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Entrevista de carreira...

Conhecemos o mais recente revistor nacional, e um pouco do
homem por detrás do nick MightyReek.

ROTA VICENTINA

Seguimos o Artur Gomes (Gato Maltês) numa viagem épica em
duas rodas pela costa Vicentina.

Hansel and Gretel, em Leiria

Serra da Estrela, com Valente Cruz

PR1 - Arribas do Tejo em Belver, na
companhia do Jorge Tadeu Ramos.
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Editorial
por Gustavo Vidal

Bem-vindos à edição número 3 da GeoMagazine!
Mais uma edição rica em
conteúdos que prenderá a
sua atenção durante algumas horas.
Sendo um projecto amador
que conta com a colaboração voluntária e altruísta da
comunidade portuguesa de
Geocaching, é com enorme
satisfação e orgulho que
olho para o conteúdo desta revista, que não seria
mais interessante, rica ou
apelativa, se pertencesse
a um grupo editorial com
recursos económicos mais
abrangentes.
O empenhamento e motivação desta equipa de voluntários é encorajadora e
faz-nos acreditar que está
assegurada a continuidade
da revista por muitas e sobretudo boas edições.
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Nesta edição, o destaque
de capa vai direitinho para
o Filipe Nobre, conhecido
geocacher através do nick
MightyReek, que é o novo
revisor oficial para Portugal.

O seu enorme contributo no
campo da tradução do site
do Geocaching para português já era reconhecido
pela GroundSpeak, e a sua
significativa
participação
nos fóruns de discussão valeram-lhe um enorme respeito da comunidade. A sua
entrevista à GeoMagazine
é uma excelente oportunidade para ficarem a conhecer o homem por detrás do
nick MightyRev, que agora
se encarrega de publicar as
caches portuguesas juntamente com o SUp3rFM, o
Btreviewer, o Serafim Saudade e o GeoAwareIB.
A grande novidade desta
edição é a rubrica From Geocaching Headquarters with
Love, uma crónica regular
assinada por Annie Love,
uma Lackey da GroundSpeak bem conhecida dos
portugueses que participaram no Geocoinfest, que
todas as edições nos falará
um pouco do Geocaching e
dos bastidores da empresa
que orienta o rumo da actividade. Muitas novidades

se aguardam por aqui em
primeiríssima mão. Estas
crónicas serão posteriormente publicadas no blog
oficial da GroundSpeak em
blog.geocaching.com.
Nesta edição o Valente Cruz
leva-nos à descoberta da
Serra da Estrela. Uma incursão aos segredos mais
secretos da Estrela pela
mão de um dos geocachers
que melhor a conhecem.
Desfrutem e partam à descoberta de um dos tesouros
mais ricos do nosso país.
Outro dos artigos imperdíveis é a reportagem do
Gato Maltês da sua odisseia a pedalar ao longo dos
250 quilómetros da Costa
Vicentina. Imagens deslumbrantes e um relato quase
poético, que nos desafiam
a pegar na bicicleta e a realizar esta viagem de sonho.
Todas as dicas importantes
para a preparação e os locais de eleição deste maravilhoso percurso de paisagens idílicas.
Do estrangeiro, três es-

pectaculares reportagens
que muito enriquecem esta
edição: A viagem do Torgut
pela Síria no despoletar da
revolução, a viagem humanitária do Olharapo à
Guiné-Bissau e a viagem de
turismo da Laranja à China.
Três cenários diferentes,
três perspectivas diferentes de olhar para o Mundo,
três reportagens que nos
abrem os horizontes deste
nosso planeta.
Testamos também alguns
equipamentos de localização da Garmin (GPSr) e elaboramos um comparativo
entre alguns modelos para
o ajudar a escolher o que
melhor se adapta e responde às suas necessidades.
E muito mais há para descobrir nesta edição que
como disse a abrir este
editorial nos enchem de orgulho e nos dão motivação
para fazer mais e melhor
GeoMagazine. Desfrutemna página a página, enviemnos as vossas sugestões e
façam parte deste nosso
vosso projecto.

VESTE A CAMISOLA

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

http://loja.geopt.org
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Ricardo Ribeiro

Por aí, por esse
mundo fora
Num país em guerra – Síria, Novembro de 2011

Na véspera da partida para
o Médio Oriente havia uma
certa tensão. Durante semanas a pressão dos “media” tinha sido avassaladora.
Dia após dia as imagens de
violência repetiam-se nos
noticiários televisivos, e as
primeiras páginas dos jornais eram feitas de paragonas sobre novas chacinas
em Homs. Decididamente
havia alguma coisa a acontecer no país. Mas o quê?
Seria impeditivo de uma
viagem pelas maravilhas da
Síria?
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Ciente de que o abismo entre a “informação” passada
pelos “media” ocidentais e a
realidade é sempre enorme,
procurei avaliar a situação
através de outras fontes.
Consultei pessoas na Síria,
apenas para confirmar aquilo que já sabia: estar-se no
terreno não corresponde a

um conselho decente. Cada
um me contava uma história
diferente, com aquele ardor
tão característico dos árabes, resultando em narrativas tão surreais que rapidamente coloquei de lado esta
abordagem. Ora me diziam
que nada se passava e que
tudo o que estava a ver na
televisão era uma fabricação
ocidental, ora me rogavam
que não me aproximasse
do país porque certamente
não sairia de lá com vida.
Não, não seria dos sírios que
obteria informação apurada.
Passei a procurar narrativas
dos poucos viajantes que
ainda se aventuravam por
aquelas paragens. Havia
ainda abordagens distintas,
mas mais equilibradas. Muitos testemunhos de problemas para cruzar as fronteiras, de algumas situações
mais tensas... mas a ideia

geral é que a Síria era visitável sem riscos exagerados
desde que se seguissem as
regras do bom-senso.
Estava decidido. Voaria para
a Jordânia e uma vez ali ouviria algumas opiniões, mas
sentia que a tentativa de entrar na Síria já seria irreversível. Em Amman, a mesma
coisa: o motorista de táxi
que jurava que do lado de
lá da fronteira não haveria
problema algum, os amigos
sentados à volta da mesa
que perguntavam porque
queria eu ir a um país onde
as pessoas desapareciam
sem rasto para a eternidade.
Mesmo no serão anterior,
sentados no café tradicional
jordano onde as noites de
Amman se faziam, alguém
me garantia que as fronteiras se encontravam encerradas. Desdobrei-me em
contactos para confirmar

esta informação, mas as
respostas eram sempre pela
negativa: que não se sabia
de nada que apontasse nesse sentido. Mas era mais
uma acha para a fogueira.
No dia seguinte, assim que o
sol nasceu, apanhámos um
táxi para a avenida onde os
carros privados que faziam a
ligação entre Amman e Damasco aguardavam clientes.
As ruas da grande cidade
estavam desertas. E de
tão desertas que estavam
não havia mais ninguém
interessado nesta viagem,
o que significava que ou
pagavámos uma quantia
considerável ou não poderiamos partir. É que a coisa
funcionava na base do carro
partilhado: cerca de 60 Eur
pela viagem. Se o carro fosse cheio, 15 Eur por cabeça.
Senão.... 60 Eur.
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Depois de muita negociação em línguas que ninguém falava, feita de gestos
e demonstrações, depois
de muito impasse, lá nos
fizeram sinal que estava
na hora de sair. Para trás,
no apartamento do nosso
amigo jordano, ficava quase
toda a quinquilharia tecnológica. Jornalistas não são
bem vindos à Síria e carregar
uma parafernália de gadgets é meio caminho para
ter problemas na fronteira.
Veio apenas um netbook, a
Nikon D90 – que é apenas
por si um enorme risco – e
o GPS Magellan Explorist
400. Isso mesmo! O Garmin
Oregon 550 ficou na Jordânia. E porquê? Porque a Síria
é um dos poucos países do
mundo onde a utilização de
GPS é proibida. Ou era. Ninguém sabe. Das pessoas a
quem perguntei, cada uma

tinha uma opinião diferente.
Umas dizem que sim, que a
proibição está em vigor; outras, que o governo levantou
a interdição mas que na prática a lei é como cada polícia
quiser. Alguns dizem-me
para não me preocupar porque como é evidente o país
está cheio de telemóveis
com GPS. Mas há outras
vozes que me aconselham
cautela por estar a falar de
GPS’s dedicados. Acabou
por vir a unidade de backup.
Se for confiscada, que seja.
Aproxima-se a fronteira e o
coração dispara. Passamos
ou não passamos? Seguimos os outros passageiros,
a medo. Mas afinal o papão
não vive ali. Não sei o que
terão feito outros viajantes
para lhes ser recusada entrada, mas o que vi não foi
em nada diferente de uma
qualquer fronteira do mun-

do ocidental. Somos recebidos por um funcionário
cortez e profissional, que
nos manda pagar os vistos
ao colega da frente. E é aqui
que entre uma nota de burlesco: no gabinete indicado
está um homem de meia-idade deitado numa cama
a dormir. Mas quando digo
deitado, é mesmo deitado.
Como se estivesse em casa,
ou, melhor ainda, num reality show à medida de um Big
Brother. Olho para trás, confuso, procurando ajuda junto
do rapaz simpático que nos
tinha atendido. Ele sorri e
faz um gesto, como quem
diz, “— bate no vidro, bate
no vidro”. E assim fiz, para
logo ver o dorminhoco abrir
os olhos, hesitar por uns segundos e levantar-se vagarosamente. Uma espreguicadela, um bocejo e lá nos
serviu os necessários vistos.

Ainda imaginei que iriamos
pagar a mais quanto mais
não fosse pelo distúrbio à
“bela adormecida”, mas na
realidade saimos de lá com
um pequeno desconto. Por
fim, o momento mais temido, a revista da bagagem.
Um polícia novo e encorpado, com calças de camuflado e t-shirt civil, manda-me
abrir a mochila. Mete a mão
por ali dentro, sem olhar,
apalpa simbolicamente durante cinco segundos, ri-se
para mim, e diz: “— Thank
you, welcome to Syria”.
Enquanto o carro rola em direcção a Damasco, mal quero acreditar. Estou mesmo
ali. Num dos “eixos do mal”
como um certo “humorista”
definiu a Síria.
À entrada da capital, o primeiro sinal dos tempos conturbados que se vivem. O
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trânsito, que fluia a quatro
faixas, é afunilado, até passar por um poste de controle guarnecido por polícias
que se assemelham mais a
um grupo de paramilitares,
vestindo uma amálgama de
uniformes e de roupa civil.
O nosso condutor pede-nos
os passaportes, mas não
serão necessários. Passamos, devagar, junto ao pessoal armado com AK-47’s.
Ninguém nos manda parar.
Durante os dias de Damasco, a vida decorreu dentro
de uma normalidade aparente. Não havia qualquer
presença militar ou policial
nas ruas, mas sentia-se no
ar uma tensão inexplicável.
O nosso amigo local apenas me aconselhou a ter
alguma discrição no uso da
câmara fotográfica. E que
depressa se passou aquele
tempo, entre muita e boa
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comida e passeios intermináveis por uma das cidades
mais antigas e fascinantes
do mundo.

nosso amigo em Aleppo,
para onde iriamos a seguir, decidimos partir nessa
mesma tarde.

dos polícias de aspecto sebento que fazem operações
“stop” em pontos aleatórios
da estrada.

Era uma Quarta-feira à noite, e no dia seguinte deveriamos explorar um pouco
mais a cidade. Mas quando
passadas algumas horas
acordei, senti que algo estava errado. O ambiente na
casa era pesado e o Alfrend
logo nos explicou a situação: durante a madrugada
tinha havido um ataque
com morteiros a um dos
edíficios da polícia secreta
localizado nos arredores de
Praga. Circulavam rumores
de que o Governo tencionava encerrar a cidade até
pelo menos Segunda-feira.
Portanto tinhamos duas
hipóteses: ou saímos já de
Damasco ou arriscávamonos a ficar cativos durante
vários dias. Contactado o

Com a grande metrópole a
ficar para trás, comecei a
ver coisas que indiciavam
uma realidade diferente da
que tinhamos vivido nos últimos dias: postos militares.
Atiradores nos telhados.
Veículos blindados a cobrir
as entradas nas aldeias e
o acesso às estradas secundárias. Os soldados
eram jovens, certamente
arrastados para um serviço
militar obrigatório. Somos
ultrapassados por uma série de camiões do exército,
carregados de “putos” bem
fardados e equipados, com
AK-47’s nas mãos, um deles encarregue da metralhadora pesada montada
sobre a cabine. São forças
regulares, bem diferentes

A noite cai e pouco depois
o autocarro abranda para
logo se deter. Uma fiscalização policial. Um sírio com
que tinhamos travado conhecimento e que já insistia
para que em Aleppo ficássemos como convidados
em sua casa – com comida
e dormida gratuita asseguradas – disse-nos que era
normal, para não nos preocuparmos. Um agente ruivo
(!!) entra no autocarro e verifica a identidade de todos
os passageiros. Mais à frente, depois de passarmos
por uma zona onde o céu se
tingia de cor-de-laranja do
fogo dos bombardeamentos, o autocarro abranda
de novo. É uma nova verificação policial, mas desta

vez recebemos ordens para

sultado de cada tentativa:

palavras “turistas” e “Por-

nove caches. Nenhuma em

prosseguir.

este tem medo; este acha

tugal” a distinguirem-se na

Damasco, e a de Aleppo

que é muito arriscado; este

conversata em árabe. Em

(GC1ZKFF) aparentemente

não quer. Até que.... Bingo!

quase todas as ocasiões, a

estava desaparecida. Havia

Por cerca de 150 Eur temos

mera alusão a turistas de

uma (GC1ZKGJ) na famosa

a volta assegurada. Arran-

Portugal foi suficiente para

aldeia cristã de Maalula, a

camos no dia seguinte de

o pessoal nos deixe passar

cerca de 35 km a norte de

madrugada,

pernoitamos

sem sequer olhar para os

Damasco, mas a retirada

em Palmyra e estamos em

documentos. Sempre que

apressada em direcção a

Aleppo a tempo da grande

possível, com uma troca

Aleppo impediu a planeada

festa.

alegre de palavras em in-

geo-caçada. Uma outra es-

glês: “— Welcome to Syria,

taria em Serjilla (GC208A6),

friends from Portugal”.

a “cidade perdida” que vi-

Na segunda maior cidade
do país o ambiente é ainda mais pacífico do que na
capital. O tal “cheiro a sarilhos” que se respirava em
Damasco não existe aqui.
A câmara passa a andar
sempre comigo e não me
faço rogado a tirar fotografias. Mas há más notícias:

Quando saímos chove tor-

não existem ligações entre

rencialmente. Percorremos

Aleppo e Palmyra, ao con-

uns 200 km antes de che-

trário do que a geografia

garmos a uma aldeia por

levaria a crer. Teremos que

onde entramos. O ambien-

regressar a Damasco se

te é estranho. A localidade

quisermos visitar esta anti-

parece ter tido uma noite

ga cidade romana. Mas pro-

complicada. Há coisas par-

Numa barreira, quem se

vavelmente não o faremos.

tidas e as pessoas têm ex-

acercou do carro foi um

É demasiado complicado.

pressões tensas. Vejo uma

rapaz muito novo. Insegu-

Entretanto o meu amigo

forte presença militar. Mui-

ro sobre a situação de ter

Ahmed insiste para que fi-

tos BMP-1.

diante de si viajantes oci-

quemos mais três dias para

Tomamos outra estrada.

celebrar o seu aniversário.

Levo a câmara ao colo, e

Repito-lhe que não é pos-

a determinado momento,

sível, que não poderiamos

o condutor faz sinais para

visitar mais nada no país.

que a guarde. Mais à frente

E então faz-me uma pro-

passamos em frente a uma

posta: e se me arranjasse

base aérea (34° 31.605’N

uma forma de visitar não

37° 38.724’E). É um com-

só Palmyra mas também

plexo militar enorme, bem

uma das “cidades perdidas”

guardado. Toda esta viagem

e o Krak des Chevaliers

é marcada por constantes

(um dos mais imponentes

verificações de identidade

e bem conservados caste-

em postos de controle na

los medievais do mundo),

estrada. Alguns dos ele-

estaria eu no próximo Do-

mentos que mandam parar

mingo presente na sua fes-

o carro têm um aspecto

ta. Claro que sim! Ele pega

obscuro. Ninguém usa far-

no telefone e faz chamadas

das, mas, claro, todos estão

consecutivas. Contacta os

profusamente

armados.

E no meio de tudo isto,

taxistas que conhece. Fala

Invariavelmente o nosso

como é natural, o Geoca-

freneticamente em árabe e

condutor

a

ching ficou algo esqueci-

resume desanimado o re-

situação, sempre com as

do. Em todo o país, apenas

explica-lhes
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Sempre que possível, com uma
troca de palavras: “— Welcome
to Syria, friends from Portugal.”

dentais chama o “chefe”.
Aproxima-se um autêntico colosso, bigode farto, à
árabe, braços tão grossos
como as minhas pernas
e umas mãos capazes de
virar à chapada um urso.
A cara de poucos amigos
abre-se num sorriso quando a usual explicação lhe
é apresentada. Contorna
o carro, bate-me no vidro.
Abro, e aquela imensa mão
aberta entra por ali, em procura de um aperto amigo. E
mais do mesmo.... “— Welcome to Syria. Portugal. Good
football. Friends”.

sitei, mas com um claro
DNF a anteceder a minha
visita, nem a procurei. Outras três encontram-se nas
imediações da cidade de
Homs, claramente interdita a quaquer estrangeiro.
Restou aproveitar a visita a
Palmyra para encontrar facilmente duas (GC20797 e
GC15MTE) das três que se
encontram escondidas nas
ruinas da enorme cidade
romana. Ali, aos primeiros
raios do sol, para ter a certeza que ninguém me observava a manipular o GPS,
encontrei as duas em sequência rápida. Foi um momento mágico. E fica a nota:
terei sido a última pessoa e
encontrar caches na Síria, e
já lá vão quase dois anos.

Ricardo Ribeiro
�Torgut
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ACEDE A MAIS CONTEÚDOS INTERACTIVOS!
INSTALA A APP EM GET.LAYAR.COM

À DESCOBERTA DE...
À descoberta da Serra da Estrela,
num passeio que alia Geocaching e
Montanhismo.
Por António Valente (Valente Cruz)
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A planície aborrece-me. A
apatia do horizonte, estendida até que o olhar se cansa do vislumbre. Talvez seja
porque a própria alma parece ter sido forjada nas montanhas, trabalhada pelos
cumes e depressões, onde
o sol não chega a raiar certas encostas e as sombras
murmuram
desassossegos. Gosto de montanhas;
gosto de olhar para cima e
subir. Gosto da inquietude
do seu relevo. Perder-me
entre o silêncio intemporal
dos trilhos que partilham o
conforto das nuvens e conhecem os seus segredos.
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Ao ser desafiado para escrever sobre geocaching
nas montanhas, o primei-

ro pensamento que tive
foi precisamente como os
meus últimos passos trilharam um casamento de
sentidos entre estas duas
palavras. Para além de outras valências fantásticas
por ter descoberto este
passatempo, confesso que
uma das preferidas é precisamente o facto de o geocaching me ter reaproximado delas.
Numa primeira viagem pelo
geocaching de montanha
deambularei pelo Parque
Natural da Serra da Estrela. E, antes de avançar mais
gostaria de salientar que
esta é apenas a minha visão, complementada com
aquilo experienciei. Por cer-

to existirão outras visões,
trilhos, vivências e caches
que também merecerão
ser mencionadas. Importa
também esclarecer que, ao
escrever este artigo, livreime de regras e vicissitudes
e ficou apenas a intemporalidade das montanhas e a
vontade maior das pessoas
que por elas cirandam, em
respeito pela Natureza.
Um dos aspetos mais relevantes sobre as experiências em altitude, em
particular no geocaching, é
aprender respeitar a vontade da montanha, mormente
no que diz respeito ao tempo. As condições climatéricas podem alterar-se de
supetão e importa ir pre-

cavido para todas as eventualidades que caibam nas
suposições. Ter o trilho bem
definido e pensado é fundamental. As serras tendem a
exponenciar problemas relacionados com a falta de
preparação.
Ao pensar na Serra da Estrela, o primeiro local-ideia
que me assola é o Cântaro
Magro (GCR9RW). Perene
como um deus presente e
confidente. Imagino que os
povos que por ali passaram ao longo do tempo o
tenham adorado como tal,
num cenário perfeito para
rituais de passagem. Pela
forma, parece ser o deus-pai do mundo. E sendo
assim, por certo o vizinho
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Cântaro Gordo (GCRYM3)
deverá ser a deusa-mãe,
sobranceira sobre a Lagoa
dos Cântaros que acolhe
as águas solitárias que escorrem das suas encostas.
Voltando ao Cântaro Magro,
creio que das melhores experiências que ele proporciona é precisamente a de
dormir com ele. E aqui não
estou, propositadamente, a
referir-me ao facto de pernoitar ou dormir na montanha, mas sim a dormir
com ela. Adormecer entre o
silêncio do seu regaço; ser
confidente dos seus murmúrios entre a vigília noturna; abrir meio olho durante
a noite para contemplar a
nitidez das estrelas no céu
e acordar para o nascer do
sol como se fosse o início
do tempo.
Para além dos cântaros
já referidos existe ainda o
Raso (GC1KD2B) e um dos
percursos míticos da Estrela é precisamente o que
passa pelos três. Consoante a época do ano em que
seja percorrido, as condições podem mudar drasticamente, em particular no
que diz respeito às dificuldades. Com a existência de
neve e gelo, as ascensões
aos Cântaro Magro e Gordo
tornam-se bastante mais
técnicas e exigem que os
montanhistas sejam experientes em situações
semelhantes e possuam
material específico. Sem
neve ou gelo, o percurso
é exequível para a maioria
dos caminhantes, desde
que estejam minimamente
preparados. Normalmente
opta-se por iniciar o trilho
junto ao Covão d’Ametade
(GC12J04), seguindo em di-

reção ao Vale da Candeeira.
A dado momento segue-se
por um trilho à esquerda e
sobe-se para a Lagoa dos
Cântaros. As dificuldades
propriamente ditas podem começar a partir deste
ponto, ao subir-se por uma
cumeada. Contudo, alcançar
o topo compensa todo o esforço prévio. As vistas para
os vales e encostas limítrofes são fantásticas! Depois
é possível descer para o
Covão Cimeiro (GC1KHF4),
que fica entre os Cântaros Gordo e Magro e seguir
para este último. Pode-se
também, no Cântaro Gordo, seguir para a estrada e
prosseguir para o Cântaro
Magro. Contudo, caminhar
por alcatrão pode cansar
o dobro do que o normal,
pelo menos o olhar. Existe
ainda um trilho que segue
direto do Covão d’Ametade
para o Cimeiro. O acesso
final ao Cântaro Magro é
menos difícil do que parece
e sobe a encosta escarpada num pequeno teste às
vertigens. Lá em cima, tudo
se resume à pequenez que
nos assola e qualquer descrição que aqui fizesse, por
mais eloquente que fosse,
tornar-se-ia tão efémera como uma brisa fresca
no deserto. Em relação ao
Cântaro Raso, o acesso faz-se a partir da estrada, que
passa junto ao Magro, e é o
mais simples dos três mas
as vistas são igualmente
reconfortantes. O regresso
ao Covão d’Ametade é normalmente realizado por um
trilho que desce ao lado do
Cântaro Magro, conhecido
com a Via dos Mercadores
– ainda que existam outras
referências a este nome
num outro trilho da serra –

e era usada para trazer gelo
da zona da Torre quando
não havia qualquer acesso
alcatroado à mesma. Este
percurso, com cerca de dez
quilómetros, deverá demorar mais de sete horas.
Um outro trilho marcante da Serra da Estrela é
precisamente aquele que
sobe a Garganta de Loriga (GC15Q0E), um enorme
vale nascido de um glaciar,
partindo da aldeia e tendo
como objetivo a Torre. Dependendo da forma como é
pensado, pode exigir logística para o retorno. A melhor altura para a desfrutar
será quando existe alguma
neve e gelo, mas não em
demasia que torne a subida penosa ou perigosa para
pessoas menos experientes
em montanhismo. A subida
inicia-se em Loriga e segue
por um caminho florestal.
Ao chegar-se a um planalto que fica sobre a aldeia,
tem-se um primeiro encontro com a enormidade que
se ergue diante do nosso
olhar. Lá em baixo corre um
ribeiro, formando pequenas
cascatas até chegar à praia
fluvial (GC33QKV), ótima
para alturas de maior estio. O trilho torna-se então
mais interessante e segue
a montante das mariolas,
ou caramoiços, pequenos
amontoados de pedras,
orientadores eternos e
mais fidedignos das montanhas. Junto à entrada da
Garganta pode fazer-se
um pequeno desvio para
aceder às minas de volfrâmio (GC3XZHH) que foram
usadas durante a época da
segunda guerra mundial e
serviram para desenvolver
a pequena economia local.

Chega-se então ao primeiro
Covão, o da Areia. Segue-se
o Covão da Neve e chega-se
depois à barragem do Covão do Meio (GC39QED). No
inverno, o espelho de água
do Covão do Meio, com as
vertentes a precipitar delicadas cascatas de gelo,
dá ao cenário um toque de
inefabilidade contemplativa
que enche a alma a qualquer
um. Durante o inverno, e
dependendo naturalmente
das condições meteorológicas, à medida que se sobe
torna-se mais provável encontrar lagoas e cursos de
água geladas onde é possível patinar. Junto ao Covão
do Boeiro (GC1WBZF), que
fica acima do anterior, o
trilho segue pela direita em
direção à Lagoa do Covão
das Quelhas (GC23XK7) e
daí prossegue para a Torre
(GCGQQ5). O percurso tem
mais de dez quilómetros
e deverá demorar mais de
seis horas.
Outro percurso muito recomendável é o que parte
das Penhas Douradas e segue para a Nave da Mestra
(GC260X1). Ainda antes
do início do trilho existem
vários motivos de interesse como a visita Fragão do
Corvo (GC1E6T2) ou um
passeio pelo Vale do Rossim (GC3GF82), uma lagoa
inserida num espaço verdejante e que possui um parque de campismo próximo.
O percurso para a Nave da
Mestra inicia-se no final da
estrada alcatroada e segue
por um caminho cada vez
mais apertado que acaba
transformar-se em trilho
de montanha. Como não
existem grandes desníveis, esta caminhada não
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se torna particularmente
exigente em termos físicos.
Pelo meio podem ainda fazer-se pequenos desvios
para aceder à Fraga da Penha (GC29JZW) e às Penhas
Douradas (GC1VMDK) propriamente ditas. O percurso
passa ainda pelo Curral dos
Martins (GC1GA98) e desce depois para a Nave da
Mestra, também conhecida
como Vale da Barca, aonde um antigo juiz da região
mandou construir a sua
casa de férias há mais de
100 anos atrás. O espaço
é então perfeito para pernoitar. O acesso ao abrigo,
que pode considerar-se de
muitas estrelas entre os

do género, faz-se através
de uma enorme fenda que
rasga o penedo gigante.
No prado, um pouco mais
abaixo, corre um ribeiro de
águas cristalinas que permite suprir qualquer necessidade. Ao invés de terminar o percurso por aqui
ou regressar, pode-se continuar em direção a outros
locais, em particular para a
Torre, atravessando o Vale
da Candeeira. Uma outra
adaptação a este trilho inicia-se em Manteigas, com
a subida bastante inclinada
para as Penhas Douradas e
daí para a Nave da Mestra,
seguindo posteriormente
em direção ao Vale do Zê-

zere e continuando pela sua
encosta, por um caminho,
até Manteigas, num percurso com cerca de vinte quilómetros e que demorará entre oito a nove horas. Esta
vila possui ainda muitos outros trilhos pelas serranias
envolventes, que passam
por locais de interesses distintos, como por exemplo o
Poço do Inferno (GC12J2Z).
Tão antiga a Serra da Estrela deverá ser a vontade
humana de, partindo de
um abandono civilizacional, chegar ao seu cume.
Um silêncio inquieto que
busca o lado selvagem.
Enquanto noutras eras tal

era promovido, sobretudo,
pelo desconhecimento da
Serra, patente em várias
lendas (GC12CA1), como
aquando da primeira expedição (GCVVZH) realizada
em 1881 pela Sociedade
de Geographia de Lisboa e
liderada por Hermenegildo Capelo, creio que agora
far-se-á como um ritual de
passagem numa elevação
do espírito e aproximação
das origens, que nos leva a
perdermo-nos pelos trilhos
de montanha em busca de
nós próprios. Para além da
subida desde Loriga, pela
Garganta, até à Torre, existem outros trilhos que partem das aldeias, vilas ou
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cidades que ficam no sopé
da serra e cujos percursos
desembocam no seu cume.
Vivenciei esta subida também desde Seia (GC3ER8Y),
num percurso com cerca
de trinta quilómetros e que
pode demorar mais de onze
horas, primeiro na companhia do sherpa Sphinx e depois e modo solitário. Creio
que algures entre o sopé e
o cume das montanhas estará a razão que nos leva a
sujeitar o corpo a tais desafios e dificuldades, mas tal
deverá ser muito difícil de
encontrar, pois continuamos a regressar e sempre
com uma vontade cada vez
maior.

De referir ainda dois percursos bastante interessantes
que atravessam dois grandes vales: o Zêzere e a Candeeira. O primeiro poderá
iniciar-se em Manteigas e
acompanha o percurso do
rio que lhe dá o nome, enquanto deambula por terras e prados de pastores,
deixando atrás de si inúmeras lagoas que podem
ser aproveitadas no verão
(GC3A028). O percurso poderá realizar-se até ao Covão d’Ametade mas exige
logística, tal como a subida
do Vale da Candeeira. Este
trilho cruza o anterior vale
e pode iniciar-se, após um
pequeno desvio do trilho,

junto à Cascata da Candeeira (GC3A0KJ). Seguindo pelo
vale (GC3A012), chega-se
à Lagoa da Paixão (GCPFJA), e daí sobe-se para o
Fragão do Poio dos Cães
(GC3A0EH), um imponente
maciço rochoso que encabeça o vale.
Para além dos trilhos já referenciados, existem ainda
obviamente muitos outros
na Serra da Estrela e cuja
distância é variável. Junto à
Torre inicia-se um percurso
de caches pelo planalto que
segue até à Penha dos Abutres (GC1WBWC), de onde
se tem uma vista de perder
a memória para Loriga. Um

outro trilho, por outro planalto e relativamente fácil
de seguir, é o que se inicia
junto ao macilento Teleférico da Estrela (GC1MQ55)
e desemboca na Varanda
dos Pastores (GC1MX60),
junto a um marco geodésico, guardião de uma vista
fantástica. Das Penhas da
Saúde (GC20K33) parte um
também bastante interessante com passagem pelo
Curral do Vento (GC32GR1)
e por onde é possível aceder à Fraga Grande (GC3DEB6) e ao Picoto da Rosa
Negra (GC3K5FT), locais de
vistas extraordinárias para
a Covilhã. A Lagoa Comprida é também um ótimo lu-
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gar para passear, seguindo
pelo caminho ao longo da
sua margem, com eventuais desvios (GC1X87Y)
para chegar-se a outros
locais próximos de vistas
reconfortantes (GC1EY9K).
Aproveitando a passagem
pela nascente do Rio Mondego (GC1BQYX), seguindo pela estrada, chega-se
a mais um local bucólico e
afastado do rebuliço do dia-a-dia, o Covão da Ponte,
onde existe um parque de

campismo. Dali é possível
seguir um percurso para a
capela da Senhora de Asse
Dasse (GC39340), já pertença às terras de Folgosinho, passando por prados
de perder de vista. A Mata
(GC3696H), perto da Senhora do Desterro (GC2PFD6), assim como o Buraco
da Moura (GC20A70) são
também excelentes locais
para caminhar e/ou estar.
Na descoberta destes e
outros locais neste Parque

Natural, reúnem-se as condições para a obtenção de
um “canudo” (GC3V8PA) de
conhecimentos e contentamentos, entre as nuvens do
geocaching nacional.
E assim termina esta pequena viagem pela Serra
da Estrela, uma elevação
de encantos, na certeza que
outros locais ou percursos
por certo também merecem
a visita. É um local ideal
para reinventar desafios,

em que o horizonte acaba
sempre por compensar, por
maior que seja a ousadia
de quem se atreve a percorrer os seus trilhos seculares, com a possibilidade
de, num relance, ter todo
o mundo ao alcance de um
olhar. Vemo-nos no Parque
Nacional da Peneda-Gerês!
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António Cruz
- Valente Cruz

INFORMAÇÕES GERAIS
Onde ficar:

Onde comer:

Sítios relevantes:

•• Parque de Campismo do Covão da

•• O Albertino

•• Parque Natural da Serra da Estrela

•• Abrigo da montanha

•• Centro de Interpretação da Serra

Ponte

•• Parque de Campismo do Vale do
Rossim

•• Parque de Campismo do Pião
•• Parque de Campismo do Curral do
Velho

•• Casa das Penhas Douradas

•• Varanda da Estrela

da Estrela

•• Museu do Pão
•• Ski Serra da Estrela
•• Aldeias de montanha
•• Museu Natural da Eletricidade

•• Serra da Estrela Hotel
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Além Fronteiras

INVERNO NA CHINA
A imagem que nos dias de

também outras cidades, os

ainda bastante peso. Nas

como roupa, automóveis e

hoje recebemos da China

aspectos aqui retratados

grandes cidades, o estilo de

também na comida.

está muitas vezes associa-

reflectem principalmente a

vida é em tudo semelhante

da às lojas e restaurantes,

realidade da China urbana

ao das grandes cidades do

Na minha chegada a Pe-

que há alguns anos, inva-

e em particular de Pequim.

Ocidente, as gerações mais

diram as nossas cidades e

A comunidade onde esta-

vilas e onde são comercia-

va inserida era composta

novas adoptam cada vez

lizados variados produtos,

quase exclusivamente por

geralmente de baixa quali-

Chineses, o que me permi-

dade a preços muito redu-

tiu ter um contacto muito

zidos.

directo com os hábitos lo-

No início do ano parti rumo
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cais.

mais muitos dos hábitos
popularizados por filmes
ou séries de televisão americanos. As grandes mar-

quim deparei-me com um
cenário bastante diferente daquele que podemos
encontrar nos guias de
viagem e nas descrições
turísticas. Estávamos no
inverno,

a

temperatura

cas internacionais estão

rondava os 0ºC, a cidade

presentes um pouco por

estava coberta de neve e os
valores da poluição atmos-

a Pequim, onde trabalhei

A China actual é um país

todo o lado, e abrangem

durante

quatro

meses,

moderno, mas onde os

os vários bens de consumo

férica batiam os recordes

embora

tenha

visitado

valores tradicionais têm

tanto a nível de tecnologia,

do ano. Ao contrário de céu

gado. Se estiver frio fora

única altura em que o seu

deste período, é necessário

lançamento é permitido. As

encontrar uma alternativa

proporções do fogo-de-ar-

porque o aquecimento sim-

tifício são monumentais e

plesmente não funciona.

muito difíceis de descrever.

Agora imagine-se a quanti-

Durante cerca de duas se-

dade de energia necessária

manas, as explosões são

para aquecer toda a popu-

constantes, todos os dias e

lação e rapidamente se per-

a todas as horas, nas mais

cebe a dimensão do proble-

variadas formas e torna-se

ma. Para referência, num

completamente

índice de qualidade do ar

cedor. Segundo a lenda, os

cujo valor máximo é 500, e

fogos-de-artifício afugen-

cuja classe entre 300 e 500

tam um monstro feroz que

indica elevados níveis de

se alimenta de Homens. Se

perigo e risco de problemas

o monstro não for afectado,

respiratórios, foram vários

não é certamente pela falta

os dias em que o índice

de empenho de miúdos e

rondava valores na ordem

graúdos.

dos 700-800. Em qualquer
outro local, as pessoas não
têm o hábito de consultar
os níveis de poluição atmosférica, mas em Pequim
faz parte do dia-a-dia, assim como quem consulta a
meteorologia para saber se
vai chover.

ensurde-

Na zona central de Pequim,
com uma área equivalente à
Grande Lisboa, vivem cerca
de 11 milhões de pessoas,
ou seja, o mesmo que toda
a população portuguesa.
A China é muito grande e
tem muita gente, a grande
maioria está concentrada

No início de Fevereiro ce-

em cidades e isso nota-se

lebra-se o Festival da Pri-

no dia-a-dia. As ruas e os

mavera, também conhecido

transportes públicos es-

por Ano Novo Chinês. Estas

tão planeados de forma a

são as celebrações mais

suportarem multidões; a

importantes do ano, equi-

entrada nas estações de

valentes à época natalícia,

comboio está limitada ape-

é a altura em que grande

nas aos passageiros, e no

parte das pessoas regres-

metro as pessoas são con-

sam à terra onde nasce-

duzidas de forma a circula-

ram, os emigrantes voltam

rem todas no mesmo sen-

ao país, as famílias juntam-

tido para evitar colisões. A

se, trocam-se presentes e

nível profissional este as-

os edifícios são decorados

pecto também é notório, e

a preceito. Nestas cele-

tendo em conta o regime

azul, bonitos lagos e plan-

aconteceu em Londres em

tas verdejantes, encontrei

meados do século passa-

lagos gelados, árvores sem

do. Um dos motivos para

folhas e a cidade envolta

os níveis de poluição, é a

num constante nevoeiro. O

presença de centrais de

nevoeiro é na verdade uma

aquecimento a carvão no

atmosfera

de

centro da cidade, assim

micro partículas, respon-

como indústria. Estas cen-

sáveis por grande parte da

trais alimentam o aqueci-

poluição atmosférica. Os

mento central, que é isso

níveis de poluição atmosfé-

mesmo central, controlado

rica são um problema bas-

e regulado centralmente,

tante grave, e que poderá

brações a comida tem um

comunista do país, é neces-

em meados de Novembro

papel importante, assim

sário criar muitos postos de

levar algumas dezenas de

é ligado, para todos os edi-

como o fogo-de-artifício;

trabalho, por isso funções

anos a ser resolvido, como

fícios, e em Março é desli-

em muitos locais, esta é a

simples que poderiam ser

carregada
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atribuídas a uma só pessoa

vem este ser estranho? A

tocarro o Pinyin não existe.

500 caches. Na sua maioria

são desempenhadas por

resposta Portugal gera dois

Usar um táxi pode também

foram colocadas por es-

duas ou três. E onde já nos

tipos de reacções: uma de

ser um desafio, indicar um

trangeiros que vivem ac-

habituámos a interagir com

total desconhecimento, em

destino aparentemente tão

tualmente na China ou que

máquinas, como é o caso

que a informação “é um país

universal como “aeroporto”

por lá passaram alguns

dos parquímetros, temos

na Europa” é suficiente para

não é uma tarefa simples,

períodos. A pouca expres-

ainda um funcionário que

preencher a lacuna, e uma

é mesmo necessário usar

cobra a respectiva taxa.

segunda de uma afinada

são do geocaching junto da

a expressão em mandarim

comunidade não se deve

para chegar ao destino pre-

certamente à falta de equi-

tendido. A barreira linguísti-

pamento electrónico, uma

ca é uma constante em vá-

vez que os smartphones e

rias situações, mas isso não

tablets são muito comuns;

significa que a amabilidade

numa simples viagem de

das pessoas seja menor;

metro contam-se pelos de-

por vezes, sente-se que há

dos o número de pessoas

até um certo constrangi-

que não tem um aparelho

mento pela comunicação

electrónico nas mãos. Na

estar dificultada, mas nada

verdade, estão reunidos to-

que impeça uma constante

dos os ingredientes para o

recurso a muitas horas de

simpatia.

sucesso de uma actividade

estudo deverá ser uma ta-

A necessidade do uso do

O desconhecimento da realidade fora da China é frequente, mesmo entre grupos com elevado grau de
escolaridade, assim como
é desconhecida a imagem
que os estrangeiros têm
da China, há por isso uma
preocupação em receber
muito bem os estrangeiros para que tenham uma
imagem positiva do país. Os
Estados Unidos ainda são
vistos como a grande terra
das oportunidades, e onde à
semelhança da Europa não
é preciso trabalhar muito e
é fácil ter um bom emprego,
ao contrário da China onde
é sempre preciso trabalhar
muito para ter oportunidades. Chinese people have
to work harder foi provavelmente a frase que mais
ouvi.

Fui

inclusivamente

questionada se em Portugal as pessoas trabalhavam
todos os dias, ou se podiam
faltar sempre que quisessem e ter uma vida mais
relaxada.
Ter um aspecto claramente
ocidental desperta óbvias
curiosidades,
agem
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com

os

adultos

precisão geográfica “fica ao
lado de Espanha” e a óbvia
ligação com Macau. Já em
relação à língua, não há dúvida, a existência do idioma
Português é completamente desconhecida e a surpresa aumenta com a informação de que “também se fala
no Brasil”.
Aprender mandarim sem

refa complicada. Todos estamos habituados a juntar
letras e produzir um som,
no mandarim este método
não funciona, o que torna
impossível qualquer tentativa de leitura. Actualmente
nas escolas, a aprendizagem do inglês é obrigatória, no entanto, são poucas
as pessoas que realmente
se conseguem expressar
em inglês e manter uma
conversa.

Historicamen-

te, por razões comerciais e
de proximidade, algumas
pessoas falam russo, e por
semelhança alguns aventuram-se no coreano ou no
japonês. Em algumas situações, como em estações de
metro e comboio, é usado

Inglês por razões turísticas,
como acontece em tantos
outros locais onde se pretende atrair turistas é um
problema menor, porque
por estes lados, o grande
volume de turismo é feito
internamente. Pode parecer limitador, mas à escala
Chinesa faz todo o sentido.
Atravessar o país pode ser
o equivalente a viajar de
Lisboa até à Rússia, agora
imagine-se a quantidade
de locais e a diversidade de
paisagens, culturas e etnias que há para conhecer
nessa viagem. Os turistas
ocidentais visitam o país
principalmente na Primavera e Verão, e à medida que o
calor se aproxima torna-se

normalidade,

o Pinyin (uma representa-

mas as crianças pequenas

ção fonética, em caracteres

olham com desconfiança e

latinos, dos caracteres chi-

chamam à atenção dos pais

neses). No entanto, não é

O geocaching na China está

para salientar que está por

uma situação transversal a

ainda num estado embrio-

ali um ser estranho. A per-

todos os transportes públi-

nário. Em todo o territó-

gunta que surge é de onde

cos e nas paragens de au-

rio existem pouco mais de

mais notória a presença de
estrangeiros.

como o geocaching, pois as
caminhadas e outras actividades ao ar livre são também bastante populares,
sendo os parques urbanos
destinos muito escolhidos
para os passeios de fim-desemana, com a família. A razão para a fraca expressão
do geocaching poderá estar
relacionada com o facto de
o site ser primariamente
numa língua estrangeira.
Na China são muito comuns
as versões próprias de sites
e softwares, como é o caso
do Baidu, um equivalente
ao Google. Mesmo sendo a
internet uma auto-estrada
global, o acesso a sites estrangeiros a partir da China nem sempre é fácil, por
isso, não será de espantar
se num futuro próximo surgir uma versão alternativa
do geocaching.com falada
em chinês.
Rita Monarca
- Laranja
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No fabuloso mundo da caça

Eye, um Owner do distrito

fértil imaginação! Quise-

ro projeto de Geocaching, e

aos tupperwares, todos os

de Leiria que tem marcado

mos levantar uma ponti-

foi construída em Junho de

geocachers

ambicionam

a diferença pela criativi-

nha do véu sobre a produ-

2012”, conta o Gilberto. “A

encontrar durante as suas

dade e pelo brio com que

ção desta incrível cache e

construção deste container

jornadas caches verdadei-

realiza e produz as suas

convidamos o Falkon Eye

foi um desafio pessoal, es-

ramente surpreendentes,

caches. Em termos profis-

a desvendar, no terreno, os

tava a iniciar-me no Geoca-

descobrir locais mágicos e

sionais o Gilberto está liga-

segredos do Making of da

ching nessa altura e fiquei

chegar ao fim do dia com

do ao mercado dos mate-

Hansel & Gretel. Um proje-

fascinado por este conceito,

aquela sensação “Woaw,

riais de construção, tendo

to que demorou meio ano a

ao ponto de desejar criar um

hoje valeu mesmo a pena”!

acesso a matéria-prima e

ganhar vida…

mecanismo inovador, dife-

“Hansel & Gretel e a Casa

ferramentas que lhe per-

“A puzzle box foi definitiva-

de Chocolate” é a mais re-

mitem dar corpo às muitas

mente o ponto de partida

cente criação do Falkon

ideias que assaltam a sua

da cache. Foi o meu primei-

rente, e de construção totalmente artesanal.”
Apesar do resultado ter

superado as expectativas,

te, assim o brinquedo ficou

esta pequena maravilha de

a aguardar melhores dias, e

puzzle box ficou, por alguns

uma oportunidade para ga-

meses, esquecida numa
prateleira do seu atelier:
“Trata-se de um container
sensível às condições atmosféricas e, pelas suas características, exige um abrigo
específico que o mantenha
resguardado e protegido. Na

nhar nova vida nas mãos dos
geocachers”.
A descoberta do local foi
fruto do acaso, durante
um passeio em família, já
no início de 2013. “Foi uma
prima que me trouxe até este

altura não encontrei nenhum

recanto pouco conhecido da

local que julgasse adequado

cidade, fiquei impressionado

à especificidade do recipien-

com a beleza e a tranquili-

dade deste pequeno trilho
escondido, a dois passos do
centro de Leiria. Achei que o
local era merecedor de uma
cache e lembrei-me da puzzle box, contudo uma vez
mais, não encontrei ao longo
do passeio nenhuma estrutura que pudesse transformar num abrigo capaz de
albergar o container,” recorda Falkon Eye. E o projeto
continuou adormecido.

dura. Não houve medições

Mais tarde, foi à frente do
ecrã enquanto casualmente via o trailer do filme
“Hansel & Gretel” que se

história e que contribuíssem

no local; a casa foi desenhada e construída numa
preocupação constante de
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resistência, impermeabilidade, robustez e adaptada
ao conceito da própria história. “Era importante para
mim proporcionar um bom
desafio aos geocachers. Queria que eles se sentissem protagonistas no cenário, que
tivessem um papel ativo na
realmente para o resgate
das crianças”. “A experiência
tinha que ser simultanea-

fez luz! “O conto dos irmãos
Grimm faz parte do meu imaginário de infância, mas foi
ao visionar a apresentação
do filme que a ideia tomou
definitivamente forma. Associei imediatamente a história
ao local visitado umas semanas antes, o trilho sinuoso, a clareira, a angústia das
crianças abandonadas à sua
sorte na floresta tenebrosa,
tudo encaixava na perfeição”
recorda Gilberto com um
brilho nos olhos. “A cabana
da bruxa má foi o elemento-chave e o elo de ligação
para transformar o conto de
fadas numa experiência para
geocachers. “Era o abrigo que
faltava à puzzle box e a peça
fundamental do cenário que
decidi, no momento, recriar.
A partir desse instante as
ideias surgiram com naturalidade, a uma velocidade que
mal conseguia conter!”.

mente desafiante, e ao mes-

A construção da casa foi
mais uma vez um trabalho
manual de grande enverga-

também não foi deixada ao

mo tempo simples ao ponto
de proporcionar o prazer da
descoberta sem demasiadas
dificuldades técnicas ou mecânicas”. Foi na base deste
compromisso que o Gilberto construiu a Casa de Chocolate, uma obra cheia de
truques e engenhos, com
acabamentos pensados até
aos mais ínfimos detalhes,
quer na parte da estrutura,
quer ao nível do recheio.
Suporte de vela aromática,
porta-incenso e até um velho disco de rebarbadora,
foram alguns dos materiais
alvo de uma profunda reciclagem para apetrechar
a casa e que, depois de
tratados, polidos e pintados foram convertidos em
adereços e mobiliário. Mas,
se a decoração interior da
casa foi pensada ao pormenor, a aparência exterior
acaso: “Para mim era essencial dar um aspeto rústico à
27
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casa e também recriar a as-

terreno a materializar a ideia,

rapidamente foi planeada a

do extraordinário trabalho

sociação à cor e textura do

sem ver o tempo a passar”

construção de uma estru-

e empenho: “Logs entusias-

chocolate. Por isso depois de

recorda o Nuno. “Em cada

tura de apoio, um patamar

tas e divertidos são a maior

pronta a casa foi literalmente

fase

imprevistos

construído à medida para

incendiada com recurso a um

que qualquer geocacher, em

recompensa que retiro desta

que encarávamos como no-

maçarico…sim,

chamusquei

vos desafios. O Gilberto tem

particular crianças, pudes-

a casa até chegar ao ponto-

esta incrível capacidade de

sem aproveitar a experien-

caramelo desejado!”, explica

transformar uma dificulda-

cia com toda a segurança e

o Gilberto com um sorriso

de numa oportunidade de

comodidade. A cache tem

rasgado.

melhorar um pouco mais o

sido, aliás, alvo de melho-

Ao longo das diferentes fa-

conceito!”. Um dos mais ex-

rias constantes desde a sua

traordinários contratempos

publicação; as visitas de

Falkon Eye.

aconteceu justamente na

manutenção regulares têm

Certamente uma cache que

Chocolate”, o Owner contou

fase final, no momento da

sido aproveitadas para lim-

não deixará nenhum geoca-

com a colaboração e ajuda

colocação do container no

de muitas mãos amigas que

GZ. “O terreno tem uma in-

contribuíram

certamente

clinação bastante acentuada,

para o sucesso deste pro-

e tivemos imensa dificuldade

em diversas vertentes.

jeto. O colega e cúmplice

em conseguir a estabilidade

A cache foi publicada em

GeoTagExplorer, viu nascer

necessária para fixar a casa

Abril de 2013 e já ultrapas-

a obra e participou com su-

no seu abrigo. Escorregáva-

sou os 65 favoritos, contan-

gestões técnicas e ideias

mos constantemente, o que

do com um impressionante

práticas para melhorar a

nos levou a pensar que os

rácio de 84% nas preferên-

experiência dos visitantes.

geocachers não teriam con-

cias de Premium Members,

“O entusiasmo do Gilberto

dições para desfrutar confor-

até à data. Mas, é sobretu-

foi tão contagiante que, pas-

tavelmente da descoberta”,

do na qualidade dos relatos

samos horas no atelier e no

recorda o Gilberto. Assim

que o Owner colhe os frutos

ses da elaboração de “Hansel & Gretel e a Casa de

28

surgiam

par o terreno, cortar silvas,
adicionar figurinos e melhorar o aspecto do container

cache. O meu desejo é que
os geocachers tenham uma
experiencia tão gratificante
na descoberta quanto eu tive
na elaboração e construção
da Hansel & Gretel”, remata

cher indiferente, e que nos
faz acreditar numa nova geração de Owners audazes,
capazes de surpreender e
reinventar o Geocaching.
Uma maravilha de cache, a
não perder.

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Olá a todos(as) os(as) colegas geocachers.

te para me sentir feliz? Pois

Desde Marinha das Ondas
(Figueira da Foz) escrevevos o colega Tiago Lino aka
Arkeosublino,
Arqueólogo
Subaquático e Terrestre, e
geocacher.

proponho é tentar em ape-

Não podia ter ficado mais
contente ao receber o convite da GeoMagazine para
escrever algumas linhas
sobre Arqueologia e Geocaching.

30

Aliar formação, profissão,
paixão e ocupação é ou não
é motivo mais que suficien-

bem, o desfio a que aqui me
nas algumas linhas partilhar
convosco breves noções sobre o que é então a Arqueologia, para que serve, como
se faz, e de que maneira o
Geocaching se pode tão frequentemente cruzar com os
caminhos da Arqueologia.
Bem, primeiro que tudo parece-me pertinente esmiuçar o que é então essa “coisa” da Arqueologia. Segundo
Gordon Childe (1892-1957),
filósofo e arqueólogo aus-

traliano que muito me tem
inspirado, a Arqueologia é
uma forma de história e não
uma simples disciplina auxiliar. Os dados arqueológicos
são documentos históricos
por direito próprio e não
meras abonações de textos escritos. Exactamente
como qualquer outro historiador, um arqueólogo estuda e procura reconstituir o
processo pelo qual se criou
o mundo em que vivemos e
a forma como as sociedades
evoluíram – e nós próprios,
na medida em que somos
criaturas do nosso tempo e

do nosso ambiente social.
Os dados arqueológicos são
constituídos por todas as
alterações no mundo material resultantes da acção
humana, ou melhor, são os
restos materiais da conduta humana. O seu conjunto
constitui os chamados testemunhos arqueológicos.
Estes apresentam particularidades e limitações cujas
consequências se revelam
no contraste bem visível entre a história arqueológica e
a outra forma de história,
baseada em documentos
escritos.
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Arqueologia vs. Geocaching
Por Tiago Lino (arkeosublino)

Nem toda a conduta humana
se conserva registada materialmente. As palavras que
dirigimos a alguém que as
ouve, enquanto ondas sonoras, são sem dúvida alguma,
alterações que o homem
realiza no mundo material e
que podem ter grande significado histórico. No entanto,
não deixam qualquer indicação arqueológica, a menos
que fiquem memorizadas
num gravador ou registadas
por um dactilógrafo. Um outro exemplo que podemos
aqui referir para nos ajudar
a compreender é um movi-

mento de tropas num campo de batalha; pode “mudar
o curso da história”, mas sob
o ponto de vista arqueológico, também é efémero. Além
disso, o que talvez agrave a
situação, a maior parte dos
restos materiais orgânicos
são perecíveis. Tudo o que é
feito de madeira, couro, lã, linho, vegetais, cabelo ou materiais semelhantes, quase
todos os alimentos animais
e vegetais, se decompõem,
desaparecendo em apenas
alguns anos ou séculos, a
não ser em condições muito excepcionais. Num espa-

ço de tempo relativamente
curto, os vestígios arqueológicos reduzem-se a meros
pedaços de pedra, osso, vidro, metal cerâmica, vasos
vazios, vidraças partidas
sem caixilho, machados sem
cabo, buracos de poste sem
poste.

ção, a sua localização é um
dado arqueológico, embora
não seja um monumento. Os
vestígios e monumentos só
se transformam em dados
quando se ajustam a tipos
já classificados, à luz dos
conjuntos em cujo contexto
foram encontrados.

Importa ainda partilhar que
podemos facilmente encontrar objectos antigos à superfície de um terreno, no
decurso de uma lavra ou da
abertura de uma vala. Esses
objectos só potencialmente
é que são dados arqueológicos; mas em compensa-

Assim sendo, a informação
histórica só pode ser conseguida com exemplares encontrados, juntamente com
outros, em estações. Estas
são de natureza muito variada – habitações, túmulos,
fontes, minas, santuários,
poços, etc.
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Huauuuu, então temos
muitas, muitas geocaches
na maioria das estações
arqueológicas portuguesas
já identificadas? Certíssimo. E é precisamente aqui,
que como arqueólogo me
apaixono pela extraordinária importância que, mesmo inconscientemente para
alguns, o Geocaching tem
contribuído para a divulgação do nosso património.
Eu próprio já conheci inúmeras estações arqueológicas através do Geocaching.
É ou não é fascinante? Para
mim é mais do que isso.
Actualmente vejo o Geocaching não apenas como
uma mera brincadeira de
pequenos e crescidos que

jogam à caça ao tesouro;
vejo o Geocaching como
uma ferramenta brutal na
identificação, divulgação e
até preservação das nossas
estações arqueológicas, em
suma, do nosso património,
da nossa história.
Ahhhhhhhhhh e sabem uma
coisa? Aposto que vão ficar
surpreendidos: aquelas fábricas em ruínas que adoramos explorar, as tais URBEX
onde muitas vezes encontramos uma geocache Letterbox, também são alvo do
estudo da Arqueologia, pois
uma das especialidades é
precisamente Arqueologia
Industrial, UAUUUUUU.

E a cereja no topo do bolo,
puxando a brasa à minha
sardinha, são os naufrágios
que o nosso mar encerra
com as suas histórias, barcos, canhões, verdadeiros
tesouros. Aqui o Geocaching
português ainda não progrediu muito mas acredito
que lá chegaremos, pois a
nossa veia de exploradores
dos mares não foi apenas
coisa da época dos Descobrimentos.
Parece-me que este retrato
já nos permite aproximarmo-nos do trabalho de um
arqueólogo, da realidade
arqueológica e da complexidade da abordagem desta
ciência.

Podemos então afirmar que
a Arqueologia e o Geocaching são um casamento
perfeito.
Da próxima vez que procurarem uma cache nas
imediações de um sítio arqueológico, aproveitem a
oportunidade e vejam com
um novo olhar os pequenos pedaços de história que
o tempo se encarregou de
preservar. Representam um
legado de valor inestimável,
e com certeza uma enorme
mais-valia para as nossas
saídas de campo de Geocaching!
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Tiago Lino
- Arkeosublino
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À DESCOBERTA DE...

PR1 - Arribas do Tejo
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•• Total do percurso – 16.900 metros
•• Duração do Percurso – 7 Horas
•• Nível de dificuldade – Moderado
•• Tipo de Percurso – Circular
•• Desnível Acumulado – 743 metros
- subida

•• Altitudes
Mínima - 26 metros
Máxima - 187 metros
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O som estridente do despertador rompeu o silêncio da noite, eram apenas
05h30 da manhã, sábado
dia 18 de Maio. Um resmungo, 4 horas de descanso. Mas temos de levantar,
fazer a higiene, tomar o
pequeno-almoço e chegar
a Lisboa para apanhar um
dos autocarros com destino à PR1 – Arribas do Tejo
em Belver.
Atividade integrada no calendário dos Caminheiros da
Portela – Clube da Natureza,
esta seria a caminhada nº
344 que se iria transformar
numa Geocaminhada com
2 Geocachers (jorgetadeuramos e Luís.Santos) e 85
muggles.
Após a saída da Portela,
os dois autocarros fizeram
uma paragem para novo
pequeno-almoço na área
de serviço de Santarém
pelas 8 horas, a cache aqui
existente continua sem
manutenção há vários meses.
Por fim os dois autocarros
lá entram na Praia Fluvial
do Alamal de marcha atrás
para descarregar estes caminheiros que iriam participar ao longo do dia pela
fabulosa PR1.
Enquanto a multidão de
muggles se juntava, eu e o
Luís arrancámos para fazer
a primeira cache (GC1GPCI
– Praia Fluvial do Alamal)
que estaria algures a cerca
de 200 metros já no passadiço sobre o Tejo.
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Depois da primeira cache,
São Pedro achou que devíamos refrescar os ânimos, e deu-nos um breve
banho. Felizmente ao chegar à segunda cache (GC-

2WZYM – Passadiço de
Madeira), a chuva parou
embora por várias vezes
ao longo do dia nos viesse
revisitar. Esta cache obrigou-me a saltar do passadiço, mas aqui felizmente
estava abrigado dos pingos
para logar.
Entretanto
todos
os
muggles praticamente nos
passaram. No fim do agradável passadiço subimos
para a ponte sobre o Tejo
para atravessarmos para o
lado de Belver.
Fui assaltado por recordações da última vez que
estive nesta ponte a fazer
rappel, integrado num grupo de cerca de 30 pessoas.
Não resisti ao convite para
experimentar o rappel australiano, e lá fui eu de cabeça para baixo! São estas recordações de dias especiais
que nos alegram a vida e
nos dão força para mais
uma semana de trabalho
tal como ficará na minha
memória a fabulosa caminhada de hoje, rodeado de
vários amigos.
Saindo da estrada, começámos a subir até chegar à
(GC1FTFS – Fonte Velha),
e mais à frente alcançamos um miradouro com
uma excelente vista para o
Alamal na outra margem.
Continuando um pouco,
enquanto o grupo atravessa Belver, não podíamos
deixar o (GC2WWEP – Miradouro Outeirinho) e o
(GC12PD5V – Castelo de
Belver) para trás. Lá vou
eu, a correr de mochila às
costas pelas ruelas de Belver até ao miradouro e depois pela escadaria acima
até ao castelo, felizmente

voltou a chover para ajudar
a refrescar. No cimo das
escadas, junto ao castelo, mesmo a chover só me
apetecia era mergulhar no
Tejo, ou então uma bejeca
para arrefecer o termóstato.
Pelos comunicadores percebi que o grupo estava
junto à ponte suspensa
(GC2MG5H – Ribeira da
Vila); tinha de me apressar
para os apanhar. Degraus
três a três, abençoadas botas que mesmo com o chão
molhado agarram bem.
Atravessei Belver a correr
atrás das setas do percurso, sob o olhar atento de
meia dúzia de moradores
que deviam tomar-me por
doido! Felizmente este
trilho é um dos mais bem
marcados que conheço no
país.
Rua principal, ruela transversal a descer, estrada,
uma pequena ponte, direita por caminho, cruzar uma
linha de água pelas pedras,
carreiro a subir novamente, oiço vozes, apanhei o
grupo e o local da cache.
A duração da travessia da
ponte suspensa pelo grupo
dá-me tempo para achar a
cache, logar e recuperar o
fôlego. Este é um dos pontos altos do percurso para
além das excelentes paisagens.
Continuamos até (GC2WWGN – Vista sobre a
vila) onde se tem uma boa
perspectiva para o castelo e a vila, e (GC2WWQQ
– Pelos caminhos das Arribas) seguindo pela encumeada, à frente fazemos
um pequeno desvio para a
(GC2KHTHI – Anta do Pe-

nedo Gordo): o local da cache é excelente entre grandes blocos de pedras, como
eu gosto.
De regresso ao caminho
principal passamos pela
(GC2V5G2 – Cabeço do
Pintalgaio), aqui começamos a descer acentuadamente com perspectiva
sobre a barragem e a Praia
Fluvial de Ortiga.
Como fui dos últimos a
chegar à praia, rapidamente montei a mesa para o
almoço. Este é um dos
melhores momentos com
este grupo: as conversas,
a prova dos petiscos partilhados, os queijos de vários
pontos do país, iguarias
como alguns bolinhos, diversos vinhos que nos damos ao luxo de saborear
em copos de vidro como
mandam as regras e por
fim uns digestivos. Ou seja,
o tempo rapidamente passou e a cache (GC1GDH3 –
Praia Fluvial da Ortiga) não
foi visitada, o grupo segue
viagem e não posso voltar
atrás.
Saímos da praia e seguimos por cima do paredão
da barragem com as suas
grelhas no piso onde podemos observar a água
furiosa a passar por baixo
de nós, assim como o mecanismo das várias comportas.
Entramos num trilho bastante agradável, estreito,
serpenteante, a subir e a
descer até chegarmos às
(GC2WX2J – Antigas Termas da Fadagosa). É difícil
imaginá-las aqui se pensarmos nesta estrutura,
enquadrada na localização
atual! Depois de andar-
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mos a inventar por trás do
edifício, acho que gostamos
mesmo de trepar pelas encostas, o Luís lá encontrou a
cache.

38

Partimos para a desgraça do
dia, ao chegar à (GC2ZPJ0 –
Verde, Verde, Verde), cache
terreno 4 o GPS dava 7 metros fora do trilho em direcção ao leito do rio. Lá começa
o artista a sair do caminho, 2
passos e o ramo onde tinha
colocado o pé, estalou com
ruído e partiu-se. Trambolhão pelas pedras abaixo,
canela contra uma pedra e
vários golpes provocados
pelas silvas, parecia que tinha sido crucificado mas,
quem corre por gosto, não
se queixa, aguenta e procu-

ra. O sinal aqui é muito fraco
e cada movimento entre a
vegetação que teimava em
picar acusava logo um desvio de vários metros para o
outro lado. Raios, impossível
perceber onde é o GZ. Pelos
comunicadores, oiço que os
primeiros estão a chegar ao
Alamal aos autocarros. Tenho de recuperar a distância
que é grande e ainda faltam
duas caches, as mazelas nas
pernas vão afetar o andamento, abandono a busca:
fica para outra altura.
Escalo de volta ao trilho, subindo e descendo o caminho
seguimos até ao (GC2W8WA
– Miradouro Penha Encarrão), mais uma vez o GPS dá
fora do trilho, e lá vou eu ar-

mado em cabra montez, isto
deve ser defeito das caches
que visitei anteriormente e
que nunca estão facilmente
acessíveis. Felizmente o Luís
que assistia do trilho, encontra a cache.
Acelerar o passo, (GC2WC4C
– Uma pausa na caminhada),
curiosamente uma cache
com este nome deveria ter
sido bem mais atrás e não
a última. Mas ela lá estava
à sombra debaixo de uma
grande rocha.
Despacha-te Luís que antes
de entrar no autocarro preciso de uma bejeca para desinfetar os estragos! Passos
rápidos e ainda deu para beber uma refrescante cerveja
sentado no areal.

Uma excelente geocaminhada ao longo do dia com um
percurso variado, excelentes
paisagens, castelo, ponte
suspensa, barragem e duas
praias fluviais que convidam
a um mergulho. Embora o
terreno das caches por vezes
seja elevado, tive oportunidade de esclarecer entretanto com um dos Owners e
as caches estão sempre no
percurso. Podia ter evitado o
trambolhão!
Certamente uma das melhores geocaminhadas que já
fiz, parabéns aos owners!

Jorge Tadeu Ramos
- Jorgetadeuramos
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Entrevista de Carreira

Filipe Nobre

O Geocaching é um sonho que dura há 6 anos. Humilde,
tímido, dedicado, um “homem rude do campo”, como ele se
descreve. Este é o Filipe, o novo revisor nacional!
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ACEDE A MAIS CONTEÚDOS INTERACTIVOS!
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Mónica Dias - Filipe, registado no Geocaching.com
deste 2007, pode dizer-se
que a tua mãe e o SUp3rFM
foram os grandes culpados
de te teres tornado geocacher! Conta-nos como e
porquê o Geocaching entrou na tua vida.
Filipe Nobre - Exactamente.
Posso dizer que o Hugo é o
meu “pai” no Geocaching e a
minha Mãe é a minha mãe,
se não contar com a Dakidali que também já passou
por minha mãe em uma ou
outra situação…
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A coisa foi muito simples.
A minha mãe viu a reportagem na SIC em que entraram o SUp3rFM e a família.
Havia um ano que tinha
conhecido o imenso prazer
que retirava de uma boa ca-

minhada. Numas férias que
passei no Gerês fiz o PR da
Fenda da Calcedónia, e ainda hoje se encontra entre
os meus feitos de renome.
Sabendo desse gosto pela
descoberta e pela aventura, e porque já estava a
trabalhar com GPS no meu
ramo profissional (sim, os
tractores usam GPS para
se guiarem e obterem mais
precisão no tratamento das
culturas), a reportagem
chamou a atenção da minha mãe que rapidamente
ma indicou. Como não voltou a repetir-se procurei
no YouTube uns dias depois
e lá estava ela. De repente
abria-se um novo mundo
para mim! Era como se tivesse renascido e no mundo que eu conhecia existia

um novo mundo, quase secreto e ao alcance de poucos… E ainda não acordei
desse sonho, o Geocaching
continua a cativar-me como
no 1º dia.
M.D. - A 20 de Maio
de 2007 nasceu o nick
MightyReek. Três meses
mais tarde (01/08/2007),
criaste uma segunda conta,
com o nome “Team GeoCricket”. O que te levou a
fazer o novo registo e que
aconteceu à primeira conta
que criaste no geocaching.
com?
F.N. - Registei o 1º found
nessa conta inicial. Depois,
a minha namorada na altura
achou que não tinha pensado nela e reclamou que se
fartou. Como na altura não
se podia mudar de nick tive

que criar uma nova conta
para os dois, copiar esse
único Found para a conta
nova e apagar o da conta
inicial.
A minha irmã como não lhe
interessava essas coisas
também acabava por partilhar a equipa.
A 1ª conta ficou esquecida e
adormecida durante vários
anos.
Quando resolvi regressar
ao meu nome original foi
necessário resgatá-lo porque estava nessa 1ª conta.
A Groundspeak tratou de
tudo. Desactivaram a conta, mudaram-lhe o nome
para qualquer coisa como
“MightyReek_disabled” e
mudaram a Team Geo-Cricket para MightyReek.

Agora quando me convidaram para Revisor e era necessária uma conta diferente decidi usar essa 1ª conta
que tive, afinal a antiguidade é um estatuto!
M.D. - “MightReek”, “ Team
Geo-Cricket”. Como surgiram estes estes nicknames?
F.N. - MightyReek surgiu na
secundária e na minha imaginação fértil. Estive quase
a publicar um livro (ainda
andam partes aí pela net
mas só para os intervenientes directos fazem sentido)
e a tradução do nome da
personagem que se baseava em mim era essa:
MightyReek, uma espécie
de deus que tudo fazia e
tudo podia enquanto os outros se esfalfavam a lutar…
Quanto ao Team Geo-Cricket, como já disse estava
sob grande pressão para
arranjar o nome para uma
equipa e então resolvi homenagear um dos meus
animais favoritos: os grilos. Só de pensar no que a
minha bisavó sofreu para
encontrar grilos para eu ter
dentro daquelas casinhas
brancas com as portas vermelhas…

tros de amor de um deles
rapidamente evoluiu para
um conjunto de aventuras
ao melhor estilo do Dragon
Ball, que estava na moda
na altura, com guerreiros,
super-guerreiros e ataques
destruidores!

tiram-se orgulhosos quando
viram que o seu amo falava
com eles. Segurando na mão
um livro intitulado: “ COMO
GOVERNAR O UNIVERSO”, o
Todo-Reka ordenou-lhes que
se levantassem e se sentassem nos seus lugares.”

Algumas passagens são
completamente alucinantes:

“Teresa Guilherme junto ao
ecrã gigante dá inicio a uma
noite fantástica da televisão
pimba e chama o primeiro
concorrente que entrará na
casa: Câncer Genial!

“Uma vez juntos partiram de
imediato para o castelo que
era agora dominado pelo
Alien. Chegados (já sabiam
voar) lá estava o mesmo escudo, intacto e soberano.
Mesquitongoku invocou logo
uma pequena parte do seu
novo e desmesurado poder
e fez Caibe-ken, com o qual
destruiu o escudo.
Nesse preciso instante biliões
de gafanhoto-escorpiões-polvo-aliens saíram de baixo do
escudo e voaram por todo
o lado espalhando o pânico
pelo planeta fora.”
“De repente ouviram um ruído
estranho, voltaram-se e viram
Gordilin a tentar falar ao mesmo tempo que metia na boca
seis sandes. Sentiram uma
força tremenda e ao olharem
para o local que Gordilin apontava viram o Todo-Reka. Ajoelharam-se de imediato e sen-

Perante os aplausos da multidão e com a consciência de
estar a ser observado por
biliões de pessoas por todo
o globo, Câncer Genial está
sobre um grande pressão e
só pensa em sair dali o mais
depressa possível.
Após várias tentativas de Teresa Guilherme em entrevista-lo, a única declaração que
este fez foi chamar “vaca” à
dinâmica apresentadora!
Gerou-se de imediato um
enorme reboliço, sete seguranças fortes como touros,
correram para Câncer Genial
com o intuito de defender a
honra da sua amante dando
uma valente surra no peludo
concorrente.
Na realidade os segurança
não tinham a noção do que

estava ali em causa: Câncer
Genial, híper pressionado pela
presença das câmaras, pelo
directo planetário e ameaçado por sete adversários!
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Resultado: Sete adversários
deitados no chão inconscientes e Câncer Genial a ofender,
táuricamente, Teresa Guilherme pela segunda vez!”
M.D. - Mais tarde regressaste ao nick “MightyReek”.
O que aconteceu para
voltares a utilizar o teu
“nome”?
F.N. - Foi numa fase complicada. Com o agravamento
da doença da minha avó, as
múltiplas viagens a Lisboa
e o seu falecimento resolvi
que precisava mudar alguma coisa e dei inicio a toda
a operação de mudança de
nick.
Expulsei a minha irmã, que
também fazia parte da
Team Geo-Cricket, e mudei
o nome para MightyReek.
Dali para a frente diria respeito apenas a mim.
Além disso, alguns dos
meus amigos com quem fazia caches já quase sabiam
escrever Team Geo-Cricket sem erros e precisava
dar-lhes um novo desafio...
Hehehe

E assim foi, até tinha um
símbolo com um grilo e
tudo, mas entretanto desapareceu juntamente com
um disco rígido que encomendou a alma ao criador...
M.D. - Fala-nos um pouco
sobre o conteúdo desse livro.
F.N. - Era um conjunto de
histórias que escrevi. Os
personagens eram os meus
colegas de turma e o que
começou com desencon-

47

GEO
MAG.
JUNHO 2013 - EDIÇÃO 3

M.D. - E a tua irmã?
F.N. - Para a minha irmã
criei uma nova conta para
ela, apaguei da minha o único Found que era exclusivo
dela, de uma Earthcache na
Madeira, e registei todos os
Founds que ela tinha feito
na sua nova conta. Uma coisa que sempre fiz questão
desde o início foi o de assinar no log online o nome de
cada pessoa da “Team” que
tinha estado presente. Foi
fácil saber quais eram também dela e não eram.
Na altura ela pouco ligou,
mas algum tempo depois
o bichinho de Geocaching
agarrou-a e agora já é uma
geocacher autónoma. Deviam ver a lata com que retirou e devolveu o logbook
da Fernando Pessoa... Tínhamos que esperar na fila
a nossa vez da foto da praxe e foi maravilhoso ver o
sorriso na cara dela no momento em que sentiu a cache na mão depois de muito
apalpar… É o meu orgulho!
M.D. - Olhando para os
teus registos, não há duvida que és um geocacher
de referência! O teu primeiro log na cache “Mirar
o Sado” (que se pode ler
aqui - http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=074ccaab-bfea4f55-9adf-86fcf25390e8),
para além de ser muito
completo e escrito em inglês foi acompanhado por
2 fotografias! Numa delas
pode ver-se que até CITO
praticaste! Como é possível ter tanto conhecimento numa actividade que se
está a começar?
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F.N. - É verdade. Conheci o
Geocaching cerca de 3 me-

a Palmela tínhamos que
passar pelo quintal de uma
velha quinta, pelo meio dos
galinheiros e eu torci o nariz
e abortei a ida por ali.
Pelo castelo não dava, era
muito ingreme.

ses antes de ter encontrado a 1ª cache. Como não
tinha GPS entretinha-me a
ler aquilo que encontrava.
Desde as Guidelines, passando pelas wikis que encontrava por todo o lado,
como a Geocaching University (http://geocacher-u.
com/) por exemplo. Todas
foram uma grande fonte de
informação durante esse
período de “formação”. Não
há muita gente com uma
oportunidade destas, hoje
em dia quase ninguém…
M.D. - O teu primeiro GPS
foi um enorme investimento. Garmin eTrex Vista
Cx foi o teu companheiro
de Geocaching por muitos
anos. Como decidiste que
GPS comprar?
F.N. - Sim, o meu velhinho
Vista Cx foi um investimento muito grande: 322€
novo, nunca mais me esqueci do número… Foi a
minha máquina durante 4
anos. Durante os meus 3
meses de formação, claro que uma das pesquisas
que fiz foi sobre um modelo de GPS. Encontrei um
site que descrevia todas as
características que um GPS
podia ter e como poderiam

ser usadas no Geocaching.
Seleccionei as que me interessavam e depois escolhi
o modelo. Na altura tinha
acabado de sair os HCx com
receptores de alta sensibilidade mas custavam cerca
de 450€, por isso fiquei-me
pelo modelo anterior.
Em 2011 a Silvana e a minha irmã fizeram-me uma
surpresa em plena troca
de monos no GeoMagusto
Edição Embruxada.
Era o meu dia de aniversário e fiquei para último nas
trocas de monos. Até já
estava todo contente porque não me tinha calhado
nenhum… afinal calhou-me
um Garmin Oregon 450!
Quase me vieram as lágrimas aos olhos...
M.D. - A tua primeira cache foi encontrada a
28/07/2007. Cumpriu as
espectativas criadas ao
longe de 3 meses de estudos e pesquisas? Como
recordas essa experiência?
F.N. - Foi uma aventura muito dura. Estava de calções e
sandálias e a namorada da
altura com a mesma vestimenta. Não sabíamos por
onde atacar a cache. Junto

Assim fomos por baixo, afinal eram só 400 metros…
Moitas, carrascos e tudo e
mais alguma coisa. Os arranhões foram por todas
as pernas e os pés cheios
de bolhas no final. Aprendemos umas valiosas lições
naquela 1ª experiência e
uma delas foi a procurar um
trilho.
Mas a sensação de encontrar a cache foi qualquer
coisa do outro mundo! Eu
até sabia a hint de cor mas
não me passava pela cabeça usa-la. Quando me lembrei, foi como se uma luz se
tivesse acendido e quando
trepei a oliveira e espreitei para o buraco TCHARAMMM!!! Foi mágico!
M.D. - És um geocacher
ponderado, prevenido e
dizes-te calculista. Com essas características todas,
o que levas na mochila de
geocaching?
F.N. - Ai a mochila… Ou melhor, as mochilas! Tenho que
fazer duas viagens ao carro
para carregar tudo. Gosto
de levar mais do que aquilo
que preciso, depois na hora
de sair avalio o terreno e as
condições atmosféricas e
decido o que vai comigo.
Uma mochila com o material para esconder caches.
Contém de tudo, desde
containers normais a esquisitos, logbooks Rite-in-the-rain, logbooks de
emergência, blocos de no-
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tas devidamente cortados,
fita-cola de pano, fita-cola
normal, fita isoladora, tesouras, x-actos, arames,
alicates, abraçadeiras de
plástico, imanes, sacos de
plástico, elásticos e mais
um monte de coisas que
nem me lembro.

uns sumos para o almoço
quando é caso disso.

Uma mochila com o equipamento da chuva e frio: Dois
casacos impermeáveis, um
par de calças impermeáveis, um poncho impermeável e umas polainas. Dois
gorros, um cachecol, um
par de luvas polar, um par
de luvas polar com reforço,
um par de luvas “tipo-chefe”
e um par de luvas de borracha. As botas de borracha
vão dentro de um saco do
lixo, para garantir que depois tenho um para as colocar dentro quando ficam
cheias de lama.

Depois incluo uma pequena
bolsa de manutenções que
contém alguns logbooks de
emergência, uns blocos de
notas cortados em 3, um
x-acto improvisado para
caber la dentro, uns lápis do
IKEA cortados ao meio, uma
tesoura, um rolo de fita isoladora e dois ou três sacos
zip-loc.

Depois tenho a mochila de
ataque, uma Queshua de 25
litros.
Antes de outra coisa qualquer vai o Camelbak com 2
litros de água. Eu bebo muita água e foi uma das lições
que aprendi naquela 1ª cache: levar sempre água.
E comida. Umas barritas
de cereais servem sempre
para enganar a fome, junto
alguma fruta e umas sandes, mais uns chocolates e

Além disso tenho sempre
um espelho e um apito na
mochila, bem como um rolo
de papel higiénico fechado
dentro de um zip-loc e um
par de meias também fechadas hermeticamente.

Material de escrita. Tenho
uma caneta de tinta permanente que escreve em papel
húmido e que uso preferencialmente. Também gosto
de ter uma esferográfica de
cor diferente e um lápis que
desenrasca sempre e é a
única coisa que escreve nos
“Rite-in-the-rain”.
Uma pinça grande e comprida dos meus tempos do
modelismo, e um isqueiro.
Uma bateria extra de 5000
mAh para carregar o iPhone e pilhas extra Eneloop
para o GPS, bem como uma
bateria extra para a máquina fotográfica. Além disso
ainda enfio os cabos USB/

mini-USB, o cabo do iPhone
e a ligação ao isqueiro do
carro.
E no fim-de-semana passado comprei mais uma pequena mochila de 10 litros
para aquelas saídas curtas
em que a de 25 Lts se torna
grande demais.
Além do Oregon 450, da
máquina fotográfica e dos
óculos de sol, levo também
o meu chapéu!
M.D. - Dizes que eventos
não são “a tua praia”! Preferes estar com amigos
que com desconhecidos
no meio da confusão. No
entanto, foram os eventos
os grandes responsáveis
por algumas amizades que
criaste para a vida e que
ainda hoje manténs fortes
e saudáveis! Fala-nos um
pouco disto.
F.N. - De facto! Os eventos não me dizem muito,
apesar de acabar por me
divertir sempre e conhecer
pessoas fantásticas. O 1º
evento em que participei foi
um jantar em Serpa, numa
noite fria em Fevereiro de
2008: http://coord.info/GC18FMW .
Nem o Attended fiz, nessa
altura achava que os eventos não deviam contar para
os Founds.

Já conhecia o António e a
Cecília pessoalmente e conheci mais um monte de
geocachers com quem me
viria a cruzar mais tarde.
Depois, em Setembro do
mesmo ano fui ao meu 1º
evento grande e sem conhecer quem quer que fosse: a GeoChurrascada 2008
(http://coord.info/GC1DYXC
). Não conhecia ninguém e
as primeiras pessoas que
me “acolheram” foram o
MTrevas e o vsergio. Basicamente eram os que estavam ali por perto e meteram conversa comigo.
Depois localizei o Bolacha!
Há muito tempo que eramos camaradas de “armas
e alarvidades” no fórum
do Geocaching@pt (http://
geocaching-pt.net/)
mas
ainda não nos conhecíamos
pessoalmente. Hoje em dia
é um dos grandes amigos
que tenho no Geocaching e
tenho a certeza que se um
dia um de nós sair do Geocaching continuamos amigos tal e qual, mas eventos
sem conhecer viv’alma jurei
para nunca mais. De qualquer modo acho que não
será fácil, no ano seguinte
não consegui dar à conta
com tanta gente que me
chamava e queria falar comigo…
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Outro evento de boa memória foi o 1º Mata-Bicho
(http://coord.info/GC1GFN9)
da Dakidali. A Teresa organizou uma ida às caches de 24
horas. Foi um dos melhores
eventos-aventura em que
já participei e a Teresa é outra das grandes amigas que
tenho no mundo do Geocaching. Despreocupada, divertida e sempre disposta a
tudo, é uma companheira de
aventuras como não é fácil
encontrar.
E não posso deixar de referir os GeoMagustos (http://
coord.info/GC3RMRK).
Eventos nocturnos nos confins do Norte do país em
Novembro e que me deixam
sempre maravilhado com o
misticismo que os rodeia.
Um verdadeiro marco do
Geocaching em Portugal,
organizado pela Silvana,
que está incluída no lote
dos meus grandes amigos
do Geocaching, e que conta
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sempre com a ajuda de valorosos geocachers como os
OverdoseNesquik e o Sagitário, entre outros, na organização.
Hoje em dia só vou a um
Evento se me combinar com
um grupo de amigos previamente ou se for uma coisa
que me interesse muito. Não
consigo fazer qualquer coisa
do género: olha um Evento,
vou lá ver o que se passa.
M.D. - As amizades que
criaste levaram-te além horizontes. Marrocos, Turquia,
Irlanda, Escócia, foram alguns dos locais que visitaste na excelente companhia
de um grupo de geocachers
e amigos. Como surgiram
estas aventuras?
F.N. - O CITO (http://coord.
info/GC1N9D4) que a Silvana organizou em Abril de
2009 foi a desculpa perfeita para regressar ao Gerês,
que tinha conhecido 2 anos

antes. Foi onde conheci pessoalmente a Silvana e algum tempo depois recebi o
convite para a expedição a
Marrocos. No ano seguinte
seria a vez da Turquia e em
2011 fomos à Irlanda e à
Escócia. Apesar de haverem
algumas entradas e saídas
do grupo, são experiências
que nos marcam para a vida
e as pessoas com as quais
partilhamos aquelas duas
semanas ficam para sempre ligadas a nós. Hoje em
dia nomes como Silvana, Almeidara, Nandini, Fernando
Rei, a família Cadete, família MONHO, Oliveira, Bringer, MitoriGeikos e a família
OverdoseNesquik são, além
de camaradas de aventuras,
amigos pessoais.
M.D. - Imagino que destas
viagens fiquem muitas memórias. O que recordas com
mais saudade? E o que não
repetias?

F.N. - Recordo tudo com
saudade. As aventuras, as
discussões, ao fim de algum
tempo só queremos é voltar
a repetir, independentemente do que possa ter corrido
pior. O que não repetia? Repetia tudo. Talvez incluísse
menos caches nos planos de
viagem...
Não houve viagem nenhuma onde não tivesse que
por em prática a minha profissão. Em Marrocos a Scénic do Cadete arranjou um
depósito de pedras que teimavam em ficar entaladas
entre os discos de travão
e os resguardos. A entrada
em Marraquesh com aqueles guinchos estridentes foi
qualquer coisa digna de ser
vista, para não falar numa
aventura “arenosa” que o
Daewoo do Almeidara teve
no deserto...
Na Turquia rebentámos (o
Almeidara sob as minhas
orientações) com um cabo

Nas Wherigo é bastante simples mostrar que “ali está um
vilão com o qual vais ter que lutar”, basta por lá um tipo com
cara de mau e dar ao jogador a opção de Atacar...
da alavanca das mudanças
da VW Caravelle e ficou sem
ponto-morto. A 1ª era ali
mais ou menos entre a marcha-atrás e a 3ª. Quem não
estava habituado arrancava
para trás em vez de ir para
a frente e a 5ª era qualquer
coisa irreal, mas no meio
disso o mais memorável
foi eu e o Almeidara irmos
a uma oficina de motos em
plena Turquia rural comprar
abraçadeiras de plástico a
dois turcos que não sabiam
falar inglês. Em 3 gestos fiquei com um saco de abraçadeiras na mão sob o olhar
estupefacto do Raúl!
Na Irlanda não foi tão grave, no i20 dos MitoriGeikos
partiu-se uma abraçadeira
do radiador e começou a
aquecer. Por sorte parámos
a uns 100 metros de uma
oficina. Lá fui falar com o
meu colega de profissão e
em menos de nada tínhamos o carro a andar em condições. Aí acertei no montante que o sr. nos ia cobrar:
20€, por uma abraçadeira e
5 litros de anticongelante.
Logo fui acusado de fazer
parte de uma conspiração
dos mecânicos para cobrar
€€ a mais aos clientes.
M.D. - Fazes parte da equipa de tradução do geocaching.com, da secção de
marketing da Groundspeak,
contribuis para a tradução das aplicações movéis
iPhone, Android e Windows
Mobile 7… Onde adquiriste
os conhecimentos de inglês
que tens actualmente?

F.N. - Apenas na escola.
Tive Inglês durante 8 anos,
mas sempre li muita coisa
em Inglês, tanto no trabalho
como nos meus passatempos. Pessoalmente, acho
que a melhor maneira de
praticarmos o nosso Inglês
é fazermos parte de uma
comunidade internacional
que comunica em Inglês, e
foi o meu caso.
M.D. - Até Agosto de 2012
todos os teus logs foram
em Inglês. Porque começaste a escreve-los em
Português a partir dessa
data?
F.N. - Ainda que consiga
comunicar perfeitamente
à vontade em Inglês, em
Português consigo ser mais
comunicativo e consigo
usar uma linguagem menos
formal, mais sarcástica. De
certo modo consigo expressar exactamente aquilo que
quero, por isso abandonei
o Inglês nos logs e passei a usar o Português. No
estrangeiro sempre usei e
usarei o Inglês.
M.D. - Formaste-te em
Electrónica e Instrumentação Industrial, onde concluíste o 12º ano. Aos 18
anos sentiste necessidade
de “fugir” do teu ninho e
tentar a tua sorte em Setúbal. Conta-nos como foi
essa experiência.
F.N. - Foi uma alucinante
experiência de 4 meses,
vivi em 3 casas diferentes,
sempre com amigos que
partilharam a aventura. Foi

uma boa experiência pela
qual que toda a gente devia
passar. Ensinou-me que temos que confiar nos amigos
e que ao mesmo tempo temos que estar preparados
para enfrentar as coisas sozinhos. A experiência acabou no dia que fiz o exame
de Código e fui dispensado
da empresa. Depois foi só
uma questão de acabar de
tirar a carta de condução e
finalmente começar na profissão que sempre quis...
M.D. - Mecânico de máquinas agrícolas, tal como o
pai! O contacto com a natureza, com o meio rural e
o gosto pela mecânica fazem-te sentir que essa é a
tua verdadeira vocação?
F.N. - Completamente!
Cresci junto a uma caixa de
ferramentas e adoro aquilo
que faço.
Ter um motor desarmado
em cima de uma bancada e
saber onde cada peça pertence e ter a certeza que
no fim as coisas ficam a
funcionar é uma sensação
muito boa.
Acabar de armar um motor
e ouvi-lo trabalhar perfeitamente depois de ter estado
desmontado peça por peça
é uma sensação indescritível!
Talvez devido ao permanente contacto com a natureza que a profissão me
proporciona me leve a procurar no geocaching mais
o sentido de aventura que
outra coisa.
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M.D. - Foi na formação profissional que tiraste que
te apaixonaste completamente por programação
de autómatos. Essa paixão
transferida para o Geocaching leva-te ao gosto especial pelas Whereigo, que
permitem explorar e aprofundar precisamente esse
campo. O que mais te fascina numa WIG?
F.N. - Uma Wherigo proporciona uma liberdade que
nenhum outro tipo de cache
proporciona. Numa Multi
(ou Letter) fartamos-nos
de dar voltas à cabeça sobre como vamos transmitir
uma ideia ou uma sensação
ao jogador, nas Wherigo é
bastante simples mostrar
que “ali está um vilão com o
qual vais ter que lutar”, basta
por lá um tipo com cara de
mau e dar ao jogador a opção de Atacar... Nos outros
tipos de cache esse tipo de
coisas é bastante complicado de conseguir.
Basta ter uma boa história
e temos de certeza uma cache fantástica!
M.D. - Porto’s Templar Secret é a menina dos teus
olhos. O que esta WIG tem,
que consideres tão especial
e diferente das outras?
F.N. - É perfeita! A Silvana levou-me a conhecer a
baixa do Porto e ao estar
naquele espaço senti uma
inspiração brutal. Tinha que
criar ali uma aventura épica!
O que é que um aventureiro pode desejar mais que
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numa aventura medievalmoderna(a história é passada em 1755), andar de
espada em punho, enfrentar malfeitores, ter que se
disfarçar para escapar à Inquisição e no final descobrir
o tesouro dos templários? E
isto ao longo de 6km! São 4
horas de adrenalina, confrontos, fugas, disfarces e
descoberta de pequenos
detalhes que fazem toda a
diferença, além de perceber
alguns acontecimentos da
História de Portugal. Está
pensada uma sequela para
Lisboa, mas uma Wherigo
destas dimensões demora
muito tempo a preparar...
M.D. - No geocaching preferes uma boa Wherigo,
numa Letter ou mesmo
numa Multi que te levem
para outro mundo e que me
proporcionem uma boa experiencia. Dás valor a uma
boa cache que te conte
uma história e te dê largas
à imaginação.
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Das mais de 1400 caches
que encontraste, quais as
que ficaram na tua memória? E porque?

F.N. - Tantas... O Convento
de Monfurado (http://coord.
info/GC1BET0) foi uma experiência única, andar por
aqueles corredores assombrados à procura do acesso
à Torre com dois miúdos
assustados atrás de mim
foi qualquer coisa de brutal.
A Alien Invasion (http://
coord.info/GC16ZN1)
foi
outra. Eramos um grupo
ennnooorme,
organizamos-nos em 4 vagas de
assalto, pelo caminho preparámos uma emboscada
a um dos outros grupos. Foi
uma noite memorável.
A Belém Time Portal (http://
coord.info/GC1A63C) foi a
1ª Wherigo que joguei e por
isso tornou-se muito especial para mim. A aventura
está muito bem pensada e
foi a causadora da paixão
que tenho por esse tipo de
caches.
Em Edimburgo fizemos
uma Wherigo que não conseguimos acabar porque o
Oregon ia-se sempre abaixo mas foi muito engraçado
andar a fugir como doido
com o Nandini e o Fernan-

do Rei, perseguidos por um
pterodáctilo ao qual tinhamos estado a tentar roubar
um ovo...
M.D. - Membro no Geopt
registado desde o primeiro
dia, vestes a camisola com
enorme orgulho. És uma
mais-valia para a equipa! O
que te levou a pertencer à
família Geopt?
F.N. - Culpa do Bolacha.
Ele é que foi o meu padrinho no GeoPT. Se querem
culpar alguém, culpem-no
a ele! Actualmente penso
que o GeoPT é como uma
locomotiva muito forte que
puxa o geocaching em Portugal para a frente. Estão
sempre a sair novidades, o
pessoal está sempre disposto a ajudar e tornou-se
num centro aglomerador de
funcionalidades e, porque
não dizê-lo, de conhecimento.
M.D. - Como aconteceu
a entrada para a equipa
Geopt e o que te motiva a
cada dia para continuar a
contribuir com o melhor
para esta comunidade?

F.N. - Mais uma loucura
do Bolacha... Achou que eu
poderia ser uma mais valia
para ajudar o pessoal. Nem
sequer me convidou, disse:
Vais fazer parte do staff e
acabou a conversa.
Eu fiquei de mãos atadas
e embarquei de cabeça na
aventura.
A equipa é muito dinâmica, estão sempre a surgir
ideias, há sempre qualquer
coisa para fazer e um novo
desafio para superar. Se um
dia sair desta equipa ficará
um grande vazio dentro de
mim.
M.D. - Recentemente fomos brindados com uma
excelente notícia: Temos
um novo revisor nacional!
O MightyRev! Quando foste
contactado pela Groundspeak para fazer parte da
equipa de revisão de geocaches em Portugal estavas à espera desse convite?
Como recebeste a notícia?
F.N. - À espera não posso
dizer que estivesse. Tinha
consciência que poderia

acontecer mas não estava
à espera assim de repente.

ajudar, assim haja vontade
para serem ajudados.

Ao início fiquei muito
apreensivo, não sabia o que
me esperava, mas foi coisa que durou pouco tempo
(alguns segundos). Rapidamente me asseguraram
que as coisas não eram
como as pintavam e fiquei
mais confiante. Claro que
o “Sim” foi imediato, ainda
antes de acabarem de explicar porque devia aceitar...

M.D. - O que esperas trazer
de novo para o processo de
revisão em Portugal?

M.D. - Neste momento,
como revisor, a visão do
Geocaching em Portugal
altera-se?

Numa cache não-conforme
demoro 5 ou 10 minutos a
conferir tudo uma 2ª vez,
depois a explicar ao owner o
que está mal e porque está
mal.

F.N. - Altera-se um pouco
porque temos uma vista
um pouco mais abrangente do mundo de caches que
aparecem e a rapidez com
que aparecem. Passam-nos
muitas coisas pelas mãos,
ideias elaboradas outras
menos conseguidas, mas
apenas nos cabe verificar
se cumprem as Guidelines,
nada mais. Antes de estar
nestas funções se calhar
lia 2 ou 3 páginas de caches por semana. Agora leio
umas 10 por dia, e o número terá tendência a acelerar
já que os automatismos
vão começando a ficar mais
oleados.

F.N. - O processo de revisão
por vezes é mal visto, mas
as pessoas precisam compreender que nos dá mais
trabalho recusar uma cache
que não cumpre as guidelines do publicar uma em que
está tudo em ordem.

Enquanto que numa cache onde está tudo bem, o
owner deu-se ao trabalho
de prever algumas dúvidas
que pudesses surgir no processo de revisão e esclareceu logo tudo numa Reviewer Note, colocou fotos de
como está escondida, explicou como funciona o puzzle
ou cada ponto da multi-cache, aí demoro talvez 1 minuto a ver tudo e publicá-la.
Quando dizemos “Trabalhem com o Revisor”, “Esclareçam qualquer ponto que

possa ser duvidoso” e “Leiam
as Guidelines” não é porque
somos chatos, é para evitar
que hajam percas de tempo
na revisão das caches.
Não é por um container ter
apenas 3 grãos de areia em
cima e não 5 que o solo foi
menos “violado” de modo
irregular aos olhos das Guidelines e discutir isso é simplesmente perder tempo.
Talvez seja por isso que por
vezes os revisores respondem de modo um bocado
mais áspero: porque estão
a perder tempo e a repetirse pela 30494394ª vez e
as pessoas tentam sempre
arranjar uma pontinha por
onde pegar para justificar
uma violação das regras.
E depois a discussão ainda
continua porque as Guidelines são linhas orientadoras
e não são leis e os revisores
têm um plano maquiavélico
não sei para quê...
São regras e são para cumprir por todos. É fácil.
M.D. - Se pudesses e te
dessem total liberdade
para tal, o que gostarias de
mudar no geocaching em
Portugal? E o que gostarias
que nunca mudasse?

F.N. - Seria uma grande
responsabilidade mudar alguma coisa no geocaching
em Portugal. Acho que não
me atrevia. Se um dia as
pessoas se soubessem respeitar a si mesmas e aos
outros, isso acabaria com
a maioria dos problemas
que surgem com ninharias
e eu dava-me por muito
satisfeito. Do mesmo modo
que melhoraria o respeito
de uns pelos outros, nunca
mudaria aqueles que dão o
que sabem e podem para
ajudar os outros.
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M.D. - O Geocaching faz
parte integrante da tua
vida. Não existe Filipe sem
MightyReek?
F.N. - Não. É impossível separá-los. O meu sentido de
aventura e de procura pelo
desconhecido está há muito tempo cá dentro, o geocaching apenas se tornou
um modo de alcançar essa
emoção que eu antes não
sabia como conseguir...

Mónica Dias
- K!mPossible

M.D. - Como está a ser a
experiência nesse novo
cargo?
F.N. - Estou a gostar bastante. A equipa apoia-se
bastante e levamos as coisas para a frente sem grandes problemas. Gosto do
que estou a fazer e da equipa com que estou a trabalhar. É muito recompensador poder ajudar quem tem
dúvidas e percebe que fazemos o nosso melhor para
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Guia Turístico

Castelo de S. Jorge, Lisb

“Mas que grande vista sobre

de lisboa localizadas numa

about leaving your comfort

escrever um texto com pés

Alusbona!”

das mais visitadas zonas

zone”, podia ter sido o título

e cabeça nesse âmbito? E

da Capital. O Castelo de São

do email que recebi. Mas o

aqui estamos...

Jorge e sua envolvência!

que é que percebo de Patri-

A sua História...

Provavelmente

os

Geo-

cachers mais avisados e
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mónio em geral e do Caste-

atentos, entre os quais se

Mas já lá vamos... Come-

encontrarão muitos dos

ço por dizer que foi com

que lêem esta Magazine, já

enorme agrado que recebi

“Não seja por isso”, pensei

sabem do que se vai falar

e aceitei o convite para re-

eu, desde que descobri o

neste artigo, não fosse o ti-

digir um novo artigo para

Geocaching desejava revi-

tulo composto pela junção

a GeoMagazine, desta vez

sitar o Castelo, e que me-

Maria Maior, anterior fre-

e tradução, mais ou menos

focado num novo tema a

lhor maneira de saber ao

guesia do Castelo e o seu

liberal, do nome de duas

introduzir na mesma, o

que vou do que me docu-

nome deriva da devoção a

emblemáticas Geocaches

do “Património”. ...”let’s talk

mentar o suficiente para

São Jorge, santo padroeiro

lo de Lisboa em particular?!

O Castelo de São Jorge foi
construído numa das mais
altas colinas de Lisboa (111
metros acima do nível do
mar) na freguesia de Santa

sobre a cidade e o Rio Tejo.
Sempre no centro “político”
da região, a Colina de São

boa

Jorge teve direito a ocupação romana (século II
antes de Cristo), visigoda

um fosso e barbacã (muro
colocado à frente das muralhas com o propósito de
defender o fosso).
A Cidadela corresponde à

últimos erguido a fortifica-

primeira cintura interior de

ção original para proteger a

muralhas. Foi a alcáçova

Alcáçova (centro do poder

muçulmana e mais tarde o

político e militar da cidade)

paço real, local onde residi-

e que foi conquistada por

ram os reis (de D. Dinis até

D. Afonso Henriques em

D. Manuel I).
A Norte, encontra-se a cé-

Quando em 1255 Lisboa

lebre porta de Martim Mo-

foi elevada à condição de

niz, o cavaleiro cristão de

Capital do reino o castelo

que se diz ter aí sacrificado

assumiu elevada impor-

a própria vida, durante a

tância como Paço Real,

conquista aos mouros. Se-

precisamente pela locali-

gundo essa lenda, colocou

zação e apenas em 1503

o corpo nesta porta impe-

começou a perder a seu

dindo o seu fecho e permi-

protagonismo, quando os

tindo deste modo a entrada

reis se mudaram para o

e vitória dos seus compa-

Paço da Ribeira (hoje Praça

nheiros de armas.

do Comércio). Antes disso,
em 1498, recebeu Vasco
da Gama, que retornava da
expedição que descobriu o
caminho marítimo para a
Índia.
... e a sua Arquitetura.
das torres.

castelejo é defendido por

e muçulmana, tendo estes

1147.

dos cavaleiros e das cruza-

Dos lados Sul e Leste, o

O Turismo...
É um dos Ex-libris de Lisboa,
se não mesmo “O” Ex-libris,
sendo dos locais mais visitados da Capital. Estima-se
que este Monumento Nacional (desde 1910) receba

O Castelo está dividido por

cerca de um milhão de vi-

Ao contrário do que se

duas zonas distintas: é

sitas anuais, estando aber-

Ao longo do tempo o caste-

possa pensar, o aspecto

composto pelo Castelejo e

to praticamente todos os

lo foi sendo remodelado (na

medieval do conjunto de-

pela Cidadela.

dias, das 9h00 às 18h00 no

primeira metade do século

ve-se a esta campanha de

das.

XX estava em avançado estado de ruína) sendo que

reconstrução e não à sua
preservação desde a Idade

no e até às 21h00 no verão.
Em qualquer altura do ano

ameadas de dez metros de

se podem encontrar deze-

Erguendo-se em posição

altura e dez torres, incluin-

nas de turistas e curiosos

dominante na mais alta

do a Torre de Ulisses, de

deambulando pelas suas

Média.

século passado foram levadas a cabo enormes obras
de

levan-

apresentando uma planta

período considerado Inver-

quadrada, com muralhas

nas décadas de 30 e 40 do

reconstrução,

O primeiro é a parte interior
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colina do centro histórico,

onde se pode observar Lis-

imediações, ricas em pon-

tando-se grande parte dos

proporciona aos visitantes

boa através de um periscó-

tos de interesse e merece-

muros e subindo-se muitas

uma das mais belas vistas

pio (tipo câmara escura).

doras de olhares atentos
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aos pormenores.
Um grupo particular de “turistas e curiosos” com um
propósito especial procura
ainda outras coisas pelas
ruelas e ameias do Castelo... ora aí está, o mote para
os Geocachers e seus Tesouros!
...e o Geocaching.
Duas caches orientam o caminho para o topo da Colina de São Jorge e permitem
conjugar o prazer de visitar
um imponente monumento, registando simultaneamente o almejado found (ou
DNF, que também faz parte
do hobbie), e aprender um
pouco mais da história da
zona.
Com cerca de 1300 founds
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e mais de 120 “Favoritos”

presente do Castelo de São

antes da chegada dos res-

atribuídos, a “A great view of

Jorge, expoente máximo do

tantes visitantes e gozar

Lisbon [Lisboa]”, e, com cerca

Património Lisboeta!

de um fenómeno bastante

de 1100 founds e cerca de
10 “Favoritos” atribuídos,
a “Castelo [Alusbona]” são
referências da Cidade para
os Geocachers que procuram uma boa aventura pela
baixa lisboeta. Se adicionarmos os factos de que uma
das caches é a segunda
mais antiga da dúzia de Virtuais que resistem no País
(data de 2002) e que a outra
é de uma das referencias
maiores em termos de Geocaching Histórico, principal-

Quem, tendo mais do que
um dia para visitar a Cidade, decidir visitar o Castelo,
deve deixar esse passeio
para a última manhã. Pode
desta forma aproveitar ao
máximo as vistas proporcionadas para aliar a essa
visita a identificação dos locais por onde tenha andado
e ter uma noção bastante
engraçada e interessante
do Centro Histórico de Lisboa.

mente no que diz respeito a

Entrando pela manhã, de

Lisboa, o “almeidara”, temos

preferência logo pela hora

todos os condimentos para

de abertura, temos a opor-

umas horas bem passadas

tunidade de gozar do es-

a viver e reviver o passado e

paço praticamente a solo

curioso, assim que acedemos ao primeiro patamar,
junto da estátua de Dom
Afonso Henriques, o ruído
da cidade desaparece quase
por completo e somos brindados com o canto de diversas aves, normalmente
associadas ao campo.
Duas a três horas são suficientes para uma boa visita
e deixam ainda tempo para
um passeio até aos outros
Miradouros perto, o das
Portas do Sol, o da Graça e
o da Sra. Do Monte.

Rui Duarte
- RuiJSDuarte
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Guia GPS

Novos Garmin Oregon

Com o surgimento do novo

Embora partilhem o nome

de voz durante a navega-

teria recarregável (incluída

Garmin Oregon impunha-

com os 450/550, os novos

ção.

no 650 e à venda como

se uma comparação entre

600/650 estão muito pró-

os

ximos dos modelos Mon-

O interface de navegação

“pesos-pesados”

da

substituição) como pilhas
AA (2 nos Oregon, 3 nos

marca.

tana, a par dos quais par-

Os novos Oregon surgem

tilham um ecrã que pode

exemplo), apresentam uma

ser usado na vertical ou na

vista igual ao dos GPS Gar-

Curiosamente, é possível

modelo base 600/t e o mo-

horizontal para navegação

min Nuvi, bastante intui-

carregar as pilhas via cabo

delo com câmara fotográfi-

em estrada. Apesar dessa

tivos e conhecidos de que

USB no aparelho, sem ne-

ca 650/t, qualquer um com

semelhança, ao contrário

usa este tipo de GPS para o

cessidade de as remover.

a habitual opção “t” ou seja,

dos Montana que com um

automóvel.

pré-carregados de fábrica

extra têm essa capacidade,

Do mesmo modo também

foi melhorado, tendo ago-

com mapas topográficos.

não permitem instruções

podem usar tanto uma ba-

ra mais campos de dados

nas versões habituais: o
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por estrada, com os mapas

extra para o 600 ou como

City Navigator Europe (por

Montana).

O computador de viagem

6xx

Uma novidade dos novos

2000 geocaches. Os Ore-

Oregon é a possibilidade de

gon x50 de 5000 e os Mon-

programar atalhos permi-

tana umas fantásticas 12

tindo assim aceder fácil e

000. Estes novos Oregon

rapidamente a muitas das

6xx podem comportar… 4

funções do GPSr. Além dis-

000 000! Sim, 4 Milhões!

so, tem também um “botão

De notar que ainda “ontem”

de utilizador” no qual se po-

ultrapassámos a barreira

dem definir 3 atalhos para

dos 2 Milhões de geocache

qualquer função do apa-

activas…

relho (1 toque, 2 toques,
pressionar).

foi completamente remodelado, podendo agora es-

permitir a ligação aos Chirp

colher-se entre o sistema

e foi adicionado Bluetooth

Opencaching.com e Geo-

para partilhas mais pesa-

caching.com e é composto

das e rápidas, desde pon-

por 3 menus:

tos de passagem, rotas e

•• Geocache activa, onde

geocache com outros Garcompatíveis.

Agora

tem também a opção de
sincronizar com a Garmin
cloud e aceder a mapas,
imagens, rotas, geocache,
pontos de destino. Utilizadores de iOS podem também usar o Base Camp Mobile para editar e transferir
dados entre o seu Oregon
6xx, o seu iPhone/iPad e a
Garmin cloud.
A gravação de trajectos
disponíveis e a aplicação de
mapas permite ligar e desligar mapas personalizados
facilmente.
A bussola continua a ser
electrónica de 3 eixos (com
um acelerómetro que compensa a posição do aparelho).

na.

também foi completamen-

O ecrã foi melhorado e

tracks gravadas é agora

comporta-se

agora

de

modo mais preciso, como
o de um smarthphone, do
que os utilizados nos Oregon anteriores. A sua visibilidade também foi bastante melhorada sob acção

O Interface de Geocaching

A ligação ANT+ continua a

min
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te remodelada e aceder às
mais simples e intuitivo.
Resta falar da utilização
que nos interessa: Geocaching.
Nem sei como descrever
isto de outro modo: 4 Mi-

tem desde a descrição
da cache, aos pontos
intermédios, fotos,
registos, detalhes do
chirp e campos para o
nosso registo.

•• Lista de geocaches,
onde é apresentada
uma lista de caches
baseada na nossa
localização e nos filtros
activos. A ordenação
pode ser alternada
neste mesmo ecrã
para ordem alfabética
também.

•• Filtros de geocaches,
onde podemos definir
e memorizar rapidamente um filtro para
apresentar as caches
na Lista de geocaches e
no mapa.

A câmara fotográfica au-

directa da luz do sol e é

lhões de caches!

mentou para 8Mp em de-

agora provavelmente um

Tanto os Colorado como os

dade deste GPS é bastante

trimento dos 3,2Mp dos

dos melhores ecrãs da Gar-

Dakota e os Oregon x00 ti-

intuitiva e rápida, mesmo

550 e da 5Mp dos Monta-

min para modelos outdoor.

nham uma capacidade de

com todas as 20.000 ca-

De referir que a navegabili-
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sendo muito mais fácil pla-

tra que encontramos é o

Um GPS muito interessante,

das. Através do GCTOOLS

near as vossas cachadas.

ecrã que aparenta ser mais

com muitas funcionalidades

do Geopt, podemos efetuar

O GPS tem uma precisão e

frágil, uma vez que esta

e que merece ser explorado

velocidade de atualização

mais desprotegido do que

na sua plenitude.

as caches de Portugal (dis-

da distância ao ponto final

o do seu antecessor Oregon

ponível para todos os mem-

praticamente imediata, po-

450, tornando-se mais sus-

bros premium do geocaching.

dendo selecionar o modo

ceptível de ser riscado ou

com), e colocar diretamente

que se pretende usar (GPS,

até partido em caso de que-
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Mapas 3D

16 h / S

N

Wireless

Adicionar mapas

S

Wherigo

Mapas Topo Originais

S

Altifalante, microfone

Cores

N

tados.

S

S

S

S

3,2
Mp

N

S

S

S

S

N

S

S

S

S

5
Mp

N

N

S

S

S

N

S

S

S

S

8
Mp

N

N

S

S

S

S

Câmara foto

Ecrã Táctil

S

- Peter!

Bússola elec, Altimetro Bar.

Glonass

S

com terrenos mais aciden-

Nav. Fotos

Duração pilhas /bateria?
16 h/ N

N

Pedro Santos

Nav. Estrada

Preço
349€

Esteticamente, o único con-

569€

um Ferrari do geocaching,

449 €

sem WAAS/EGNOS).

Modelo

o que torna este GPS como

da ou quando em contacto

microSD

ou

Memória interna

com

- MightyReek

850Mb

GPS+GLONASS,

os ficheiros dentro do GPS,

Filipe Nobre

3,5 Gb

uma Pocket Query de todas

3,5 Gb
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ches de Portugal carrega-

Oregon 550

S

S

N

S

S

S

S

N

S

S

Montana 650

Oregon 650
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Momentos . Todos nós os temos.
De vez em quando, algo extraordinário
merecedor de reconhecimento acontece. Quando um jogador de futebol
marca um golo fantástico – o seu colega de equipa faz-lhe um gesto: !
Um político ganha uma eleição - a próxima imagem que verás dele, será a
fazer este mesmo gesto  ! Um geocacher encontra uma geocache realmente difícil – para a foto, um gesto:
. Praticamente toda a gente que já
me conheceu ou tenha visto uma foto
minha sabe que gosto de fazer este
gesto. Isso faz-me recordar esse momento como um grande momento.

Na sede do Geocaching, são vários
os momentos . Existem desde que
comecei a trabalhar aqui em Janeiro 2007 e acredito que muitos mais
desses momentos estarão por vir...
Actualmente trabalho na equipa de
Merchandise e ajudo os nossos Distribuidores Internacionais. Adoro fazer parte da equipa e trabalhar com
os nossos parceiros de todo o mundo
para apresentar novos e divertidos
produtos de geocaching que poderão
ser encontrados na nossa Shop Geocaching. Provavelmente, o aspecto
mais porreiro do meu trabalho é falar
com geocachers de todo o mundo. Só

hoje, já conversei com geocachers e
parceiros da Alemanha, Holanda, Polónia, Republica Checa, Canadá e até
Portugal! Sempre que encontro estes
geocachers cara-a-cara, é definitivamente um momento  para mim!
Sempre que olho para as fotos na
parede na minha secretária, relembro-me dos momentos  que eu tive
com os meus fantásticos colegas de
trabalho. Jon Stanely (Moun10bike) e
eu montando um camelo no Marrocos
garantiu uma foto . Caminhar até
Camp Muir, a 10.000 pés de altitude,
no Monte Rainier para encontrar uma
geocache com outras duas colegas
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de trabalho é um momento . Encontrar uma geocache depois de um jogo
de softball com a equipa de softball da
sede do Geocaching gera um momento
. Sinto-me afortunada por poder chamar as pessoas com quem trabalho na
sede do Geocaching de meus amigos.
Quando olho para trás, para os meus
seis anos nos bastidores do geocaching, vejo que esse tempo foi preenchido com incríveis aventuras.
Não são apenas os eventos divertidos
fora do escritório que criam esses momentos . Ganhar prémios pela nossa
app, lançar actualizações inovadoras
para o website ou simplesmente ser

a equipa vencedora na mesa de matraquilhos durante uma pausa são
apenas alguns desses momentos. É
a vida quotidiana na sede que me faz
sentir grata por poder, juntamente
com os meus colegas extraordinários,
contribuir para o funcionamento do
Geocaching.
A sede do Geocaching é única, no sentido em que o produto que fornecemos
à nossa comunidade é muito mais do
que um produto. É um jogo que transforma vidas, que nos desafia a todos a
“pensar fora da caixa” (na expectativa
de encontrar a caixa). Ele cria ambição
para experimentar coisas novas, tal

como fazer essa longa caminhada que
nunca tinhas considerado antes ou ter
a oportunidade de conhecer alguns
dos teus novos melhores amigos que
agora são indispensáveis na tua vida.
Saber que o nosso “produto” tem um
impacto tão inspirador na nossa comunidade ajuda a conduzir a nossa
criatividade, a trabalhar no duro e a
“pensar fora da caixa” aqui no escritório. E isso parece-me !
Annie Love
- G Love (Lackey)
Tradução por Bruno Gomes (Team
Marretas)
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Guiné-Bissau 2013: Uma
solidária

24 de Abril de 2013 é uma

ravana alguns geocachers

na primeira pessoa para a

projeto assumiu a forma de

data que ficará gravada na

ocasionais, mas também

GeoMagazine, por Paulo

missão humanitária quan-

memória coletiva de uma

dois nomes bem conhe-

Sousa.

do decidimos que os carros

equipa extraordinária, por

cidos da comunidade Lei-

seriam oferecidos a insti-

muitos e bons anos. Orga-

riense: o marinhense Flávio

A ideia surgiu após várias

nizar uma missão solidária

Cruz [Pulga], e o portomo-

para apoiar o povo Guineense parecia à partida
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sense Olharapo, owner das
míticas “Tremelgo das Altu-

incursões até Marrocos. Ir
mais a Sul obrigava a um
número de dias incom-

tuições que se dedicassem
a apoiar desinteressadamente os guineenses mais

portável e por isso a coisa

necessitados. Surgiu então

demorou a tomar forma. A

o contacto com a Fundação

um objetivo desmedido e

ras” e “Porta da Traição”.

difícil de concretizar, mas a

É nas próprias palavras

ida em carros velhos que

João XXIII de Mafra. O re-

vontade falou mais alto do

deste singular aventurei-

lá ficariam, regressando os

lato do Sr. Francisco Filipe

que qualquer fator limita-

ro que nos chega o relato

condutores de avião aca-

de uma viagem recente de

tivo. Aos comandos da ca-

destes 4800km, descritos

bou por ser a solução. O

ida e volta por terra à Guiné

a missão

tenas de buracos com que

dito o mais conhecido poe-

nos deparamos pelo cami-

ma de Fernando Pessoa,

nho.

Mar Portuguez, de onde re-

Os membros da caravana
foram

recrutados

infor-

tiro um excerto.
“Quem quer passar além

malmente. Amigos da vida

do Bojador

inteira, amigos de outras

Tem que passar além da

viagens, amigos de amigos... O grupo no Facebook
foi um suporte pensado à
última hora e ao longo da
viagem fomos surpreendidos por centenas de seguidores que dias após dia
acompanharam a nossa
aventura. No total foram
perto de 800 apoiantes...
Sempre que tínhamos net
e carregávamos uma foto,
choviam likes e comentários.
A partida foi um momento marcante. Contactamos
com o Centro Paroquial
de Assistência do Juncal e
com a Escola Primária, no
sentido de pedir um brinquedo a cada criança para
doar os meninos da Guiné.
A partida oficial acabou por
ser feita às 9:00 do dia 24
de Abril, à frente da Escola Primária do Juncal, an-

dor”
No sul da Mauritânia a paisagem muda e o Sahel começa. Os embondeiros começam a aparecer e pouco
a pouco o verde começa a
invadir a paisagem. No interior do Senegal encontramos estradas com muitos
buracos e antes da entrada
na Guiné o alcatrão desapareceu totalmente. Só o
voltamos a pisar em Gabu,
antiga Nova Lamego. Depois de tanta francofonia,
fomos recebidos na fronteira com um “Bem Vindos
à Guiné”. Fotografamos o
marco de fronteira com as
inscrições RP e RF que separavam as colónias portuguesa e francesa.
Desde o primeiro momento
que nos deparamos com
um país em grandes difi-

foi precioso para a nossa

Ao todo fizemos 4800 km

preparação logística. Já no

e demoramos 8 dias a che-

destino foi o Sr. Celestino,

gar à fronteira de Pirada.

que reside em Bissau e que

Os carros tiveram um de-

representa a Fundação na

sempenho notável, sendo

Todos os dias foram vividos

funcionários públicos, polí-

Guiné, que nos apoiou a

que todos tinham mais de

com muita intensidade e

cias, professores, médicos,

ajudou a contornar as com-

15 anos. O mais antigo era

grande camaradagem en-

etc. A electricidade aparece

plicações decorrentes do

um Datsun de 1982 com 4

tre os participantes, sendo

apenas algumas horas por

estado em que o país se

mudanças... Apenas foram

que alguns nem se conhe-

dia. É frequente o hospi-

encontra. Importa salientar

precisas algumas peque-

ciam. Uma parte significa-

tal central estar às escu-

que a Fundação João XXIII

nas afinações feitas pelo

tiva da viagem foi feita en-

ras, assim como as ruas

está na Guiné há 20 anos e

nosso mecânico e nem um

tre o Atlântico e o deserto.

do centro de Bissau. Neste

o trabalho que lá faz é fan-

furo registámos, o que é

Junto ao monumento que

momento o país é clara-

tástico.

incrível lembrando as cen-

assinala o Cabo Bojador foi

mente um estado falhado.

tes das aulas começarem,
rodeados por dezenas de
crianças.
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estado de Abril passado
deixaram de ser pagas as
remunerações a todos os
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Não fosse a simplicidade e

São José que tem mais de

acompanhados pelo adido

te quando nos fizemos à

solidariedade do seu povo,

4000 alunos desde o ensino

militar da Embaixada Por-

estrada... Locais visitados

que divide o pouco que tem

básico até ao 12º ano. Visi-

tuguesa, visitamos também

merecedores

com o vizinho se ele preci-

tamos também o Centro So-

o talhão dos combatentes

foram muitos e destaco o

sar, e a situação seria bem

cial de Ondame gerido pela

no cemitério de Bissau. Ali

Cabo Bojador, a passagem

pior.

Fundação João XXIII e que

homenageamos os comba-

pelo trópico de câncer ou o

graças a um intenso traba-

tentes portugueses. Tive-

lho de voluntariado, a que

mos ainda a oportunidade

Em contraposição encontramos uma natureza generosa e abundante que impede que a fome se propague.
No meio de tanta falta de
organização, foi incrível notar a importância do papel
das missões religiosas no
país. Todos concordamos
que são eles que seguram
‘as pontas’ e sem eles seria
o caos. Visitamos as instalações de uma congregação
franciscana no centro de
Bissau que toma conta de
mais de 300 crianças em
condições totalmente europeias. Conhecemos o Prof.
Raul que fundou e gere a
Cooperativa de Ensino de
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chamam férias solidárias,
construíram ao longo de 20
anos, e a mais de trinta km
do alcatrão mais próximo,
um dos melhores centros
hospitalares do país, sendo
ainda assim bastante modesto. Tudo financiado por
donativos portugueses.
Todos os sete carros da caravana foram entregues a
estas e outras instituições
que prestam ajuda aos mais
necessitados e foi até comovente ver a reação de
agradecimento de quem os
recebeu.
Num dos dias em Bissau, e

de ir ao antigo quartel do
Pelundo, onde um dos elementos da caravana serviu
há 40 anos. Foi por isso

de

caches

imenso poilão (arvore) no
centro do antigo quartel do
Pelundo. Já estava ali a ver
uma cache geminada com a
do Tremelgo, mas mais alta
e rodeadas por colónias de

também uma viagem às

abelhas...

memórias.

Regressamos apaixonados

Com quatro ou cinco geoca-

pela simplicidade e pelo ca-

chers no grupo, alguns pouco activos, a possibilidade
de fazer umas caches pelo
caminho foi assunto. No entanto os dias eram preenchidos com muitas horas
consecutivas de condução.
As paragens eram mínimas
e rápidas. Num dos dias

lor dos guineenses que apesar da difícil situação que
vivem recebem os portugueses com um sorriso rasgado e de braços abertos.
Um forte abraço.
Paulo Sousa
- Olharapo

levantamo-nos as 4:00 da

Fotografias: Paulo Sousa e

manhã e ainda era de noi-

Nuno Rebocho

JUNHO 2013 - EDIÇÃO 3

GEO
MAG.

67

ACEDE A MAIS CONTEÚDOS INTERACTIVOS!
INSTALA A APP EM GET.LAYAR.COM

ROTA VICENTINA...
Uma aventura para mais tarde recordar,
pedalando pela Costa Vicentina.
Por Artur Gomes (Gato Maltês)
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Era uma vez um sonho.
Num daqueles momentos
em que a descontração do
final de dia se enrola na
nossa vontade, optei por
me aninhar um pouco no
sofá e dar uma voltinha pelo
mundo virtual da internet.
Hoje, não me recordo com
nitidez do assunto que
estava a pesquisar, mas
sei que me levou a clicar
numa ligação (http://vimeo.
com/41911101) que imediatamente me hipnotizou,
captando na totalidade
toda a minha atenção.
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Não sou nítida e definitivamente um pássaro de gaiola e a magia das imagens
que desfilaram no monitor

do meu portátil, bastaram
para que imediatamente
colocasse “A Rota Vicentina”
no topo das minhas prioridades. “Tenho que partir para
esta aventura!”- Balbuciei
silenciosamente para com
os meus botões.
Vi e revi o vídeo promocional uma e outra vez, achando-o cada vez mais encantador a cada visualização.
À medida que ia escutando
a atrativa narrativa que o
torna praticamente irresistível, expressões como “…
vou seguir o trilho, o carreiro,
o caminho…”, “…vou seguir o
meu instinto!” e “… e o vento.
Vou seguir o vento salgado…”
foram responsáveis por me
fazerem sentir a sensação

de milhares de borboletas a
esvoaçar no estômago, tal
como quando me apaixonei
pela primeira vez.

levantei já tinha alguns esboços mentais sobre como
levar a bom porto este desafio.

Fui-me deitar, por entre esboços de múltiplas possibilidades, na esperança de
entre elas encontrar a que
permitisse a concretização
deste plano.

De há uma dezena de anos
para cá já percorri mais de
70 mil quilómetros em cima
de uma bicicleta de montanha. Uma grande parte
desta distância foi desenrolada por aventuras onde, na
companhia de três amigos
quase irmãos, tentamos
superar os nossos limites
físicos e psicológicos.

Quando, por entre as frestas dos estores, surgiram
os primeiros raios de sol
matinal já a minha imaginação estava farta de “pedalar”.
Costuma dizer-se que a
almofada é uma boa conselheira e, posso agora
também afiançá-lo com
segurança, pois quando me

O último desafio deste género passou-se em terras
de Serpa, onde a “irmandade do pedal” venceu de uma
só vez 170 árduos quilómetros de BTT puro e duro.
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Em finais de 2011, por força
das circunstâncias cíclicas
da vida, separámo-nos e o
rotineiro companheirismo
do pedal foi drasticamente
reduzido.
Com a férrea e firme decisão de que esta aventura
se iria tornar uma realidade,
nada melhor do que a aproveitar para voltar a comungar da verdadeira amizade
e pedalar na companhia do
Rui, do António e do Hugo
pelas veredas e trilhos mágicos da “Rota Vicentina”.
Ainda durante essa manhã,
enviei a hiperligação do vídeo para cada um deles
com a seguinte mensagem:
“Quando é que vamos fazer
isto?”
Mãos à obra!
Em menos de um fósforo,
incendiei-lhes a vontade
e após um par de dias lá
conseguimos estabelecer
uma data que fosse propícia a todos. Estávamos em
Fevereiro e concordamos
que daríamos as primeiras
pedaladas deste projeto no
início da última semana de
Março.
“A Rota Vicentina” oficial
tem o seu ponto de partida em Santiago do Cacém,
passando depois pelo Alentejo mais interior, voltando
aproximadamente a meio, a
aproximar-se da costa perto de Odeceixe.
A primeira ideia foi fazer
este percurso em autonomia, com recurso aos famosos alforges ou a um atrelado de bicicleta.
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A oportunidade de me poder deixar conquistar pelos trechos naturais que o
Inverno tinha cuidadosa-

mente elaborado, enquanto
pedalava livremente sem
a rigidez dos ponteiros do
relógio a espicaçar-me,
deixava-me
arrebatadamente feliz. Mas como não
estava só nesta demanda,
e ainda bem, adaptamos o
percurso à vontade, não individual, mas una do grupo
coeso que éramos (e ainda
somos).
Depois de alguma pesquisa
algo infrutífera, acabei por
afortunadamente “bater à
porta” de uma amiga serpense, amante do BTT, e
que felizmente já tinha realizado o caminho a partir de
Sines.
O produto final resultou
num percurso vistoso, com
aproximadamente 250 quilómetros e onde a formosura natural da paisagem da
costa vicentina iria desfilar
à velocidade da nossa vontade.
Com o trajeto definido, a
reserva dos locais para pernoitar era o passo seguinte.
O Rui, que tem uma costela
alentejana e passou largos
anos da sua infância por
terras a sul do Tejo, apadrinhou voluntariamente a tarefa de escolher e reservar
os locais para repousarmos.
Vila Nova de Milfontes, Aljezur e Lagos foram as localidades selecionadas para
terminar cada uma das três
etapas em que iríamos percorrer os curvilíneos quilómetros que separam Troia
de Sagres.
No início éramos quatro os
companheiros que iríamos
disfrutar daquilo que esta
aventura prometia, mas por
bem da nobre amizade que
nos une a outros compin-

chas, que também comungam da paixão pelo BTT,
entendemos estender o
convite a mais dois ou três
que sabíamos que iriam ficar tristes se assim não o
fizéssemos.
Uma semana depois estava
decidido. Seríamos seis a
pedalar, e teríamos a companhia agradável de algumas das esposas, que iriam
fazer o percurso entre Troia
e Sagres utilizando o automóvel.
A expressão “Ouro sobre
azul” foi reforçada quando elas se disponibilizaram
para assegurar a questão
da alimentação, a meio e no
final de cada uma das etapas.
Numa aventura com estas
características, apesar de
distribuída por três fases,
a condição física é crucial
e simultaneamente a base
onde devem assentar os
restantes aspetos necessários para o êxito de uma
demanda deste tipo. Sem
preparação e treino, o que
se pretendia que fosse uma
experiência agradável poderia tornar-se num suplício ou mesmo tortura.
Todos deixamos as “pequenas rodinhas” para trás há
muito tempo e uma bicicleta de montanha era (e é)
para nós muito mais do que
um vulgar meio de transporte radical, pelo que este
aspeto não foi sequer motivo de preocupação.
Com todos os pontos bem
colocados nos respetivos
“is” e o checklist verificado, estávamos preparados
para gravar no nosso álbum
de recordações mais uma
aventura inesquecível.

Ready… Set… Go…
(25MAR13-09:00)
Com um sol envergonhado
a querer sorrir por entre as
nuvens pirracentas e a serra da Arrábida a exibir-se
vistosamente do outro lado
do estuário, o nervoso miudinho, quase como quem
vai desembrulhar um presente, estava à flor da pele.
Contracenando com ele, um
sorriso de criança em hora
do recreio exibia-se desinibido nas nossas faces.
Começava ali o tapete, que
com quase duas centenas e
meia de quilómetros, se iria
desenrolar à nossa frente.
Após as últimas verificações e as indispensáveis
fotos da praxe, acenamos
num ondulado “até já” e demos a primeira de muitas e
incontáveis pedaladas.
Diante de nós estavam setenta e sete desconhecidos
quilómetros que nos separavam de São Torpes, onde
teríamos a primeira paragem para repor energias e
descansar um pouco.
De Troia até à Comporta, a
paisagem dunar decorada
pelos ninhos das cegonhas
e o perfume oceânico do
vento que se fazia sentir contribuíram para que
os primeiros quilómetros
nos recebessem de braços
abertos como se acolhessem um amigo de longa
data.
A alegre monotonia da longa estrada começou a ser
quebrada quando no horizonte a imponência das
chaminés da central termoelétrica de Sines se estampou no azul indeciso do
céu.
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Aproximadamente quatro
horas depois de termos
deixado Troia para trás, São
Torpes recebeu-nos com
um repasto magnífico em
género de piquenique, onde
uma colorida toalha estendida à sombra do arvoredo
exibia as iguarias características deste tipo de refeição.
Com as energias recarregadas e depois de um curto
repouso, o caminho vicentino chamava novamente por
nós.
Apesar de continuarmos
escravos do asfalto, a paisagem ia mudando radicalmente e, em boa verdade
para bem melhor. O reino
de Neptuno brindava-nos,
agora, magnificamente com
a sua prenunciada ubiquidade. Em menos de uma
mão cheia de quilómetros
deixamos a estrada para
trás. As cores vivas de uns
grafitis de duas casas em
ruínas deram-nos as boasvindas ao Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina. O alcatrão
finalmente definhara e a
nossos pés, trilhos ziguezagueantes acolhiam agora as
felizes bicicletas.
A mãe natureza começara a
revelar os seus mais recônditos caprichos, na forma
abrupta de falésias recortadas que albergavam pequenas baías secretas, berços
de praias de fantasia. Era
por aqui que se escondia o
fermento da liberdade.

76

Em breve estávamos a
atravessar o pequeno lugar
que Rui Veloso perpetuou.
Por obra e graça da maré-baixa ou simplesmente
por sorte pura conseguimos

atravessar a ribeira sem experimentar a temperatura
da pouca água que corria
por ali.
A pouco mais de treze quilómetros do final da jornada, ainda desfrutamos da
paisagem junto à Praia da
Ilha. Ali pudemos contemplar a formação rochosa
que se eleva do oceano e
onde um Vizir de Odemira
supostamente plantou um
pessegueiro.
Pouco passava das 17 horas quando fomos rodeados
pela beleza singular do fantástico Porto das Barcas.
A primeira etapa estava
praticamente
terminada
e no Camping Milfontes o
“descanso do guerreiro” esperava por nós. Oito horas
e 112 quilómetros depois,
após aproveitar um dos
corrimões do Bungalow
para os necessários alongamentos, o líquido precioso de uma fresquíssima
mini Sagres não ofereceu
qualquer resistência às forças gravíticas quando deslizou suavemente pela minha garganta.
Depois de um duche revigorante, juntámo-nos numa
das varandas de um dos
Bungalows e numa amena
cavaqueira relembramos os
detalhes daquele que tinha
sido o primeiro dia de um
sonho.
Um jantar à base de hidratos de carbono, acompanhado por uma bela pinga
caseira sem sulfitos, foi
mais do que suficiente para
revelar os primeiros bocejos de quem necessitava
repousar.

Um tupperware ao pôr-dosol
Não passavam muitos minutos das sete da manhã
quando, numa espreitadela ainda meio ensonada,
tentei olhar para o céu por
entre a cortina da pequena
janela do meu quarto. As
previsões do dia anterior
prometiam uma jornada
molhada. Contudo, os primeiros pedaços esperançosos de azul que vislumbrei
puseram de lado as húmidas possibilidades.
No dia anterior o Rui tinhanos contado pequenos trechos “secretos” da sua infância e de como tinha sido
muito feliz ali pelos recantos de Vila Nova de Milfontes. Assim, antes de iniciarmos a jornada em direção a
Aljezur, ainda fomos espreitar alguns desses locais.
Na margem direita da foz
do rio Mira, por cima da
Praia do Farol, reconheci
imediatamente o “Arcanjo”
de Aureliano de Aguiar que
continua, e ao que parece
em vão, a alertar para este
planeta que se vai desfazendo às nossas mãos.
Mentiria se dissesse que
não me lembrei de que estaria por ali escondido um
tesouro, mas tinha feito
parte do “contrato” que durante esta viagem, apenas
iria procurar três dos muitos tupperwares escondidos ao longo do percurso,
e o que estava reservado
para aquele dia ainda se
encontrava a 70 e poucos
quilómetros dali.
Enquanto íamos atravessando a povoação em direção à ponte, o Rui, em
jeito de guia turístico, ia

ocasionalmente relatando
pedaços da sua meninice
invisivelmente gravada em
alguns dos recantos das
bonitas ruas da vila.
Através de prados verdejantes e trilhos enlameados
pelo rigor do Inverno, chegamos a Almograve onde
encontramos dois casais
de ciclistas alemães que
também se dirigiam para
Sagres. A bicicleta de um
deles, quase com um nó
cego na corrente estava a
impedi-los de prosseguir a
viagem.
Por entre um inglês pronunciado com sotaque germânico, lá fomos trocando
umas breves impressões
sobre o país que estavam
a descobrir, enquanto que
praticamente num passe de
mágica, com uma pequena
chave de fendas que levava
no kit de primeiros socorros
mecânicos, desenvencilhei
o metálico atilho. Escutamos automaticamente um
“Aubrrigádo” de contentamento e após uns rápidos
“chuss” e “auf wiedersehen”
prosseguimos ao nosso ritmo.
Com o vento de frente como
companheiro
constante
nesta aventura, chegámos
ao Cabo Sardão.
Se no dia anterior tinha
sido surpreendido pela beleza costeira mais a norte,
a partir ali a mãe natureza
fez questão de me deixar
sem palavras perante uma
paisagem tão singela que
praticamente roça o limiar
entre a magia e o sobrenatural. Durante as quase
duas dezenas de quilómetros de magníficos trilhos
que separam o farol do
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Cabo Sardão da Praia do
Carvalhal, não vi um único
palmo de paisagem que não
me deixasse maravilhado.
Não sei se eram aqueles
os “trilhos, carreiros ou caminhos” descritos no vídeo
promocional, mas fiquei a
entender perfeitamente o
porquê da emoção depositada na narrativa que o
acompanha.
Foi comungando destas
paisagens extraordinárias
que chegamos a Odeceixe
para recebermos os miminhos alimentares que a
Ana, a Paula, A Rosário, as
duas Margaridas, a Inês e
o Duarte tinham preparados para nós. Umas belíssimas baguetes, nutritiva e
deliciosamente recheadas
e que fariam certamente
inveja às mais elaboradas
que se servem na “Pans &
Company”.
O resto da jornada que nos
levou até ao Parque de
Campismo do Serrão foi feito durante bastantes quilómetros ao lado do canal
que liga Odeceixe ao Vale
da Amoreira.
Eram pouco mais de 16 horas quando, aproveitando a
máquina de lavar à pressão
do Parque, demos uma banhoca às nossas enlameadas montadas.
Depois de uns alongamentos no relvado do jardim,
um duche rápido e uma
vestimenta adequada, na
companhia do António, da
Ana e do seu filhote Daniel,
partimos em direção ao
Vale da Telha.
Se antes tinha experimentado o sabor da liberdade
em português, era agora
chegado o momento de

descobrir a sua congénere inglesa, delicadamente
encarcerada num pequeno
tupperware e escondida
algures num pequeno promontório sobre o oceano.
Uma vez mais, no mesmo
dia, fui surpreendido pela
beleza natural da costa vicentina. A tonalidade das
cores da vegetação e das
encostas íngremes viradas
a poente estavam sobre o
efeito mágico da hora dourada, pelo que, ainda que
por minutos apenas, julguei
estar no paraíso!
Depois
da
descoberta
(que pode ser consultada em http://coord.info/
GLAH50K3), ficamos um
pouco por ali contemplando
as carícias com que os raios
dourados, do magnificente
“Senhor Brilhante”, iam delicadamente afagando a paisagem.
A jornada terminou após
um jantar animado numa
das casinhas do Parque do
Serrão, onde o ar de felicidade estampado em cada
uma das caras alegres não
deixava sequer margem
para dúvidas. Aquele tinha
sido um dia para nunca
mais esquecer!
O fim do mundo é já ali!
Com quase 70 quilómetros
de extensão, a última etapa da aventura era simultaneamente a mais curta e
a que apresentava o maior
desnível acumulado de subidas e descidas.
Deveriam ser umas 08:15
quando vim colocar a bicicleta na rua, aproveitando
para lhe lubrificar a corrente
e as articulações dos desviadores. Enquanto estava

debruçado sobre ela, um
pingo gelado acertou-me
em cheio na nuca. Imaginei
que seriam os resquícios da
humidade noturna a escorrer pelo beirado, mas era
mais do que isso. Estava a
começar a chover. Aquela
que tinha ameaçado os dias
anteriores tinha-se resolvido a aparecer.
Por entre os pingos, fizemo-nos ao caminho, e
depois de quase dois quilómetros de um rápido carreiro que nos guiou numa
fantástica descida, surgiu a
primeira subida empinada
do dia.
Quando chegamos ao alto
de onde o castelo de Aljezur
vigia a vila, apesar das muitas nuvens cinzentas que
acenavam no céu, a chuva
parou.
Aos poucos, a bela silhueta
costeira recortada na paisagem, comprimida por mantos espessos de nuvens
altas, deixava-se vislumbrar no horizonte enquanto
percorríamos os singelos
trilhos no alto das encostas
mais afastadas do oceano.
Mais perto das nuvens do
que habitualmente e ao final de uma hora e trinta,
avistámos a praia da Bordeira lá em baixo.
Durante uns largos minutos, por trilhos sinuosamente rápidos, deixámos
que a força da gravidade
fosse a energia propulsora
das nossas bicicletas. Num
ápice estávamos de novo a
inspirar o perfume da maresia.
A seguir a uma breve paragem na Praia do Amado,
onde estivemos a observar

os surfistas, surgiu a subida
rainha da manhã. À medida
que nos íamos aproximando, enquanto seguíamos o
gps, não queríamos acreditar que fosse por ali. Mas
era mesmo!
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Um desnível de se lhe tirar
o chapéu, com um piso mais
escorregadio do que gelo e
muito mais irregular do que
algumas estradas dos subúrbios, forçou-nos a vencê-lo ao lado das nossas
bicicletas. Em pouco mais
de 250 metros passámos
do nível do mar para os 100
metros de altitude. O certo
é que a vista dali era simplesmente fantástica.
Já em Pedralva e enquanto
ingeríamos uma refeição
ligeira num dos cantinhos
acolhedores da minúscula
aldeia, a nostalgia de estarmos muito perto do final iase revelando por entre uns
“está quase” ou “temos que
repetir isto”. Não sei se terá
sido por solidariedade, mas
talvez o São Pedro se tenha
emocionado e à conta disso,
durante uns minutos deixou
escapar algumas espessas
lágrimas através do cinzento ameaçador que pairava
sobre as nossas cabeças.
Durante o caminho para o
segundo obséquio que me
tinha sido concedido, o tom
tempestuoso que escurecia
o céu e o aumento da velocidade do vento fizeramme pensar em desistir da
“conquista” à “GreenShades”.
Ainda bem que não o fiz,
pois este foi mais um local
mágico que guardarei para
sempre nas minhas recordações.
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Quando chegámos ao início do trilho de acesso, as
promessas de que teria
companhia nesta conquista
ficaram-se por ali.
Entre o início e o fim do
desafio “geocachiano” (que
pode ser lido em: http://
coord.info/GLAHT3C9)

as

condições atmosféricas foram-se agravando progressivamente e os minúsculos
retalhos azuis que restavam por entre as nuvens
haviam desaparecido.
Os últimos 21 quilómetros,
que nos separavam do pedaço de terra onde acaba o
mundo, foram percorridos
debaixo de uma chuva forte
e fria, soprada constantemente pelo vento que tei82

mou em nos acompanhar
ao longo dos três dias.

Em frente à entrada para a
Fortaleza de Sagres, de pés
e mãos molhados e enregelados pelo frio, éramos uma
mão cheia de aventureiros
com o coração aquecido e
preenchido pela felicidade
de ter saboreado a liberdade ao longo de um percurso
único em Portugal.
The last but not the least.
Seguir o instinto, saborear a
liberdade, pedalar ao longo
da linha de costa mais bela
de Portugal e comungar da
amizade genuína foram os
motes que deram corpo e
alma a esta aventura.
Para mim, uma bicicleta é
o prolongamento do meu
espírito. Pedalar é uma filosofia de vida, um prazer
indescritível de emoções
variadas, onde tão depressa podemos sentir toda a
adrenalina do mundo, como

de repente, no trilho seguinte podemos encontrar
a paz perfeita.
Pedalo há muito mais tempo do que pratico geocaching e, se me dissessem
que só poderia praticar uma
destas atividades, não tenho dúvidas sobre qual escolheria.
Esta é a razão, se é que há
uma, para ao longo de mais
de 250 quilómetros apenas
ter visitado duas geocaches.
A melhor altura para se percorrer a GR será no início da
Primavera quando os trilhos
ainda estão compactados.
Mais para a frente, com a
passagem das motos e dos
TT’s, a areia solta dificultará
ou impossibilitará mesmo o
uso da bicicleta em algumas
partes do percurso.

A preparação física, o perfeito estado funcional da
bicicleta e um planeamento
adequado da viagem são
aspetos que não se podem
nem devem descurar.
Choveu muito nos quilómetros finais, e enquanto colocava a bicicleta no suporte
do tejadilho, misturada com
água que escorria na minha
face talvez estivesse uma
lágrima de felicidade por ter
completado um sonho na
companhia de amigos tão
especiais.
O amor move montanhas,
mas a genuína amizade leva-nos a todo lado… mesmo até ao fim do mundo. E
nós chegamos lá!

Artur Gomes
- Gato Maltês
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ACEDE A MAIS CONTEÚDOS INTERACTIVOS!
INSTALA A APP EM GET.LAYAR.COM
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Orientação
Vs.
Geocaching
por Henrique Sacadura

Cresci entre mapas... lá
em casa sempre houve
um mapa a espreitar em
qualquer canto devido à
profissão do meu pai. Bem
cedo comecei a ficar viciado e para qualquer lado
que fosse tinha que levar o
mapa da zona para explorar... causando por vezes
grandes preocupações com
o meu desaparecimento!
Muito antes de surgir a
Orientação por cá já eu fazia “a minha orientação” e
logo me inscrevi na associação e federação recémcriadas. Apesar de já ter
experimentado esporadicamente várias modalidades, a minha escolha é de84

finitivamente a Orientação
Pedestre (Distância Longa)
e Raids. Quando em janeiro 2009, a navegar na Net
descobri por mero acaso
o Geocaching fiquei entusiasmado e fui logo comprar um GPS Etrex todo
artilhado que rapidamente
pus de lado para passar
a usar o meu velhinho Forerunner 305 (de pulso) que
apenas me dá as coordenadas da cache.
Assim, passei a tirar partido do Geocaching usando-o para os meus treinos
de corrida/orientação pois
qualquer cachada é precedida de uma análise do
local e da memorização do

caminho até lá. Fica assim
explicado o porquê deste
artigo que espero, vos possa entusiasmar!
Foi no início do séc. XX que
na Noruega esta atividade se organizou como um
desporto e é hoje em todos
os países nórdicos a modalidade desportiva com
maior implantação, havendo mesmo uma prova
muito conhecida que chega
a reunir cerca de 25.000
atletas. A orientação chega
a Portugal na década de 70
através do meio militar e é
nessa época que este desporto começa a ser divulgado, espalhando-se pelo
país durante os anos 80

quando surgiu a Associação Portuguesa de Orientação (APORT). No final de
1990 foi fundada a Federação Portuguesa de Orientação (www.fpo.pt).
Mas afinal, em que consiste a Orientação?
A Orientação é uma espécie de Geocaching em que
os “tesouros” são pontos
marcados no mapa e materializados no terreno por
“balizas”, onde a competição e o lazer se conciliam
num mesmo espaço – a
Natureza. Pode ser praticada individualmente ou
em grupo, num permanente desafio na escolha das
múltiplas opções.

É aqui que surge a componente técnica onde o domínio do mapa reduz os eventuais erros da perceção do
deslocamento, da direção e
distância devido à relação
escala/terreno sobretudo
para manter um determinado azimute. O equilíbrio
entre o esforço físico e intelectual complementado
com a componente técnica
são a chave para um bom
desempenho – efetuar o
percurso no mais curto espaço de tempo! Além das
provas individuais, existem
também estafetas, partidas em massa e provas
onde o objectivo é encontrar o máximo número de
“balizas” num tempo previamente estabelecido.

Para provar que descobriu
cada um dos “tesouros” o
Orientista utiliza um sistema electrónico com um
chip transportado no dedo
que regista a passagem
numa estação eletrónica de
controlo, ou por um sistema manual de perfuração
num cartão de controlo. A
escolha do trajeto entre
cada “baliza” é totalmente
livre assim como a escolha da velocidade que tem
que ser regulada de molde
a que o raciocínio e a visão
não sejam tolhidos e alterem o poder de interpretação do mapa vs terreno e o
poder de decisão da opção
a seguir.

Existem várias modalidades de Orientação. Entre nós as mais vulgares
são Orientação Pedestre
(Distância Longa, Distância Média, Sprint/Park-O
e Estafetas), Orientação
em BTT, Corridas de Aventura e também provas
noturnas, urbanas e Trail-Orienteering (direcionado
para deficientes motores).
Há também os chamados
Raids que são provas ultra
longas e de subsistência
cujo formato pode variar
consoante o critério dos organizadores. Existem ainda
provas a cavalo, em canoa/
vela, provas subaquáticas e
em Viaturas TT.
O mapa é a “peça” fundamental e está para a Orientação assim como o GPS
está para o Geocaching.
Qualquer mapa serve para
fazermos “a nossa Orienta-

ção” mas os mapas usados
em todas as provas oficiais
são criados segundo regras
internacionalmente adotadas pela IOF (http://orienteering.org/) sendo muito precisos e detalhados. Assim,
os critérios de desenho e a
simbologia da legenda permitem que todos os atletas, independentemente
do seu país de origem, os
possam interpretar.
Além disso existe sempre informação detalhada
quanto à natureza e localização exacta do local onde
se encontra a baliza - a
sinalética, também uniformizada e adotada pela IOF.
As escalas normalmente
usadas nas provas são de
1/10.000 e 1/15.000 mas
podem ser também em escalas de maior pormenor
para atividades de iniciação. Os mapas de Orientação incluem sempre linhas
de Norte a apontar para
o norte magnético, o que
significa que servem para
qualquer orientista em
qualquer parte do mundo,
independentemente da variação da declinação.
Mas então e a bússola?
A bússola que todos conhecemos pode ajudar mas
também pode distrair. O
seu uso prematuro pode
prejudicar o principiante de
orientista que deve estar
sempre “dentro do mapa”. A
agulha da bússola pode ser
influenciada por depósitos
de minério de ferro, linhas
de alta-tensão, vedações
e outros objectos de ferro.
É portanto necessário ob-

servar se não se está na
proximidade de nenhum
desses objetos pois podem
influenciar uma leitura errada.
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A Orientação e o Geocaching acabam por ter muitos pontos em comum.
Ambas são atividades ao ar
livre que nos ajudam a desenvolver capacidades de
adaptação, autoconfiança
e memorização. Confrontam-nos com as nossas
capacidades físicas, psicológicas e intelectuais. Ambas nos despertam para
a nossa autonomia e nos
transmitem a sensação de
liberdade. Desmistificam a
floresta como meio hostil
e ajudam-nos a descobrir
toda a sua vida, enquanto nos sensibilizam para a
proteção do meio ambiente (CITO). Afinal estamos a
falar de duas modalidades
bastante próximas, apenas
separadas pelo equipamento GPS que não é usado na Orientação!
E agora? Curioso?
Fica sabendo que as provas
são abertas a todas as pessoas de qualquer idade e
sem qualquer experiência!
Existem sempre percursos
para principiantes em todas as provas do calendário
da Federação Portuguesa
de Orientação.
Experimenta, e vais ver que
a Orientação pode ser tão
entusiasmante e viciante
quanto o Geocaching!

Henrique Sacadura
- Shogundai
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Vota já na tua cache favorita
do ano 2012

http://gps.geopt.org

The superstar bug...

Num evento
perto de si...

Calma,
há poses para todos
hehehe...
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