onde

de Junco (acho que é um

(grande) está classificada

tipo de junco) que pica nas

GC4BH9W - Fajã dos

aprendemos a fazer um

como Reserva Natural,

pequeno copo a partir da

horas!!!

vegetação local para a

E acabou-se! Um dos

poupar energias!

em grande parte devido
à existência de Ameijoas
(Ruditapes
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tinham

do percurso, não existis-

decussatus),

“prova”. Local de paragem
obrigatória!

(se não o) melhores passeios que se podem fazer

a única exportada co-

O restante trilho, até ao

por São Jorge e que nos

mercialmente nos Aço-

seu final junto ao início

apresenta um pedaço do

res (se são do tipo das

da Fajã dos Cubres, foi

paraíso que é esta Ilha….

que podem ser degusta-

vencido a uma velocida-

Os dados oficiais apon-

das no famoso “Amilcar”,

de assaz frenética, quer

tam duas horas e meia

estão

aprovadíssimas!).

guiados pelo passo XL do

como o necessário para

Está também classificada

João (Hulkman), quer pelo

cumprir estes nove quiló-

GC4XDRW - Geodiversidade02- Cavidade Vulcânica FP[São Jorge]

Cubres [Ribeira Seca São Jorge]

Têm dois dias livres?!?!
São Jorge! Ouçam o que
vos digo… SÃO JORGE!

Rui Duarte
- RuiJSDuarte
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Cerimónia Prémios GPS 2013

Entrevista a Nuno Fonseca
Nesta Edição da GeoMagazine onde os Açores estão
em grande destaque, não
podíamos deixar de colocar o foco sobre a Ilha de
São Miguel, que irá receber
a Cerimónia dos Prémios
GPS 2013. Uma iniciativa
do geocacher Nuno Fonseca, mais conhecido entre nós por Netuseraz, que
preparou um programa de
luxo para homenagear o
melhor Geocaching de Portugal, no próximo mês de
Setembro 2014, em Lagoa!

aos Açores enquanto destino turístico de natureza e
onde existem muitas geocaches de qualidade em
sítios simplesmente fenomenais.

Olá Nuno, bem-vindo ao
Geopt!

NF - Tendo em conta que
a geocache vencedora dos
Açores, “The Tunnel”, na
edição anterior se encontra
no concelho de Lagoa, acho
que tendo esta iniciativa o
objetivo de premiar o geocaching de qualidade seria
uma mais valia premiar os
Açores e os seus geocachers com a organização
deste evento.

GeoMagazine - Nuno, qual
foi a tua principal motivação para submeter a candidatura de Lagoa à organização da Cerimónia de
entrega dos Prémios GPS,
este ano?
Nuno Fonseca - Essencialmente dar visibilidade
122

GM - Não tiveste oportunidade de estar presente
nas edições anteriores que
decorreram em Mondim de
Basto e Esposende, respetivamente em 2010, 2011
e 2013. Para ti, qual é o
simbolismo desta iniciativa?

GM - Submeter uma candidatura para acolher este
Evento no Arquipélago dos
Açores era à partida, um
enorme desafio tendo em
conta a insularidade e a
distância que separa São
Miguel do Geocaching continental. Avançaste com
a proposta com a certeza
que seria uma aposta ganha, ou com algumas reservas sobre a sua aceitação geral?
NF - Tendo em conta as
condições apresentadas,
com a certeza que seria
uma aposta ganha! Os Açores e o concelho de Lagoa
são conhecidos pelo empenho e dedicação com que
se entregam à realização
de projetos. É inerente ao
ser insular.
GM - Qual foi o teu sentimento quando a candidatura de Lagoa foi adjudi-

cada?
NF - Contentamento, obviamente!
GM - Apresentaste uma
proposta arrojada, que não
se limita à organização da
Cerimónia e inclui um vasto programa de atividades
em condições excecionais!
Qual foi a linha orientadora
desta proposta?
NF - Uma ida aos Açores
de dois dias / um fim-desemana é manifestamente
insuficiente. Estar disponível um programa rico a todos os níveis permite uma
sedução para uma deslocação de uma semana ou
em alguns casos de mais
do que uma semana.
GM - Falemos então da iniciativa, que irá decorrer de
1 a 7 de Setembro, na Ilha
de São Miguel! O programa arranca segunda-feira

1 de Setembro e é dedicado ao elemento Fogo, com
uma visita ao Observatório
Vulcanológico Geotérmico
de Lagoa e uma caminhada temática guiada, que
proporcionará a visualização in loco de fenómenos
vulcânicos
secundários.
Podes adiantar alguns pormenores sobre este dia de
abertura?
NF - Venham preparados
para visitar locais intocados, ao nível de natureza,
da ilha de São Miguel. A
mística da zona das lombadas é algo fora do comum
que só se sente, no local
em comunhão com a natureza, águas férreas, fumarolas, cascatas etc. Um
dos meus locais de eleição
que ao nível de fenómenos
vulcânicos secundários é
extremamente rico.
GM - O dia 2 de Setembro
é dedicado a Vila Franca
do Campo e ao seu Ilhéu
de extraordinária beleza
natural. Será sem dúvida
um dos pontos altos do
programa! Na tua opinião
quais são as características que fazem deste, um
local de exceção?

ria trará seguramente um
enorme valor acrescentado ao passeio, na vertente
interpretativa do percurso?
NF - Conhecendo o guia,
Joaquim Teodósio coordenador da SPEA nos Açores,
será sem dúvida enriquecedor e uma excelente oportunidade para conhecer
mais aspetos sobre a avifauna dos Açores.
GM - Dia 4, destaque para
as Sete Cidades com o dia
da Paisagem e da Lenda.
Certamente um dos mais
belos cartões postais dos
Açores! Uma oportunidade
para descobrir, ou redescobrir as Lagoas das Sete
Cidades e compreender
melhor toda a sua mística?
NF - As lagoas das sete cidades são um ponto obrigatório pois constituem um
dos locais mais encantadores da ilha, daí a sua inclusão neste programa. Com
sol e céu azul ou neblinas e
nevoeiros deslumbrará os
visitantes.

NF - Este será sem dúvida
mais um ponto alto do programa. O ilhéu de VFC tem
uma beleza única assente
nas suas características
geológicas, na sua história,
no seu papel na divulgação
turística dos Açores e sensibilização ambiental enquanto área protegida.

GM - O dia 5 é livre e permitirá a cada participante
elaborar um programa à
sua medida. Dia 6 haverá
opção entre um batismo de
mergulho ou um programa cultural, e pelas 20h00
o Cine Teatro Lagoense
Francisco D’Amaral Almeida, acolhe a Cerimónia de
Entrega dos Prémios GPS.
Quais são as tuas expectativas relativamente a esta
noite?

GM - Dia 3, dia da natureza!
Uma caminhada ao Pico da
Vara pela Algarvia, em colaboração com a Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves. Esta parce-

NF - O cenário ideal para
acolher a Cerimónia, e a minha primeira escolha, era
indubitavelmente o Convento dos Franciscanos.
Trata-se de um ponto de vi-

sita obrigatória no concelho
de Lagoa e estando relacionado com a cache vencedora dos prémios GPS do ano
transacto, era uma escolha
natural e simbólica. Não
estando, infelizmente, a
sala disponível para a data
anunciada, a cerimónia irá
decorrer no Cine Teatro Lagoense Francisco D’Amaral
Almeida, um edifício centenário considerado património cultural, localizado no
centro da cidade.
GM – O dia 7 de etembro
marca o fecho do programa
e começa bem cedo, pelas
6h00 da manhã ao nascer
do Sol, na Ponta da Madrugada. É a Rota do Sol,
que culminará para muitos
participantes num almoço
de despedida, nas Furnas,
outro local incontornável
da ilha e mundialmente conhecido pelas suas características únicas. Sentes
que este programa é uma
mostra completa de todos
os encantos da Ilha de São
Miguel?
NF – É uma amostra de encantos mas não completa.
É impossível numa semana
mostrar todos os recantos
da ilha. Pretende-se o despertar do desejo de voltar!
GM - Quais são as entidades locais, públicas ou
privadas, que apoiam este
programa? Qual foi a recetividade global destas
entidades em colaborarem
nesta iniciativa?
NF - A CML viu toda a pertinência e potencial da
iniciativa acolhendo-a de
imediato enquanto entidade promotora. A partir desta altura foi um juntar de
energias com outros par-

ceiros. (Lista de parceiros
em http://www.premiosgps2013.tk/ )
GM - Foste vencedor do
Prémio da melhor cache
do ano 2012 no Arquipélago dos Açores, com a brilhante GC391ZJ The Tunnel
[São Miguel]. O que representou para ti este prémio?
Como Owner e geocacher,
trouxe-te algum alento especial?
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NF - Representou, essencialmente, o reconhecimento do empenho dedicado a esta cache. Foi
também um orgulho muito
grande tendo em conta a
forte e digna concorrência.
GM - Para terminar Nuno,
queres dirigir algumas palavras à comunidade acerca desta iniciativa? Um
convite para visitarem São
Miguel durante a primeira
semana de Setembro de
2014?
NF - Penso que o programa
e as condições apresentadas são uma oportunidade
única que nenhum geocacher deve perder. Como tal,
quem ainda não tem passagem e estadia marcadas,
está na hora!
Até breve, nos Açores!
GM - Muito obrigada Nuno
pela tua colaboração e parabéns por este programa
excepcional. Temos encontro marcado em Lagoa! Até
Setembro, e votos de excelentes preparativos!
Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Love Love... Espinho

A Norte, Mega!

Por RuiJSDuarte
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18:26 Hora estimada do
IC527 em Espinho...
Lugar 96 / Carruagem 22 /
Nome: Rui Duarte
Começava assim o meu
Mega...
...depois de umas poucas
mensagens trocadas com
o Pedro (Peter!) no dia
anterior, alinhavou-se o
que sempre me pareceu
impossível, a deslocação
a Espinho por forma a
corresponder ao simpático convite que me foi endereçado, ainda por terras açorianas, pelo Josué
(J_C).

126

18:26 Hora provável em
que me apeava por lá e
que me apercebia que
aquilo da estação ser perto da Nave era o género
de eufemismo destinado a
praxar os geocachers mais
incautos (tipo eu), “obrigando-os” a calcorrear

mais de dois quilómetros
até ao GZ (eu até tinha
quem me fosse apanhar
mas sempre deu para esticar as pernas das quase três horas de viagem),
perto de onde fui apanhado pelo Daniel (dpainem)
que, depois das perguntas
espectáveis “És Geocacher?” “Vais para o Evento?”, mandou um “Entra
aí” e permitiu-me uma
entrada em grande no Recinto! :)
Recebido quase com honras de estado pelo Josué
(tratamento dado a todos
os que iam chegando, segundo reparei), que se
encontrava junto da recepção, logo ali deu para
tomar o pulso à animação
reinante, via-se no ar que
as coisas estavam a correr
bem... foi com um toque
de orgulho que me mostrou que a minha assina-

tura iria fazer parte das
já mais de 700 que decoravam o logbook, “Uau,
Parabéns!!”... Vencidas as
formalidades, as fotos, as
assinaturas aqui e ali, o
coração e etc. (ufaaa), fezme uma pequena tour ao
interior do espaço e mostrou o “coração” do quartel-general.
As lojas com parafernália
Geocachiana e/ou relacionadas com o termo Desporto/Aventura e as atividades radicais instaladas
chamavam a atenção, mas
também existia um stand
da CVP e outros dois com
uma exposição de Geocaches e com Travelers para
troca/mover, além das
Gomas e Granizados fresquinhos e do Palco.
Fui tentado a experimentar uma espécie de ponte
de corda (da qual não retive o nome) que me parecia

bem desafiante, o Slide
montado ao longo do pavilhão e as Paredes de Escalada mas declinei o convite... Estava mais numa
de relax no que de radicalismos mas compensei
a recusa com uma visita
guiada à já referida Exposição de Geocaches (que
estavam a votação para a
“Best in Show”), pela mão
da Beatriz (-BIA-), que me
mostrou algumas caches
verdadeiramente geniais!
Sonho com um panorama
nacional que permita que
pessoas com o engenho
do João (jccms) possam
colocar as suas “meninas”
à disposição dos restantes sem receios de as ver
destruídas e/ou desaparecidas às mãos de outros,
menos bem-intencionados/formados.
Geocachers (não relacionados com o voluntariado)
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por ali não eram muitos,
já que estávamos a meio
da tarde e, além do evento paralelo (Falling in Love
Espinho) ser longe, os que
não lá estavam a ver os
aviões, estariam ocupados
a encher logbooks pela
região. Apenas quando a
noite se começou a pôr e
lhes cheirou a Bolo é que
os malandros apareceram
e a casa se compôs, aí sim,
estavam reunidas umas
boas dezenas de participantes (ansiosos pelo docinho e pelo código para
a ultima Labcache) e foi
a altura aproveitada pela
organização para fazer os
agradecimentos devidos,
tantos aos patrocinadores
como aos que vieram fazer
a festa e aos que se esforçaram (certamente muito)

para que tudo corresse
pelo melhor (muitas vezes
vi a Cristina, a outra metade dos J_C, a correr para
a frente e para trás, além
de inúmeros outros de que
não faço ideia o nome)!
Bolo cortado, bolo comido,
era altura para dar uso às
duas rodas! Ia começar o
“Love Love... GeoBike Tour”
e os Geocachers preparavam-se para aproveitar
uma excelente noite para
pedalar quando... uma linha, uma mensagem, um
desafio, me chegou ao telemóvel... um “Provoca aí
um bruning espontâneo”...
hum, “Josué, espera aí,
faz-se um bruning?!” sem
esperar resposta já o Tiago (tiagosgd, mais de uma
vez referido como O ´Padre´) corria para o micro-

fone segurando o pessoal
com a promessa de um
momento para relaxar. :) ...
dois minutos foram o que
chegou para agradecer a
presença (no dia anterior)
do Bruno (btreviewer), revisor e inventor do dito
bruning, deitar toda (praticamente) a sala no chão
e largar uma salva de palmas à ocasião (certamente repartida pelo Revisor,
pelo Animador e pelos
Participantes), momento
bonito, pá!
Todos corriam para o exterior, uns para mais um
tempo de diversão (e de
caches), outros para continuar a trabalhar e nós,
eu e o Pedro para virmos
embora para Lisboa com o
tema Mega como pano de
fundo para a conversa...

Pessoalmente, três horas
de comboio + 20 minutos
a pé + três horas de carro =
3 horas de convívio... para
o ano há mais?!? Estou ansioso!
Quer-me parecer que o
primeiro Mega Evento
tentado a Norte foi um
verdadeiro sucesso, fruto
certamente de uma equipa
dinâmica e motivada, com
elementos pouco mais velhos que o próprio Geocaching e cheios de energia…
augura-se um bom futuro
para os 100Espinhos, cá
vos esperamos em 2015!

Rui Duarte
- RuiJSDuarte
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From Geoc
with
169 Geocaches. O maior
número de caches encontradas por mim, fora dos
Estados Unidos, de acordo
com as minhas estatísticas
em Geocaching.com.

132

Isto são 169 experiências
memoráveis. Todos esses
smiles foram conseguidos
num dos mais bonitos países do mundo. É difícil amar
poeira e água, bem como
ladeiras, mas quando eles
estão num local chamado
Portugal. torna-se fácil!

Em Junho passado tive a
oportunidade de participar
no meu segundo Mega-Evento Português. Embora
tenha participado em trabalho, mal sabia a Sede do
Geocaching que a viagem
de regresso a Portugal era
um presente incrível para
mim. Era a oportunidade de
voltar a um país pelo qual
me tinha apaixonado.
A minha viagem começou
com uma caminhada pela
baixa de Lisboa com o meu
amigo Bruno (Team Marre-

tas). Embora tenha caminhado pela baixa na minha
última viagem, foi bom ter
um guia turístico que pudesse partilhar a História e
contar as histórias que apenas os locais conhecem.

Sporting CP. Eu tive a sorte

Não relacionado com o
Geocaching, consegui encaixar na minha agenda
uma visita à loja do Sporting CP. Como os fãs de futebol devem saber, Fredy
Montero (um favorito dos
fãs entre os fãs do Seattle
Sounders) joga agora pelo

a que o Fredy compareceu.

de encontrar uma camisa
com o seu nome e imagem.
Simplesmente

aconteceu

estar a usar aquela camisola umas semanas depois no
jogo do Seattle Sounders FC
Naturalmente, estava satisfeito com a minha escolha em camisolas. Dito isto,
neste momento não escolhi
nenhuma equipa favorita
entre Benfica, Sporting CP e
FC Porto. ;)
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caching HQ
h Love
Uma boa adição a esta viagem foi a minha habilidade
em juntar uns dias de férias
para explorar mais de Portugal. Foi uma decisão difícil entre Porto e o Algarve,
mas no final ganharam as
praias. Fiz de Lagos a minha casa durante alguns
dias de divertidas aventuras. Um dos dias foi gasto
a fazer geocaching ao longo
da costa sul de Portugal, incluindo a encontrar a cache
no “Fim do Mundo” (“End of
the World” (GC12CRJ)). Ou-

tro dia incluiu uma divertida
aventura de kayak no mar
e a explorar a encantadora
vila de Lagos.

oportunidades de passar
mais tempo a explorar um
dos meus lugares favoritos
no mundo.

Depois das minhas aventuras no Algarve, dirigi-me
para uma das regiões mais
mágicas que já visitei, Sintra. O Mega-Evento (GC4VXKC) ofereceu-me cinco
dias de exploração das serras e praias à volta de Sintra. Caminhadas nocturnas
pelas montanhas, eventos
CITO durante o dia e até um
WWFM deram-me muitas

O evento também me ofereceu uma oportunidade de
me ligar novamente com
uma maravilhosa comunidade de geocachers. Fui
relembrada do orgulho que
os geocachers em Portugal têm nas suas caches,
na sua comunidade e no
seu país. Existe um espírito
bondoso e animado que irás
encontrar lá diferente de

qualquer um que já tenha
experimentado antes. Fiz
amizades e criei memórias
que sei que irão durar uma
vida inteira. Não me canso
de olhar para trás, de rever
as minhas fotografias, e
continuo a sorrir.

Annie Love
- G Love (Lackey)
Tradução por Bruno Gomes
(Team Marretas)
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Além Fronteiras

Suiça em cinco dias
Por FTav
Dia 0: Lisboa – Zurique.
Foi em Zurique que tivemos estadia nestes 5 dias.
O nosso objetivo principal
era visitar algumas cidades,
e fazer as caches que nos
fossem aparecendo.
Adquirimos o SwissPass
para quatro dias (490 francos suíços para duas pessoas). Deu direito a viajar
em todos os transportes
da Suíça, com algumas exceções em teleféricos ou
ascensores, em que aqui a
redução era de 50% no tarifário.
1º dia – Zurique / Lausanne
/ Gstaad
134

Chegamos à estação de
Lausanne, e fomos de auto-

carro para Lutry, zona vinícola na encosta com vistas
deslumbrantes sobre o lago
Leman (o segundo maior
lago da Europa Ocidental,
com 72,8 Km de comprimento por 13,8 Km de largura) com os magníficos Alpes ao fundo. Este imenso
lago divide a França da Suíça. Neste fim-de-semana
tivemos o privilégio da companhia da nossa querida sobrinha Joana.
Descemos até ao lago para
contemplarmos melhor as
vistas e tomarmos o nosso
café. A paisagem era tão
bela que não resistimos em
fazer uma caminhada junto
ao lago, até Vevey. Este foi
o local escolhido de Charlie
Chaplin para viver os últi-

mos 20 anos da sua vida.
É o local da sede mundial
da gigante de alimentos
Nestlé, fundada aqui em
1867. O chocolate de leite
também aqui foi inventado
por Daniel Peter, em 1875.
Alimentarium – Museu da
alimentação (fundado pela
Nestlé 1985)
No final da caminhada, junto ao farol de Vevey, aproveitamos para comer a sandocha do almoço. Depois da
longa caminhada, fomos de
autocarro até Chateau de
Chillon, Castelo Medieval,
ainda junto à margem do
Leman.
A localização da construção
do castelo foi estratégica, pois está na passagem
entre a Riviera Vaudesa

(acesso ao norte através
da Alemanha e da França)
e a Planície do Ródano, que
permite chegar rapidamente à Itália.
Apanhamos o autocarro
para Montreux, mundialmente conhecida pelo Festival de Jazz de Montreux.
Freddie Mercury, vocalista
da banda britânica Queen,
residiu em Montreux parte
de sua juventude. Por isso
aqui existe no local uma estátua em sua homenagem.
Em Montreux apanhamos
o comboio panorâmico de
montanha para Gstaad, que
é conhecida por ser o recanto de ricos e famosos. Não
há prédios, nem mansões
sumptuosas e nenhuma
aparência imediata de ri-
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queza. As suas casas e lojas
são em madeira, típicas de
montanha.
Aqui existe uma das mais
famosas e exclusivas estações de esqui do mundo!
Depois de um dia cheio de
paisagens deslumbrantes,
nada melhor do que ir ao
Zeughauskeller, restaurante
mais procurado de Zurique.
Esta casa foi construída em
1487. O nome “Zeughaus”
que significa arsenal, era
local de construção e depósito de armas e equipamento militar. A lenda diz que
foi daqui que saiu a besta
do herói nacional Guilherme Tell. Ainda hoje existem
como decoração do local,
algumas armas.

O restaurante apresenta
o menu em variadíssimas
línguas, inclusive em Português. As mesas estão
dispostas de uma forma a
poderem ser partilhadas
para promover o convívio
entre os seus clientes. O
nosso menu foi a bela salsicha (Bratwurst) com batata Rösti e a típica cidra a
acompanhar!
2º dia Zurique / Lucerne
Bem cedo chegamos de
comboio a Lucerne. Adquirimos os bilhetes de subida
ao Monte Pilatus, por 68
francos com 50% de desconto pelo SwissPass. No
teleférico fizemos as duas
paragens intermédias, usufruindo da vista de montanha, assim como das várias

atividades aí praticadas,
como arborismo e tobogã.

clive máximo de 48 %. Existe
desde 4 de Junho de 1889.

A Montanha de Pilatus tem
a altitude de 2132 metros.
Aqui a sensação é de cortar
a respiração. É como “estar
no céu”. Foi das melhores
vistas que presenciamos
até hoje. Vê-se a panorâmica da cidade de Lucerne e o
Lago dos Quatro Cantões.
Aproveitamos as cadeiras
de descanso, aí existentes,
para fazer o nosso lanche/
almoço, que partilhamos
com as belas aves, que vinham comer à nossa mão.

Em seguida atravessamos
de barco todo o lago dos
Quatro Cantões, também
conhecido como Lago Lucerne, é um lago de tipo
fiorde da Suíça central. Ele
tem 38 km de comprimento,
e atinge uma profundidade
máxima de 214 metros.

A descida da montanha foi
feita na linha de caminhode-ferro com um sistema
de cremalheira mais íngreme do mundo com um de-

Os monumentos de maior
importância são o edifício
KKL (Lucerne Culture and
Convention Centre) construído em aço preto e vidro.

Lucerne situa-se a 436 metros de altitude, nas margens do rio Reuss é banhada
pelo Lago dos Quatro Cantões, e é sede de festivais
internacionais de música.
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A Kapellbrücke, ou Ponte
Medieval em madeira, é a
mais antiga da europa. Fazia parte das muralhas da
cidade, protegendo-a dos
ataques que vinham do
lago. Os painéis do teto da
ponte, retratam cenas da
vida dos mártires St. Leodegar e St. Maurício que se
tornaram padroeiros da cidade.

Após o almoço, já em Basel
ou Basileia, considerada a
cidade das artes e o maior
centro da indústria farmacêutica do mundo. A cidade
tem origem num povoado
Romano 44 a.C. e está situada num local onde o rio
Reno se torna navegável, o
qual divide a cidade fazendo fronteira com a França e
a Alemanha.

A Wasserturm, ou Torre da
Água que já foi ao longo dos
tempos, prisão, farol e casa
do tesouro.

Na saída da estação de
comboio que faz fronteira
com a Alemanha, passamos pelo Messe Basel que
é o maior e mais importante local de exposições na
Suíça e um dos mais significativos na Europa. A sua
moderna construção está
bem enquadrada na cidade.

3º dia Zurique / Schaffhausen / Neuhausen am
Rheinfall / Basel
Em Schaffhausen fizemos
visita pela parte antiga da
vila. Na praça central, existem duas fontes do séc.
XVI, alusivas a um mercenário e a um Rei Mouro que
são decoradas com diversas cores.
A casa do cavaleiro é também um dos pontos de referência, decorada em toda
a sua fachada com frescos
renascentistas.
O Sino de Schiller, encontra-se no jardim da catedral românica e é alusivo
ao nome do poeta Friedrich
Schiller (1759-1805) que
escreveu a melodia do sino,
poema alemão dos mais famosos e citados.
Fomos de autocarro até
Neuhausen am Rheinfall,
cerca de 6 km de distância.
A Rheinfall é a maior cascata em largura da Europa,
criada pela precipitação das
águas do Reno, com 23 m
de altura e 150 m de largura. Ao chegar ao local, o
nosso sentimento foi de
admiração e respeito pela
imponência das águas.

Caminhada em direção
à parte antiga da cidade,
passando pela margem do
Reno e pela ponte Mittlere Brücke, sendo das mais
antigas é ainda de grande
beleza e imponência.
Na Markplatz admiramos
sobretudo a Rathaus (Câmara Municipal) pela decoração da fachada, com cor
bem garrida. Na Munsterplatz a imponente Catedral
com a sua fachada feita de
diversos tipos de arenito,
torna-a inigualável.
Para finalizar a nossa visita,
ainda passamos pelo Museu Tinguely. De regresso a
Zurique, saímos pela estação de comboios Francesa.
4º dia Zurique / Berna
Mais um dia de muito calor,
chegamos à bela Capital,
que tem um centro histórico praticamente inalterado desde o séc. XVI. Toda a
Cidade é abraçada pelo rio
Aare, o qual tem um caudal
imenso de água. Os Suíços

usam-no para várias atividades desportivas e de lazer, tal como deixarem-se
levar, flutuando na corrente, colocando as suas roupas num saco hermético,
utilizando-o como boia.
A Catedral de Berna apresenta na sua fachada uma
decoração extremamente
elaborada.
A rua principal, Maktgasse,
com as suas arcadas comerciais séc. XV e as suas
fontes decoradas com figuras alegóricas em todas as
praças. A Torre do Relógio
“Zytgloggeturm” (construída no século XII) com um
Relógio Astronômico do século XVI, faz também parte
da imponência desta rua.
É imperativo visitar o fosso
dos ursos, animal heráldico
da cidade, existente no brasão do seu Conde fundador.
Os ursos aí existentes, na
margem do rio, estão separados unicamente por
paredes de vidro, mantendo estreita ligação com os
visitantes e a cidade.
Na cidade é de realçar o
imponente Palácio Bundeshaus, Sede da Assembleia
Federal e Parlamento Suíço.
Para finalizar a nossa visita à Capital, subimos de
ascensor ao Monte Gurten
com 864 m, que fica aproximadamente 5 km de distância. Ficamos deslumbrados pela imensa área verde.
No local existe uma torre
em madeira e ferro, que nos
permite uma vista de 360º
sobre a cidade de Berna e
os Alpes.
Depois de mais um dia intenso, nada melhor do que
retemperar forças ao jantar
na esplanada do restauran-

te “Die Waid” com uma vista soberba sobre a cidade e
o lago de Zurique.
5º dia Zurique
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Como só tínhamos um dia
para visitar a cidade de Zurique, alugamos duas bicicletas, com caução reembolsável de 40 francos.
Assim visitamos alguns
pontos principais da cidade: o Jardim Botânico, a
Catedral Grossmunster, a
Bahnhofstrasse rua de comércio mais cara próximo
da estação central de comboios.
Pedalámos na margem do
rio Limmat que atravessa e
divide a cidade. Subimos ao
Monte Lindenhof, onde se
iniciou o primeiro povoado
Celta de nome Turicen, que
deu origem à cidade de Zurique.
Para finalizar o dia, escolhemos passar em ambas as margens do Lago
de Zurique, que além das
magníficas vistas que nos
proporcionou, nos permitiu
conviver com a diversidade
dos usos que os suíços lhe
dão, tais como: fazer praia,
churrasco na chapa, partilha de almoços, passeios
escolares, dormitório de
sestas, desporto, namoro
etc. etc.
Para nós fica o registo de
uma magnífica viagem,
muito preenchida de beleza
e de emoções.
Voltaremos ;)

Francisco e Cidália
- FTav
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Geocoins Portuguesas

Portugal 2012 - República Port
Estamos quase com a geocoin Portugal em dia – ou
em ano.
Neste número damos mais
um passo para a atualização de uma lista que conta já com as geocoins PT
2006 a 2011 e 2013. Por
altura da próxima GeoMag,
a geocoin Portugal 2014
estará quente, quente,
quente, e ficaremos, então,
com a coleção completa, no
que toca às geocoins da comunidade.
Mas, antes de tal feito, vamos recuar no tempo até
ao ano de 2012, ano em
que o GeoCoinFest Europe
se realizou em Portugal,
em que esta nossa revista
nasceu, e em que os HelLa
Twins desenharam, para a
comunidade, uma das mais
carismáticas geocoins portuguesas.
Sejam bem-vindos à estória por detrás da geocoin!
Corria, ainda, o ano de
2011, e já o Kelux lançava,
no Geopt, respeitando a
alternância entre fóruns, o
projeto da geocoin 2012. O
hábito ditava que a geocoin
viesse fora de horas – hábito quebrado em 2011 – e
142

tentava-se, a todo o custo, que a geocoin de 2012
chegasse ao mercado em
2012.
Era chegada a altura de
lançar ideias, e a primeira a
surgir era a de uma anilha.
Pouco depois, falou-se na
calçada portuguesa. Falouse, e viria a dar frutos, mas
não em 2012. Em 2012,
falou-se também do escudo, da Capital Europeia
da Cultura e, depois… Um
interregno, um verdadeiro
hiato de ideias e sugestões
pautou a época festiva.
Contudo, logo a abrir o ano,
a ideia de Guimarães foi recuperada pelo dmelo e pelo
Carlytos.
Surgiu o galo de Barcelos,
trabalhou-se o conceito de
Guimarães e, de repente,
os HelLa Twins apresentaram um conceito disruptivo de mapa, com o mar
a transparente. A ideia foi
trabalhada posteriormente
e levada a votação.
Igualmente trabalhada foi
a proposta com o Galo de
Barcelos e o logótipo da
CEC, à qual se seguiu nova
proposta translúcida dos
HelLa Twins, com o galo de

Barcelos e a filigrana em
destaque.
Surge, algures em Fevereiro, fruto de um nacionalismo exacerbado pelas circunstâncias financeiras e
políticas do país, uma nova
ideia dos HelLa Twins, particularmente ativos nesta
edição – a República Portuguesa.
Após algum investimento
adicional do pika7 no conceito CEC e galo de Barcelos, surge a polémica relacionada com a proposta
dos HelLa Twins que, por
esta altura, já reunia um
vasto consenso em seu
redor – tinha tudo para se
tornar na geocoin do ano.
Da proposta original constava um vitral, do interior
do qual se destacava, na
cara, uma figura feminina,
empunhando a bandeira
republicana
portuguesa.
Na outra face, um brasão
republicano, no centro do
mesmo vitral. A polémica estala, então, quando
chega ao conhecimento
dos utilizadores do fórum
que a figura em questão
teria sido plagiada. Da autoria de Manuel Morgado,
a imagem “Centenário da

República” fora usada num
cartaz comemorativo da
efeméride, pelo concelho
do Sabugal, proprietário da
mesma.
E agora? Agora, havia que
descalçar a bota. Afinal de
contas, esta era, à data,
a proposta mais consensual publicada. Apesar de
alguns desentendimentos
menores, chegou um ponto em que os HelLa Twins,
após contactarem o autor
da imagem, decidiram retirar a ideia do concurso,
mas outras avançaram. A
Torre de Belém, do Kelux,
foi a primeira proposta final.
Seguiu-se-lhe a Caravela
Portuguesa que, apesar de
não ter ganho, viria a ser
cunhada pelos autores –
HelLa Twins. Esta proposta estava a ser soprada a
bom vento para uma posição favorável quando, dos
mesmos autores, surge um
volte-face incrível: a República voltara, desta feita
com a imagem cedida pela
Câmara Municipal do Sabugal. Agora, sim, o famoso vitral com a imagem no
centro estava legitimado. E
iria a concurso!

novo recorde. A República
seria a próxima geocoin da
comunidade.
Terminado o período de votação, o Geopt levou a cabo
um período de reflexão, que
serviu sobretudo para debater o formato de produção: 2D vs 3D, metais, acabamentos, toda a panóplia
de detalhes que, habitualmente marcam a diferença
entre “mais uma geocoin” e
“A” geocoin.

tuguesa
A reação não se fez esperar,
e esta proposta foi alvo de
aclamação pública, e carinhosamente apelidada de
“menina da República”.
Fechadas as propostas finais – Galo de Barcelos,
Caravela Portuguesa, República e Torre de Belém,
era hora de votar!
Tal era a qualidade de
propostas apresentadas,
numa fase em que a comunidade também crescia,
que, após as primeiras 24
horas de votação, esta era
já a segunda votação com
maior número de votantes,
próxima de 2010, a mais
votada até então. Contudo, havia ainda muitos dias
para votar, e os números
não ficariam por ali.
No final, com 142 votos,
a proposta da “menina da
República” viria a vencer.
64% dos votos, algo bastante relevante.
Os restantes votos distribuíram-se 22% na proposta
da caravela, 9% na torre de
Belém e 6% no Galo de Barcelos / CEC. No total, um
número expressivo de 222
membros do fórum haviam
votado. Fantástico, este

Enquanto se especulava sobre quais as opções
a tomar, os parceiros da
Geocoinshop.de foram trabalhando nos bastidores
com os autores e, estes
lançaram o ícone. Simples,
realista. Uma esfera armilar republicana, com as quinas e os castelos ao centro.
Também o hino seria uma
ode à república.
Poucos dias volvidos sobre
o fecho da reflexão, surge
mais um tópico, desta feita para votar a opção final.
Seia a geocoin em 3D, sem
cor, com a “menina republicana” em relevo? Ou seria
a opção tomada em prol da
cor, com uma geocoin bidimensional?
Enquanto uma onda de indignação se levantava por,
alegadamente, as opções
apresentadas não respeitarem o desenho original,
os HelLa Twins, mais uma
vez, surgem com uma terceira opção, misto de 3D e
cor sobre 2D, que agradou.
Aparecem então os esboços com a “menina” em
relevo e a bandeira colorida que, rapidamente, granjeiam um enorme apoio da
comunidade. Postas assim
as coisas, tínhamos ideia
vencedora, mas havia ainda
muitos pormenores a tratar. E a coroa, como ficaria?
E seria possível?
Contactado o produtor habitual, os samples chegam
e não deixam margem para
dúvidas. A geocoin ficaria
belíssima. “Superou as ex-

petativas” foi uma das expressões mais repetidas.
Daqui, havia que prosseguir
para as pré-reservas.
Findo o processo, teríamos
510 moedas cunhadas,
distribuindo-se por 408
edições regulares, com a
bandeira pintada, e 102 da
edição limitada, com a bandeira sem cor, em dourado,
representando uma das
geocoins portuguesas com
mais unidades produzidas.
24 de outubro de 2012. Foi
este o dia em que as geocoins da comunidade chegaram a Portugal. 23 kg de
metal para distribuir.
Apesar de alguns pormenores que saíram diferentes dos samples, nomeadamente no vitral da edição
regular, a comunidade ficou
bastante satisfeita com o
resultado final, e as moedas não tardaram a ser
distribuídas e a começarem
a circular – ou a ficarem
guardadas em coleções privadas.
Para fechar este episódio
de mais uma geocoin de
sucesso, nada como um
apimentado mal-entendido
com o produtor que, numa
loja on-line, colocou à ven-

da seis versões da moeda,
entre as quais as duas edições inicialmente combinadas. O produtor acedeu em
retirar as edições da comunidade da loja, mas ainda
se venderam mais quatro
edições, Satin Gold, Satin
Silver, Antique Silver e Antique Copper, num total de
350 unidades adicionais.
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Estava, assim, concluída
mais uma página de sucesso da geocoin portuguesa,
com uma produção total de
860 moedas, um número
estrondoso, representativo
da vasta comunidade geocacher nacional e do consenso alargado que esta
moeda recolheu. Fica, também, em dia a coleção de
artigos “Geocoin Portugal”,
cobrindo as geocoins de
2006 a 2013.
No próximo número da
GeoMag esperamos contar
já com o artigo sobre a geocoin que todos esperamos:
PT 2014! Fiquem atentos!
Para os mais curiosos, segue no quadro anexo a ficha
da moeda!
João Malheiro
- Pintelho

Dados da geocoin
Nome: Geocoin Portugal 2012 - República Portuguesa
Data: 2011
Versões:
Antique Gold (LE) / Naked Antique Gold (RE) + 4 edições
complementares: Satin e Antique Silver, Antique Copper
e Satin Gold
Formato: circular
Tamanho: 4,44 cm de diâmetro; 3 mm de espessura
Quantidades: 408 RE; 102 LE; 300 edições posteriores
Desenho: HelLa Twins
Produção: Geopt.org e geocoinshop.de
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GeoQuiz
Achas que conheces bem o geocaching n
Sabes qual a cache mais
antiga dos Açores? Em que
ilha existem mais caches
nomeadas aos Prémios
GPS? Quantas caches Virtuais existem nos Açores?
Faz este teste para avaliar
os teus conhecimentos
sobre o geocaching nos
açores e aprende mais um
pouco!

a)

-15m

b)

-3m

c)

-2300m

d)

-1550m

6 – Em que ilha podes encontrar mais caches nomeadas ao Prémios GPS?

9 – Qual a ilha onde já decorreram mais Eventos? E
quantos?

a)

São Miguel

a)

São Jorge, 18

b)

São Jorge

b)

São Miguel, 72

c)

Terceira

c)

Terceira, 70

d)

Flores

d)

São Miguel, 75

10 – Quantas caches existem actualmente nos Açores?

1 – Em que ano foi colocada a 1ª cache nos Açores?

4 – A partir de que data
existem caches nas 9
ilhas?

7 – Quantas caches do tipo
Virtual existem nos Açores? E em que ilha apareceu a primeira?

a)

2001

a)

Cerca de 1250

b)

2002

a)

21-09-2007

a)

7, em São Miguel

b)

Cerca de 2100

c)

2003

b)

13-07-2008

b)

5, na Terceira

c)

Cerca de 900

d)

2004

c)

02-12-2009

c)

6, no Faial

d)

Cerca de 1550

d)

15-08-2010

d)

4, na Terceira

2 – Em que ilha foi colocada a 1ª cache?

144

3 – A que profundidade
está a cache mais profunda de Portugal, situada
nos Açores?

a)

São Miguel

5 – Quantos geocachers
açoreanos existem actualmente aproximadamente?

8 – Quem foi que escondeu a cache mais alta dos
Açores?

b)

Faial

a)

Cerca de 700

a)

João e Olivia

c)

Terceira

b)

Cerca de 1200

b)

Pcardoso

d)

Pico

c)

Cerca de 1600

c)

Netuseraz

d)

Cerca de 2300

d)

Team Jorgenses

11 – Na cache GC4PX1P –
Furna da Sapateira, na ilha
do Pico, o que é o “bónus”
a que o owner se refere?
a)
Uma cache extra
com geocoins
b)

Uma cascata

c)
Uma cache extra
com documentação sobre

Conseguiste responder a

16 a 30 – Já conheces al-

todas? Vamos agora ver a

guma coisa, mas provavel-

pontuação que obtiveste.

mente ainda não visitaste
todas as ilhas ou não co-

1 – a) 3; b) 1; c) 0; d) 0;

nheces o suficiente. Para
seres um “expert” o ideal

2 – a) 1; b) 0; c) 3; d) 0;

será visitar as ilhas que te

3 – a) 0; b) 0; c) 3; d) 1;

faltam ou ficar atento aos

4 – a) 0; b) 0; c) 3; d) 1
5 – a) 0; b) 1; c) 3; d) 0;
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Açores Report’s que regularmente são apresentados
no Geopt.

6 – a) 3; b) 0; c) 1; d) 0;
7 – a) 0; b) 3; c) 0; d) 1;

31 a 40 – Muito bem, já co-

8 – a) 1; b) 3; c) 0; d) 0;

nheces razoavelmente bem

9 – a) 0; b) 3; c) 1; d) 0;

nos Açores?
o local

b)

3

d)
Uma cache extra
com as respostas dos mistérios da ilha

c)

4

d)

Nenhum, já ruiu

12 – Na cache GC4BJXK –
O respirar de Neptuno, no
Faial, que fenómeno podes
encontrar?
a)
Uma brisa constante que se forma entre
duas grandes rochas
b)
Uma nortada forte
que se faz sentir no local
c)
Uma furna que
deita ar conforme as ondas
batem no local
d)
Uma brecha na rocha por onde sai ar nos dias
de vento
13 – Na cache GC48NVN –
Torre da Urzelina, em São
Jorge, quantos pisos tem
a torre sineira que resistiu
ao vulcão de 1808?
a)

2

14 – Em que Ilha está a
primeira cache dos Açores
que obriga a usar a tecnologia NFC?

o geocaching nos Açores,
mas ainda não o suficiente

10 – a) 1; b) 0; c) 0; d) 3;

para seres um expert! Pro-

11 – a) 1; b) 0; c) 3; d) 0;

vavelmente já visitaste a

12 – a) 0; b) 0; c) 3; d) 1;
13 – a) 1; b) 3; c) 0; d) 0;
14 – a) 1; b) 0; c) 3; d) 0;
15 – a) 1; b) 3; c) 0; d) 0;

Agora soma os pontos que

a)

Terceira

b)

Graciosa

obtiveste e descobre qual o

c)

São Miguel

nível de conhecimento que

d)

Corvo

tens sobre o geocaching
nos Açores:

maioria das ilhas e fizeste
muitas caches nos Açores,
estás a par do que se passa nas ilhas, mas não leste
com atenção esta edição da
Geomagazine!

41 a 45 – Parabéns! És
um expert do geocaching
nos Açores! Sabes praticamente tudo sobre o que
se passa nas ilhas, e para

15 – Que cache na ilha
de Santa Maria nos mostra um local onde existem
duas cascatas lado a lado?

0 a 15 – Conheces muito

residência ou uma grande

a)

Calçada do Gigante

pouco do geocaching dos

paixão!

b)

Heavens Falls

Açores…ainda! Porque não

c)

Cascata da Maia

preparas uma viagem até

d)
Anjos

Gruta de Santana -

lá para saber mais? Não te

ti os Açores ou são a tua

vais arrepender!

Cláudio Cortez
- clcortez
145

E tu, já reservaste
o teu lugar?
Cerimónia de entrega dos
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