GEO
MAGAZINE
Dezembro 2013 - Edição 6

FOTO REPORTAGEM

AldeiA de BorAs

por Lusitana Paixão

Papa Léguas

Curdistão
by Torgut

GUiA TUrÍsTiCo

A QUINTA DA
REGALEIRA
com o Rui Duarte
TeCH reVieW

Novo Garmin Monterra
O novo dispositivo da
Garmin chegou às mãos do
Ravenmaster

ENTREVISTA DE CARREIRA

Fernando rei
GEOCACHERS HISTÓRICOS

PORTELADA

por Joaquim Safara
E muito mais...

Figura emblemática do geocaching no norte, respeitado
e acarinhado por toda a comunidade. Com 7 anos
de geocaching, está na altura de fazer uma excelente
retrospectiva!
Por Flora Cardoso

GeoFOTO Novembro 2013
Vencedor - Shalmai

GEO
MAG.

Editorial....................................................................06
Gustavo Vidal dá-nos as boas vindas à GeoMagazine

E 2013 foi assim....................................................08
Um GeoRescaldo alargado aos melhores eventos de 2013

GeoVolta a Portugal 2013...............................10
A Team Filipona deu a volta a Portugal em caixinhas

Frente a Frente.....................................................14
Dois portugueses, dois continentes. Angola vs. Brasil
Nota sobre Acordo Ortográfico:
Foi deixado ao critério dos
autores dos textos a escolha
de escrever de acordo (ou não)
com o AO90.

Geocoin Portugal 2013......................................20
Vamos conhecer a mais recente GC portuguesa

Aldeias Históricas...............................................24
Lusitana Paixão leva-nos numa foto-reportagem espectacular

Ponto Zero...............................................................32
O revisor MightyRev explica-nos os diferentes tipos de caches

Papa Léguas no Curdistão...............................36
Seguimos o torgut pelo Curdistão, numa aventura memorável

Entrevista de Carreira......................................40
Fernando Rei, geocacher de referência por Flora Cardoso

Visitando a Quinta da Regaleira..................52
GeoTurismo pelo melhor de Portugal

From Geocaching HQ with Love.................58
O quotidiano norte-americano pela lackey Annie Love

Foto-Reportagem.................................................60
Visitamos a Serra do Alvão, local de excelência

Além Fronteiras...................................................68
Seguimos o n@vegante e a anasofiazevedo pelos Bálticos

Geocacher Histórico..........................................74
David Portelada, geocacher desde 2004

Geocaching e Escutismo..................................86
Palocosmachado mostra-nos como juntar as duas actividades

Por Lisboa com os Corvos................................92
Os Corvos levam-nos numa viagem literária por Lisboa

Mini Superliga 2013...........................................100
O que aconteceu no maior evento geodesportivo do ano

In Memoriam.........................................................104
Recordamos Jeremias Gato

40

74

24

ALDEIAS HISTÓRICAS

68

Além fronteiraS

52

visitando a quinta
da regaleira

60

serra do alvão

Entrevista de carreira...

Fernando Rei, revisitando a sua carreira no geocaching, na
companhia da Flora Cardoso e alguns amigos especiais

GEOCACHER HISTÓRICO

Vamos conhecer o David Portelada, geocacher histórico de
2004, pela mão do Joaquim Safara

Uma viagem pela Aldeia de Broas

Uma viagem pelo Báltico

Vamos conhecer a Serra do Alvão
numa bela Foto Reportagem
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Editorial
por Gustavo Vidal
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Faz hoje precisamente um

partir do quartel-general da

do pelos Corvos, fizemos

póstuma a Emanuel (Jere-

ano que saiu a primeira edi-

Groundspeak em Seattle, é

uma incursão pela Quinta

miasgato), o Geocacher que

ção da GeoMagazine. Na

um exemplo dessa vonta-

da Regaleira com o RuiJS-

nos deixou prematuramen-

altura, no texto de apresen-

de de explorar horizontes e

Duarte, uma foto-reporta-

te, vítima de cancro.

tação escrevi: “Deus quer, o

trazer até aos Geocachers

gem do reino maravilhoso

Nesta edição, ainda a não

Homem sonha e a obra nas-

portugueses aquilo que se

do Alvão, a Volta a Portugal

perder, o rescaldo dos mais

ce”

passa mundo fora.

em Geocaching protagoni-

significativos Eventos de

Esta é uma obra que nasceu

Nessa perspectiva, reco-

zada pelo Team Filipona*,

2013, o rescaldo da Mini-

do querer do Filipe (FSena)

mendo vivamente neste

ou ainda um artigo sobre

Super Liga Geopt, a apre-

que conseguiu congregar

número a aventura do Tor-

escutismo e Geocaching na

sentação do novo Garmin

debaixo do tecto da Geo-

gut no Curdistão, esse pe-

ilha de S. Miguel (Açores).

Montera e da Geocoin Por-

Magazine uma série de

queno “país”, onde nenhum

A não perder, o primeiro de

tugal 2013.

vontades, que edição atrás

outro Geocacher português

uma série de artigos sobre

Por fim, mas não menos

de edição, têm trazido até

tinha até então colocado a

as aldeias mais históricas

importante o Frente a Fren-

à comunidade uma mão

bandeira do nosso país.

de Portugal, que a Lusitana

te entre dois emigrantes,

cheia de artigos interessan-

Ainda pelo estrangeiro, fi-

Paixão nos trará, desta vez

Kelux e Mtrevas e a voz dos

tes, entrevistas, curiosida-

zemos um périplo pelas re-

sobre a Aldeia de Broas.

revisores no Ponto Zero,

des, imagens, reportagens

públicas do Báltico (Estónia,

Em termos de entrevistas,

sobre os vários tipos de ca-

sobre tudo o que tem a ver

Letónia e Lituânia) seguindo

dois pesos pesados do Geo-

che existentes.

com Geocaching, não só em

a seta do GPS do Navegan-

caching nacional, o Fernan-

Desfrutem com esta edição

Portugal como também um

te e da Ana Sofia Azevedo.

do Rei como entrevista de

de aniversário da GeoMa-

pouco pelos quatro cantos

Por cá, nesta edição de ani-

capa e o David Portelada na

gazine. Votos de Feliz Natal

do Mundo.

versário, seguimos a pena

entrevista histórica.

e bom ano de 2014 cheio de

A crónica que a Annie Love

de Ricardo Reis num roteiro

Dois anos depois do seu

realizações Geocachianas.

nos traz todas as edições a

por Lisboa, geo-referência-

falecimento, a homenagem
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diafragma para produtos corrosivos, abrasivos e viscosos

•• Bombas centrífugas autoferrantes para águas carregadas

•• Bombas centrífugas normalizadas para aplicações industriais
e águas salgadas

•• Bombas doseadoras para tratamentos de águas

•• Bombas submersíveis para

águas limpas ou carregadas

•• Bombas de rotor helicoidal para
produtos viscosos

•• Bombas de carretos para produtos extremamente viscosos
ou voláteis

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

•• Motobombas para protecção

civil, agricultura e construção
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OS

eventos mais marcantes

do ano

Pois é!
Já passou um ano desde a
publicação da primeira GeoMag – a número 0. Na capa,
o Migueis. Lá dentro, um
pequeno artigo referenciava os eventos do ano. Destaques óbvios: 12 Years e
GeoCoinFest Europe. Além
desses, algumas iniciativas mais louváveis como a
Operação Duna Limpa, e alguns momentos marcantes.
O 12-12-12, a Mini-Super
Liga, entre outros, foram
os eventos em destaque no
Natal de 2012. Mas…
… E em 2013?
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Em 2013, à data em que recolhemos os dados (5/12),
contando apenas eventos
passados com attends e
eventos futuros, ocorreram
nada mais que 725 eventos (!!!), cerca de 2 por dia.
Claro que, para tal, muito
contribuíram as datas marcantes: 4 de Maio, (com os

21 WWFM - WorldWide
Flashmob), 6 de Novembro,
data marcada pela viagem
espacial de um TB (19 eventos), a irrepetível 11-12-13
(com 17 eventos) e o dia Internacional do Geocaching,
17 de Agosto (com 14 eventos). Ainda a contribuir para
este astronómico número,
a “chuva” de souvenires que
marcou Agosto, mês em
que, aqui e ali, houve eventos para todos os gostos!
Ainda nos números, não podemos deixar de destacar os
“big five”, ou os cinco eventos que, à data de recolha de
dados, contavam com mais
de 100 “attendees”. A liderar
a lista, (GC42FFG) 13 Year’s
– Lisboa, com 297 logs. O
único Mega do ano, com direito a souvenir, e três dias
de GeoConvívio fabulosos.
Ainda nos cinco maiores podemos ver um dos satélites
deste evento, o (GC4BNQZ) Meet & Greet. Também

acima dos 100 “attend”
encontramos a (GC4G5EH)
Cerimónia de Entrega dos
Prémios GPS 2012, com o
mérito de ser o único evento
com mais de 100 logs fora
da capital – e bem fora, em
Esposende, a atestar a cada
vez maior influência desta
iniciativa do Geopt. Acompanha a cerimónia o evento
que a ancorou, o (GC4G1E0)
Vamos armar a tenda!, oh
faxabore, um dos mais mediáticos do ano, com praia,
rio, montanha, bons containers e muita, muita festa.
Um evento certamente incontornável e de boa memória para muitos – e que o
digam os grandes vencedores da noite, o GPN, Valente
Cruz, Helderjust ou todos os
vencedores distritais. Quantos logs teria este evento se
decorresse na capital? Por
fim, a (GC4N6BJ) GeoCastanhada 2013, primorosamente preparada pela trupe

da ADR Achada, que uniu
uma época muito cara aos
geocachers – o magusto -,
uma organização de peso,
um cardápio de lamber a
beiça e uma localização privilegiada.
Entre os CITOs, esses eventos que aliam geocaching a
cidadania, destaca-se, quase com 100 logs, o CITO que
esteve inserido no contexto
do Mega. Se retirarmos o
efeito “Mega”, destaca-se
dos restantes um evento a
norte – em Ermesinde, mas
com contornos especiais, o
(GC455K5) CITO Ermesinde/
Regiões Nortenhas, pois,
além de se inserir num fimde-semana “temático” por
Valongo, os owners apelaram a um CITO “regional” a
norte, não necessariamente
nas coordenadas publicadas, e o evento rendeu mais
de sete dezenas de logs. Esperemos que o norte do país
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Photo Credit: unsplash.com
tenha ficado mais limpo em
igual proporção!
Por Distrito, Lisboa mantém-se em primeiro, com
146 eventos organizados e
mais de 3.000 logs (chegará
aos 4.000 antes do final do
ano?). Na “cauda” do pelotão
aparece Beja, com 36 logs
em quatro eventos – um
deles o evento nacional dedicado ao Dia Internacional
do EarthCaching!
Os eventos são, também,
aproveitados por muitos
geocachers para realizarem
atividades mais radicais
que, de outra forma, muitos não experimentariam.
Entre os eventos “Terreno 5”
encontram-se os habituais
eventos com escalada, rappel e canyoning. Há, contudo, alguns outsiders – um
acampamento terreno 5
nos Açores – (GC4NKGP) 1º
GeoAcampamento Açores

2013, canoagem, a já mítica (GC4FH3K) 7ª Descida do
Mondego (de Tupperware),
uma caminhada das “duras”
e, vejam só, um evento com
mergulho, (GC42V4M) Bubble Bobble proporcionado
pelos GeoGangsters mais
famosos do país.
Se alargarmos o raio do “radar” dos números para a Dificuldade 5, deparamo-nos
com um cenário muito típico
– os cinco andam aos pares.
Há, contudo, alguns destaques novos – um evento de
escalada em S. Miguel, e o
GeoPasseio por Valongo, um
evento que ficou na memória dos geocachers do norte,
pela qualidade e desafio das
caminhadas e visitas proporcionadas.
Claro que 2013 não podia
passar sem alguns dos já
incontornáveis eventos do
panorama nacional – o (GC-

4NFRE) GeoMagusto da Silvana, este ano novamente
em Moruilhe, a (GC4KMA5)
GeoChurrascada, tão participada como habitualmente,
o (GC4T5KK) Encontro de
GeoPais Natais, já com cinco edições, entre tantos outros (apelo à vossa memória
e ao pingo de saudade que
insiste em ficar de ano para
ano), tomam, cada vez mais,
um lugar de referência nas
agendas de muitos geocachers portugueses – e ainda
bem!
Juntos, todos estes eventos – e os outros, que por
força de serem remotos, de
inscrições limitadas, difíceis,
específicos, ou por outro
motivo qualquer, somavam
já, no início de mês, mais de
13.000 presenças, sendo
previsível que o ano feche
muito, muito próximo das
15.000 presenças em even-

tos. Um número esmagador que não deixa de muito
bem representar o caráter
iminentemente social desta
nossa “tara ou mania” que é
o geocaching. O dos números, o dos desafios, o das
superações, o dos containers, o das paisagens, o dos
puzzles, o dos enigmas mas,
também da partilha, do convívio e da galhofa.
Venham daí mais 365 dias
de GeoMeetups, de Meeting Points, de castanhas,
de vinho, de ginjinhas, de
carnaval, de sushi, de futebol (porque não?), de pizza,
de comida caseira, de bolos
e logbooks “catita”, mas sobretudo de muitos, muitos
sorrisos!

João Malheiro
- pintelho
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GeoVolta a Portugal 2013
Pela primeira em muitos
anos, fizemos 15 dias de
“férias cá dentro”, mas como
o vírus do Geocaching está
instalado dentro de nós, podemos dizer que juntamos o
útil ao agradável.

3º - Maior número de caches.

1º - Logar caches em todos os distritos de Portugal
Continental;

Havia, porém, certas zonas
ou caches, que estavam
marcadas como obrigatórias, tais como: Nacional 103
(caches tradicionais), Ria de
Aveiro, Figueira da Foz e
Lisboa (caches enigmas), as
duas Megas existentes em
Portugal (Porto e Figueira
da Foz). Outras, entretanto,
foram aparecendo fazendonos passar momentos muito agradáveis e hilariantes.

2º- Tentar visitar os concelhos, que estavam por perto

Num primeiro esboço pensamos fazer o tour sozinhos,

Desde que começamos a
pensar fazer a “GeoVolta a
Portugal”, podemos dizer
que foram 3 meses de planeamento, em que traçamos logo os objetivos principais:
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das estradas por onde passávamos;

no entanto e após uma conversa, o DomPaioPeres,
também se disponibilizou
para a mesma aventura,
pelo que, em 11 dos 16 dias
tivemos a sua companhia, o
que veio a revelar-se benéfico para todos.
Podemos afirmar que, todos
os objetivos foram cumpridos, conseguindo visitar todos os 18 distritos, logamos
caches em 84 concelhos e
finalmente, o objetivo de
500 caches foi largamente
ultrapassado, pois conseguimos um número superior
a 700 founds.
Com o cachemobil abastecido de água (muita), bo-

lachas, fruta, iogurtes e
sandes, para reforçar o organismo durante o dia, era
no entanto ao jantar que
conseguíamos

recuperar

forças e energias para os
dias vindouros.
Quem pense que Portugal
não é um destino interessante, tire o cavalinho da
chuva e faça-se á estrada,
nós

ficamos

maravilha-

dos com paisagens brutais
e vistas soberbas, que só
com a descoberta de algumas caches é que tivemos
acesso a este prazer. Como
exemplo (GC3B298) A cache
mais a norte de Portugal e

DEZEMBRO 2013 - EDIÇÃO 6
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Por João Reis (team Filipona*)
(GC3B295) Marco de fron-

a sua aparição, em certos

Já agora, o nosso TB “Via-

assim, identificamos cada

teira (A1 BIS).

lugares e não são assim tão

jante”, somou 2.620,9 Km,

dia de férias, pois de outra

Mas, nem tudo foi um mar

poucos, a paisagem está

agora vai descansar até á

de rosas, também fomos

destruída, pois os incêndios

próxima missão.

forma, seria impossível le-

bridados com um fortíssimo

deixaram a sua marca, onde

É tempo de descansar, mas

talha, algumas caches terão,

temporal, durante a pas-

devia estar verde, está tudo

também de começar a so-

no final do log, algo que as

sagem da Serra da Estrela

negro, esperamos que a na-

nhar com novos projetos,

diferenciará das restantes,

nomeadamente, visitar os

tendo sempre em conside-

e da Nacional 103, que nos
privou do uso da máquina
fotográfica, pois não conseguiu sair da sua toca para o
seu trabalho, mas não nos
impediu de fazer o nosso

tureza consiga recuperar rápido e que, este flagelo que
invade o nosso país de norte
a sul, sem esquecer as ilhas,
venha a desaparecer.

concelhos que faltam, reforçar em alguns distritos o número de caches registadas,
visitar as ilhas, etc.

varmos de vencida esta ba-

ração o trabalho do owner,
na sua conceção e claro
está, também serão distinguidas com o favorito.

Queremos, também, apro-

trabalho, de autocolante na

Em resumo, 16 dias, 18 dis-

mão lá íamos nós á procura

tritos, 84 concelhos, 3.249

do log.

Km de condução, por estra-

Houve, porem, momentos

das de todo o tipo, 724 ca-

pedir desculpas por os logs

em que as lagrimas fizeram

ches registadas.

serem todos iguais, ainda

veitar

esta

oportunidade

para agradecer aos owners
das caches que visitamos,

João Reis
- Team Filipona*
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Vila Velha de Rodão - Rio Tejo
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Nacional 103, perto de Braga

Serr

ra da Estrela
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O Frente-a-Frente desta
edição resolveu viajar alémfronteiras. O Geocaching é
um jogo de aventura e descoberta, dois substantivos
muito associados aos Portugueses e à sua História.
Fazia então sentido que o
Frente-a-Frente, na edição
do primeiro aniversário da
Geomagazine, viajasse até
à diáspora portuguesa, entrevistando dois geocachers
portugueses, actualmente
residentes numa terra diferente daquela que os viu
nascer.
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Dois geocachers anteriormente residentes em Lisboa, que se encontram em
dois continentes totalmente diferentes, fisicamente
afastados do seu país natal
por milhares de quilómetros. Dois geocachers que
após décadas de vida em
solo europeu e nacional, decidiram que as suas vidas
passariam por uma jornada,
temporária ou permanente,

num continente diferente,
cada qual com a sua cultura e a sua história muito própria. Dois países que
partilham a nossa língua e
muitas páginas da nossa
história, e onde estes colegas geocachers, quais Descobridores, se inscrevem
agora numa nova página
duma mui própria História: a
História do Geocaching. Ao
seu próprio estilo, marcam
de forma diferente a história
do Geocaching no país onde
se encontram, mostrando
que o espírito aventureiro
e empreendedor se mantem no povo português que
ainda hoje parte além-mar,
substituindo, nesta História particular, as caravelas
por singelos equipamentos
GPS.
Assim, de um lado, temos
Rui de Almeida, mais conhecido pela comunidade
portuguesa pelo seu nick
Kelux, registado desde
2007 e que conta com mais

de 3000 founds no seu perfil, para além da centena e
meia de caches colocadas
que ainda mantém como
owner. Actualmente reside
no Brasil, onde se mantém
um elemento muito activo
da comunidade geocacher
local.

Dois geocachers, com a
mesma nacionalidade, a
viver em dois países e continentes diferentes. Países
com uma história e cultura
próprias, tão díspares e ao
mesmo tempo tão próximos, unidos pelo Português
e pela História Portuguesa.

Frente-a-Frente, está Miguel Trevas, geocacher registado desde 2007 com
o nick MTrevas, conhecido
na comunidade, entre outras razões, por ser um dos
mentores e dinamizadores
do famoso e divertidíssimo Rally aos Papéis, um
evento diferente que teve
4 edições, anualmente em
Alenquer. Na sua actividade
como geocacher já encontrou mais de 2000 caches
e tem cerca de quatro dezenas escondidas em seu
nome, por todo o país. Actualmente, encontra-se em
Angola, onde, procura manter vivo o vício de procurar e
esconder caixinhas.

Dois geocachers, que depois
de lidarem diariamente com
um país (e distrito) tão densamente povoado de caches, se vêm agora no papel
de geo-povoadores.
Veja o que une e separa estes dois portugueses. Descubra qual deles já colocou
mais de 50 caches neste
seu novo país ou organizou
o primeiro evento oficial de
geocaching do país em que
se encontra actualmente. Angola e Brasil, África e
América do Sul, frente-afrente, ligados pelo geocaching Português!
1. Considerando que, de
certeza, se depararam com
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uma realidade de Geocaching diferente da que deixaram em Portugal, como
se encontra implementado
o Geocaching no país em
que residem actualmente?
Rui Almeida - O geocaching
no Brasil tem duas realidades bem distintas, um pouco
à semelhança dos próprios
contrastes endémicos deste
país/continente.
Havendo diferenças bastante acentuadas entre o norte
e o sul, o litoral e o interior,
elas também se fazem sentir no geocaching.
Por regiões, os estados do
sul e sudeste, concentram
77% (1638) das caches brasileiras, o norte e nordeste
fica-se pelos 10% (229), o
centro oeste sobra com 12%
(257)... sendo 143 em Brasília, no Distrito Federal.
Por estados, São Paulo tem
50% das caches brasileiras
(1076), seguido a longa dis-

tância pelo Paraná com 9%
(195).

ainda é um bebé recém-nascido.

Neste momento existem
425 owners de caches no
Brasil.

2. Mais do que dois países
diferentes, encontram-se
perante culturas diferentes.
Assim sendo, se tivessem
de escolher, qual é a principal diferença, em termos de
Geocaching, que encontram
no país onde agora estão?

Curiosamente, apesar das
diferenças evidentes para
Portugal, o Brasil teve a sua
primeira cache, quase ao
mesmo tempo que “nós”... a
(GC5DF) Virtual Cache brasileiro, em 1 de abril de 2001.
Miguel Trevas - Eu diria que
infelizmente é residual, o
Geocaching em Angola tem
uma implementação fraquíssima, fruto de uma realidade quotidiana que pouco
tempo deixa para a prática
desta actividade. Não existe
uma única cache que tenha
sido criada por um Angolano
residente, e a grande maioria das caches activas são
earthcaches porque simplesmente não implicam a
colocação no terreno de um
contentor físico. Em resumo,
o Geocaching em Angola

Rui: Normalmente costumamos argumentar que os
brasileiros só se interessam
por futebol e samba... a ser
verdade, isso poderia explicar muita da dificuldade que
o geocaching tem tido para
se desenvolver, num país
que tem potencialidades incomuns para este jogo, quer
do ponto de vista paisagístico, como cultural, histórico
e patrimonial; estou mais
inclinado a culpar a anterior quase ausência de uma
classe média que felizmente
vem crescendo nos últimos
anos e acredito que a massificação dos smartphones,

certamente irá permitir que
essa situação se altere no
futuro próximo. Essa é certamente a grande diferença
entre o geocaching português e o brasileiro... um país
enorme, com 20 vezes mais
população, tem menos de
10% das caches portuguesas
e ainda menos praticantes.
Miguel: Tal como indica o
caminho apontado na resposta anterior, a grande diferença é que a maioria das
caches activas em Angola
não implicam contentor físico, existe muita dificuldade em conseguir esconder
uma cache que venha a ter
uma vida longa, os owner
das poucas caches activas
têm dificuldade em efectuar
manutenções, talvez porque
muitos deles já não se encontrem em solo Angolano.
Aqueles geocachers que
como eu estão actualmente em Angola, têm perfeita
noção da grande dificuldade
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que é esconder uma cache
em solo Angolano. Por esse
facto nem sequer tentam;
bem, eu tento, mas ainda
não consegui estabilizar os
contentores que tenho no
terreno, os mesmos desaparecem facilmente o que
leva ao desânimo completo.
3. Sentes que mudou a tua
forma de cachar? Mudou
o planeamento de uma
cachada, o tipo de caches
que procuras actualmente?
Rui: Após ter descrito
atrás o estado do geocaching no Brasil, torna-se
necessário pormenorizar
o caso do Amazonas, para
bem responder a essa
questão (que me provocou um sorriso imediato).
Quando vim pela primeira
vez, existia apenas uma
cache ativa num estado
com 1.570.745.680km2...
escondida perto de Presidente Figueiredo a 130km
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da capital Manaus. Encontrei-a no decorrer de uma
visita, onde aproveitei para
esconder outras quatro.
E pronto... basicamente o
meu geocaching enquanto jogador, entrou em hibernação por um longo
período, dando lugar a um
owner-povoador de um
território praticamente virgem... ou não estivesse na
Amazónia. Ao fim de algum
tempo, fui convidado para
ser voluntário da Groundspeak, como moderador
do fórum do Brasil, tendo
começado a elaborar algumas estatísticas que publico periodicamente, lá e nas
páginas do Facebook dedicadas ao geocaching.
Essa tarefa requer algum
tempo diariamente... pelo
que nunca deixei de “respirar” o jogo. Em adição a
essa atividade, fiz algumas grandes viagens a São
Paulo, Boa Vista e às cidades do Amazonas, onde se

pode chegar de carro, todas elas georeferenciadas.
Neste momento, o Amazonas tem 60 caches publicadas, 50 são Kelux.
Miguel: Por força das circunstâncias do panorama
do Geocaching Angolano, fui de facto obrigado a
mudar a forma de praticar
Geocaching. Acho que estou a praticar um Geocaching igual ao que se praticava nos primeiros anos de
Geocaching em Portugal.
Aqui toda a cache que nos
propomos encontrar requer uma análise prévia e
uma planificação cuidada,
até nas earthcaches.
Não nos podemos esquecer que Angola esteve
em guerra até há 11 anos
atras, as pessoas só por
esse facto são desconfiadas, todo o cuidado é pouco para se praticar Geocaching em segurança em
ambas as direcções, para
as caches e para os geo-

cachers. Respondendo ao
tipo de caches que procuro
actualmente, facilmente se
depreende que são as earthcaches.
4. Ao fim de algum tempo num novo país e num
novo continente, é normal
que surjam também novas amizades. Neste novo
país, já introduziste alguém ao Geocaching?
Rui: Divulgar o geocaching
entre os habitantes locais,
não tem sido nada fácil,
pelo que todas as novas
amizades que fiz aqui, foram de geocachers estrangeiros, americanos, finlandeses, suecos, holandeses
e alemães e turismo pelo
Amazonas, não perdem a
oportunidade de conhecer
a cidade, principalmente a
zona histórica, com a sua
pérola, o Teatro Amazonas... eternizado no filme
Fitzcarraldo de Werner
Herzog. No lugar cimeiro
dessas amizades, está a
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Lorriebird, uma geocacher
que é piloto da American
Airlines, com quem, após
nos termos conhecido aqui
em Manaus, meses depois
visitámos a última cache
Ape existente, no estado
de São Paulo. Nessa altura, conhecemos também o
Zsteve, um geocacher com
30.000 Founds... atualmente eles são um casal
que irradia felicidade.
Mais tarde, conheci o Bifrost_global, um geocacher
sueco (de mãe portuguesa)
de quem já tinha encontrado uma cache nas Minas de
São Domingos, que trouxe
o pai a cumprir um sonho
de juventude, também ele
alimentado pelo misticismo da Amazónia.
Quando visitámos São Paulo, conheci alguns dos geocachers paulistanos mais
relevantes em eventos que
publiquei. Pelo meio, foram
havendo alguns tours pela
cidade a acompanhar oca-

sionais geocachers que desembarcam dos navios de
cruzeiro que sobem o Rio
Negro.
Apenas muito recentemente, fui contatado por um dirigente dos Desbravadores
do Amazonas (uma espécie
de escuteiros, relacionados
com a igreja adventista)
para uma série de workshops... e a maioria dos
logs que tenho recebido,
são deles. Estão na calha
algumas caches, pelo que
brevemente também poderei matar saudade de um
bom Found, para variar.
Miguel: Eheheheh sim, já
fiz as minhas tentativas de
trazer alguns muggles para
o Geocaching. No passado
dia 30 de Novembro realizei o primeiro evento em
solo Angolano, infelizmente fui o único geocacher
presente, mas tive a companhia de 3 muggles aos
quais comecei a criar o bichinho do Geocaching, va-

mos ver agora se consigo
ter a oportunidade de lhes
mostrar na prática como se
encontra uma cache, assim
que consiga encontrar uma
cache tradicional de boa
saúde aqui em Angola.
5. Perante todas as caches
existentes no país em que
te encontras, qual elegerias como “a geocache
de sonho”, ou seja, qual é
aquela que definirias como
“A” cache ?
Rui: Essa é canja de galinha... naturalmente só poderia ser a (GCC67) Mission
4: Southern Bowl, a última
das caches Ape publicadas
em 2001 para comemorar
a reedição do Planet of the
Apes. Não sendo uma cache de dificuldade elevada,
exige uma boa logística,
pois encontra-se a 230km
de São Paulo, no Parque
Estadual Intervales, uma
reserva de mata atlântica, onde podemos chegar

após 20km por um estradão desde a cidadezinha
de Ribeirão Grande (quase
totalmente composta por
descendentes de portugueses).
Esta cache é um autêntico
íman para qualquer geocacher que se preze e com
139 Founds, só não é a cache mais visitada no Brasil,
precisamente por causa
dessa tal logística complexa, que a torna bem menos
acessível do que outras, no
centro de São Paulo ou Rio
de Janeiro.
Depois, tenho vontade de
procurar as caches de Copacabana, Pão de Açucar,
Corcovado e as que estão
perto das Cataratas do
Iguaçu, na fronteira com a
Argentina, com visita prometida para 2014.
Miguel: Apesar de aqui em
Angola existirem poucas
caches, ainda me faltam
encontrar algumas, penso
que “a cache” ainda está
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por encontrar, quem sabe
se não serei eu a criar essa
cache para que outros a
possam desfrutar como “a
cache”. De todas as formas
vou destacar a earthcache
“Quedas de Kalandula” do
tiagosgd, é de cortar a respiração, sentimo-nos insignificantes perante a força e beleza que a Natureza
nos brinda no local, foi sem
dúvida nenhuma o pedaço
deste planeta que até hoje
mais mexeu comigo.
6. Quando regressas a Portugal, continuas activo em
termos de Geocaching, ou
neste momento, o regresso a solo nacional é tempo
apenas para matar saudades dos amigos e família?
Rui: Quando viajo para
Portugal, naturalmente é
para matar saudades da
família, dos amigos e das
coisas que deixei de poder
ver, sentir e saborear... mas
não deixo de comparecer
a eventos, fazer algumas
manutenções e procurar
caches que fiquem em passagem.
Miguel: Mas alguma vez
seria possível regressar
Portugal e não estar activo
em termos de Geocaching?
Completamente
impensável o contrário, aliás a
“fome” de caches é tanta que tenho de a matar o
mais rápido possível, para
tal conto com a colaboração do “meu gang” na recomendação das melhores
caches.
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Agora falando a sério, primeiro tenho de matar saudades da namorada, da
família e dos amigos, só
depois existe espaço para o
Geocaching, mas tento ser
o mais activo possível dentro da limitação temporal

que disponho quando me
encontro na “Tugalândia”.
7. Embora se encontrem
fora de Portugal, mantêm
activas algumas das caches que tinham publicadas em terras lusitanas.
Como conseguem realizar
a manutenção e mantê-las
activas, mesmo estando
tão longe?
Rui: De um modo que não
cessa de surpreender-me,
de cada vez que equaciono arquivar uma cache que
necessite de manutenção,
aparecem novos amigos a
disponibilizar o seu tempo
para cuidar dela. Isso deixa-me numa posição um
pouco desconfortável, mas
simultaneamente dá-me
uma felicidade muito grande, por perceber a força que
tem a nossa comunidade
geocacher, composta por
gente de bem, que se dedica ao jogo, de um modo tão
desinteressado e desprendido... contrastando com
alguns episódios pontuais,
que podem levar um observador mais desatento
a pensar que a atividade
está a ter uma evolução

negativa. Ora, esses constantes exemplos de interajuda, para com geocachers
que já não estão no país,
provam exatamente o contrário. O geocaching está
vivo e bem saudável.
Miguel: No meu caso tenho tento deixar as minhas
caches minimamente preparadas para o período de
tempo que reflecte a minha
ausência, uma vez que regresso a Portugal sensivelmente de 3 em 3 meses,
mesmo assim conto com
a inestimável colaboração
dos meus amigos de Geocaching mais chegados
para uma cuidada manutenção às minhas caches.

atividade, em todo o mundo, muito especialmente
em Portugal e no Brasil,
como é óbvio. Por outro lado, pelo facto de ter
sido um dos moderadores
iniciais do Geopt, diariamente passo pelos fóruns
nacionais e pelas páginas
do Facebook, para além de
frequentar as várias salas
de chat.

8. Mesmo a milhares de
quilómetros de Portugal,
manténs-te atento ao que
se passa no Geocaching
Nacional? Como fazes para
te manter actualizado?
Conversas com amigos
geocachers ou acompanhas os fóruns nacionais?

Miguel: Hoje em dia essa
distância não se reflecte
em falta de informação,
a facilidade de comunicações a nível global assim o permite, estou tão
ou mais próximo e a par
das notícias do país como
do Geocaching Nacional.
Quase diariamente troco
mensagens com um grupo
restrito de geocachers, e
passo nos fóruns regularmente, precisamente com
a regularidade que mantinha antes de vir trabalhar
e viver para o berço da Humanidade.

Rui: Precisamente por ser
voluntário da Groundspeak, não devo, nem quero
deixar de atualizar-me em
relação ao que se passa na

9. Imagina que um colega geocacher pensa visitar-te, pretendendo, claro
está, fazer algumas caches. Que planeamento

desta, pois o local merece
uma cache.
11. Existe alguma mensagem que gostariam de
deixar aos leitores da Geomagazine ou alguém especial?

para uma cachada recomendarias?
Rui: Desde que tenha disponibilidade no momento
em que esse geocacher esteja por Manaus, terei todo
o prazer em fazer-lhe uma
visita guiada pela cidade,
mas tendo em conta que
apenas duas caches não
são Kelux, as que publiquei,
mostram o que há de maior
interesse para ser visitado,
ao nível cultural, histórico,
arquitetónico e paisagístico, com natural relevo para
a (GC39G7Y) Encontro das
Águas, onde podemos testemunhar o “nascimento”
do rio Amazonas.
Depois, as cachoeiras em
redor de Presidente Figueiredo, são também uma boa
e refrescante opção.
Miguel: Algumas das minhas respostas anteriores
quase permitem adivinhar
o que vou dizer. A verdade é que a planificação em
termos de logística teria
de ser efectuada com uma
maior e cuidada atenção
que em Portugal, de resto

é seguir a setinha do GPSr
e dar com a cache, isto é,
se estiver por lá o contentor. Recomendaria as earthcaches que são seguras
e provavelmente uma das
minhas futuras caches em
solo Angolano.

país, esclarecendo todas as

10. Qual é o teu próximo
projecto, em termos de
Geocaching, no país em
que te encontras?

do primeiro evento em An-

Rui: Para além da já referida colaboração com os
Desbravadores do Amazonas, está também prevista
uma ronda de workshops
pelas universidades do estado, aproveitando o melhor possível a visibilidade
provocada pelos jogos do
FIFA2014 que se realizarão
na Arena da Amazônia em
Manaus (onde serei também voluntário).
Há outro projeto mais pessoal, sobre o qual poderei
ter novidades em breve;
de resto, continuar a descobrir bons locais para
novas caches aqui perto e
dinamizar o mais possível
o geocaching no resto do

dúvidas e tentando corrigir
algumas situações “anómalas”, nas caches existentes.
Miguel: O meu primeiro projecto em termos de
Geocaching foi a realização
gola, foi um projecto falhado por falta de geocachers,
valeu a intenção e ao fim
ao cabo acaba por ficar na
história.
Mas sim, vou levantar um
pouco o véu, tenho alguns
projectos em termos de
caches em marcha, uma
cache na Ilha dos Padres
situada entre Luanda e o
Mussulo, em que o acesso obrigatoriamente terá
de ser feito por barco, e
uma cache junto ao forte
de Luanda, esta última já
testei quatro locais para a
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Rui: O geocaching é apenas
um jogo, um passatempo,
um divertimento, um escape que nos ajuda a relaxar e a colocar um sorriso
no rosto... para nos preocupar ou chatear, já basta tudo o resto. Escrevam
logs extensos, simpáticos
e bem-dispostos. Elogiem
em público e critiquem em
privado. Ahhh, façam-me
uma visitinha!
Miguel: Em primeiro lugar
quero deixar um grande
abraço ao Rui e desejarlhe a continuação de muito
sucesso por terras de Vera
Cruz.
Depois um especial cumprimento a toda a equipa
que realiza o Geomagazine,
continuem com este excelente trabalho.
Gostaria ainda de agradecer a todos os leitores o sucesso que prestam a esta
publicação e ao Geocaching
Português.
Aos meus amigos de geocaching mais chegados,
eles sabem quem são, o
meu obrigado por existirem
na minha vida.
Sylvie, vou a caminho...

localização da cache e em
todos eles o contentor desapareceu em menos de
2 semanas, estou actual-

Bruno Gomes
- Team Marretas

mente a testar a quinta

Fotos cedidas gentilmente pelos

localização, vamos ver se é

entrevistados
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Geocoins Portuguesas

Portugal 2013 – Calçada Portug
Nesta edição da GeoMaga-

mundo do colecionismo de

da discussão surge a ideia:

Lusitana Paixão e o Skull

zine interrompemos o pé-

geocoins – e não só.

calçada portuguesa, pela

The Keeper apresentaram

riplo pelas geocoins portu-

Tudo sobre o processo,

voz do David Santos 87. A

o embrião daquele que vi-

ideia não era nova, e já em

ria a ser o desenho eleito

anos anteriores estivera a

– um mapa de Portugal em

concurso, mas não vence-

calçada portuguesa.

guesas por ano. O motivo:
trazer alguma informação
sobre a mais fresca geocoin portuguesa de sempre, a Geocoin PT 2013.
À semelhança do que vem
sendo feito desde 2006, a
comunidade geocacher nacional, bem ativa na lide dos
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com

testemunhos

principais

dos

intervenientes,

nas próximas páginas da
nossa GeoMag!
Corria o mês de Abril de
2013 quando um famoso
“viciado” em geocoins lançou a bomba. O mtrevas –
mentor do projeto - abria,

ra.

Daqui até à versão final

Começam a surgir azulejos,

foi um passo: e as ilhas?

temas templários, já roti-

As regiões? O que inscre-

neiros nestas coisas das

ver no mapa? Todas estas

geocoins, caravelas, rosas-

questões foram, paulati-

dos-ventos… Uma panó-

namente, obtendo as suas

plia de temas facilmente

respostas até que todas as

transponíveis para o mun-

propostas foram apresen-

do das moedas.

tadas e fechadas.

trackables, tem mantido a

num tópico no geocachin-

tradição de, anualmente,

g-pt.net, a discussão so-

cunhar uma geocoin. Este

bre o desenho. O processo

ano, apesar das peripécias

é moroso, e assumindo

Transposta alguma frus-

A 13 de Junho, no mesmo

que mais à frente relata-

alguns meses para tratar

tração por falta de ideias,

fórum, eram abertas as vo-

mos, não foi exceção, e um

de tudo, era a altura ideal.

e com designers persisten-

tações para eleger aquela

mapa em calçada surgiu no

Logo nas primeiras páginas

tes, foi a 13 de Maio que a

que será a geocoin a repre-
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fazem parte oito da edição
regular e duas da edição limitada, em níquel negro e
com quatro cores, e os vinte e cinco lotes inicialmente
previstos “voaram”, dandose, então, início a uma nova
fase de reservas, procurando encontrar compradores
para quarenta lotes. Não
tendo chegado aos quarenta, esta é contudo uma
das geocoins portuguesas
com maior produção – 350
exemplares.
Daí até aos samples e a
uma série de quid pro quos
foi um salto, razão pela
qual, à data de edição desta revista, as moedas ainda

guesa

não estavam nas mãos dos
geocachers nacionais. Os
samples, com soft enamel
(em vez de hard enamel,
conforme especificado pe-

sentar Portugal pelo ano de
2013. Os resultados foram
inequívocos.

Dados da geocoin

A

segunda

proposta do Skull e da Lusitana Paixão estava eleita, e
era necessário avançar com
o processo de encomendas.
Já com o acasim aos comandos da operação, após

los autores), deixavam algo
a desejar, e os mentores
mantinham-se “atrás” dos
produtores,

para

tentar

que a geocoin visse a luz do
dia com a maior brevidade
possível.
Dado que esta estória não
está terminada, fica a ressalva para que, em breve,

Nome: Geocoin Portugal 2013
Conceção: Miguel Albon e Flora Cardoso
Arte: Miguel Albon
Formato: não regular
Dimensões: 6,5cm x 2,76cm com 3mm de
espessura
Versões e acabamentos: Regular (RE) em Satin
Silver, Preto e Branco; Limitada (LE) em Black
Nickel, 4 cores
Quantidades: RE-200, LE-50 (ou RE-320, LE-

umas quantas iterações

se juntem a nós na come-

que fizeram o projeto pas-

moração do nascimento da

80)

sar do papel à prática, era

Geocoin PT 2013, do Skull

hora de a comunidade ma-

The Keeper, Lusitana Pai-

Icon próprio: Sim

nifestar o seu interesse,

xão, mtrevas, acasim mas,

para que se pudesse, as-

também, de todos os geo-

sim, dar ordem de produ-

cachers nacionais. Venha

ção.

daí esse mapa!

De cada lote de dez moedas

Reservas: Em lotes de 10 (8RE+2LE)
Custo dos lotes: 65€ (se forem 25 lotes) ou
55€ (se forem 40 lotes)
Produção: http://www.geocoin-land.com/
Supervisão: acasim
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O processo na Primeira
Pessoa

dinada ao tema “Calçada
Portuguesa”.

em cache, por esse mundo
fora!

Lusitana Paixão

Foi uma colaboração muito engraçada e produtiva!
O Miguel tem a extraordinária capacidade de interpretar e materializar ideias,
e rapidamente chegamos
a um resultado equilibrado, que traduz em moeda
a Calçada Portuguesa, tal
com a idealizámos.

A evolução do design

A coleção de Geocoins PT
é um projeto transversal a
todos os geocachers portugueses, muito acarinhado
pela comunidade. Não se
trata de um simples item
de troca, nem tão pouco
de uma geocoin destinada
apenas a aficionados e colecionadores.
A Geocoin Portuguesa carrega um forte valor simbólico, espelho da nossa
história, da nossa cultura e
das nossas tradições.
É de louvar que, ano após
ano, a iniciativa não esmoreça e que nos possamos
orgulhar de ver crescer
esta magnífica coleção.
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Por esse motivo, acompanhei com entusiasmo a
abertura do tópico de recolha de sugestões para a
Geocoin PT2013 e deixei o
meu contributo, com algumas ideias soltas. Entretanto fui contactada pelo
Miguel Albon que me desafiou a apresentarmos uma
proposta conjunta subor-

A proposta foi bem recebida pela comunidade e,
no meio de tantas outras
excelentes contribuições,
o desenho do Miguel acabou por ser o mais votado,
o que nos deixou naturalmente muito contentes.
Para dar início ao processo
de produção, precisávamos
do apoio de alguém experimentado e conhecedor
deste mercado. Ficamos
muito satisfeitos quando
o Acasim aceitou assumir
o papel de Sponsor do projeto e assim, apadrinhar a
Geocoin PT 2013.
Aguardamos ansiosos o resultado final, na expetativa
de ver a Calçada Portuguesa a brilhar nas nossas coleções e a viajar, de cache

Em conversa com o artista
responsável pelo desenho
vencedor para esta edição
da geocoin PT, muitos foram os temas abordados.
Tudo começou, de acordo com o Miguel, por uma
ideia acerca do azulejo. Do
azulejo à calçada, tema recuperado, foi um salto.
O modelo inicial apresentado era um misto – uma
moeda quadrada, como um
azulejo, mas com o motivo
da calçada.
Logo de seguida, uma breve incursão pela Cruz Templária, rapidamente abandonada, dada a euforia em
torno da calçada portuguesa. Contudo, houve ainda
tempo para uma iteração
dedicada à cortiça.
Algum debate sobre o tipo
de frases a colocar na coin
depois, era hora das famosas iterações. Mais texto
aqui, introdução das ilhas
ali, espelhar o território
para que a divisão dos distritos faça sentido… Uma
verdadeira maratona!

Mais um ajuste no texto,
um retoque à rosa-dosventos e a coin começava a tornar-se complexa.
Mas não o suficiente. Uma
pedrinha negra a apontar
as capitais de distrito e,
assim sim, está com detalhe suficiente. Ou então,
com detalhe excessivo, diziam alguns, o que levou
ao abandono da ideia dos
distritos, substituída no
desenho vencedor por um
padrão típico das calçadas
portuguesas.
A escolha dos materiais e
das tintas foi já conjunta
com o acasim.
Temos, pois, prestes a
rebentar, uma das coins
esteticamente mais bem
conseguidas do panorama
nacional, muito por fruto
do entusiasmo e da paixão
do Miguel e da Flora e do
empenho do acasim e do
mtrevas. Mesmo que demore, nós estamos ansiosamente a aguardar pela
geocoin que, dê por onde
der, será de 2013!
João Malheiro
- Pintelho

Fases e evolução do projecto
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Aldeias Históricas
PELA ALDEIA DE BROAS
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No concelho de Mafra e

da aldeia, dificultando o

São vários os testemunhos

Em maio de 2002 o geo-

freguesia de Cheleiros, do

abastecimento de bens e

edificados

cacher

outro lado da ribeira com o

os cuidados de saúde ne-

deste antigamente, sus-

inspirado pela descober-

mesmo nome, encontra-se

cessários a uma população

penso no tempo, à espera

ta da Aldeia, partilhava

a Aldeia de Broas. O sin-

envelhecida. Broas acabou

de uma melhor sorte que

o seu achado e inscrevia

gular povoado perdido na

desertificada e tornou-se

teimou em nunca aqui che-

definitivamente Broas no

memória do tempo, cujas

a mais típica das “Aldeias

gar.

mapa do geocaching: “Last

origens parecem remon-

Fantasmas”, mantendo no

tar ao século XVI, guarda

entanto uma identidade

os traços de um típico ca-

própria e bem viva, que pa-

sal saloio que chegou, em

rece resistir contra tudo e

tempos, a reunir sete fa-

contra todos.

mílias. Hoje a Aldeia já não

Há uma espécie de nostal-

permitiu que vivesse na so-

é habitada, mas continua

gia que toma conta deste

lidão do alto monte. A porta

a ser visitada por amigos

lugar e que assalta o visi-

e familiares, caminheiros,

tante, mal entra na Aldeia.

amantes do BTT, e … geo-

O casario, em avançado

cachers.

estado

Visitar a Aldeia de Broas é,
antes de mais, dobrar uma
verdejante encosta por caminhos rurais e campos
agrícolas, com o vale do
Lizandro aos nossos pés, e
Cheleiros lá ao fundo. A subida é íngreme mas a vista
compensa o esforço e o caminho, a pé ou de bicicleta,
é percorrido de alma leve e

dia-a-dia

A casa mais recente é datada de 1888 e a última residente deixou o casario há
cerca de 40 anos, quando o
adiantar da idade não mais

degradação,

mostra-nos um exemplo
de arquitectura genuinamente saloia, com o seu
empedrado grosseiro, aqui
e ali revestido a reboco.
Com um olhar atento, é
fácil compreender como
era bem organizada esta
Aldeia, e como os habitantes foram construindo, em
volta da eira, os anexos que

da casa encontra-se aberta
e ostenta uma tabuleta de
papelão emoldurado “Casa
da Avó Gertrudes”, a dar
as boas vindas: não existe
aqui vivalma, no entanto o
ambiente é caloroso e aco-

MikeAndCows,

Home of Gertrude [Mafra]”
[GC54DD] não é apenas
uma cache pioneira, mas
sobretudo o exemplo de
uma cache que atravessou tranquilamente uma
década sem acusar uma
ruga. Com cerca de 70 favoritos, a cache integra
uma impressionante lista
de bookmarks cujos títulos
falam por si: “Memorable”,
“Top Location”, “I’m gonna
do it again”, entre outros.

lhedor. Num pequeno nicho

A Aldeia de Broas é defini-

ao fundo, uma imagem de

tivamente um local único

Nª. Sª. de Fátima abençoa

e especial. Fica o convite à

o local, e muitos visitantes

descoberta.

deixam um testemunho da
sua passagem com um pequeno recado no mural.

permitiram a subsistência

A bela e melancólica Al-

da pequena comunidade

deia de Broas continua a

ao longo de mais de quatro

inspirar aqueles que por ali

Texto/ Fotos:

O isolamento da aldeia e

séculos: os currais, a ade-

passam, a despertar o nos-

Flora Cardoso

a deficiente acessibilida-

ga, o lagar, o poço, o moi-

so imaginário, à sombra

de parecem ter ditado a

nho. Aqui vivia-se da terra,

da grande árvore secular

sina de Broas. Os aces-

da pequena agricultura, da

que domina o pátio e cujo

sos que nunca chegaram

criação e da horta; cozia-se

banco de pedra convida a

a ser construídos, impe-

o pão naquilo que parece

um momento de contem-

diram o desenvolvimento

ser, um forno comunitário.

plação.

com o ânimo de quem não
se poupa à descoberta.
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de

do

- Lusitana Paixão
Fontes:
www.mafra.net
www.viralagenda.com
www.ruinarte.blogspot.pt
www.passagens-ao-acaso.blogspot.pt
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Ponto Zero - Coluna do Revisor

TIPOS DE CACHES
Para muitos esta infor-

volvem duas ou mais loca-

che que, tal como os res-

Cache Tradicional

lizações.

tantes pontos intermédios

Este é o tipo de

Para chegar à localização

caches mais básico e que

final, onde estará o reci-

consiste em um recipiente

piente com o livro para

colocado nas coordena-

registo de visitas, teremos

das publicadas com um li-

que encontrar sequencial-

na página e/ou no terreno.

mação pode parecer óbvia
mas deparamo-nos muitas
vezes com geocachers que
não sabem escolher o tipo
de cache com o formato
mais adequado aquilo que
construíram/montaram,
assim irei descrever em
que consiste cada tipo de
caches para que quem esconde perceba qual o tipo
mais adequado à sua ca-

	
  

vro para registo de visitas.
Existindo espaço os recipientes podem albergar
items para que os visitantes troquem.
Multi-Cache

che, e quem procura saiba
aquilo que precisa procurar
32

	
  

Estas caches en-

mente um ou mais pontos

poderão reproduzir uma
das seguintes situações:
- um recipiente ou outro
objecto com dados/informações/pistas/puzzle para
encontrar a localização se-

intermédios ou então reco-

guinte;

lher dados num determina-

- dados para recolher e

do número de localizações

aplicar numa fórmula ou

de modo a conseguir a lo-

escolher uma de várias al-

calização final. Nas coorde-

ternativas fornecidas de

nadas publicadas teremos

acordo com a resposta cor-

sempre o 1º ponto da ca-

recta;

Essas coordenadas escon-

tar activa sem que todas as

didas podem ser de um

outras do conjunto estejam

ponto inicial, de uma se-

também disponíveis;

quência de pontos típico
das Multi-Caches, ou as
coordenadas do recipiente
final onde está o livro para
registo de visitas. As coordenadas publicadas são de
uma localização genérica
num raio de 3km da loca-

- uma cache Bónus não
pode depender de se encontrar uma cache que para
ser encontrada obrigue a
que tenha que se encontrar
uma 3ª cache ou conjunto
de caches.
Cache Challenge

lização final, sendo muitas
vezes usadas para referenciar o estacionamento recomendado.

publicadas, e consistem em

dios da cache, caso exis-

desafios propostos pelos

tam, incluindo a Locali-

owners e que é necessário

zação Final têm que ser

superar para poder registar

colocados

online a cache como en-

como

Pontos

cados de acordo com a sua
natureza. Caso seja necessário é possível esconder
esses pontos do público,
mas têm que estar correctamente definidos.
Cache Bónus
As caches Bónus
é necessário fazer uma

esses pontos do público,

projecção de coordenadas;

mas têm que estar correc-

- o início de uma sequência

tamente definidos.

de marcadores que é necessário seguir até encontrar a localização seguinte,
entre outras opções.
Todos esses pontos, desde
o inicial até ao final têm que
ser colocados como Pontos
Adicionais na página da ca-

	
  

lenge podem estar

Todos os pontos intermé-

che e devidamente classifi-

sário é possível esconder

As caches Chal	
  

colocadas nas coordenadas

Adicionais na página da ca-

- um ponto a partir do qual

	
  

requerem que se

encontre um conjunto es-

contrada.
Este tipo de caches têm um
conjunto específico de regras adicionais:
- o nome da cache tem que
incluir a palavra “Challenge”.
- os desafios têm que ser
relacionados

com

Geo-

caching, Waymarking ou
Wherigo.

pecífico de caches para ob-

- os desafios têm que ter

ter dados suficientes para

qualificações positivas (não

conseguir as coordenadas

podem impedir os geo-

Cache Mistério /

finais da bónus.

cachers de encontrarem

Enigma

As caches Bónus têm um

Este tipo de ca-

ches envolvem um puzzle
ou um mistério colocado na
página e que é necessário
resolver/desvendar

para
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conjunto específico de re-

qualquer cache para o poderem superar, implicar ca-

gras adicionais:

ches não encontradas, etc).

- o nome da cache tem que

- os desafios têm que ser

incluir a palavra “Bónus”;
- tem que existir referência
às caches que é necessário

che e devidamente classifi-

descobrir um conjunto de

cados de acordo com a sua

coordenadas ou o modo de

encontrar previamente;

natureza. Caso seja neces-

as obter.

- esta cache não pode es-

razoáveis, no sentido em
que têm que estar ao alcance dos geocachers em
geral. É pedido ao owner
que não estabeleça requisitos que ele mesmo não
33
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Créditos: Wikipedia - i_am_jim

consegue alcançar.
- os desafios não podem
implicar que se tenha caches colocadas.
- o desafio tem que estar
disponível para ser cumprido desde o dia em que a cache é publicada, sem qualquer impedimento.
- não pode existir um con-

Tradicional, Multi-Cache ou

final, cuja presença é obrigatória mas não a sua utilização. O carimbo é para que
caso praticantes de Letterboxing encontrem esta
cache possam carimbar os

que ter possibilidade de escolher quais caches querem
encontrar para os cumprir.
Letterbox-Híbrida
	
  

nal e conseguir um carimbo:
o Letterboxing.

34

jecto no terreno, e é o único
tipo de cache que é possível
criar actualmente com es-

Cache Wherigo
Se um cartucho é

juntamente com algumas

	
  

usado como re-

quisito ou meio para encontrar uma geocache, esta
será considerada Wherigo,
independentemente de ter
cracterísticas de cache Mis-

combina o geoca-

em pistas para chegar ao fi-

a colocação de qualquer ob-

Basicamente trata-se de	
  
uma “lição” de geologia que

cartucho deverá estar alo-

que se baseia unicamente

ches não envolve

soais.

tério ou de Multi-Cache. O

ao tesouro mais antigo e

	
  

sas características.

Este tipo de cache
ching com um tipo de caça

Este tipo de ca-

seus livros de registos pes-

que seja necessário enconsitos, os geocachers têm

EarthCaches

um carimbo no recipiente

junto de caches específicas
trar para cumprir os requi-

Adicionais.

Mistério, com a presença de

o owner coloca na página,
questões que terão que
ser respondidas visitando
o local ou locais indicados.
O registo online ficará dependente do envio das respostas certas ao owner da
cache.
Cache Virtual

jado em Wherigo.com.
A saturação de geocaches 	
  
aplica-se apenas aos recipientes físicos e não aos
elementos virtuais como
aqueles que fazem parte de

próprio local em si para visitar. Os geocachers visitantes terão que cumprir algumas tarefas definidas pelo
owner na página para poderem fazer o registo online
(tirar uma foto, responder a
uma pergunta, etc.).
Cache WebCam
Este é um tipo de
caches do qual já
não é possível criar novas,
mantendo-se as existentes
como tendo direitos adquiridos.
Esta cache consiste numa
webcam existente num espaço com acesso público
e cujos visitantes têm que
obter uma foto sua através
do website onde são exibidas as filmagens da câmara

Este é um tipo de

(que o owner indica na pági-

caches do qual já

na da cache) e colocá-la no

não é possível criar novas,

registo online.

mantendo-se as existentes
como tendo direitos adquiridos.

Assim, uma cache Letterbo-

um cartucho Wherigo, por

x-Híbrida combina qualquer

isso é necessário que sejam

Não existe qualquer objecto

uma das opções de caches

incluídos na lista de Pontos

colocado no local, apenas o

Filipe Nobre
- MightyReek / MightyREV

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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Papa Léguas

Curdistão por Torgut
xas e por vezes tensas. A

Mas voltemos a Tatvan.

da rainha, e muitos, mui-

gos caminham para se juntar

independência é um sonho

Cresceu nos últimos anos,

tos bancos, onde jovens

a mim e partir para um found

inalcancável, considerando

ganhou mesmo um centro

namorados, homens sozi-

muito saboroso

os interesses geoestra-

comercial com uma loja

nhos e grupos de amigas

Tatvan é uma pequena ci-

tégicas em jogo. O que se

Foto a cima - Os meus ami-

dade no Curdistão turco,
localizada à beira do lago
Van, não muito longe da
fronteira com o Irão. O Curdistão é uma nação imaginária, habitada pelo povo
mais numeroso no mundo

36

encontra em permanente
discussão é o grau de autonomia possível. Houve
tempos em que até o direito à sua língua era vedado
aos curdos. Na Turquia a
sua própria existência foi

sem um país. Os curdos

negada: até há bem pouco

são cerca de 30 milhões e

tempo a posição oficial do

estão dispersos pela Tur-

Estado era que esta gente

quia, Iraque, Irão e Síria e

não era mais do que turcos

as relações entre os di-

das montanhas que com o

versos clãs e os governos

tempo tinha esquecido a

destes países são comple-

língua original.

Carrefour. Mas existe ainda
um delicioso provincianismo, projectado no riquissimo comércio tradicional
que se encontra ao longo
da rua principal, que atravessa a localidade de ponta
a ponta. Depois, há a marginal, uma via sem trânsito automóvel, atravessada
pelos habitantes locais de
forma descontraida, sobre-

se vão sentando, mirando
a superficie azul das águas
do grande lago e as montanhas coroadas pelo branco
da neve que se perfilam por
detrás.
A poucos quilómetros, ergue-se um monte especial.
E é-o porque no seu topo
se descobre uma enorme
cratera onde uma lagoa de

tudo aos fins-de-semana.

dimensões

consideráveis

Ao longo desta avenida

surpreende o visitante. E

bem arejada estendem-se

era aí, no cume do Nemrut

cafés onde o chá é a bebi-

que

planeava

encontrar

gosto, pronto. Sinto-me
acabrunhado.
Portanto, ficou decidido: se
era impossível ou não, se
veria depois de me pôr ao
caminho. O Arsin vai dando
conselhos...
- “Se não conseguires chegar
lá acima, há um hotel a meio
caminho, fazes uma pausa,
voltas para baixo, já não perdes tudo”.

a única cache que pensava conseguir arrecadar no
Curdistão.
À chegada, o meu anfitrião
pôs-me logo à vontade:
- “Subir sem carro? Impossível. Ou pagas uma pequena
fortuna a um táxi ou vais
andando na esperança que
passe alguém e te dê uma
boleia”.
Ora nenhuma das três hipóteses se me afigurava
como opção. Nem a impossibilidade, nem a despesa
nem a boleia, porque, vá-se
lá saber porquê, não sou
talhado para aquele pedido de polegar erguido. Não

E eu, pensando para os
meus botões... “sim sim,
meio caminho, está-se mesmo a ver”. E pronto, no dia
combinado, lá apanhei um
dos furgões que fazem as
vezes de autocarro urbano,
Pedi para me deixarem sair
junto à estrada esburacada
que dá acesso ao cume do
monte, despedi-me com
um aceno de cabeça, mão
direita de palma aberta sobre o coração, a agradecer
ao meu vizinho de banco a
amabilidade de me ajudar
a encontrar a paragem correcta, e fiz-me à estrada.
Era bastante cedo. Esperava um frio serrano que não
se fazia sentir, e ao fim de
uma centena de metros,
logo depois de passar por
um amontoado de tendas
que abrigava refugiados
sírios, tirei dois “layers” de
roupa que acomodei na
mochila.
Apesar da inclinação, subia-se bem, com passo
rápido. Passa um carro, e
logo depois uma carrinha.
Ganho coragem e faço o

sinal de boleia, mas aquilo
vai cheio, o pessoal sorri, mostra com gestos que
mesmo que quisessem não
dava. Pois, é isso. Não tenho mesmo paciência para
estas coisas de boleias.
Está decidido. Vai ser até lá
acima. São 13 km, faço uma
paragem junto ao tal hotel
para repousar um pouco
e tomar o pequeno-almoço que trago comigo, e por
volta do meio-dia devo estar lá em cima.
O estradão de terra batida
que vai por ali fora está a
ser substituido por uma estrada a sério e por volta do
quilómetro 3 ou 4 começo a
encontrar a maquinaria e as
equipas de pessoal que trabalha na obra. A passagem
do estrangeiro causa furor, e vão-me perguntando
sucessivamente... “Hallo!
Where are you from?”.
Chego a meio, começo a
procurar o melhor local
para a pausa planeada,
quando vejo uma Strakkar
aproximar-se e, para meu
relativo espanto, parar ao
meu lado. Perguntam se
falo turco. Pois, não. E inglês? Isso sim. E vou lá para
cima? Sim, estava a pensar
nisso. Então que entre, que
eles também, e levam-me.
Apenas o condutor se exprime, com bastante dificuldade, em inglês. Dá
para perceber que são uma
equipa de topógrafos e que
estão dispostos a sacrificar
algum tempo da sua manhã

para me mostrar umas coisitas. Passamos pela cache
que tinha sob mira e rapidamente a deixamos para
trás. Sem hipótese. O carro
evolui pela estreita estrada
de terra batida. O autorádio
vai passando música curda, que funciona como uma
banda sonora para este
filme incrível. Paramos. É
para ver uma fonte de água
quente que ali existe. De
novo em andamento. Vamos lá abaixo, à lagoa. A
minha desejada cache está
a 5 km de distância... mas...
ocorre-me que existia uma
outra (Crater Lake Nemrut
– GC1WH72), que não tinha considerado por se
encontrar num ponto inacessível para um passeio a
pé... pego no GPS e... sim...
a poucas centenas de metros. Querem ver.....
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E o número vai descendo...
300 metros... 200 metros...
rapidamente tento explicar
o que é isto do Geocaching,
de forma simplificada. Que
gostava mesmo de ir acolá, que é um ponto que
queria visitar, por causa de
um jogo. Não percebem de
imediato, mas compreendem que quero ir ali, por
isso vão fazem-me a vontade, e é já com o carro parado que acabo de passar a
ideia. Sendo topógrafos há
uma certa preparação para
o entendimento de coisas
de GPS.
É assim sem saber bem
como tenho quatro ajudantes a espreitar debaixo de
37
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pedras e no interior de árvores ocas em busca desta
cache. Ao fim de uns minutos ainda nada. Consulto
os últimos logs e vejo que
as últimas tentativas não
resultaram. Afinal, há mais
de dois anos que ninguém
agarra esta. Talvez a água a
tenha levado. Desmobilizo
o pessoal e voltamos para
o carro.
Levam-me pelo percurso
inverso, o que significa que
me volto a aproximar do

quando ouço chamar no

terreno está escorregadio,

Enginyuzinho insiste para

rádio. Os meus amigos já

há algum gelo. Nem quero

que eu visite Van, a sua

estão despachado mas...

pensar que posso sair de

cidade, do outro lado do

eu ainda vou a meio cami-

tudo isto com outro DNF.

lago com o mesmo nome.

nho. Para minha surpresa

E aparentemente é isso

E bem que gostaria. Afinal,

dizem-me que se querem

que vai suceder. Os meus

existe por lá uma cache

juntar a mim, e vejo-os,

amigos compreendem bem

virtual e uma micro-cache

na estrada, três pequenas

os princípios de busca do

escondida no castelo. E

figurinhas, a abandonar a

Geocaching e trabalham

esta última, documenta-

carrinha e iniciar a ascen-

bem, metodicamente, tra-

da com uma photo spoiler,

são. Sento-me, deliciado

balhando pedras e bases

seria certamente um FTF.

com tudo aquilo: o ines-

de arbustos. No ponto zero

Mas não vai dar. Não te-

perado da companhia, a

decididamente não está.

nho o tempo necessário,

paisagem, a eminência de

Afasto-me um pouco, salto

ou talvez o tenha mas

um found numa terra tão

para um parapeito inferior,

distante, o ar fresco e lim-

onde existem mais pedras

po que me entra pelos pul-

e vejo aquele agrupamento

virem recolher.

mões.

suspeito de calhaus artifi-

Inicio a subida, ingreme,

Atingimos juntos o pon-

de roubar o fôlego. A vista

to indicado pelo GPS, en-

em redor é fabulosa. Não é

tretanto

apenas a lagoa da cratera,

as mãos do Enginyu, En-

ali tão perto. É também o

ginyuzinho (em honra dos

imenso lago Van, lá em bai-

jogadores de futebol bra-

xo, com a cidade de Tatvan,

sileiros) para os amigos.

tão pequena vista daqui, e

O terreno complica-se. A

as montanhas imponentes

cache parece estar num

que se erguem em redor,

grupo de pequenas rochas

com os cumes brancos de

coroadas por uma série de

neve perétua. E vou tre-

arbustos, mas chegar-se

pando com o pensamento

até lá é complicado. A in-

Pelo caminho, quando me

absorto neste panorama

clinação é considerável, o

dão boleia até à cidade, o

objectivo inicial (Nemrut
Dagi Crater – GC2DME9).
Aparentemente esta cache
está localizada no topo do
anel que rodeia a cratera,
num ponto relativamente acessível. Pergunto aos
meus benfeitores se é possível ir até ali, e dizem-me
que sim, mas não de carro.
E então fica assim combinado: eu irei subir até lá
enquanto eles vão efectuar
o seu trabalho; deixam-me
um walkie-talkie para que
eu os chame quando estiver despachado para me

38

A equipa de regresso ao cachemobile improvisado, depois da abordagem sem
sucesso.

passado

para

cialmente empilhados que
quase sempre anunciam o
achamento. E lá estava ela.
Sucesso. Os meus amigos
descem precipitadamente
até ao meu nível e estão
rejubilantes. Insisto para
que o Enginyuzinho guarde
um colar checo que se encontra no contentor. Afinal
é verdade, isto das caixas
escondidas existe mesmo!

falta-me o ânimo. Vinte
dias a calcorrear já fazem
mossa, a energia já não é
a mesma e a sucessão de
problemas prácticos para
resolver nesta fase do Curdistão causaram um certo
desgaste. Van ficará para a
próxima, até porque é um
óptimo ponto de entrada
no Irão e, de resto, já tenho
combinada uma expedição até ao Iraque, a partir
de Batman, com os meus
amigos locais. Para o ano...
Inshallah, para o ano.
Ricardo Ribeiro
-Torgut
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Os curdos com a cache encontrada na mão, em puro extâse.
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Entrevista de Carreira

Fernando Rei
Com quase 2500 founds, é uma das grandes referências do
Geocaching em qualquer local de Portugal. Com uma simpatia
enorme, e um grande coração, granjeou muitas e fortes
amizades. Vamos conhecer o “king”!
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Fernando Rei é muito mais
do que um simples perfil no
geocaching.com. É sobretudo, uma das figuras mais
emblemáticas do Geocaching do Norte de Portugal,
respeitado e acarinhado por
toda a comunidade, dono de
uma personalidade generosa e altruísta, que espalha
magia e respira simpatia.
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Conversar com o Fernando
é abrir uma imensidão de
portas para a nossa mais
profunda
portugalidade.
Falamos de uma região, de
património, de tradições,
recordamos histórias, e
contamos com alguns convidados de honra que, gentilmente, aceitaram partilhar um pouco dos seus
laços de amizade com “The

King”. A eles, o nosso profundo agradecimento!

Desde aí o meu entusiamo
pelo jogo foi crescendo.

Bem-vindo à GeoMAG, Fernando Rei!

No mesmo dia em que encontrei o primeiro tesouro
assisti à plantação da cache
(GC1213C) O Último Uivo, o
que me despertou, desde
logo, um interesse redobrado pelo geocaching. A partir daí comprei um GPS, o
“brinquedo” que nos possibilita praticar esta atividade
com entusiasmo e alegria.
Começou um mundo novo
de descobertas, aventuras
e amizades que perduram e
me acompanham.

F.R. – A passagem pelo escutismo foi uma fase muito
importante e de elevada
responsabilidade. O escutismo é um sistema de educação não formal onde as
crianças e jovens são estimulados para a prática de
atividades de ar livre, baseadas nos seus interesses.
São privilegiadas as atividades que envolvem o contacto com a natureza, um rico
ambiente de aprendizagem
onde a simplicidade, a criatividade e o descobrimento
estão aliados para proporcionar aventuras e desafios.

F.C. - O Geocaching é uma
paixão, mas o escutismo
foi o teu primeiro amor no
que toca às atividades de ar
livre. Como recordas essa
fase da tua vida?

Há 13 anos, juntamente
com cinco amigos, envolvidos de espírito empreendedor, frequentamos formação de dirigentes escutistas
e fundámos o agrupamento

Flora Cardoso - A caminho
de 7 anos de Geocaching…
o entusiasmo ainda é o
mesmo que “No reino dos
Burii”, em Abril de 2007?
Fernando Rei – Continuo
com entusiamo no jogo. A
minha odisseia no geocaching começou realmente há quase sete anos na
fantástica cache (GCYHNG)
TP02 - NO REINO DOS BURII [Pte da Barca], tão perto
de minha casa. Foi emocionante o início do jogo! Nessa altura fui motivado pelo
meu padrinho “TheCelticSpirit” que me explicou as regras e a diversidade do jogo.

1247 de Aboim da Nóbrega. Aliámos o nosso espírito
aventureiro ao desenvolvimento da comunidade e das
nossas crianças e jovens.
Foi mais de uma década de
intensa atividade escutista,
com a participação nas mais
variadas atividades e aventuras: caminhadas, desportos radicais, acampamentos, viagens. Foram muitas
as experiências de ar livre
que vivi numa ligação intensa à natureza e aos outros.
F.C. - O Escutismo é uma
grande escola? Sentes que
essa experiência influenciou a tua personalidade e
moldou o teu carácter?
F.R. – Nós somos influenciados pelo meio e a passagem pelo escutismo
também me trouxe aprendizagens que nos moldam,
sem nos apercebermos, a
nossa forma de estar e de
ser.
O objetivo primeiro do escutismo é a educação e o
desenvolvimento integral
das crianças e jovens com
vista à formação de cidadãos lúcidos, críticos, responsáveis, autónomos e
participativos no processo
de construção da sociedade, que se quer melhor.
Enquanto educadores de
crianças e jovens temos de
estar atentos a todos os
valores que transmitimos.
Apesar de sentir que muitos
dos valores que transmitia já os tinha adquirido na
minha vida, num outro momento, na família, nas profissões que fui tendo ou na
formação e educação que
fui recebendo, outros recebi
-os na troca de experiências
que fui tendo com os es-

cuteiros. No tempo em que
estive ligado ao escutismo
fi-lo com grande entrega e
dedicação assumindo responsabilidades várias, quer
no agrupamento de Aboim
da Nóbrega, quer no Núcleo
de Vila Verde, mas também
na região de Braga, nomeadamente na organização
de grandes atividades para
diversas secções pedagógicas.
F.C. - És um homem extremamente ligado à tua
terra. Aboim da Nóbrega é
o melhor lugar do mundo
para se viver?
F.R. – Aqui vivo bem! A freguesia de Aboim da Nóbrega localiza-se na zona norte
do concelho de Vila Verde,
na fronteira com o concelho
de Ponte da Barca, bem no
coração do Minho. Estou
aqui tão perto do Parque
Nacional Peneda-Gerês e
das suas lindas serras: Peneda, Soajo, Amarela e Gerês. Fico perto também dos
centros urbanos, para onde
me desloco facilmente.
Sou filho desta terra e destas gentes. O que me faz
permanecer cá são as raízes criadas e o envolvimen-

to na comunidade. Estando
por cá faço companhia à
senhora minha Mãe e vou
vivendo em comunhão com
a natureza, cuido da vinha,
da horta e dos campos. Aqui
sou feliz!
F.C. -O que te faria largar
tudo e construir a tua vida
noutro lugar?
F.R. – Um novo emprego
num lugar mais distante tirar-me-ia de cá. Seria
mais uma experiência que
certamente abraçaria com
agrado, tendo na mente a
certeza de sempre poder
voltar. Na verdade já vi essa
hipótese mais remota. Neste momento a minha situação profissional não é estável, como foi nos últimos
20 anos. Vamos andando
e vendo... Seria uma experiência nova.
F.C. - Romarias, folclore e
festejos fazem parte do teu
quotidiano; esse legado é
importante para ti? Vives
essas tradições intensamente?
F.R. – Vivo as tradições intensamente. Sou realmente fascinado pela cultura
popular e pelas tradições

locais. Fui animador cultural durante muitos anos e
muito ligado à promoção e
a atividades turísticas o que
me permitiu conhecer e valorizar o nosso património
e as nossas gentes. Desde
que me conheço que estou
ligado ao folclore e tenho
participado em tantas romarias e festividades mostrando as danças e cantares
tradicionais.
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No entanto o que mais me
fascina é a participação espontânea e livre nas romarias que vão acontecendo
ao longo do ano. No Minho
(principalmente no Alto
Minho) são imensas e com
elevados traços de genuinidade, alegria e convívio das
nossas gentes. Não posso dizer que “vou a todas”,
mas vou a muitas festas e
romarias anualmente. Não
perco a romaria da Senhora
da Peneda (Arcos de Valdevez), S. Bartolomeu (Ponte da Barca), Feiras Novas
(Ponte de Lima), S. João de
Arga (Caminha), Senhora da
Agonia (Viana do Castelo),
S. Bento da Porta Aberta
(Terras de Bouro), Festas
da Lapa (Arcos de Valdevez)
e tantas outras. Aqui por
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perto temos a bênção dos
animais em Santo António
Mixões da Serra, no domingo que antecede o dia 13 de
junho.
F.C. - Qual foi a romaria ou
peregrinação que mais te
marcou até hoje, e porquê?
F.R. – A romaria que mais
me marca desde os meus
15 anos é a romaria da Senhora da Peneda, para mim
a mais genuína das romarias que conheço. Com o
tempo e o progresso já se
chega lá mais rápido, mas
há mais de duas décadas
só havia uma maneira de lá
chegar que era ir por Melgaço. Saíamos de madrugada, de autocarro, no dia
seis de setembro e só regressávamos a casa no dia
sete à tarde. Passávamos a
noite do dia seis a cantar e
a dançar no terreiro do santuário. Na manhã seguinte
começava o périplo pela
Costa Verde. Visitávamos
Valença, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Póvoa
do Varzim. Regressávamos
a casa depois de termos
parado em muitos locais e
depois de comer e beber e
de muito dançar.
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Nessa altura o que me fascinava era saber também
que havia quem caminhasse entre 10 e 12 horas para
ali chegar, cumprindo a promessa ou a tradição. Anos
mais tarde juntamente com
amigos começamos a participar nestas peregrinações,
no dia 6 de setembro. Todos
os anos lá vou a essa e a
tantas outras romarias. Por
exemplo, não perco uma
sexta-feira 13 em Montalegre.

F.C. - És um homem de fé?
F.R. – Fui sendo educado
na religião católica e nela
me tenho mantido. Considero-me alguém que acredita para além do que se
vê. A fé leva-nos a acreditar em algo sobrenatural e
ajuda a dar sentido à vida
e procurar a felicidade. No
fundo trata-se de uma atitude dos humanos perante
a vida e o desconhecido.
De certa forma é uma atitude de confiança em algo
ou alguém diferente de nós
mesmos e que queremos
que seja bom!
F.C. - Fernando, gostas de
estar rodeado de amigos
e esta entrevista não será
exceção… temos por aqui
alguns convidados muito
especiais, que quiseram
deixar um testemunho e
umas palavras de apreço
sobre ti! Aqui está o Miguel:
“Muitas seriam as palavras para escrever sobre o
Fernando Rei, personagem
mítica do mundo do geocaching. Na verdade, o por mim
carinhosamente chamado

Rei dos Reis, sua Alteza, tem,
indubitavelmente, todas as
características de um geocacher de eleição, sendo de
facto um caminhante nato
e com uma capacidade inventiva fenomenal. Havia
muitas peripécias para contar relativamente às nossas
aventuras no geocaching, no
entanto, precisaria de muitas
páginas para as descrever
todas. Porém, as que mais
me satisfazem recordar são
a colocação da cache (GC2DNH1) Os Geocachers Devem
Estar Loucos, feita por mim,
pelo Fernando e pelo Pedro
Brandão, exemplo de diversão e alegria contagiante tão
típicas no Fernando, a cache
(GC2E5TY) Lagoa dos Druídas, a qual, supostamente,
era de rápida colocação, tendo-se concretizado em 90
minutos para cada direcção
(com caminhada rápida, diga-se), e ainda um FTF que
fomos fazer juntos na Cova,
em modo todo terreno, onde
o Fernando, que me diz sempre “Mike, conduz com emoção, quero sentir adrenalina”,
entrou em pânico por estar
tão perto do precipício, mas

tantos outros momentos
podia aqui lembrar. Como
disse, muitas palavras podiam ser aqui escritas, mas
as principais são as de que,
sem dúvida, o Fernando Rei
é um geocacher a manter
sempre por perto. Felizmente
foi o primeiro geocacher que
conheci pessoalmente, tinha
eu então 7 founds!”
- Miguel Braga
…E o Miguel Braga é mesmo o melhor piloto do
mundo?
F.R. – Eh, grande surpresa
este testemunho. O Miguel
Braga é um ótimo piloto e
conduz com segurança e
destreza, mas rápido demais e sem medo. Medo
esse inversamente proporcional ao que, por vezes,
sinto. Para quem não está
habituado a estas andanças a carga de adrenalina é
enorme. O Mike “come pedra” serra acima e faz isto
de chinelas havaianas, só
visto!
F.C. - O Miguel refere aqui
o teu empenho e a tua
criatividade como Owner.
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(GC1H14D) Contrabandistas, (GC1B714) Raiders
of the Lost Cache ou Mina
das Sombras, são apenas
algumas das tuas criações
de mais alto nível! Mas
também enredos dignos de
superproduções como Os
Geocachers Devem Estar
Loucos, onde és co-Owner
com o Miguel Braga, são
provas de uma imaginação
sem limites! O que é mais
gratificante para ti: Esconder? Ou encontrar?
F.R. – Esconder caches em
locais que nos tocaram na
alma e organizar uma página com alguma originalidade dá-me um prazer imenso. Por um lado, pelo que o
conteúdo possa despertar
no imaginário de cada um
e, por outro, pela motivação
para a descoberta do local e
da aventura que essa possa
proporcionar, quer na caminhada para lá chegar quer
no momento da descoberta.
Encontrar caches, que neste momento já começa a
haver uma seleção, dá-me
igualmente um prazer ex-

traordinário pelas mesmas
razões, principalmente pela
visita a lugares magníficos.
F.C. - A melhor cache é o
maior desafio físico? O
container mais louco? Ou
aquele lugar de cortar a
respiração?
F.R. – Uma cache que proporcione um desafio físico
e o encontro com o desconhecido é sem dúvida
uma grande cache. E se o
contentor for espetacular,
então aí temos o melhor
de dois mundos. É a conjugação perfeita para sairmos
dali um pouco mais felizes.
Ultimamente tenho tido
algumas experiências que
exigem esforço físico mas
que nos dão lugares maravilhosos. Há tempos visitei
a cache (GC1R9P6) Challenge 81 (Rio Frades) - MG12
dos amigos MitoriGeikos.
Fui convidado pelo A3sound
e parti à aventura. Conheci
novos geocachers (Voxacelerator3, lalbano, jsousa40,
bernas40, Sérgio Costa,
Cjcsoares) com quem vivi
uma grande aventura pelo
rio Frades abaixo. Feliz-

mente fui com malta experiente que me foi explicando as técnicas de canyoning
que eu não dominava.
O local onde se situa a cache é de cortar a respiração
e estar dentro daquelas
“piscinas” formadas pelo
rio que passa, a uma altura
considerável, é muito bom!
Mas muitos mais lugares
há que a mim me fazem cair
para o lado de satisfeito.
Um deles foi o Camiñito del
Rey, em Málaga. Mas aqui
tão perto, no PNPG há tantos e eu sou afortunado por
os visitar!
Relativamente aos contentores, muitos são os que
vou vendo e que gosto.
Quanto mais originais mais
me agradam. Gostei de
descobrir caracóis, pedras,
ossos, sarcófagos, parafusos.
F.C. - Olha outro Fernando
a juntar-se aqui à conversa!
“Grande companheiro de
aventuras e caminhadas, o
Fernando Rei (para os amigos Fegnando Gay, dito à fanhoso) está sempre presente

quando é preciso dar uma
gargalhada ou descontrair
um bocado! A maior aventura, bem essa sem dúvida foi
ter de “aturá-lo” uma semana inteira na Escócia, tendo
tornado essas férias memoráveis, como se pode ver nas
fotografias que, julgo, falam
por elas mesmas…
Obrigado Fernando por abençoares todos os momentos
em que o pessoal porreiro se
junta.
Grande abraço “Fegnando”
do outro Fernando!”
- Nandini
E quando estes dois Fernandos se encontram, a
paródia é garantida! Partilhas desta boas memórias
de aventuras com o Nandini?
F.R. – O Nandini é um amigalhaço, sempre bem-disposto. As poucas aventuras
que vivemos juntos têm
sido de alto nível! O Nandini
está sempre num registo de
brincadeira e ironia muito
agradáveis. A forma alegre
de estar ajuda a criar um
ótimo ambiente de equi-
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Viajar proporciona-nos sempre o contacto com
novas gentes, lugares e culturas
pa. As férias que passamos
na Irlanda e na Escócia, em
2011, são um bom exemplo. Divertimo-nos à brava,
na companhia dos Cadete,
Leão1, MitoriGeikos, Overdose Nesquick, Mentalistas,
Silvana, Oliveira, Bringer,
MightyReek e AlexandraN. A
boa disposição reinou sempre.
A título de exemplo, conto
uma peripécia engraçada
passada connosco, na viagem de regresso, já dentro
do avião. Sentámo-nos ao
lado de uma rapariga com
quem o Nandini rapidamente meteu conversa. Fomos
falando de muitas coisas e
nem nos apercebemos que
estava alguém a ser chamado pela tripulação e não
era nenhum dos Fernandos.
Como não sabíamos qual
era o nome da rapariga não
demos importância ao que
estava a acontecer. Passado
um bom bocado as hospedeiras começaram a verificar os bilhetes de avião e
qual não é o nosso espanto, e de todos os viajantes,
quando localizam a rapariga que estava sentada ao
lado do Nandini e que nem
se apercebera do seu nome
a ser pronunciado pela cabine. Hilariante! Haviam de
ver os olhares dos restantes
viajantes. O avião saiu com
mais de meia hora de atraso
devido a este incidente.

46

F.C. - Relativamente às investidas
internacionais,
adicionaste recentemente alguns destinos ao teu

fabuloso mapa do Geocaching! Itália, França, Bósnia
Herzegovina, Montenegro,
Croácia, foram algumas das
tuas mais recentes conquistas! Foram boas experiências?
F.R. – Viajar proporcionanos sempre o contacto com
novas gentes, lugares e culturas. A viagem por esses
países foi memorável. Na
Croácia, entre muitos lugares, conheci os paradisíacos
Lagos Plitvice. Um cenário
de cortar a respiração, em
que se sucedem cascatas,
bosques e piscinas naturais
de deixar qualquer um boquiaberto.

F.R. – Sem dúvida que o planeamento das férias tem
em consideração lugares
de interesses e, se possível,
onde haja caches de grande
qualidade.
F.C. - Das que visitaste, qual
é para ti a melhor cache de
Portugal?
F.R. – Pelo que vi, pelo que
vivi e com quem vivi considero a cache (GC1C1W9) La
Ruta de Los Túneles - Barca
d’Alva uma das melhores de
Portugal. Trata-se de uma
cache que proporcionou
uma boa caminhada, adrenalina, vistas deslumbrantes e o convívio entre amigos geocachers.

Na Bósnia Herzegovina
foi emocionante conhecer
Mostar e a sua ponte que
cruza o rio Neretva e liga as
duas partes da cidade.

F.C. - Também quisemos
obter um olhar feminino sobre o Fernando Rei! E quanto não valem as palavras de
uma grande amiga:

Em Montenegro subi ao pico
mais alto das montanhas no
Parque Nacional Durmitor, a
2523 m de altitude – Bobotov Kuk. Mais uma paisagem
de arrepiar. Adorei apreciar
o canyon do rio Tara, que é
considerado a segunda formação geológica deste tipo
no mundo depois do canyon
do Colorado, no Arizona, Estados Unidos.

“Poucas são as pessoas que
passam pela nossa vida, e refiro-me à minha, que eu possa
dizer que me cativaram. Mas
digo-o com o carinho deste
grande amigo que é o Fernando Rei.

Da Itália trago recordações
recentes das fantásticas cidades de Veneza, Bolonha,
Pisa e Florença, todas elas
regadas com caches.
F.C. - O Geocaching continua
a ser um bom guia para um
turismo de qualidade, alémfronteiras?

Recordo-me muito bem das
nossas primeiras conversas
em 2007 quando ainda decidíamos “dividir” o Gerês para
a colocação das “primeiras”
caches.
Os anos têm vindo a passar...
Momentos partilhados em
eventos, cachadas em grupo
pelo Gerês, Tomar, Viseu, viagens de férias juntos à Irlanda
e Escócia, com o mesmo grupo
de loucos habituais. E sempre
o mesmo desprendimento, a

mesma alegria contagiante, o
bom humor e a transparência.
Existem poucas pessoas assim... Capazes de dar tudo pelos amigos e de estar sempre
disponível para ajudar. Sem
maldade e sem subterfúgio.
Uma pessoa íntegra.
Digamos que é a joia da coroa
do Gerês! The King!
E para mim, um Amigo no
qual posso contar! Obrigada
Fernando!”
- Silvana
Fernando, recordas-te desses bons tempos em que dividias o mapa do Gerês, com
a Silvana?
F.R. – Sim, era interessante
sentir o Gerês a pulsar de
novidades e eu e a Silvana
estávamos em sintonia na
plantação e nas expedições
pelo Gerês. Nos primeiros
meetings que participei,
penso no Geocimbalino conheci a Silvana e muitos outros amantes do PNPG. E eu
já ia cheio de histórias para
contar e lugares para partilhar. Sempre que uma cache
nova surgia eu lançava-me
na sua busca. Lembro-me
de, por exemplo, ambos falarmos de plantar uma cache na (GC1DC15) Rocalva,
mas que depois desistimos
quando soubemos que o
Garri também mostrou esse
interesse, tendo vindo a
confirmar-se pouco tempo
depois e que me permitiu
uma aventura extraordinariamente fantástica e perigosa.
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A Silvana é uma amante do
PNPG, quer na descoberta,
quer na plantação. Esse interesse mútuo uniu-nos, de
certa forma, desde o início.
Como é uma ótima organizadora de incursões, excursões tem proporcionado
belos momentos de convívio e amizade entre a malta.
O maior exemplo disso é a
organização do Geomagusto, em conjunto com os Sagitarios, que já vai na oitava
edição e sempre com uma
qualidade tremenda e uma
procura absoluta.
F.C. - Justamente acerca do
Gerês, és provavelmente o
geocacher português que
melhor conhece o PNPG.
Como descreves este espaço, e o que te fascina neste
parque natural?
F.R. – Miguel Torga disse
que “há sítios no mundo que
são como certas existências
humanas: tudo se conjuga
para que nada falte à sua
grandeza e perfeição. Este
Gerês é um deles.” É isso que
sinto em relação ao extenso
e perfeito Parque Nacional
da Peneda-Gerês. E muito

agradeço ao geocaching.
Sinto-me um felizardo pelo
conhecimento que vou adquirindo sobre o PNPG. Na
verdade são muitas as travessias e as caminhadas
que faço nas diversas serras do PNPG e sempre com
enorme satisfação. Mas são
tantos sítios que ainda não
trilhei, e espero vir a visitar!
Ainda recentemente tive
uma incursão pelos Azevinhais da Serra Amarela que
me permitiu conhecer de
perto vários prados, abrigos
e fojos que ainda não tinha
apreciado. São estas descobertas que vão preenchendo o meu mapa mental do
PNPG que quero vivo e que
pretendo continuar a calcar
e a respeitar.
F.C. - Dentro ou fora do
contexto do Geocaching,
qual foi a aventura mais
marcante que te recordas
de ter vivido no PNPG?
F.R. – Aqui é que me divido.
São tantas e tão boas!!! Daí
que não dá para apenas escolher uma.
As que mais gosto são as
que vou fazendo de reco-

nhecimento do PNPG…
nessas empreitadas o deslumbramento é tanto que
fico com as forças renovadas. E são muitas as vezes
que me embrenho nas serras do parque nacional.
Adorei cruzar todas as serras do PNPG e percorrer
os trilhos que os pastores
deixam marcados com as
“mariolas” que habilmente
colocam. Pernoitar na serra
também me deixa satisfeitíssimo. A travessia noturna
entre as Minas das Sombras e Pitões das Júnias foi
marcante.
Foi fantástico subir a todos
os picos de todas as serras.
São momentos que recordo
pelo significado que tiveram aquando da visita. Por
exemplo, não esqueço a primeira vez que subi ao topo
da Serra da Peneda no marco geodésico do Pedrinho,
o tal onde fui fotografado
na subida e que veio a dar
origem ao banner da Geopt,
foi um dia memorável de
gente amiga na serra que,
para ajudar à festa, estava
nevada.

F.C. - Nos últimos anos os
nossos Parques Naturais
têm sido alvo de acesa polémica, no que respeita às
ZPT (Zona de Proteção Total) e à proibição de circular
em algumas áreas. Qual é a
tua posição sobre este assunto?
F.R. – No que diz respeito
ao geocaching e ao arquivamento das caches na ZPT eu
senti a polémica a estalar.
Após uma abordagem feita
ao TheCelticSpirit na serra
da Arrábida por alguém do
ICNF, acho eu, ele ligou-me
a saber como fazer. Lembro que na altura disse para
entrar em contacto com o
revisor e o pusesse a par
da situação. Pouco tempo
depois estávamos a assistir
à retirada das caches nas
zonas de proteção total e, a
meu ver bem, respeitando a
legislação que vigora.
Ainda relativamente às ZPT
e ao geocaching, há muitas caches que estão fora
da ZPT mas que implicam
que as pessoas atravessem
toda a ZPT ou parte dela,
mas aí serão elas as res-
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ponsáveis pelas suas ações.
Eu tenho pena que muitos
dos locais da ZPT não possam ter caches, pois há aí
lugares fantásticos.
Eu tentarei contornar as
áreas de ZPT para chegar
aos locais que pretendo.
Quando tiver de calcar a
ZPT fá-lo-ei numa atitude
consciente, tentando causar o menor impacto possível. Considero que determinados troços não fazem
sentido estarem tão restritos, nomeadamente quando se trata de estradões ou
caminhos como é o caso do
acesso à Mina dos Carris,
que toda a gente percorre.
O que mais nos interroga é
que com autorização e sob
pagamento a caminhada
já é autorizada e isso dáme algum alento. A minha
consciência e respeito pela
natureza vai-me permitindo cometer alguns pecados
e cá me vou autorizando,
ocasionalmente, a calcorrear a ZPT, sem estragar.
F.C. - Convido-te agora a ler
o testemunho de um amigo
mais recente:
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“É natural que se conheça o
Rei primeiro pelas histórias
que giram em t(r)o(r)no dele.
O Fernando consegue contudo extravasar qualquer
boa expectativa. Trata-se de
alguém genuinamente bom,
fiel a uma essência tradicional e extraordinariamente bem-disposto, capaz de
tornar qualquer convívio ou
caminhada numa experiência memorável. Não tenho o
privilégio de o conhecer há
muitos anos mas o tempo
também não é fundamental
para afirmar a qualidade por
detrás do homem. Recordo,

em particular, dois episódios com ele: um, em que, já
noite dentro e após alguns
contactos, se disponibilizou
para ir resgatar uns amigos
a meio da Serra Amarela
que haviam tido problemas
com uma mudança meteorológica; e um outro, em que,
partindo de locais distintos
da Serra do Gerês, encontrámo-nos a meio no extraordinário evento 3000 caches
encontradas, do joom, e
pernoitámos juntos no Curral da Rocalva para no dia
seguinte fazermos mais um
agradável percurso naquela
serra maravilhosa. Existirão
muitos epítetos que se adequam ao Fernando; o mais
fácil e referido mais frequentemente talvez seja o de “Rei
do PNPG”, que conhece como
ninguém, mas na verdade o
Fernando é muito mais do
que um cognome. Como é natural, tais qualidades como
pessoa apenas poderiam
redundar num geocacher excecional, tanto pelas suas caches fantásticas como pela
forma inspiradora com que
está no passatempo.”
- António (Valente Cruz)
Existem fortes semelhanças entre ti e o António,
na forma de ser e estar na
vida… este foi um encontro que gerou uma empatia
imediata?
F.R. – Eu estou lisonjeado
com tantos testemunhos.
Identifico-me muito com a
determinação do António
e a sua resistência. Houve
empatia, realmente, desde o início. Penso que nos
conhecemos na caminhada “Nos meus anos a linha é
Tua”, organizada pelo Nandini com a descida do rio

Tua ao longo da linha de
comboio durante 22km até
a estação. Mais tarde vivemos junto a travessia do
PNPG aquando da colocação da sua cache (GC3C7J6)
Montanhas
Nebulosas
[PNPG], mais uma aventura de qualidade que nos faz
conhecer a plenitude das
serras do PNPG.
Em abril participámos no
evento (GC482VY) 3000
caches encontradas, do
joom. Como iria participar
no evento fui um dia antes
para a serra por onde andei
a explorar, nomeadamente
a zona do Coucelinho e do
seu Circo Glaciar. Mais um
lugar de eleição.
O que tem de bom nestas
expedições é que estamos
por nossa conta e risco e a
sensação de ligação à natureza e aos seus elementos
é enorme. Soube tão bem
assistir ao nascer do sol e
estar a beber um café feitinho no pequeníssimo fogão
que transportava, nas Lagoas do Marinho envolvido
pela imensidão geresiana.
Depois foi só atravessar
soberbos vales e galgar
altas montanhas para me
juntar ao evento e conviver
com malta animada. Após
o evento os convivas partiram. Ficámos nós, eu e
o António, em plena serra
por onde andámos a explorar e onde pernoitámos
no prado da Rocalva. O dia
seguinte foi estupendo porque visitámos grandes topos e ainda plantei a cache
(GC49ZBF) O Regresso do
Rei. Obrigado António pela
tua força e garra.
F.C. - O António refere aqui
um episódio em que fos-

te resgatar um grupo de
amigos perdidos na Serra
Amarela, em plena noite. É
frequente recorrerem à tua
ajuda em circunstâncias
semelhantes?
F.R. – De facto quando o
António me ligou e me contou o que se estava a passar, que havia cinco aventureiros no topo da serra
Amarela, que pretendiam
descer para a Portela do
Homem, que não tinham
tracks, que estavam a caminhar há 11 horas e que
estavam a enfrentar um nevoeiro e frio terríveis fiquei
deveras preocupado. Depois de entrar em contacto
com eles o que lhes propus
foi ir resgatá-los. Acabou
por ser uma grande aventura também para mim, pois
já era noite e não consegui
levar mais ninguém comigo.
Com aquelas condições climatéricas demorei imenso
tempo a subir o estradão do
Muro pois tinha uma visibilidade reduzidíssima. Como
não arranjei reforços pusme a caminho para o topo
da serra num carro ligeiro
muito compacto que teve
de trazer mais cinco aventureiros, dois sentaram-se
no banco do copiloto e três
atrás. Mas rapidamente tivemos de alterar e um dos
da frente teve de ir para
trás pois o carro começou
a roçar no estradão. Neste
momento já conheço este
pessoal pelos registos que
posteriormente li, mas se
vir algum não os reconhecerei, pois nessa noite chuvosa e de nevoeiro não deu
para olhar para a sua fisionomia. Dali fomos até Castro Laboreiro eles lá partiram no carro que aí tinham,
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à procura de repouso e de
conforto no Gerês. Eu segui
para casa. Foram três horas
e meia de resgate, em condições climatéricas complicadas. Felizmente correu
bem e eles não continuaram a aventura que podia
ter sido desastrosa.
Muitas pessoas me ligam e
pedem ajuda, mais no sentido de organizarem as suas
caminhadas e investidas.
Estou sempre disponível
para ajudar e dar a conhecer
o pouco que sei.
F.C. - O trekking de longo
curso em montanha tem
alguns perigos subjacentes. Que alerta ou conselho
queres deixar a quem se
aventura neste tipo de experiência?
F.R. – Um dos conselhos
que dou é que devem respeitar as montanhas. Elas
são as melhores conselheiras. A propósito do que
há pouco falávamos é de
evitar caminhar de noite e
em condições climatéricas
adversas. O nevoeiro desorienta-nos e empurra-nos
para precipícios, mesmo
quando somos conhecedo-

res da zona. Se podemos
caminhar com bom tempo e
apreciar o melhor da paisagem para quê correr riscos
desnecessários?
O trekking é fantástico porque ao caminhar transformámos qualquer viagem
numa descoberta saborosa.
Caminhar durante horas ou
dias, seguindo trilhos, leva-nos a sítios de rara beleza no meio da natureza e
do que lá exista. Contudo
quando há necessidade de
caminhar e dormir em abrigos ou tendas há que ter
outros cuidados, nomeadamente quanto ao conteúdo
da mochila. Não depende
só da duração mas também
do local onde se vai. Temos
sempre de levar alimentos
e agasalhos que nos permitam estar bem, mas não
podemos levar demasiado
peso, pois este aumenta
à medida que a caminhada continua. O ideal é levar
pouco peso, levando apenas o que for essencial para
o efeito e nunca carregar na
mochila mais do que 10% do
nosso peso.
O essencial para caminhar é
ter bom calçado, leve e com

um bom apoio no tornozelo.
A roupa deve estar de acordo com o clima e a situação:
peças usadas, quentes ou
frescas e, no caso de um
trekking de montanha, várias camadas sobrepostas,
que as temperaturas baixam sempre de noite.
Para um percurso mais longo e duro convém estar em
forma. Os principais problemas que podem surgir
durante estão relacionados
com quedas ou pés torcidos; aconselha-se muita
atenção ao caminho e evitar
saltos audaciosos ou corridas. Ter muito cuidado com
o gelo e com rochas escorregadias. Já sofri de todas
as sensações, por isso estas recomendações fazem
muito sentido. Outro conselho que acho importante é não andar sozinho na
montanha. Ir com alguém é
bom para partilhar a aventura.
F.C. -O nosso último convidado é um companheiro
de longa data, com muitas
memórias conjuntas para
partilhar!

“O Fernando Rei é dos geocachers mais marcantes com
que tenho o prazer de conviver. Para além de ter construído caches extraordinárias
como a (GC1NR43) Ice Age ou
a Raiders of The Lost Cache,
está sempre disponível para
acompanhar outro geocacher em aventuras, mesmo
que isso implique passar nos
mesmos sítios pela vigésima
vez.
Alguns dos dias mais memoráveis que passei no geocaching foram com a sua
companhia: La Ruta de Los
Túneles - Barca d’Alva, El túnel del pánico, ou eventos
como o Waypoint Challenge
2010 ou No Norte é que se
está bem! [Raid Geo-Fotográfico] ou O evento mais pequeno do Mundo, onde o Fernando, o PxLobo, eu e o meu
filho mais velho, fizemos o
batismo de escalada, com
o Touperdido e a Limão, e o
Fernando acabou por ficar
pendurado de cabeça para
baixo. Não tenho qualquer
pergunta para ele, apenas o
desejo que continue como é:
uma força da natureza, um
bom amigo e um geocacher
de referência.”
- Pbrandão
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A camaradagem e companheirismo que o Pedro
tão bem descreve nestas
curtas linhas, representam
o modo de viver o Geocaching com o qual te identificas?

do e interessado em viver
grandes aventuras.

F.R. – Sim. As amizades
que vou criando e mantendo relacionadas com o
geocaching é o que de melhor o jogo oferece. Eu sou
sociável e o convívio surge
naturalmente. É sempre
uma festa quando a malta
se encontra e partilha momentos de aventuras e descobertas. Cada um tem as
suas particularidades e em
são companheirismo vivese com mais qualidade. O
Brandão é um destes amigos, sempre bem-humora-

F.R. – Eu estou sempre
disposto a conhecer novos
locais. Estou com “ganas”
de conhecer as paisagens
naturais da Serra Nevada,
na Andaluzia (Espanha).
Trata-se do maciço montanhoso de maior altitude da
Europa a 3.482m. Durante
este ano falei disto com o
pxlobo, meu companheiro e
amigo de aventuras no geocaching. Vamos ver se para
o próximo ano na primavera
ou verão esta ambição se
concretiza.

F.C. - Ainda tens grandes
ambições do que respeita
ao Geocaching? Uma cache
de sonho, ou um lugar especial que almejas visitar?

F.C. - Convido-te, para terminar, a deixar uma mensagem aos teus amigos, e à
comunidade em geral.
F.R. – Aos amigos que deixaram testemunhos, que
para mim foi uma agradável surpresa, deixo um forte
abraço e digo-lhes que tenho o maior orgulho na nossa amizade. A toda a malta
amiga deste jogo “maluco”
fica igualmente um abraço
e a promessa de que quero
continuar a viver aventuras
juntos e a sermos felizes
nesta busca incessante de
lugares e tesouros. Estou
sempre disponível para o
que precisarem, contem
comigo! Aos restantes geocachers a mensagem que
posso deixar é de que escondam e descubram mui-

tas e boas caches e quando
nos cruzarmos terei todo o
gosto em travar conhecimento e partilhar vivências.
Saudações!
Minha Paixão Lusitana, deixo-te um beijo bem grande pois contigo e com a
tua postura descontraída
e amiga também aprendi
a dar mais valor ao geocaching. Todas as aventuras
que já pudemos partilhar
no geocaching têm sido
memoráveis. Um beijinho
grande!
Muito obrigada, “Majestade”, pela tua colaboração e
amizade!

Flora Cardoso
- Lusitana Paixão
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Visitando a

Quinta da Regaleira
Por Rui Duarte (RuijsDuarte)

Em pleno Centro Histórico
de Sintra (Património Mundial da UNESCO) existe um
espaço prenhe de magia,
misticismo e mistério que,
mesmo numa zona pejada
de pontos de interesse, e
onde a cada esquina podemos dar de caras com um
Palácio lindíssimo, um Jardim exuberante ou outra
coisa do género, se consegue destacar dos demais e
que constitui um dos mais
surpreendentes monumentos locais, a Quinta da Regaleira.
52

A História...

cisco Alberto Guimarães

•• 1840 - É vendida a D.

Apesar de não existir muita documentação histórica,
anterior à sua compra por
parte do Dr. António Augusto Carvalho Monteiro, é de
certa forma possível identificar alguns momentos
chave para os destinos da
propriedade:

de Castro (conhecida en-

Ermelinda Allen Mon-

tão por Quinta da Torre

teiro de Almeida (mais

•• 1697 - Os terrenos são
comprados por José
Leite (data provável de
origem da quinta);

•• 1715 - É adquirida em
hasta pública por Fran-

ou do Castro), altura em
que se canalizou a água
da serra para alimentar
uma fonte existente;

•• 1800 - É cedida a João
António Lopes Fernandes;

•• 1830 - Por esta data já
estará na posse de Ma-

tarde agraciada com o
título de Baronesa da
Regaleira);

•• 1892 - É adquirida pelo
detentor de uma grande
fortuna, o Dr. António
Augusto Carvalho Monteiro, que a transformará, entre 1904 e 1910,
naquilo que é hoje.

nual Bernardo e ganha

A Arquitectura...

a designação actual,

E em que é que o excelso senhor “Monteiro dos Milhões”,

Quinta da Regaleira;
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nome pelo qual também era
conhecido (por motivos óbvios), transformou os terrenos da Quinta da Regaleira!?
Ora bem, aliando a sua imaginação à de Luigi Manini
(arquitecto e cenógrafo italiano que projectou também
o Palace Hotel do Buçaco,
além de outras obras consideradas “menores” quando comparadas com estas
duas), criou um fantástico
mundo “mito-mágico” com
influências das mais variadas correntes artísticas
- gótico, manuelino e renascença no qual incluiu di-

versos elementos relacionados com o esoterismo, com
o imaginário mítico e mesmo com a tradição e cultura
portuguesas (como a Cruz
de Cristo ou os motivos que
aludem aos Descobrimentos) repartidos e espalhados
pelos diferentes pontos que
compõem o todo desta singular obra.
Pensa-se que toda a disposição dos elementos edificados (Palácio, Capela, Fontes,
etc.) foi concebida como fazendo parte de um contexto
edénico, um Jardim do Éden,
opinião para a qual contribui

certamente a existência das
galerias subterrâneos e do
famoso Poço Iniciático com
os seus nove patamares (referência, entre outras, ao inferno da Divina Comédia de
Dante). Um mundo inferior
e outro superior, Inferno e
Paraíso.

A Quinta e o Turismo Pontos de Interesse e
Interesses de Carvalho
Monteiro...
Como já foi dito, o espaço
vale como um todo, não basta descrever o que se pode
ver, temos de o ir lá “sentir e
apreciar”. Não obstante, po-

demos assinalar e explorar
um pouco alguns locais e estabelecer a sua relação com
a do seu mentor.
Palácio - é o edifício principal e o nome mais comum da
Quinta da Regaleira, estando classificado como Imóvel
de Interesse Público desde
2002. Teve a sua deslumbrante decoração a cargo do
escultor José da Fonseca.
Está organizado, pelos diferentes pisos a que temos
acesso, como um enorme
museu, em que cada sala
tem uma palavra a dizer
durante a visita. Existe uma
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A (GCN3EY) Quinta da Regaleira (Poço de Mistério) é uma cache num local de eleição(...)
alternância entre as salas
“despidas” em que os elementos da sala são o ponto
de interesse e as que têm
exposição própria (fotografias, serigrafias, maquetes,
planos de construção, etc.)
aliada à sala em si.
Em 1997, ano em que a Câmara Municipal de Sintra
adquiriu o espaço, iniciouse um exaustivo trabalho
de recuperação de todo o
património (edificado e jardins) pelo que iremos encontrar tudo muito bem
cuidado mas com alguns
espaços fechados. Nesta
minha visita não foi possível
visitar os curiosos terraços
do Palácio, onde podemos
encontrar uma série de interessantes e estranhas
estátuas e gárgulas… a título de exemplo, um Coelho
Vampiro!
Patamar dos Deuses – trata-se de uma “avenida” ao
longo do muro da estrada,
localizada logo à entrada
da Quinta onde estão dispostas estátuas de deuses
greco-romanos (nove). Uma
inspiração clara na mitologia clássica.
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Capela da Santíssima Trindade – Tem uma lindíssima
fachada apostada no revivalismo gótico e manuelino
e duas representações, uma
de cada lado da entrada, de
Santa Teresa d’Ávila e Santo
António. No interior, além
de mais uma série de representações de ordem religiosa (algumas em mosaico e
vitral), tem como elementos mais curiosos a repre-

sentação no chão da Esfera
Armilar e da Cruz da Ordem
de Cristo, rodeados de pentagramas. Inspirações nas
Tradições Portuguesas e na
Espiritualidade Cristã.
Bosque - ocupa a maior
parte do espaço da Quinta
e, como tudo o resto, dizse que não está disposto
ao acaso. Começando mais
ordenado e cuidado na parte baixa da quinta, vai se
tornando mais selvagem ao
dirigirmo-nos para o topo,
reflectindo o que seria a
crença do seu proprietário
no Primitivismo.
Poço Iniciático e Poço Imperfeito - os dois locais
mais enigmáticos de todo o
conjunto e a grande atracção por constituírem algo
de misterioso e invulgar e
por suscitarem diversas influências e interpretações.
Existem sobre os mesmos
referências que se tornam
autênticas amálgamas dos
mais diversos quadrantes
e ideologias. Por exemplo,
a rosa-dos-ventos sobre
uma cruz templária, representada no fundo do Poço
Iniciático, é ao mesmo tempo referência ao emblema heráldico de Carvalho
Monteiro, à Ordem Rosacruz (organização mística
e esotérica) e à já referida
Divina Comédia de Dante (é
na mesma que aparece pela
primeira vez referida a dita
Ordem).
Os Poços são galerias subterrâneas, com escadarias
em espiral, e que se encontram ligados por túneis,

entre si e a outros pontos da quinta (Entrada dos
Guardiães, Lago da Cascata,
etc.). Acredita-se que eram
utilizados para rituais de
iniciação à maçonaria (daí o
nome de Iniciático no principal e maior).

O Geocaching...
Em meados de 2005 o local
ganhou um novo ponto de
interesse... uma Geocache
que não poderia ter melhor
nome e que é, com toda
a justiça, uma das caches
mais favoritadas do País
(Top15). Em percentagem,
com os seus quase 70% de
votos PM, perde protagonismo para apenas uma
mão cheia de outras (excelentes) caches (nesta tabela, a das mais favoritadas).
A (GCN3EY) Quinta da Regaleira (Poço de Mistério)
é uma cache num local de
eleição, que proporciona
uma aventura à medida de
toda a família e que deixa
muito tempo livre para se
explorar o resto do espaço...

A visita…
Se possível, leiam um pouco
sobre o local antes de o visitar... Um dos grandes gozos
que retiro ao investigar para
estes pequenos artigos é
conhecer um pouco melhor
a sua História e as suas Estórias... e ambas são riquíssimas aqui!
Sugiro que o passeio seja
feito logo pela manhã, pela
abertura das portas (10:00),
para que possamos desfrutar da calma, dos locais ainda desertos, e, deste modo,

potenciar a nossa experiencia. É algo extraordinário
percorrer as galerias subterrâneas sem outro som
que o dos pingos que caem
à nossa volta… o mesmo se
aplica ao podermos percorrer o bosque, sem outra distracção que a causada pela
aves canoras (e o ocasional
carro lá em baixo, na estrada).
Deixem os Edifícios (Palácio e Capela) para o fim,
iniciando o passeio pelo
lado oposto, percorrendo
o Patamar dos Deuses até
ao final e subindo progressivamente até ao topo por
essa zona, fazendo depois
o trajecto contrário até ao
Palácio.
É visita para uma manhã,
nas calmas, das 10:00 às
12:30, seguida de uma pausa no café local, para apreciar as fotos.
O desejo de viver rodeado
pelos símbolos dos seus
interesses e ideologias fez
com que Carvalho Monteiro
construísse aqui um espaço magnífico, que beneficia do microclima da Serra
de Sintra e dos seus constantes nevoeiros que lhe
emprestam uma áurea de
(ainda mais) mistério. Um
bem-haja para o Senhor e
para aqueles que um dia
decidiram que a sua obra
estaria desta forma disponível para os demais!
Muito obrigado!

Rui Duarte
- RuijsDuarte
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From Geoc
with

Encontrando a GC10M2H com Aeon (da Alemanha) e bilakmato (da Eslováquia).

58

Não existem assim tantos hobbies por
aí onde possas combinar dois hobbies
que adoras num só. Eu jogo futebol
em duas equipas mistas (ou seja, com
jogadores dos dois sexos) aqui em
Seattle. Quando estou a jogar, a única
coisa em que me consigo focar é em
jogar futebol. Supondo que eu seria
capaz de fazer malabarismo, o árbitro
não me deixaria fazer malabarismos
enquanto corria pelo campo. O Geocaching, por outro lado, complementa
vários passatempos muito bem. Na
verdade, eu adquiri o meu primeiro
equipamento GPS porque fazia bas-

tantes caminhadas sozinhas e pensei
que seria inteligente ter um equipamento que me pudesse ajudar a voltar ao carro se saísse fora do trilho na
floresta. Caminhadas, ciclismo, canoagem, escalada, mergulho e talvez
até parkour são apenas alguns dos
passatempos que poderias facilmente
intensificar com o geocaching.
A fotografia é o meu hobby de escolha para combinar com o geocaching.
Independentemente de estar apenas
a utilizar o Instagram no meu iPhone
ou de ter a minha máquina fotográfica
de nível profissional – a que carinho-

samente chamo “Precious” – eu adoro
documentar as minhas experiências
com imagens. O Geocaching leva-me
a vários lugares interessantes, então,
de certa forma, eu sinto que é meu
dever partilhar isso com todos os que
conheço. Os pontos de interesse que
a minha máquina fotográfica encontra
não são sempre no Ponto Zero, mas
são muitas vezes da viagem até lá.
De acordo com a minha conta de geocaching, tenho cerca de 750 fotos que
representam as minhas experiências
de geocaching enquanto escrevo isto.
Muitas são as minhas típicas fotos
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caching HQ
h Love
“selfie” shot com o . Quando vês isso,
sabes que provavelmente apenas tinha
o meu telemóvel para capturar a experiência. Polvilhado na mistura estão
fotos de alta qualidade que realmente
se destacaram para mim – seja uma
foto de que tenha orgulho ou apenas
por mostrar um lugar fantástico. De
qualquer forma, eu gosto de me sentar
e reflectir sobre todas as aventuras que
tive ao longo dessas fotos.
A fotografia é mais do que apenas um
hobby que eu combino com o geocaching. É também aquilo que me ajuda
a decidir a geocache que vou procurar

de seguida. Quando estou a planear

fissional é que continues a partilhar

umas férias, em vez de guias de via-

imagens das tuas viagens em Geo-

gem, eu dirijo-me ao website do Geo-

caching.com, Facebook, Instagram ou

caching.com. Procuro na área em que

qualquer outro meio de comunicação

irei estar e olho para as imagens de
cada uma das listings. Ver fotos de
outros geocachers tem-me ajudado

de que gostes mais. Poderás ajudarme a planear a minha próxima caminhada de geocaching com a Precious.

a encontrar os locais exclusivos que
quero juntar à minha lista “estive lá e

Annie Love

loguei”. Por isso, obrigado a todos que

- G Love (Lackey)

partilham as suas viagens através da

Tradução por Bruno Gomes (Team

fotografia. A minha preferência pro-

Marretas)
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SERRA DO ALVÃO
Uma viagem em
fotografia
Por Callaeci Geocaching Team
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Na transição do movimen-

das suas incríveis levadas,

calor, e claro, sempre com

melhor powertrail “for the

tado litoral para o pacato

contemplar vistas deslum-

um tesourinho para desco-

road” do mundo, o Alvão

interior, lá onde começa o

brantes nos seus miradou-

brir [GC3C9Q3] Waterfall

Reino Maravilhoso, existe

ros sem perder o rumo que

Xtream [Alvão] ; [GC2Q3PH]

um local mágico, com tradi-

o GPS indica e nos leva até

Em busca da Cascata Perdi-

Procurem o Rio Olo [GC-

ções ancestrais e segredos

mais uma caixinha, trans-

da; [GC2E20K] ou Cascatas

2VNGQ], desafiem a Ribei-

paisagísticos,

postal

formando os dias aqui pas-

do Bilhó.

ilustrado deste nosso Por-

ra das Cabras [GC2VYXZ],

sados em acontecimentos

tugal profundo. Sejam bem-

inesquecíveis.

Uma visita ao Alvão não

mergulhem

pode deixar de contemplar

[GC1FCTJ], percorram os

O ex-libris do Alvão é a cas-

o seu ponto mais eleva-

cata das Fisgas de Ermelo.

do, Alto de Cravelas [GC-

seus inúmeros trilhos [GC-

Aqui se situa uma das mais

2QKEQ], com vistas feno-

belas caches portuguesas:

menais sobre Vila Real. E

[GC2W2DD] Fisgas... bela

como procurar caches dá

Q9F] e descubram um dos

cascata! Ali perto o Pon-

fome, sair do Alvão sem

paraísos portugueses.

tão da Cabra [GC2MHED]

atascar na sua saborosa

desafia-nos a superar os

gastronomia [GC2B71W] é

nossos limites. As casca-

um crime! Na ida ou na vin-

tas são uma constante ao

da, percorrer a N304 entre

aldeias

longo da serra. Imponentes

o Alto do Velão e Mondim

pitorescas onde o tempo

no inverno, tornam-se um

de Basto é uma viagem

não passa, percorrer uma

spa refrescante no pico do

inesquecível. Aqui existia o

um

vindos à fantástica Serra do
Alvão, e ao seu belo parque
natural.
Uma das melhores coisas
que o geocaching nos dá é a
descoberta de locais únicos
e esplendorosos que nos
fascinam. No Alvão, cada
geocache é um pedaço de
emoção.
Podemos
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visitar

Beauty [GC3KKCT].

nas

Piocas

2VZ0Y], [GC3JFEG], [GC2CVPX], [GC2ARFY], [GC3B-

Venham até ao Alvão, onde
o geocaching tem emoção!

Callaeci Geocaching Team.
Fotos de: ©ViverMondim; ©PauloMota

N304 Alvão Beauty – Cada meco uma cache? N304, uma das mais belas estradas de Portugalu
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Rio Cabrão - Vernelhe
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Rio Cabrão: o nome diz tudo sobre o desafio. E a cache está mesmo por aqui…
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Cores incríveis nesta aldeia serrana típica
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Bosques mágicos, passeios de encantar
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N304 Alvão Beauty – Cumes e riachos, vista estonteante
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N304 Alvão BeaUTY

Mira

adouro Sra Graça – Pôr do sol no mítico Monte Farinha

GEO
MAG.
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Além Fronteiras

Países Bálticos
Quando confrontados com

Decidimos então dar o pas-

a proposta de escrever um

so em frente, ganhar cora-

artigo para a GM sobre a

gem e esperar que sejamos

nossa viagem aos Bálticos,

bem-sucedidos!

inicialmente ficámos entusiasmados com a ideia! Afinal, a seguir à experiência
fantástica da Finlândia, os
7 dias passados na Estónia,
Letónia e Lituânia também
tinham muito para contar.
Mas após o regresso e a
partilha da primeira parte
da nossa viagem e respec-

Assim, a chegada à Estónia foi feita de madrugada,
via marítima, através de

A viagem de 7 dias a estes

um ferry-boat com origem

países tinha sido cuidado-

em Helsínquia. A conti-

samente planeada ainda

nuação da viagem para os

em Portugal. Queríamos
que nada falhasse e queríamos também aproveitar
ao máximo os dias em cada
país, pois com tantos locais
de interesse, o tempo con-

restantes países foi feita
via autocarros nocturnos,
para rentabilizar o tempo
em cada cidade e permitir
aproveitar “até ao último
minuto” tudo o que cada

ocupação por tribos nómadas e povos ancestrais de
forma permanente desde
vários séculos a.C.. A sua
história passa por longos
séculos de ocupação por
outras nações, nomeadamente o domínio sueco (no
caso da Estónia), ou o domínio Polaco (no caso da
Letónia). O facto histórico
que estes três países partilham é a ocupação russa até à extinção da URSS

tado era a nossa principal

país tinha para oferecer.

limitação: queríamos co-

Dos territórios que cons-

bre “o que” partilhar desta

nhecer, queríamos passear,

que, enquanto países au-

tituem os três países Bál-

tónomos, a história destas

aventura sem cair na mo-

mas também queríamos

ticos (Estónia, Letónia e

nações seja relativamen-

notonia e de forma a pren-

aproveitar para fazer geo-

Lituânia), há registos his-

te recente e sejam ainda

der a atenção de quem lê…

caching em países bem di-

tóricos que atestam a sua

bastante perceptíveis as

tivas aventuras geocachianas, ficámos na dúvida so-
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ferentes dos nossos!

nos anos 90, o que faz com

muitos residentes origi-

ches nas zonas de interesse

vitimou centenas de pas-

nários da Rússia, onde até

histórico era significativa-

sageiros, incluindo pessoas

as próprias lojas de “souve-

mente menor. No centro

de relevo na cultura da Es-

nirs” tinham uma secção de

histórico apenas existiam

tónia. Mesmo assim, acre-

artigos de recordação rus-

três caches tradicionais,

ditamos que muitos outros

sos e outra secção distinta

das quais uma estava de-

pontos terão ficado por co-

referente aos países em

sactivada temporariamen-

nhecer, mas foi sem dúvida

questão.

te. Eliminámos à partida as

graças ao geocaching que

multicaches e caches enig-

pudemos conhecer bem

ma, uma vez que as listings

melhor o exterior das mu-

unicamente no idioma local

ralhas de Tallin e sairmos

dificultavam a resolução

da cidade com aquele sen-

das mesmas. Encontrámos

timento: “realmente ficámos

as duas caches tradicionais

a conhecer!”.

Bem… mas voltando à experiência na Estónia…! Foram dois dias intensos, de
exploração da cidade velha
e dos arredores, caminhadas longas mas bastante
gratificantes.

Apesar

do

centro histórico da cidade
delimitado pelas muralhas
ser bastante pequeno e
constituído unicamente por
zonas pedonais, há muito
mais para ver para lá das
muralhas…
Logo à chegada, no caminho até ao hotel fomos
presenteados

com

duas

caches tradicionais, uma
influências externas à existência de uma identidade
única de cada país.

mesmo no porto de Tallin,
alusiva ao mesmo, e uma
segunda cache junto à sinagoga mais antiga de Tallin,

que existiam (Old Thomas/
Vana Toomas - GC1YN9H
e Invasion of the geocoin
designers - GC3T538) e,
como o guia da cidade não
indicava mais pontos de
interesse, decidimos nós ir
em busca de algo mais, fora
das muralhas!

O segundo e último dia
na Estónia foi dedicado a
“sair do centro da cidade” e
ir mais além! Fomos então
mais para Este, na direcção
do Kadriorg/ Kadrioru Park.
Este belo e extenso espaço verde, caracterizado por
zonas arborizadas, e outras

Para isso, seguimos com

menos, mas igualmente

vista às caches existentes

cuidadas,

ali nas imediações, mas

nos um agradável passeio

fora dos pontos turísticos

durante algumas horas. A

do roteiro. E foi assim que

existência de lagos, core-

nos deparámos com alguns

tos, palácios e longos ca-

pontos de interesse que

minhos a percorrer retive-

não teríamos conhecido se

ram-nos ali a admirar toda

não fosse o geocaching a

aquela beleza. Aqui tivemos

guiar-nos até lá. Como por

a oportunidade de encon-

exemplo

locomoti-

trar cinco caches tradicio-

va histórica do tempo das

nais, todas de dificuldade/

proporcionou-

A Estónia foi o país onde en-

local por onde viríamos a

contrámos mais influências

passar no dia seguinte! Foi

europeias ocidentais, com

a forma de ficarmos com a

uma arquitectura na cidade

curiosidade aguçada para o

com alguns aspectos se-

que iríamos encontrar!

melhantes ao que encon-

invasões soviéticas, (a L-

terreno baixos, à excepção

Começámos por conhecer

2317 - GC1J0AN), com uma

de uma 2/4 que nos levou a

a fundo o centro histórico.

cache que poderia ter sido

uma árvore altíssima, que o

Percorremos todas as rue-

bastante difícil de encon-

n@vegante teve de trepar

las e vielas, que adicionan-

trar e que relembra algu-

até lá acima para podermos

do ao ambiente criado pe-

mas existentes cá em Por-

fazer o found! A anasofia-

los comerciantes da zona,

tugal, ou a TTC #17 – Deep

zevedo e o RCorreia ficaram

a

numa

water all around me, que

cá em baixo a fazer a repor-

geográfica com a Finlândia.

autêntica vila medieval. Ao

nos guiou até ao Memorial

tagem fotográfica! Termi-

Já na Letónia e na Lituânia,

contrário do que já tínha-

Estoniano, relativo ao de-

nado o passeio no parque,

as influências russas eram

mos encontrado na Finlân-

sastre que afundou um na-

dirigimo-nos

bem mais evidentes, com

dia aqui o número de ca-

vio no porto de Tallin e que

costa do Golfo da Finlân-

trámos em Helsínquia, com
muitos residentes de origem europeia central e ocidental, o que, conjecturámos nós, talvez se pudesse
dever à sua proximidade

transformaram

uma
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dia, e foi pela beira-mar
que voltámos ao centro de
Tallin, num passeio longo e
agradável, de vários quilómetros…
Foi assim que terminou a
nossa viagem pela Estónia
e pelo geocaching local, que
nos presenteou com containers fáceis de encontrar,
em localizações privilegiadas e que nos permitiram
conhecer melhor os locais
que visitámos. Assim, de
malas às costas e GPS na
mão, partíamos para mais
uma aventura de um dia e
meio em Riga, Letónia, local recheado de feed-backs
excelentes.
Letónia, Riga… que dizer
desta bela cidade? A nossa chegada foi marcada
por muito frio e muita chuva…! Mas nada nos demovia desta nossa decisão
de palmilhar as ruas até à
exaustão e perceber o porquê de toda a gente com
quem contactámos na Es-
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presentes por todo o lado

que conhecemos em Tal-

e “sensores” alerta… e ra-

da cidade. No centro da

lin. Aquela bela refeição

pidamente percebemos o

cidade muito poucas eram

recarregou-nos

baterias

que havia de errado naque-

as tradicionais, mas foram

para mais umas horas e

le “quadro”! E assim encon-

essas que também nos le-

mais uns quilómetros de

trámos a primeira cache da

varam a vários pontos es-

caminhada. Mais uma vez

viagem com um container

guiámo-nos pelo GPS em

inovador e extremamente

busca das caches fora do

bem enquadrado no am-

centro da cidade de Riga de

biente e que faz lembrar

forma a conhecermos algo

uma cache cá em Portugal,

mais do que unicamente o

também bastante favori-

centro. E mais uma vez, foi

tada, ali para os lados da

neste contexto que encon-

Atalaia… De seguida fomos

trámos locais muito belos,

em busca da “Ave Sol”-

não referenciados nos ro-

GC4867D…

teiros turísticos da cidade

levou-nos a um descam-

e que, apenas graças ao

pado perto de uma igreja.

geocaching pudemos co-

Pelo número de favoritos

nhecer, nomeadamente o

percebemos que também

Parque Kronvalda: um es-

seria algo diferente, e en-

paço verde, extremamente

contrámos um container

bem cuidado, repleto de

já conhecido, simples, mas

estátuas magníficas, lagos

eficaz, no qual tivemos de

e palácios. E foi também

efectuar o log com cor-

aqui que tivemos a primei-

rector, pois não tínhamos

ra surpresa geocachiana da

caneta de acetato para o

viagem!

senciais de qualquer visita
a Riga: mostraram-nos os
principais

monumentos,

com containers bem localizados, tamanho bastante pequeno e sem espaço
para trocas.

tónia nos dizer que Riga é

Cidade pequena e acolhe-

das cidades mais belas que

dora, foi palmilhada em

já tinham visto. Assim, para

pouco mais de uma manhã.

além do GPS e da caneta,

Creio que percorremos to-

também o guarda-chuva

das as ruas existentes e

foi elemento essencial nes-

já

tes dias! A nossa pesquisa

tudo aquilo a que o nos-

prévia tinha-nos dito que

so roteiro fazia menção.

em Riga iríamos encontrar

Como resolver esse “pro-

somente caches com con-

blema” e rentabilizar as

tainers pequenos, pelo que

horas que ainda tínhamos

os TB’s levados para pôr a

pela frente? Então, fomos

viajar tiveram que ficar na

reflectir no assunto en-

Deparámos-nos

efeito… Estes dois fou-

mala. Em Riga verificámos

quanto nos deliciávamos

com uma cache de dificul-

nds foram sem dúvida os

que o número de caches

com uma bela refeição

dade 5 e com 255 favoritos:

mais criativos da viagem

tradicionais era muito pe-

bem ao estilo letão, num

a “Muahaha” - GC456ZN

até este ponto. Diferentes

queno! A maioria das ca-

restaurante típico que nos

que não pudemos deixar fi-

de tudo o que tínhamos

ches existentes eram sem

tinha sido recomendado

car para trás. Chegados ao

encontrado, especialmen-

por um simpático estónio

local, olhar de geocachers

te na Letónia, bem conse-

dúvida as caches enigma,

tínhamos

conhecido

esta

cache
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guidos e bem elaborados.

de “ora aqui está um sítio

gastronomia

Uma

mos ali mesmo no centro

De regresso ao centro de

que valeu todos os minuti-

bela refeição lituana, num

da cidade era bem maior!

Riga, um passeio de alguns

local.

nhos que aqui passámos”

restaurante fora do centro

Agradavelmente, a maio-

quilómetros à chuva à bei-

que, novamente de ma-

da cidade, mas que nos de-

ria coincidia com pontos

ra do rio, ainda nos trouxe

las às costas e já com um

liciou com iguarias divinais,

de interesse referenciados

mais umas caixinhas, mas

sentimento de nostalgia

com ingredientes já nossos

no nosso roteiro, pelo que

sem grande diferença em

que nos despedíamos dos

conhecidos, mas combina-

muito contentes juntámos

relação ao encontrado até

recentes amigos que co-

dos de formas curiosas e

o útil ao agradável, e fomos

nhecemos no hostel, ar-

com temperos bastante in-

em busca das primeiras

rancámos para mais uma

teressantes e diferentes da

caixinhas lituanas!

ao momento. A nossa curta
passagem por esta cidade
presenteou-nos com uma
cidade

acolhedora,

com

pessoas muito afáveis que
tivemos o prazer de conhecer, muitos pontos de interesse, poucas caixinhas,
mas algumas com muita
qualidade! Ficou a grande
curiosidade de conhecer o
interior do país e as suas
intermináveis e famosíssimas florestas, que acreditamos estarem repletas
das mais belas paisagens!
Se a National Geographic ®
elegeu Riga como um dos
“destinos obrigatórios” a visitar em 2014, nós já o fizemos em 2013… e garantimos-vos… vale mesmo a
pena!
E foi com este sentimento

viagem nocturna. Mais 6h
de viagem num autocarro
com destino final à Bielorrússia, mas no qual ficaríamos a meio do caminho: a

nossa cozinha do dia-a-dia.
Uma experiência fantástica
e que valeu bem a pena! De
baterias recarregadas, lá
partimos à descoberta da

nossa última paragem era

cidade.

Vilnius, Lituânia.

Logo numa primeira im-

Chegados a este destino,

pressão, são mais que evi-

já de madrugada avançada,

dentes as diferenças entre

rapidamente demos com

Vilnius e Riga.

o hostel reservado. Aven-

Vilnius é uma cidade signi-

turas e surpresas menos

ficativamente maior, mais

E foi neste aspecto que se
deu a grande surpresa da
viagem… Depois de locais
fantásticos, com paisagens
divinais ou cidades acolhedoras, mas com geocaching
urbano puro, em que a
criatividade nos containers
não era norma, mas sim a
excepção, aqui em Vilnius
fomos

agradavelmente

surpreendidos! A aborda-

populosa, sem aquele as-

gem a cada cache era uma

garam a ter de mudar de

pecto acolhedor que tanto

surpresa. Deparávamo-nos

hostel logo de manhã, no

nos agradou em Riga… pa-

quase sempre com caches

dia seguinte pela hora de

receu-nos bem mais im-

bastante favoritadas, de

almoço estávamos prontos

pessoal! No entanto, ain-

dificuldade

para mais umas aventu-

da pouco tínhamos visto!

com containers extrema-

ras e para aproveitarmos

Olhando para o GPS per-

mente bem integrados nos

os últimos dias de férias.

cebemos logo que a cidade

ambiente, engenhosos e

Decidimos começar a des-

era maior, mas que o nú-

bastante engraçados de

coberta da Lituânia pela

mero de caches que tínha-

encontrar, maioritariamen-

boas à parte que nos obri-

média/

alta,
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te descaradíssimos mas

encontrar, a Trakai Castle

Desta forma, terminámos

aspecto

quase só visíveis aos olhos

(GC138X7),

conveniente-

a nossa passagem por Vil-

nos apaixonou por Riga,

de geocacher! Cada cache

mente colocada num lo-

nius com a sensação que

para o “turista geocacher”

foi uma aventura para con-

cal que nos proporcionava

tinha sido aqui que tínha-

é uma cidade de eleição

tar, um momento divertido

uma paisagem idílica e bem

mos encontrado os con-

certamente, pelo desafio

para recordar e imortalizar

representativa do local!

tainers mais elaborados e

proporcionado em muitas

mais bem camuflados. As

das caches que quisemos

caches mais bem pensadas

encontrar. Tallin, para nós

e um geocaching urbano

posicionou-se como “no

do mais alto nível e com

meio”… em termos de “tu-

a mais alta qualidade. Há

rista comum” é uma cidade

bem pouco tempo dei uma

interessante de ver, não

nas centenas de fotografias que era impossível não
tirar!
can Monastery (GC4DDAT)
foi uma especial para nós,
pois foi aqui que o RCorreia depositou os nossos
TB’s (do n@vegante e da
anasofiazevedo) que estão
a participar na 3rd GeoPT
Race! Um container fora do
centro histórico e fora dos
roteiros turísticos, num local sem grande coisa para
ver, mas com um desafio muito giro para abrir o
container, com um logbook
também muito bem cuidado. Uma cache que valeu
mesmo a pena!
A nossa passagem pela
ficou

também

marcada pelo passeio de
meio-dia até Trakai, uma
povoação a algumas dezenas de quilómetros de
Vilnius, datada do séc XIV,
caracterizada pelas suas
populares fortalezas construídas nas ilhas dos lagos
que a rodeiam. Uma das
maiores e mais populares
fortalezas foi o objectivo do
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gressámos à procura de
mais umas caixinhas… no

A cache Vilnius Old Domini-

Lituânia

Regressados a Vilnius, re-

centro da cidade quisemos vingar um DNF, na
Vilnius Town Hall (GC3PW0Y), pois já ali tínhamos
estado umas três vezes…
mas nada! Ao fim de muito tempo de procura lá demos com ela… e com uma
camuflagem perfeita, foi
mais um “daqueles” containers!
De seguida, e já de noite avançámos novamente
para a periferia… a cache
VDA (GC3RVQ6) foi mais
uma daquelas que proporcionaram uma aventura
divertida. A cache estava
extremamente visível, mas
colocada numa parede, a
vários metros de altura,
onde teríamos de subir por
umas escadas de ferro até
a alcançarmos. Assim o fizemos! Sob o olhar (pouco)
atento de um artista que ali
perto grafitava uma parede com a sua mais recente
criação artística, lá conseguimos fazer o log!

vista de olhos pelo mapa
de geocaching desta cidade, por curiosidade e reparei que muitas mais caches
foram publicadas entretanto… fica a água na boca
de não poder (num futuro
próximo) tentar fazer o seu
found!
A passagem pelos Bálticos
deu-nos uma visão diferente do que seriam estes
países. Graças a este nosso passatempo, que tanta
coisa boa nos traz, também
nós pudemos ver estas cidades com perspectivas
diferentes: o olhar do turista comum, e o olhar do
turista/ geocacher. Se do
ponto de vista do “turista
comum”, Riga seria nossa
cidade de eleição para visitar, pelo seu aspecto cuidado e acolhedor, pela beleza
pitoresca dos seus recantos e edifícios, para geocaching, esta não seria de

ternurento

que

tão acolhedora como Riga,
nem tão impessoal como
Tallin. Para o turista geocacher não é de todo a cidade
de eleição, mas as caches
existentes permitem fazer
um agradável e interessante tour pela cidade.
Foi uma experiência de
uma semana, sempre em
ritmo elevado e com pouco tempo para descansar.
No entanto, saímos desta
semana com a sensação
de realmente termos aproveitado todos os minutos e
todos os momentos para
fazer aquilo que realmente
os três gostamos: passear,
conhecer, divertir… e geocaching. Sim, tudo foi possível, houve tempo, divertimento, boa disposição,
muitas dores nas pernas,
mas sempre e sempre…
grandes

sorrisos

pelos

bons momentos.
Recomenda-se.

nosso passeio. Uma visita

Claro que não encontrámos

todo a cidade perfeita pela

guiada, descoberta dos re-

apenas estes containers

pouca densidade de caches

cantos daquela construção,

extremamente elaborados,

existentes e por não primar

apreciar as fantásticas e

encontrámos também ou-

muito pela diferenciação de

deslumbrantes paisagens

tros mais simples e bem

cada cache à excepção de

- anasofiazevedo

daquele local… foi real-

colocados,

em

algumas específicas… por

mente uma boa escolha!

menor quantidade que em

outro lado, Vilnius mesmo

Victor Rolo

Claro que no local tínhamos

qualquer outro local por

sendo uma cidade maior,

uma pequena cache para

onde tenhamos passado.

mais impessoal e sem o

embora

Ana Sofia

- n@vegante
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Geocacher Histórico

David Portelada
10 anos depois de se registar no geocaching,
fazemos uma visita à história de um geocacher
marcante!
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A escolha do Portelada para
convidado deste número
aconteceu por acaso.
Antes da saída do artigo
com o 2 cotas, coloquei no
geocaching@pt a seguinte
trívia
Quem foi o geocacher que durante mais de um ano foi o segundo
em número de founds, sendo que
o mais próximo que chegou do
MAntunes foi a uma diferença de
5 founds. Será o meu entrevistado na próxima Entrevista Histórica a sair na próxima 6ªfeira na
GeoMagazine .
Já viram que isto aconteceu A
Long Time Ago...

O Ruijsduarte respondeu
Eu sei mas não me parece correcto dizer...

Eu respondi
Porquê? Já te dei alguma informação confidencial?

E depois lembrei-me de uns
posts no Geopt e acrescentei
Já percebi. Tem a ver com o comentário da badge TT

O MAntunes eventualmente influenciado pelo TT deu
a resposta à trívia em formato enigma
“Até piso as caches com a roda
esquerda do meu Jimny!”

Minha resposta
Caríssimo Manuel. O Portelada
não andou mais de um ano a tentar-te apanhar no top de founds
PS: O que não quer dizer que não
seja um bom candidato a uma
futura entrevista
edit: e descobri a primeira cache
feita com o jimny. Dará uma boa
próxima trivia
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Na sequência ele chegou à
resposta correcta, eu apro-

veitei o PS: e a trívia do edit:
está por responder…
De forma mais rápida ou
mais demorada tenho procurado encontrar-me com
todos os meus entrevistados. Por um lado é uma
honra conhecer os nossos
“egrégios avós”, por outro
aproveito para fazer umas
caches na companhia dos
owners ou ex-owners. Alguns pormenores ficam esclarecidos e surge material
para uma peça adicional à
entrevista. E também me
divirto.
Quando analisei as caches
do Portelada, aqui pela
zona de Cascais/Sintra dois
conjuntos se salientaram.
As caches natura (Afloramentos Graníticos e CEM
CACHES activas e Cabo da
Roca II - The W point of
Europa e Praia do Cavalo arquivadas) e as caches
out of the box já arquivadas
(Sand Box e A mais Idiota!!!!). Eu sugeri uma visita
às primeiras e ele contrapôs
com uma visita à última…
Foi uma boa proposta. Por
um lado permitiu mais facilmente compatibilizar as
nossas complicadas agendas… As primeiras, como eu
comprovei a solo uns dias
antes de me encontrar com
ele, demoram algum tempo
a fazer. A última estava a 5
minutos da casa dele e a 15
minutos do meu emprego
o que permitiu encaixar o
encontro numa hora de almoço.
Assim no dia 12/12/13 lá
me dirigi ao ponto de encontro (waypoint de estacionamento recomendado
para a cache) de fato, gravata e sapatos engraxados.

Chegámos os dois pontualmente. Ele claro de roupa
informal (que felizmente
pode utilizar na profissão) e
de Jimny. Eu tinha estudado
a coisa e ia prevenido de galochas, mas pensei que não
houvesse grande problema
com o resto da indumentária.
Apresentações feitas, passei para o célebre Jimny
e toca a fazer as poucas
centenas de metros que
nos separavam da cache.
Fiquei logo ali a conhecer
porque é que o nome dele
é indissociável do Jimny.
Um caminho acessível quase até ao GZ, mas depois o
caminho acaba e aparentemente o acesso ao túnel
é uns metros abaixo com
um caminho que agora
está completamente tapado. Fiquei a pensar que ele
me tinha dado uma grande tanga a dizer que tinha
atravessado o túnel com o
Jimny. Passar o túnel é fácil.
Já lá chegar… Pode ser que
na altura fosse só trialeiro,
agora era impossível… Ele
ainda esteve quase a mandar-se por ali abaixo, mas
felizmente desistiu e fomos
a pé. Nada de mais, mas
muito inapropriado para a
minha indumentária (galochas com calças de fato por
dentro…). Felizmente não
tinha chovido e as ervas
estavam secas senão tinha
saído dali bonito...Sem problemas chegámos ao maior
container que já existiu em
Portugal. Deve ter para aí
uns 50 metros de comprido
por uns 3 metros de diâmetro…O logbook é inesgotável. As poucas visitas que a
cache teve apenas cobriram
uma pequena zona de para

aí 2 metros de largura. Mas
lá estão todas, mais de sete
anos depois de a cache ter
sido arquivada para a posteridade. Já estão um pouco
esbatidas, mas quando iluminadas vêem-se perfeitamente. Ilustres nomes da
nossa praça ali grafitaram
o nick ou colaram o autocolante. Senti-me um arqueólogo a ver o nome dos
“meliantes”.
Meliantes sim, porque estavam conscientemente a
violar leis de Portugal (acredito que deva ser proibido
grafitar os interiores de
túneis de águas pluviais…)
e muito mais importante
do que isso, guidelines da
Groundspeak. Coloquei à
disposição do editor (fsena)
várias provas de crimes. Ele
decidirá quem verá o nome
exposto aqui na revista.
Resumindo, como o proibido é o mais apetecido, lá
tive eu também de deixar
para a posteridade o meu
log. Pelo menos até se começar também a esbater
salienta-se bem dos distantes até por estar num
vermelho menos discreto
do que os restantes a preto…
Fotografias da praxe e vamos embora. Tinha sido
rápido e ainda tive direito ao desafio “Queres ir ali
fazer a M.A.N.?” Claro que
sim e lá fomos. 5 minutos
até ao acesso para dentro
do pinhal. Aparentava estar fechado, mas afinal não
estava e o David mais uma
vez me deu uma demonstração que é mesmo adepto
do TT puro e duro. Caminho, carreiro, mato, mato
denso, contorna troncos e
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em menos de nada estávamos literalmente a pisar
a cache (spoiler: fica ao pé
de um grande pinheiro com
um casa de árvore periclitante em cima). Depois é
que foi mais complicado. O
meu GPS tinha ficado sem
pilhas, o dele também, o
telefone estava um bocado
(não muito) desorientado
e ele sem fazer a mínima
ideia onde é que estava a
própria cache.
O que vale é que a consulta à dica permitiu encontrá-la facilmente, senão
seria mais um caso documentado de DNF do próprio
owner. O container como
é normal nos tempos que
correm estava cheio de lixo.
Mas era um lixo já com pátina, um lixo já com muitos
anos. Assim lá o deixámos
para a posteridade.
Bem e para acabar esta
introdução à entrevista
propriamente dita, só um
apanhado do conjunto de
caches violadora das guidelines do David, talvez o
mais antigo serial violador
de Portugal. Isto muitos
anos antes de outros casos
muito mediáticos… Ou seja
aquele muitas vezes repetido pelos geo-dinossauros
“antigamente é que era”,

até tem razão de ser. Para
todos os efeitos.
Violação 1: Mas última
temporalmente. Bem já ficou claro aqui e pelas palavras do David na entrevista
que A mais Idiota!!!! não tinha logbook o que obrigava
a escrever nas paredes.
Assim tipificada no simpático log de arquivamento do
Garri (o revisor da altura)
Olá Portelada,
Desculpa mas infelizmente detectamos um pequeno
problema com o teu cache.
Agradecemos a ideia mas nao
é possivel permanecer com
esse cache, ja que nao há um
logbook e os visitantes têm
que escrever no tunel, o que
acaba alterando sua infraestructura.
Esperamos contar com a sua
compreensão.
Zailce
Isto é que era savoir-faire…
Violação 2: A primeira em
ordem cronológica, julgo ser
caso único em Portugal.
[GCN3NX] Uma cache cheia
de Álcool! Verdade! Não
acreditam, então vejam lá
Pronto esta escapou por
meio de muitas cumplici-

dades etílicas e livrou-se do
arquivamento. Estive lá uns
dias antes do encontro com
o David e infelizmente não
havia nada para beber…

Para acabar apenas uma

Violação 3: Segunda cronologicamente. [GCN3PA]
A mãe de todas as caches
enterradas. E enterrada
como deve ser, não apenas
soterrada,
aconchegada
com terra ou simplesmente
obrigando a furos microscópicos no solo para fixação.
Enterrada completamente
nas dunas no Guincho.

todos) posso pactuar com

Nesta não foi fácil encontrar provas do “crime”, mas
não desisti. Depois de muita pesquisa e contactos as
fotos exclusivas e reveladores do que aparenta ser um
crime muito mais grave do
que simplesmente o de enterrar caches.

nes.

A foto que me chegou às
mãos embora bastante
bem retocada aparentava
ter sido sujeito a manipulação digital, nomeadamente
pelo facto do container parecer estar suspenso no ar…

cepções, mas terão de ser

Deu-me bastante trabalho
reconstruir a imagem original mas consegui. E o que
se pode ver é no mínimo
perturbador…

parte das vezes indefensá-

palavra para que fique claro que não defendo que se
violem as guidelines. Como
a maioria de nós (mas nem
o silêncio em muitas situações, umas que considero
inócuas e outras que deveria mesmo reportar por serem verdadeiros atentados,
mas compreendo e defendo
os revisores que têm um
trabalho ingrato e que não
podem pactuar com situações que violem as guideliAté aí quase todos estamos de acordo, onde depois existem os problemas
é quando se tenta começar
a relativizar “Ah é um muro
sólido”, “Ah não está nem enterrada, está antes apenas…”,
etc., etc. Pode haver exmesmo excepções. É perfeitamente possível colocar
caches geniais sem violar
nenhuma guideline. Não
vale a pena a energia que se
gasta a defender o da maior
vel. Realço as caches acima
como curiosidades históricas e não como exemplos a
seguir...
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Depois de terem passado por esta rubrica o Pedro Regalla (5º geocacher
português mais antigo),
o ricardobsilva (11º) e o 2
Cotas (39º) com registos
respectivamente de 2001,
2002 e 2003 é agora altura
de falarmos com o primeiro
geocacher de 2004 e o 86º
na geral.
Joaquima Safara - Vais fazer no próximo dia 1 de Janeiro de 2014, 10 anos de
registo no Geocaching.com.
Sentes-te um dinossauro?
David Portelada - Um verdadeiro T-REX... o meu primeiro receptor GPS foi um
ETREX Legend, daqueles
com display a preto e cinza, coisa de totós, naquele
tempo os chatos (muggles)
pensavam que era um telemóvel, o que por vezes deu
bastante jeito. Mas sim, já
estou a ficar Cota nisto (piadola para os 2 Cotas)
78

J.S. - Como é que soubeste
desta actividade?

D.P. - Hummm... bem...
ora... eu comprei o gps para
gravar e fazer tracks de BTT,
estava farto das voltas perto de casa, assim era meter
a bike no VW Polo (sim, eu já
tive um rastejante) e arrancar para o Portugal desconhecido. Numa das minhas
pesquisas de tracks na net,
descobri o Geocaching, que
era perfeito, além da motivação da caça ao tesouro,
era uma maneira de conhecer sítios desconhecidos
que só os “locais” sabiam
da sua existência. O meu
mundo mudou e ficou muito mais rico!
J.S. - Embora pouco activo
recentemente és por vezes
falado nos fóruns devido
a dois factores, o primeiro
dos quais o Projecto VG.
Como te surgiu a ideia?
D.P. - LOL. Isso já foi na era
pós Jimny, uma das coisas que mais gosto me dá
quando estou a conduzir,
é olhar para o topo de um
monte e tentar lá chegar.

Normalmente o que todos
têm em comum? Uma cena
pontiaguda, por vezes de
dimensões generosas. Foi
só estudar um bocado a
coisa e tentar partilhar com
os outros aquelas vistas!
J.S. - “Até piso as caches
com a roda esquerda do meu
Jimny!”, citação que para o
MAntunes é mais do que
suficiente para te identificar. É mesmo?
D.P. - He he he… Isso é um
bocado exagerado… quer
dizer… algumas vezes cheguei a abrir a porta e sacar
a cache sem sair do Jimny,
agora pisar… talvez uma
vez ou duas… três vá… mas
elas eram resistentes…
pelo menos duas delas.
O Jimny ficou conhecido
num evento pedestre nas
falésias a Norte do Guincho,
o sítio é do pior que pode
haver, aquilo são caminhos
com muita pedra e cheios
de mato sonoro (aquele que
chia ao riscar a pintura do
4x4). Como tinha um pas-

seio de 160 km de BTT no
dia seguinte, não me apeteceu andar a gastar energias
a andar (coisa mais primitiva), então siga de Jimny. Foi
a loucura… a malta estava
parva com os sítios onde eu
aparecia. É o que dá andar
com mapas bastante desactualizados, em tempos
tinha havido ali acessos,
que voltaram a ser durante
uns meses!
J.S. - As tuas primeiras saídas às caches não foram
um sucesso. Tanto que
quando finalmente encontraste a tua primeira cache
exclamaste: “FINALMENTE
A NOSSA PRIMEIRA CACHE !!!
Já começava a ficar desesperado!!! tantas cachas e
não encontrava nenhuma ??
como era possível ???” Também não foram tantas…
pelo menos declaradas foram só duas. Ainda te lembras do primeiro DNF e do
primeiro found?
D.P. - Pois… fui umas cinco
vezes a uma cache do MCA

e do Ppinheiro que havia
num forte perto do Guincho
e não encontrei, a Guincho
Yellow Cache.

vários pontos onde se tinha
de procurar uns autocolantes com as coordenadas
seguintes.

Comecei a pensar que a
coisa não era bem como
diziam, que podia ser tudo
uma grande treta. As teorias da conspiração chegaram ao ponto de pensar que
era algo para os apanhados
e tal. Mas não, elas existiam
mesmo, havia para aí malucos a deixar caixas de plástico com coisas lá dentro!

Na altura pensei que a coisa
era demasiado boa para ser
grátis, tal era a organização, foi lá que conheci pela
primeira vez alguns dos “velhotes” do Geo Português.

O primeiro found é sempre
uma emoção. Fui com um
amigo na hora do almoço,
na altura eu trabalhava para
uma TV ali perto, felizmente
a cache estava bem visível
e a coisa correu bem, afinal
era verdade!
J.S. - Entre o primeiro DNF
e o primeiro Found, passaram mais de dois meses
e meio. Pelo meio tiveste
oportunidade de participar
num dos primeiros eventos que se realizaram em
Portugal, o (GCHM6E) 3º
Encontro de Geocachers
@ PT. Na verdade os geocachers activos eram tão
poucos que não fazia muito sentido marcar eventos
que não fossem nacionais.
Este foi o 3º nacional e o 4º
em geral. Lembras-te alguma coisa deste primeiro
evento? Onde se realizou?
Quem participou?
D.P. - Lembro que foi uma
coisa em grande (à escala
daquela altura), no Parque
Expo e com autorização e
apoio do mesmo. Foi fácil
de dar com o pessoal mesmo não os conhecendo,
andavam todos com “telemóveis” na mão. Aquilo era
para fazer um trajecto com

J.S. - Esse evento foi quase um mega-evento para a
época com 16 attends (ou
founds como na altura ainda se fazia). Já conhecias
algum geocacher antes do
evento?
D.P. - Não… não queria
nada com essa gente!
Depois ficaste a conhecer
com certeza. Tanto que no
attend tardio (mas que fizeste com a data errada de
dois dias antes do evento…) referes
Muito BOM !!! Só agora
soube, através do Lobo
Astuto que tb se podia fazer log´s aqui !!! LOL
Já existia o Geocaching@
PT na altura em que começaste. Registaste-te lá
em Abril de 2004. Antes
inscreveste-te no grupo de

geocaching_portugal
Fevereiro.

em

Lembras-te?
BICESSE !!!!!
Eu moro no Bairro da
Martinha !!! Chamo-me
DAvid Ribeiro, e tenho
muita Familia em Bicesse !!!
Somos praticamente Vizinhos ! Tb sou novo nisto, já fui a 4 catches e n
encontrei nada !! cá para
mim eles
estão a gozar connosco ,
LOL !!!!
D.P. - Epá… a net é realmente um registo do mundo… pois… parece que disse
isso!
J.S. - Bem com o teu 1º post
já ficámos a saber alguma
coisa sobre ti. O que é que
podes contar mais? Ainda
moras no Bairro da Martinha? Tiveste uma infância
feliz? Enfim coscuvilhices…
D.P. - Sim… continuo a viver
no melhor bairro da Linha!
Felizmente ainda existe
muito pinhal e vales sem
construção aqui perto, passei a minha infância a brincar no mato com os meus

amigos, deve ser por isso
que me sinto tão integrado
no meio da natureza, talvez
por isso comecei a praticar
o BTT e mais recentemente
o TT.
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J.S. - Lembras-te desta
brincadeira de 1º de Abril?
08:34 - Washington, D.C.
- O Presidente americano
George W. Bush acaba de
autorizar o encerramento
parcial de seus satélites
de GPS em todo o mundo. Com isso, apenas
os soldados da aliança
anglo-americana teriam
acesso a sistema de posicionamento global, o GPS.
Segundo o próprio presidente, não há prazo para
que os usuários de GPS
de todo o mundo volte a
poder usá-los.
No mundo todo, milhões
de usuários de receptores
de GPS serão prejudicados. Segundo o presidente americano, essa medida veio para aumentar a
segurança dos países que
foram vitimas do primeiro de abril !!
D.P. - Nem por isso, mas se
fosse verdade o pessoal co-
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meçava a cachar com mapas 888 (para quem sabe o
que é isso).
J.S. - Escondeste a tua primeira cache antes de encontrares a primeira… Não
é propriamente normal.
O que te levou a colocar a
Afloramentos Graníticos,
além da razão óbvia de ficar perto da tua casa?
D.P. - Escondi? Deixa lá ver
isso!? Hummm… acho que
me enganei mais uma vez
nas datas, he he he, mas
lembro da aventura que foi
colocar esta cache, apanhei
o verdadeiro banho!
Já conhecia o sítio, sempre
achei que havia lá algo por
explicar devido à colocação
das rochas em forma de
anfiteatro natural. Entretanto foi criado um Parque
de actividades radicais no
mesmo sítio, o que até veio
a valorizar a cache!
Já não é minha, agora foi
adoptada pelo RASD and
RJ99, durante o processo de
emagrecimento de caches!

D.P. - Esse texto não é meu.
É do novo “dono”
J.S. - Já iremos a uma abordagem mais sistemática
das tuas caches. Para já
apenas um salto a Mondim
de Basto e à tua 2ª cache.
No log que fizeste na Ermelo’s wonder já referes a
ligação à zona. Mas conta
lá o que te levou a colocar
a 2# PT Travassos aka TRAVASSOS [Vila Real]?

Esta cache encontra-se
em plena Serra de Sintra, numa zona de belos
afloramentos graníticos
a cerca de 300 metros
da ‘Estrada da Serra’ ( a
estrada da Lagoa Azul)
junto a um circuito de
obstáculos bem integrado neste conjunto paisagístico.

D.P. - Haaaa… Mondim…
o meu pai é de lá, de uma
aldeia de pedra mesmo ao
lado das Fisgas (vale a pena
a visita). Vejo o local como a
minha segunda casa. Como
já referi, para mim o Geo é
mostrar aos outros sítios
que só os locais conhecem,
e como tal tinha de fazer ali
uma cache. Entretanto o
geocaching cresceu e já há
um Power Trail por Travassos feito por um User soufly22-fabycm. Ficou combinado a minha Travassos
fazer parte desse Trail.

Zelem pela sua integridade, continuação de longa
existência ! Tratem-na
bem !

J.S. - A estrutura do nome
prefixado por “2# PT” suponho que queria dizer 2ª
cache colocada por Por-

J.S. - O texto abaixo é o original? O resto da até não ficava nada mal numa Earthcache. Tens interesse pela
geologia?

80

mantenham-na ‘valiosa’
e VIVA.

telada em Portugal? Mas
depois não seguiste a regra
para as seguintes…
D.P. - Nada disso, ela agora
faz parte do Power Trail de
Travassos, é a segunda, daí
o prefixo.
J.S. - Na Ermelo publicaste as tuas primeiras fotografias. O que tens a dizer
sobre o GPSr que tens na
mão? Sempre foste um
garminista (em oposição
aos magellanistas)? E que
GPSr já tiveste mais?
D.P. - Garmin sempre… assim na loucura um Android
(mas têm antenas manhosas), isto porque costumo
pedalar com um amigo
(Pedro Cravo) que tinha um
“Magalhães”
[Magellan],
aquilo era um tijolo enorme e lento, difícil de operar
e tão pesado. Actualmente
tenho um GARMIN ETREX
30 que me acompanha nas
aventuras de BTT, TT, Caminhadas e Geo, limitado mas
muito fiável.
J.S. - Depois do primeiro
found vê-se que te entusiasmaste e em Abril
de 2004 encontraste um
conjunto de grandes caches. Estão listadas abaixo.

Quais as que te deixaram
melhor impressão?
D.P. - Sem dúvida a Hanging Gardens of Babylon.
É este o tipo de cache que
gosto de fazer, tudo é fantástico naquela cache, o
acesso, o local e o mistério!
A The Lonely Lookout também está no top, ela levoume pela primeira vez para
aquelas falésias onde continuo a passear com alguma frequência!
J.S. - Como owner pareceme haver dois períodos: o
antes e o depois do Projecto VG. O primeiro incluiu
as tuas duas primeiras
caches já referidas e mais
as seguintes colocadas
até Março de 2005 no eixo
Cascais/Sintra.
Sobre estas especificamente, pedia-te que discorresses um pouco sobre
cada uma, sendo que metades já estão arquivadas.
D.P. - Campo Verde – Green
Field [Alcabideche]: Ainda
lá anda, foi colocada para
mostrar um bocado da Serra de Sintra desconhecido
às pessoas, hoje faz parte
de um projecto da Camara
de Cascais (http://www.cm-
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cascais.pt/equipamento/
quinta-do-pisao-parquede-natureza) com cavalos,
burros e percursos pedestres. Muito interessante e
aconselho a visitar. Para
mim foi chato, porque fecharam um dos locais míticos para a TTzada cá do
sítio, mas devo admitir que
estão a fazer um bom trabalho por ali.
Alto da Boa Viagem [Caxias]:
Todos os dias passava ali a
caminho do trabalho. Uma
tarde fui explorar o recanto,
reparei que tinha uma capela e uma vista fantástica,
depois em casa descobri a
história do local e o porquê
do seu nome.
Cabo da Roca II – The W
point of Europa: “A” cache!
Uma das minhas primeiras, favoritas e queridas.
Foi colocada por ser o ponto
mais Ocidental da Europa,
“II“ porque já existia uma
semelhante colocada por
umas estrangeiras que não
durou muito. Tem uma das
vistas mais bonitas do Farol, tanto ao nascer como
ao pôr-do-sol. Ideal para
picnic!

Costa do Sol [Estoril]: Eu
olhava para os mapas na
altura e havia um buraco de
caches nesta zona, então
toca de meter uma ali nos
jardins do Casino para ficar
um mapa mais composto.
Os Maias [Sintra]: Não vamos falar, foi um projecto
com a minha ex-mulher.
CEM CACHES [Sintra]:
Como o nome indica foi
para comemorar a centésima cache, apenas isso,
mas está num local com um
acesso um bocado complicado, a vista compensa. Já
lá foi tanta gente fazer a
cache e recolocar a mesma
que duvido que se encontre
exactamente no local inicial,
mas está lá, os logs continuam a aparecer. Eu é que
não a descobri da última
vez que lá fui… verdade!
X: Foi transformada numa
Earthcache pelo Daniel Oliveira, sem querer estava
num local muito estudado
pelos geólogos, para mim
era um X estético na falésia,
perfeito para meter uma
cache mesmo no meio, para
o PH e para o Daniel é algo

fantástico da história da
formação do planeta!
Sand Box: Foi provavelmente a primeira cache num deserto na Europa, colocada
mesmo no meio da Duna
do Guincho. Na altura podias andar sem restrições
pela areia, agora é que está
condicionado aos passadiços. Estava mesmo enterrada, a uns 2 palmos, o que
também ia contra as regras
do Geocaching, pena que
tenha durado pouco, a malta até achou graça à coisa,
tudo ali a mexer na areia de
rabo para o ar.
J.S. - Depois destas e até te
reformares de owner, colocaste mais quatro caches
não ligadas ao tema VG.
Mais uma vez o que ocorre
dizer sobre elas?
D.P. - Praia do Cavalo: É
uma míni praia ao pé da
Adraga cujo acesso só é
possível na maré muito baixa ou descendo a falésia por
um carreiro, no final até tem
uma corda para ajudar, tal é
a inclinação. Infelizmente
fiz mal as contas e a cache
deve ter desaparecido com

as marés vivas do Inverno,
deve andar pela Austrália
por esta altura…
Projecto VG - Barragem de
Montargil: Local de férias
de amigos meus. Já que ali
estava, lembrei de meter lá
uma cache.
A Mais Idiota!!!! [Estoril]: Já
foi explicada.
M.A.N. – Movimento Anti
Nós [Estoril]: Se havia coisa
que me irritava era a quantidade de nós que o pessoal
faz nos sacos que cobrem
as caixas, basta dobrar ou
na loucura um nó, não vale
a pena fazer vinte nós seguidos, só apetece rasgar o
saco!
J.S. - Mas a partir de 2006 a
grande maioria das caches
que colocaste foram claramente associadas ao Projecto VG.
Estas caches acabaram por
corresponder à maioria das
caches por ti colocadas. É
altura para falares mais
sobre o Projecto VG. E se
das caches acima quiseres
destacares alguma, está à
vontade! No que diz respeito a favoritos, as preferidas
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foram claramente as de Alter Pedroso e a de S. Gens.
D.P. - Como já falei, foi um
projecto que me deu algum
gozo ver crescer, houve com
o tempo uma aceitação e
clonagem permitida e apoiada por mim dos VG. O meu
favorito é o Projecto VG Portela(da), não só pelo trocadilho óbvio com o nome, mas
também porque obrigava a
caminhar pela Serra do Alvão, infelizmente agora está
incompleto , mas vai ser reposto como estava originalmente!
J.S. - A maior parte é no distrito de Lisboa, mas entre
estas e as restantes acabas
por ter caches espalhadas
por 10 distritos e 17 concelhos. Consideravas-te um
povoador?
D.P. - Foram bons tempos,
quase todos os fins de semana andava a passear por
Portugal, a gasolina era mais
em conta e tinha menos
despesas e responsabilidades. Bons tempos!
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O que eu fazia era olhar para
o topo de um grande monte, ver nas 888 o caminho e
ia plantar uma cache lá em
cima, tão simples como isso!
Claro que a nível de manutenção era uma desgraça,
por isso criei o Projecto VG.
J.S. - Pelo que li o teu estilo
de caches causou algumas
polémicas. Havia quem criticasse andares a espalhares micros por sítios onde
cabia bem um container
melhor e com um conteúdo mais recheado. Muito
normal agora, mas invulgar
para a época. O que tens a
dizer?
D.P. - Eu era um visionário
incompreendido… e o Jimny
é pequeno, com as malas e
material de desatascanço
não fica muito espaço para
taparueres!
J.S. - Também havia quem
criticasse o facto de pintalgares as pedras…Eu sei que
era tinta ecológica e biodegradável, mas explica lá o
que te levava a fazer isso?

D.P. - Era tinta o quê???
Naaaaa… era mesmo tinta!!! Ainda lá deve andar!
Realmente agora à distancia
não parece uma das minhas
melhores ideias, mas sempre me irritou ter uma trabalheira para chegar ao sítio
e depois não achar a cache
porque as HINT são “debaixo
da pedra”, ”no verde”… bolas, pistas são pistas, que
está no meio do mato e dos
cardos já eu sei , eu estou a
senti-los!!!
J.S. - Por outro lado ainda
hoje são faladas as tuas caches “out of the box”. Já te
deves ter referido a elas nas
perguntas acima, mas diz lá
quais foram para ti e tendo
em conta o panorama do
geocaching contemporâneo
as mesmas, as mais originais? Sem falsas modéstias!
D.P. - A Mais Idiota e a Sand
Box, por serem rebeldes.
J.S. - Falando de caches “out
of the box”. O 2 Cotas quando publicou a ‘ (plica) escreveu um artigo no @PT em
que refere:

Já vai sendo habito que de
vez em quando estas caches
tenham destinatários. Não é
que sejam à medida, mas a
brincadeira começa mesmo
por ai. E esta é especial para
o Portelada. Como anda sempre a refilar por causa dos
textos…
O que é que ele quis dizer?
D.P. - Já não me lembra… tenho o cérebro de um esquilo,
retêm a informação por uns
3 dias...
J.S. - Só encontrei uma referência aos Porteladas nas
actas no GeoMetup de Lisboa e nenhuma escrita por
ti. Só foste mesmo a este e
tiveste sorte de ter sido outro a fazer a acta ou falhoume a pesquisa?
D.P. - Não… safei-me de escrever, se fosse eu gravava
a reunião que dava menos
trabalho! Lembro dessas
reuniões, foi onde me assaltaram pela primeira vez o
Jimny… malvados… mas os
hambúrgueres eram bons!

J.S. - Tivestes uma participação razoável no geocaching_portugal e no geocaching@pt até finais de
2006. Depois afastaste-te
embora tenhas continuado
a cachar com alguma regularidade. Houve alguma razão especial para o afastamento? O arquivamento d’
A Mais Idiota teve alguma
coisa a ver com o assunto?
D.P. - Foi a vida, menos
tempo livre, outros passatempos, mas sempre que
tinha algum tempo livre fazia uma ou duas, as versões
mobile do Geocaching permitem essa facilidade. Claro
que fiquei um bocado magoado com o arquivamento
compulsivo da Mais Idiota.
Já pensaram que hoje em
dia podia ser um motivo de
romaria e turismo? Aquele
túnel todo assinado e colorido, assim uma espécie
de ponte do amor cheia de
cadeados… mas debaixo de
uma autoestrada.
J.S. - Em Dez de 2006 encontrei no geocaching_
portugal este apelo:
Ajudem a “ A MAIS IDIOTA” !!
Posted By:
Anon
Tue Dec 19, 2006 1:10
am
Se gostaram ou querem
experimentar “A MAIS
IDIOTA” ajudem a reactiva-la, a vossa colaboração é fundamental !!!
Sigam o tópico em baixo
e mandem o “tal” mail de
apoio !!!
http://www.geocaching-pt.net/cgi-bin/
index.cgi?action=viewnews&id=649

Obrigado!!!
David Miguel Portelada
Ribeiro
BTT \ TT \ GEOCACHING
O link está quebrado e não
encontrei referências a nenhum tópico no @PT sobre
o tema. Esta cache foi referida recentemente pelo 2
Cotas como sendo o maior
logbook que tinha encontrado. Chegou a haver uma
movimentação para a desarquivar?
D.P. - Acho que não, a cache
era realmente diferente de
tudo o que se tinha feito,
pelo menos tinha a certeza
que a descobriam, tal era o
seu tamanho! Posso desvendar? A cache era todo o
tubo de águas pluviais (cerca de 30 metros de comprimento por 5 de altura, já lá
passei de Jimny, mas não digam nada aos senhores da
Brisa) e o logbook eram as
paredes do mesmo. Aquilo não ia lá ninguém, não
passava lá ninguém e não
afectava ninguém, mesmo
assim não se enquadrava
nas regras do Geocaching,
parece que não deixam escrever nas paredes (o que
eu acho bem) e arquivaram
a provavelmente maior cache do Universo!
J.S. - De qualquer forma julgo que ainda é capaz de lá
estar… Afinal o teu último
log foi
Owner Maintenance Owner
Maintenance 12/13/2006
A cache continua de boa saude, até já secou um pouco!!!
Nota JS : Mais que confirmado que o logbook continua lá

Li que utilizavas as STATS.
Que importância davas/dás
aos números?
D.P. - Nenhuma. Usava porque eles na altura fizeram
um trabalho tão bom com
os mapas que era os que
usava. Agora já não sei, o
site do Geocaching.com
tem uns bastante interessantes e completos.
J.S. - Sendo o teu afastamento dos @PT muito anterior a 2010, não sei até
que ponto é que acompanhaste o nascimento do
Geopt e se embora nunca
lá tenhas escrito (e julgo
nem registado) costumas
acompanhar o que por lá
se passa….Por exemplo se
utilizas o IAAN (estatísticas
e muito mais do Geopt)?
D.P. - Vou começar a acompanhar. Sou tão bom a dar
respostas
politicamente
correctas!
J.S. - Quanto à iniciativa dos
prémios GPS conheces com
certeza pois tivestes quatro caches nomeadas.
Consideras que são as tuas
melhores caches?
D.P. - Sim, acima de tudo
pela beleza natural dos sítios.
J.S. - Quanto à iniciativa em
si de nomear e votar as melhores caches, primeiro da
década e depois de cada um
dos anos/distritos/categorias o que pensas? Tens
votado? Orientas os teus
founds para privilegiares
caches nomeadas/finalistas/vencedoras? Pergunta
retórica, pois apenas fizeste 4 nomeadas após 2010.
D.P. - Quando procuro alguma para fazer, tenho o

cuidado de ver as que são
mais favoritas, assim consigo uma triagem do que
interessa fazer ou ver! Acho
a iniciativa louvável, não só
para valorizar quem as coloca, mas para que haja um
incentivo a torná-las cada
vez melhores.
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J.S. - Qual o critério que
usas para escolher as caches que fazes?
D.P. - Hoje em dia é simples: ligo o android com o
aplicativo C:Geo, vejo as
caches que tenho à minha
volta , escolho as que estão a verde e que têm mais
favoritos, e de preferência
que não sejam multi , saco
a coordenada para o Garmin
e siga!
J.S. - Das três categorias
criadas nos Prémios GPS:
Local, Container e Aventura/Desafio qual o que para
ti é mais importante?
D.P. - Sem dúvida o local,
tudo o resto vem por acrescento!
J.S. - Pelo que li, além do
TT (com o famoso Jimny)
também fazes/fizeste BTT.
Como é que normalmente
fazes as caches? De carro/
TT, de BTT ou a pé? Ou depende?
D.P. - Jimny… de bike é muito chato andar a montar e
desmontar. Bike é para sofrer, procurar caches corta
o ritmo. Jimny é que é! O
limite não é o asfalto, o limite é quando carregas no
acelerador e o Jimny não
anda. Aí sabes que a coisa
vai complicar, provavelmente vais ficar ali algum
tempo para tirar o carro do
lamaçal. Quando isso acontece é porque está na hora
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Há demasiadas [caches] e sem interesse. Os Power trail foram uns dos culpados.
de assar um chouriço e abrir
a garrafa de tinto.
J.S. - Costumas cachar sozinho, em família, em grupos
pequenos ou grandes?
D.P. - Depende.
J.S. - Além do evento de
2004 já referido apenas
fizeste attend em mais os
seguintes
Entre os eventos em que
participaste estão alguns
que ficaram famosos, nomeadamente a 1ª GeoChurrascada, o 1º Acampamento Geocaching@PT e o
1º GeoTT. São no entanto
poucos eventos para 10
anos de actividade. Alguma
razão para não teres participado em mais? Nos acima
referidos alguns que queiras referir em particular?
D.P. - Não sou assim tão
social, e grandes ajuntamentos de pessoas entra
em conflito com o meu conceito de diversão e relax. A
primeira Geochurrascada
foi engraçado, não eramos muitos, mas conhecia
pessoalmente as pessoas,
pelo que foi uma tarde bem
passada, assim como o
Geoacampamento que foi
na Serra da Estrela, dormir
sozinho numa tenda com
temperaturas negativas é
algo que marca! Lembrei
agora do vídeo possível
feito na altura com o MAntunes a caminho da Nave
Mestra
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J.S. - Que geocachers da
velha guarda ou mais recentes, mais te marcaram?

D.P. - Pronto já sei que me
vou esquecer de nomes,
mas assim te repente,
MAntunes , 2 Cotas, PH,
Rifquidersss (sempre disse mal o nome), PPinheiro,
Clcortez, MCA e o grande
Snoopy!
J.S: - O que achas do geocaching de agora em relação
a quando começaste? Claro
que a quantidade não tem
nada a ver, mas quanto à
qualidade média, postura
dos geocachers, etc.
D.P. - Antes eram kms
para fazer uma cache que
provavelmente até conhecíamos quem a tinha colocado, vá… até tínhamos o
número para o caso de não
a encontramos, havia uma
responsabilidade de qualidade pelas mesmas. Agora
há muita cache boa, mas
também existe para ai muito plástico desinteressante!
J.S. - No teu perfil referes
como ocupação “Operador
de Imagem”. Não é difícil
encontrar referência a isso
(apenas um exemplo http://
www.youtube.com/watch?v=SXE5TXuL2lM). O que
é que faz exactamente um
operador de imagem?
D.P. - Reporter de Imagem
sff. Deu trabalho conseguir
a Carteira de Jornalista. O
Técnico Especialista em Repórter de Imagem (Vídeo e
Fotografia) é o profissional
que, de forma autónoma
ou integrado numa equipa, é capaz de recolher as
imagens necessárias à execução de uma reportagem
em formato fotográfico e,

ou em vídeo, utilizando os
meios técnicos adequados
quer à fotografia quer ao
vídeo.
J.S. - A profissão leva-te
com certeza a teres de viajar. Aproveitas para fazer
umas caches?
D.P. - Era bom!!! Normalmente quando se vai para
fora não há muito tempo
para o lazer, é costume dizer que conhecemos os
locais em 16:9, ou seja, a
responsabilidade de trazer
bom material é tanta que
não há cabeça para muito
mais! Depois temos o problema da logística do material de vídeo, é câmara,
micros, baterias e K7, tudo
muito volumoso, pesado e
de grande valor que só no
hotel se pode largar com
alguma segurança! Em Portugal dá para fazer algumas
que permitam levar o carro até perto, é tudo muito
mais fácil, então agora com
os smartphones nem faço
trabalho de casa!
J.S. - http://betacamsp.
blogspot.pt/ Ajuda a conhecer-te melhor?
D.P. - Mais o meu trabalho,
foi uma tentativa de criar
um registo do que fazia
para mais tarde recordar, o
que já me ri a rever o blog,
mas infelizmente certos
trabalhos requeriam sigilo
profissional por causa da
concorrência e tive de desistir.
J.S. - http://cenasquetuqueresvernoteupc.blogspot.pt/ Obrigado pela re-

comendação. Muito, muito
bom.
D.P. - De nada. Este é o meu
Blog actual, basicamente
meto lá o que vejo de interessante na Net, desde o
mais parvo ao interessante.
Altamente recomendável!!!
J.S. - https://www.youtube.com/user/Porteladatt.
Desde quando praticas TT?
Quais as maiores aventuram em que já te meteste?
D.P. - Basicamente tem
sido com o Clube Jimny
(www.clubjimny.pt), além
do passeio anual à Serra
da Estrela, temos outros
com menos quilometragem
mas muito mais animados,
como este no Lizandro (https://www.youtube.com/
watch?v=mXckOZdiDTg) se
bem que o mais agressivo
até hoje foi este (https://
www.youtube.com/watch?v=yxNMtEtMz0I).
J.S. - Como profissional de
comunicação social (Carteira profissional de Jornalismo - TP331) algumas
perguntas: Achas que investiguei bem o entrevistado?
D.P. - LOL. Muito bem. O
Goooooooogle faz maravilhas!!! Atenção que sou Repórter de Imagem, eu gravo
imagens, não escrevo, isso
é uma arte que me ultrapassa!
J.S. - Já tinhas estado mais
alguma vez nesse lado da
entrevista?
D.P. - Não... mas falar de
mim é fácil!

J.S. - Ficaram com certeza
muitas perguntas por fazer. Faz o exercício de as fazeres a ti próprio e responderes. Pelo menos uma!

“etílica” já não se encontre
por lá, mas fica o registo e
felicidade dos primeiros a
escalar lá a cima!

D.P. - Quando é que mudas
de carro? Ai… qualquer dia
tem de ser, mas estou tão
ligado aquele bocado de
chapa que custa separar ao
fim de quase 8 anos!

J.S. - Tenho uma peça do
MAntunes para inserir referente à sua cache Assalto
à Adega Portelada [Sintra].
Tu eras um dos suspeitos
de assalto á tua própria
adega. Mas não a fizeste?

J.S. - Conheces a Geopt.tv?
Estás convidado para colaborar! Se tiver vídeos giros
sobre geocaching faz favor
de os enviar.

D.P. - Não, nem sei quem
foi!!??? Sabes quem foi???
Vá lá… ando com saudades
de pisar umas caches!!!

D.P. - Nada. Só fotos… gravar é trabalho.
J.S. - Para acabar. A última
cache que fizeste (já em
Outubro) foi a End of Route
- Fim da Linha. Não podemos tirar nenhuma mensagem implícita, certo?
D.P. - Não… ainda vai haver
muita cache para fazer, mas
com uma boa triagem!
J.S. - Conheces as badges
do Geopt? Estas muito mal
classificado para quem
gosta tanto de TT e de VG’s.
D.P. - Não conhecia estes
Badges, nem sei para que
servem… É uma espécie de
liga de honra? Realmente
a nível de números oficiais
está muito fraquinho, mas
acreditem que já corri muito
monte e VG sem caches. TT
já dava para fazer uma longa-metragem e escrever as
memórias!
J.S. - E uma(s) foto(s) do
conteúdo alcoólico original
da CEM CACHES? (nota: ela
está bem, estive lá no sábado de 7 de Dezembro)
D.P. - Ainda bem, mas suponho que a componente
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J.S. - O Manuel referiu-me
que o objectivo era estimular as visitas às não muitas
caches que existiam em
Sintra em 2006. Diz que
agora já há caches a mais.
O que pensas?
D.P. - Há demasiadas e sem
interesse. Os Power trail
foram uns dos culpados.
Mas ainda existe muito sítio
para meter caches, mesmo
muito sítio interessante!!! A
parte costeira da Serra tem
muita potencialidade.

MAntunes sobre o Assalto à Adega Portelada
Na sequência de como refiro

Essa situação, juntamente com a

antes, o MAntunes (Manuel

minha vivência nos foruns oficiais

Antunes) ter acabado involunta-

da groundspeak, que vou sempre

riamente por ser o responsável
pela escolha do entrevistado
nesta edição e também por ser
o owner de uma cache que tem
tudo a ver com o mesmo, pedi-lhe
um pequeno testemunho.
J.S. - Manuel, a propósito da
entrevista que vai sair com o
Portelada, umas palavrinhas so-

J.S. - Os teus passeios TT
têm sido só cá por Portugal? Eu já me aventurei por
umas escapadelas mais
longínquas...Marrocos,
Mauritânia, Líbia. Eras rapaz para alinhar?

bre a tua cache “Assalto à Adega

D.P. - Sim, mas não com o
Jimny, só chegar à Meca do
TT (Lousã) é uma canseira, é
ir por nacionais a 90 km/h,
não está propriamente preparado e projectado para
grandes expedições (se
bem que temos membros
do Club Jimny que já foram).

box” e nós apreciávamos isso.

Joaquim Safara
- Jasafara

Portelada [Sintra]”
M.A. - O Portelada tinha uma cache com conteúdo não permitido
pela Groundspeak (miniaturas de
garrafas de bebidas alcoólicas) e
que foi colocada para festejar as
100 caches dele - ele de vez em
quando saia com ideias “out of the
A malta sabia das bebidas mas
mantinha segredo e não se
alongava muito nos logs para não
o denunciar. E íamos brincando
com a situação e mandando umas
bocas entre nós e para ele.
Um certo dia, a cache apareceu
vandalizada e as bebidas sumiram-se todas. O pessoal começou
a meter-se com ele a dizer que
foi ele que assaltou a sua própria
adega.

acompanhando, deu-me a ideia
de criar uma multi-cache baseada
no jogo Cluedo em que se iria
descobrir a personalidade que fez
o quê e em que situação.
A minha cache tinha também
como objectivo levar o pessoal a
percorrer e descobrir a Serra de
Sintra, visitando as caches que me
pareceram mais interessantes - é
impensável hoje acreditar que na
altura, apesar das boas caches
que por lá havia, eu sentia um
certo défice de interesse pelas
caches e pela Serra. Sentia que
devia haver mais visitas. Hoje,
penso exactamente o contrário
e temo pelo efeito que a pressão
da massificação pode causar aos
locais por onde andamos a pisar.
Continuando... Entrei então em
contacto com o Revisor da altura,
que após vários contactos com a
groundspeak me autorizou a colocar a cache usando as caches dos
outros desde que eles autorizassem por escrito (mail para o Garri).
E prontos. Mais pormenores na
página da cache.
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Escutismo e
Geocaching
Por Luis Filipe Machado (Palhocosmachado)

Vários grupos de Escu(o)
teiros, por este mundo fora,
estão a utilizar o Geocaching como “ferramenta”
para desenvolver atividades
que permitam ajudar a atingir os objetivos do Escutismo, enquanto movimento
de educação de crianças e
jovens.
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Nesta Ilha Verde (S. Miguel
– Açores) existem, neste
momento, muitos geocachers que são escuteiros ou
chefes. Tenha-se em atenção o caso dos Companheiros/Caminheiros (escuteiros marítimos com idades

entre os 17 e os 22 anos)
do Agrupamento Marítimo
1197 (de S. José – Ponta
Delgada), do Corpo Nacional de Escutas (CNE) que
organizaram um projeto
anual (Aventura de Geoscouts Marítimos). Este projeto consiste, entre outros
pontos, na realização, em
atividade escutista (devidamente planeada e organizada), de caches “especiais”.
Como especiais, entendase; caches que envolvam
atividades como: canoagem, escalada, mergulho
com escafandro, deslocação

marítima a zonas remotas,
percurso de trilhos, limpeza
de zonas especiais (eventos
CITO), resolução de enigmas
“mais difíceis e elaborados”,
produção de cifras, etc…
Repare-se que estas são (e
sempre foram) algumas das
atividades que, habitualmente, são realizadas pelos
escuteiros em todo o mundo…, só que, agora, existe
uma “caixinha” no fim… Relativamente às caches enigma, tenha-se em conta, que
esta também é uma “ferramenta” muito utilizada pelos escuteiros, há mais de

cem anos (nomeadamente:
códigos: morse, homógrafo, de bandeiras náuticas e
muitas outras cifras).
Exemplo de toda esta envolvência, foi a atividade
“Geoscouts – aventura nas
Sete Cidades”, onde, durante um acampamento de
dois dias, os escuteiros tiveram vários módulos formativos, orientados por vários
monitores, em particular:
orientação/navegação; utilização do GPS; regras de
segurança no mar e em
terra – diurnas e noturnas;
canoagem; escalada, etc…
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Na manhã do primeiro dia,
percorreram vários trilhos,
tendo realizado as caches
enigma, que haviam sido
estudadas durante a última quinzena. É de salientar
que toda esta atividade de
geocaching foi devidamente
preparada, durante a quinzena anterior, especialmente: preparação do material
de campismo e náutico, estudo das caches, organização dos transportes, compra
dos géneros, realização dos
contatos necessários, etc.
A propósito realce-se que a
oração da manhã do primei-

ro dia, foi sobre a cache de
“cariz religioso” (GC42C6Z)
Ante succedente succedete
cum. Aí e para demostrar a
utilização do GPS, aos “pata-tenras”, “atacaram-se”
as interessantes caches:
(GC2J1WY) Chickens invade
S. Miguel e (GC449NK) Há
muito muito tempo. Depois,
os marítimos, passaram
uma tarde a fazer canoagem
(mais de onze quilómetros,
a pagaiar), tendo-se realizado todas as caches, deste
tipo, ativas nestas lagoas,
nomeadamente a (GC3NN8E) Debaixo da Ponte [São

Miguel - Azores]. À noite foi
altura dos escuteiros terem uma formação relativa à segurança (pois o local
oferecia inúmeros perigos),
para realizarem uma cache
noturna (GC43PEJ) Ghost
Stories [Somewhere in Azores]. Aí alguns tiveram oportunidade de serem apresentados às lanternas UV e
óculos de visão noturna. No
dia seguinte foi altura dos
escuteiros realizaram algumas escaladas (neste caso
simples), para realizarem as
caches: (GC4FF38) O regresso do Tarzan e (GC4NAR7)

FLORESTA TROPICAL. À tarde foi tempo de se explorar
uma zona desconhecida,
onde se percorreram (navegando pelos montes e vales)
mais de dez quilómetros e
se conheceram cinco outras
lagoas (Rasa, do Peixe, do
Pau-Pique e Empadadas).
Foram realizadas as caches:
(GC41DKD) Longe do mundo; (GC1CNRE) Lagoa do Pau
Pique (São Miguel-Açores),
(GC49GAD) Pico do Carvão
e (GC193Q4) Serra Devassa
(São Miguel-Açores). Parte
desta atividade foi acompanhada por uma equipe de
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reportagem da TVI, que, a
propósito, produziu uma
“peça” sobre geocaching,
que saiu em três noticiários
nacionais.
Outra linha de ação dos escuteiros neste projeto de
Geocaching, consiste na
produção de novas caches,
da responsabilidade deste
Agrupamento
Marítimo,
como por exemplo a cache
“Por este Mar que nos Chama e também nos Une”.
Nos últimos meses os escuteiros e seus chefes
também organizaram dois
eventos de Geocaching:
(GC4P3KO)
Geoscouting
Meeting, com o apoio da
Câmara da cidade de Lagoa,
onde foram oradores: Nuno
Fonseca (Netuseraz) – Prémio GPS – Açores – 2012,
que falou sobre a sua expe-

riência de geocaching; Paulo Peres (Paulo Hércules),
que falou de como construir boas caches e Flora
Cardoso (Lusitana Paixão),
que falou na qualidade de
coordenadora do Geopt.
Estiveram presentes neste encontro, cerca de 60
elementos. Outro encontro, ligado a este Agrupamento de Escuteiros foi o
CITO (GC4QE28) Vamos dar
o Exemplo… CITO- Ponta Delgada, onde estiveram presentes mais de 70
pessoas (entre escuteiros
e geocachers), que, com o
apoio da Câmara de Ponta
Delgada, efetuaram a recolha de mais de 100 sacos
de lixo, retirado de parte da
zona litoral desta cidade.
Estes dois eventos tiveram
larga cobertura noticiosa,

estando pessoalmente envolvido, a limpar a zona, o
próprio presidente da edilidade.
Geocaching em S. Miguel –
Açores
Acompanhando o que se
passa um pouco por todo
o planeta, o Geocaching
em S. Miguel (e nos Açores)
está em franco desenvolvimento. Existem, neste momento mais de 400 geocachers residentes na ilha, a
dedicar-se de forma ativa
ao geocaching, em S. Miguel, onde existem, nesta
data, mais de 500 caches
ativas, muitas delas de
grande qualidade.
Por outro lado nota-se, pelos registos nas caches (em
muitas e variadas línguas)
que são muitos os turistas

(continentais e estrangeiros) que, ao passar por esta
ilha do Arcanjo, de férias ou
em trabalho, se dedicam ao
Geocaching. Desde final de
julho e até agora, saíram
mais de 100 novas caches,
tendo-se ainda, realizado,
em média, quatro encontros por mês, cada um com
um número muito significativo de presenças e
muitos deles com grande
destaque na comunicação
social (regional e mesmo
nacional). Também de salientar a passagem por S.
Miguel, de vários grupos
de geocachers continentais, que, de forma organizada, nos visitaram com o
propósito de procurar uma
caixinhas.
Luis Filipe Machado
- Palhocosmachado

Roteiro de caches, proposto para São Miguel, Açores
O roteiro abaixo consiste
de uma listagem de algumas caches que consideramos especiais na ilha de S.
Miguel, depois de já termos
realizado mais de 95% das
caches desta ilha. Muitas
outras existem de grande
qualidade e que também
merecem ser visitadas.
Boas “cachadas”.

•• 3 Red Dots and a Smile
(GC4H3J3)

•• A tribute of Hessuts

Lost Treasure (GC42CFC)

•• Ante Succedente,

Succedente Cum (GC42C6Z)

•• Between Worlds
(GC37E2V)

•• Caldeira Vela – The
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Older (GC1R6UT)

•• Caldeiras da Ribeira

•• O Código da Vida (GC-

•• Saboteur – The ultima-

•• Chinkens invade São

•• O primeiro Elemento

•• Salvem as Baleias

•• Darwin (GC4BKBD)

•• O Segredo de Avalon

•• SB-Component (GC3K-

•• Observatório Astronó-

•• Senhora da Lapinha

Grande/Salto do Cabrito (GC1MXD2)
Miguel (GC2J1WY)

•• Domini Nostrum
(GC3YTGM)

•• Família Adams (GC454DT)

•• Floresta Negra/

Floresta Encantada
(GC46F55)

•• Fonte do Sapateiro
(GC28JB0)

•• Há muito, muito tempo
(GC449NK)

•• Hórus (GC3YTCE)
•• Indústria Baleeira
(GC3WKJJ)

•• Lex Domini (GC3718T)

49GC2)

(GC4NRNY)
(GC33NB5)

mico de Santana-OASA
(GC41MH6)

•• Os 2 Cavaleiros do Santo Grall (GC43PHX)

•• Os Moinhos da Condessa (GC4DJ1W)

•• Passeio Atlântico (GC4CS1H)

•• Picnic (GC4QCQ)
•• Pico da Camarinha
(GC3T5WA)

•• Poços da Pequena
Sereia (GC4PWGT)

•• Love Box (GC4M3Y4))

•• Ponta Solta (GC4FF40)

•• Mata da Santa (GC-

•• Praia da Viola (GC1V-

•• Nascente Sagrada

•• Protect Ponta Delgada

1QH2R)

(GC4NKJQ)

JA3)

(GC34R91)

te Mission (GC35ND6)
(GC45AJF)
CMJ)

(GC1YXP4)

•• Spartacus (GC461Y8)
•• Spy By Night
(GC44XE9)

•• The Atifact – O artefacto (GC3AMAC)

•• The People of Florest
(GC370ZP)

•• The Tunel (GC391ZJ)
•• Torre Sineira (GC4A41X)
•• Um passeio no Parque
Urbano (GC4MNJK)

•• Viagem ao tempo dos

nossos avós (GC4Q4ZZ)

•• Wanted (GC4618C)
•• Wet Feet (GC3KE6G)
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Por Lisboa com

Ano da Morte de
Ricardo Reis
Por Isaac Carrêlo (Corvos)

Para perceber quando este
artigo nasceu basta atentar no [http://coord.info/
GLCA2HQP] log dos covos
quando do evento “E a churrascada, pá? - Bring Your Own
Febra 2013”.
Foi efectivamente da Churrascada que tive o prazer de
conhecer as últimas entradas nos célebres cadernos
onde os corvos registam as
suas viagens e deambulações geoacachianas.
Foi nessa altura que o Isaac
me mostrou o roteiro que
tinha preparado, tendo por
base o roteiro que consta
no livro de José Saramago,
o Ano da Morte de Ricardo
Reis. Na altura ficou combinado que ele daria origem a
um artigo a publicar no portal Geopt.
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No entanto, cheguei à conclusão que daria um belo
artigo para a GeoMagazine.

Assim o que vos é proposto é um passeio por Lisboa,
pelos pés do heterónimo
Ricardo Reis de Fernando Pessoa, ficcionado pelo
nosso Nobel da Literatura,
e com georreferenciação e
fotos dos corvos.
Servirá de aperitivo a um
passeio por Lisboa pelos
pés dos corvos e com fotos
e textos dos mesmos que
tentarei concretizar para
uma próxima edição.
Para quem não souber
quem são os corvos recomendo que leiam o [http://
www.geopt.org/index.
php/artigos/rubricas-semanais/a-conversa-com/
item/1312-geotalk-corvos]
Geotalk – Corvos de Outubro de 2011.
Joaquim Safara
Quase de uma só vez, se lê
o Ano da Morte de Ricardo
Reis. Depois há que voltar

muitas vezes e descobremse sempre novas palavras,
outros enredos. Foi assim
que o livro se foi desfazendo.
Termina assim:
Então vamos, disse, Para onde é
que você vai, Vou consigo, Devia
ficar por aqui, à espera da Lídia,
Eu sei que devia, Para a consolar
do desgosto de ter ficado sem
o irmão, Não lhe posso valer, E
esse livro, para que é, Apesar do
tempo que tive, não cheguei a
acabar de lê-lo, Não irá ter tempo, Terei o tempo todo, Enganase, a leitura é a primeira virtude
que se perde, lembra-se. Ricardo
Reis abriu o livro, viu uns sinais
incompreensíveis, uns riscos pretos, uma página suja, Já me custa
ler, disse, mas mesmo assim vou
levá-lo, Para quê, Deixo o mundo
aliviado de um enigma. Saíram de
casa, Fernando Pessoa ainda observou, Você não trouxe chapéu,
Melhor do que eu sabe que não
se usa lá. Estavam no passeio do
jardim, olhavam as luzes pálidas

do rio, a sombra ameaçadora
dos montes. Então vamos, disse
Fernando Pessoa, Vamos, disse
Ricardo reis. O Adamastor não se
voltou para ver, parecia-lhe que
desta vez ia ser capaz de dar o
grande grito. Aqui, onde o mar se
acabou e a terra espera.

1 - ROSSIO
Entra no Rossio e é como se
estivesse numa encruzilhada, numa cruz de quatro ou
oito caminhos, que andados
e continuados irão dar, já
se sabe, ao mesmo ponto,
ou lugar, o infinito, por isso
não nos vale a pena escolher um deles, chegando a
hora deixemos esse cuidado
ao acaso, que não escolhe,
também o sabemos, limitase a empurrar, por sua vez
o empurram forças de que
nada sabemos, e se soubéssemos, que saberíamos.
- Melhor é acreditar nestas
tabuletas, talvez fabricadas
nas completas oficinas de
Freire Gravador, que dizem
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nomes de médicos, de advogados, de notários, gente
de necessidade que aprendeu e ensina a traçar rosasdos-ventos, porventura não
coincidentes em sentido e
direção, mas isso ainda é o
que menos importa, a esta
cidade basta saber que a
rosa-dos-ventos existe, ninguém é obrigado a partir,
este não é o lugar onde os
rumos se abrem, também
não é o ponto magnífico para
onde os rumos convergem,
aqui precisamente mudam
eles de direção e sentido, o
norte chama-se sul, o sul é o
norte, parou o sol entre leste e oeste, cidade como uma
cicatriz queimada, cercada
por um terramoto, lágrima
que não seca nem tem mão
que a enxugue. pp. 121-122
GC16YRW Estação do Rossio
[Lisboa] by Team Hulkman
2 - RUA AUGUSTA – RIO
TEJO

Ricardo Reis encaminha-se
para o hotel, não tem outros prazeres ou obrigações
à espera, a noite está fria
e húmida, mas não chove,
apetece andar, agora sim,
desce toda a Rua Augusta, já
é tempo de atravessar o Terreiro do Paço, pisar aqueles
degraus da cais até onde a
água nocturna e suja se abre
em espuma, escorrendo depois para voltar ao rio, donde logo regressa, ela, outra,
a mesma e diferente, não
há mais ninguém neste cais,
e contudo outros homens
estão olhando a escuridão,
os trémulos candeeiros da
Outra Banda, as luzes de
posição dos barcos fundeados, este homem, que fisicamente estando é quem olha
hoje, mas também, além dos
inúmeros que diz ser, outros
que foi de cada vez que veio
aqui e que de aqui terem
vindo se lembram, mesmo
não tendo este lembrança.
Os olhos, habituados à noite,

já vêem mais longe, estão
além uns vultos cinzentos,
são os navios da esquadra
que deixaram a segurança da doca, o tempo continua agreste mas não tanto
que não possam os barcos
aguentá-lo, vida de marujo
é assim, sacrificada. Alguns,
que à distância parecem feitos pela mesma medida, devem ser os contratorpedeiros, aqueles que têm nomes
de rios, Ricardo Reis não se
recorda de todos eles, ouviu
pronunciá-los ao bagageiro
como uma ladainha, havia
o Tejo, que no Tejo está, e o
Vouga, e o Dão, que é este
mais perto, disse o homem,
aqui está pois o Tejo, aqui
estão os rios que correm
pela minha aldeia, todos
correndo com esta água que
corre, para o mar que de todos os rios recebe a água e
aos rios a restitui, retorno
que desejaríamos eterno,
porém não, durará só o que
o sol durar, mortal como nós

todos, gloriosa morte será
a daqueles homens que na
morte do sol morrerem, não
viram o primeiro dia, verão o
último. pp. 152-153
3 - TERREIRO DO PAÇO
Da Rua do Comércio, onde
está, ao Terreiro do Paço
distam poucos metros,
apeteceria escrever, É um
passo, se não fosse a ambiguidade da homofonia, mas
Ricardo Reis não se aventurará à travessia da praça,
fica a olhar de longe, sob o
resguardo das arcadas, o rio
pardo e encrespado, a maré
está cheia, quando as ondas
se levantam ao largo parece
que vêm alagar o terreiro,
submergi-lo, mas é ilusão de
óptica, desfazem-se contra
a muralha, quebra-se-lhes a
força nos degraus inclinados
do cais. Lembra-se de ali se
ter sentado em outros tempos, tão distantes que
pode duvidar se os viveu
ele mesmo, Ou alguém por
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mim, talvez com igual rosto
e nome, mas outro. Sente
frios os pés, húmidos, sente
também uma sombra de infelicidade passar-lhe sobre
o corpo, não sobre a alma,
repito, não sobre a alma,
esta impressão é exterior,
seria capaz de tocar-lhe
com as mãos se não estivessem ambas agarrando
o cabo do guarda-chuva,
escusadamente aberto. Assim se alheia do mundo um
homem, assim se oferece
ao desfrute de quem passa
e diz, Ó senhor, olhe que aí
debaixo não lhe chove, mas
este riso é franco, sem maldade, e Ricardo Reis sorri de
se ter distraído, sem saber
porquê murmura os dois
versos de João de Deus, célebres na infância das escolas, Debaixo daquela arcada
passava-se a noite bem.
Veio por estar tão perto
e para verificar, de caminho, se a antiga memória
da praça, nítida como uma
gravura a buril, ou reconstruída pela imaginação para
assim o parecer hoje, tinha
correspondência próxima
na realidade material de
um quadrilátero rodeado de
edifícios por três lados, com
uma estátua equestre e real
ao meio, o arco do triunfo,
que donde está não alcança
a ver, e afinal tudo é difuso, brumosa a arquitetura,
as linhas apagadas, será
do tempo que faz, será do
tempo que é, será dos seus
olhos já gastos, só os olhos
da lembrança podem ser
agudos como os do gavião.
Aproximam-se as onze horas, há grande movimento
sob as arcadas, mas dizer
movimento não quer dizer
rapidez, esta dignidade tem
pouca pressa, os homens,
todos de chapéu mole, pingando guarda-chuvas, raríssimas as mulheres, e vão

entrando nas repartições,
é a hora em que começam
a trabalhar os funcionários
públicos.
GC13Z3E No Paço do Terreiro [Lisboa] by Team
Hulkman
4 - RUA ANTÓNIO MARIA
CARDOSO
Donde é que isso vem, mas
ele não respondeu, certas
palavras não devem ser
pronunciadas em voz alta,
apenas segredadas, ou
transmitidas por sinais, ou
silenciosamente lidas como
agora as lê Ricardo Reis,
disfarçando as maiúsculas
por serem tão ameaçadoras, polícia de vigilância e
defesa do estado, Que é que
eu tenho que ver com isto,
faz a pergunta com displicente alarde, acrescentalhe uma adenda tranquilizadora, Há-de ser algum
engano, dilo para benefício
do desconfiado Salvador,
agora nesta linha ponho a
minha assinatura, tomei
conhecimento, no dia dois
de Março lá estarei, às dez
horas da manhã, Rua António Maria Cardoso, fica aqui
muito perto, primeiro sobe a
Rua do Alecrim até à esquina da igreja, depois s’ vira à
direita, ainda outra vez à direita, adiante há um cinema,
o Chiado Terrasse, do outro
lado da rua está o Teatro de
S. Luís, rei de França, são
bons lugares para distrairse uma pessoa, artes de luz
e de palco, a polícia é logo
a seguir, não tem nada que
errar, ou terá sido por ter
errado tanto que o chamaram cá. pp. 235-236
5 - RUA DO ALECRIM –
LARGO BARÃO DE QUINTELA – LARGO CAMÕES
(…) enquanto se vai subindo a Rua do Alecrim, pelas
calhas dos eléctricos ain-

da correm regueirinhos de
água, o mundo não consegue estar quieto, é o vento
que sopra, são as nuvens
que voam, da chuva nem se
fala, tanta tem sido.
Ricardo Reis pára diante
da estátua de Eça de Queirós, ou Queiroz, por cabal
respeito da ortografia que
o dono do nome usou, ai
como podem ser diferentes
as maneiras de escrever, e o
nome ainda é o menos, assombroso é falarem estes
a mesma língua e serem,
um Reis, o outro, Eça, provavelmente a língua é que
vai escolhendo os escritores de que precisa, serve-se
deles para que exprimam
uma parte pequena do que
é, quando a língua tiver
dito tudo, e calado, sempre
quero ver como iremos nós
viver. Já as primeiras dificuldades começam a surgir,
ou não serão ainda dificuldades, antes diferentes e
questionadoras camadas
do sentido, sedimentos removidos, novas cristalizações, por exemplo, Sobre
a nudez forte da verdade o
manto diáfano da fantasia,
parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa, uma
criança será capaz de perceber e ir ao exame repetir
sem se enganar, mas essa
mesma criança perceberia e
repetiria cm igual convicção
um novo dito, Sobre a nudez
forte da fantasia o manto
diáfano da verdade, e este
dito, sim, dá muito mais que
pensar, e saborosamente
imaginar, sólida e nua a fantasia, diáfana apenas a verdade, se as sentenças viradas do avesso passarem
a ser leis, que mundo faremos com elas, milagre é não
endoidecerem os homens
de cada vez que abrem a
boca para falar. É instrutivo
o passeio, ainda agora con-

templámos o Eça e já podemos observar o Camões, a
este não se lembraram de
pôr-lhe versos no pedestal,
e se um pusessem qual poriam, Aqui, com grave dor,
com triste acento, o melhor
é deixar o pobre amargurado (…)
GC2FXVE Conhecer Lisboa
pela Geologia by GeoJAD
6 – CHIADO – igreja dos
mártires
Descendo o passeio em
frente da igreja dos Mártires, Ricardo Reis aspira um
ar balsâmico, é a exclamação preciosa das devotas
que lá dentro estão, agora
começou a missa para as
pessoas desta qualidade, as
do mundo superior, aqui se
identificam, havendo bom
nariz, as famílias e as essências.
Adivinha-se que o céu dos
altares, pelo bem que cheiram, é forrado de pompons,
de borlas de pó-de-arroz, e
certamente o cirieiro acrescenta à massa das velas e
dos círios uma generosa
porção de patchouli, que
tudo caldeado, moldado e
posto a arder, mais o quantum satis de incenso, causa
uma irresistível embriaguez
da alma, um rapto dos sentidos, então amolecem os
corpos escoam-se os olhares, e, definitivamente o êxtase, nem sabe Ricardo Reis
o que perde por ser adepto
de religiões mortas, não se
apurou se prefere as gregas
ou as romanas que a umas
e outras em verso invoca, a
ele basta-lhe haver deuses
nelas, e não Deus apenas.
Desce aos baixos da urbe,
caminho já conhecido, sossego dominical e provinciano, só lá para tarde, depois
do almoço, virão os moradores dos bairros a ver as
montras das lojas, levam
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toda a semana à espera
deste dia, famílias inteiras
com crianças ao colo ou
trazidas por seu pé, cansado ao fim do dia, roído pelo
mau sapato o calcanhar,
depois pedem um bolo-de
-arroz, se está de boa maré
o pai e quer fazer figura pública de próspero acabam
todos numa leitaria, galões
para toda a gente, e assim
se poupará no jantar, quem
não come por ter comido,
diz o povo, não tem doença de perigo, mais fica para
amanhã. pp. 325-326

a cair pelas encostas. O sol
branqueado bate nas telhas molhadas, desce sobre
a cidade em silêncio, todos
os sons são abafados, em
surdina, parece Lisboa que
é feita de algodão, agora
pingando. Em baixo, numa
plataforma, estão uns bustos de pátrios varões, uns
buxos, umas cabeças romanas,
descondizentes,
tão longe dos céus lácios, é
como ter posto o zé-povinho do Bordalo a fazer um
toma ao Apolo do Belvedere.

GCVV68 Fernando Pessoa
by play mobil (adopted by
Tribo do Trilho)

Todo o miradouro é belvedere enquanto Apolo
contemplamos,
depois
junta-se a voz à guitarra
e canta-se o fado. Parece
que a chuva se afastou de
todo. p. 83

7 – PRAÇA LUIS DE CAMÕES
A penumbra do fim da tarde cobria o largo. Os pombos recolhiam-se aos altos
ramos dos olmos, em silêncio, como fantasmas, ou
sombras doutros pombos
que naqueles mesmos ramos tivessem descido em
anos passados, ou nas ruínas que neste lugar houve,
antes que se limpasse o
terreno para fazer a praça
e levantar a estátua. Agora
Marcenda atravessa o largo
na direcção da Rua do Alecrim, volta-se para ver se o
pombo ainda está pousado
no braço de Camões, e pois
entre os ramos floridos das
tílias distingue um vulto
branco por trás das vidraças […]. pp. 407-408
GC2VFX8 Praça Luís de Camões by zepe_ly
8 – SÃOPEDRO DE ALCANTARA
Ricardo Reis atravessa o
jardim, vai olhar a cidade, o
castelo com as suas muralhas derrubadas, o casario

GCMR9D Miradouro de São
Pedro de Alcântara by Bargao_Henriques (adopted
by Prodrive)
9 – PRAÇA PRINCIPE
REAL- RUA DO SÉCULO
A Ricardo Reis distraiu-o
também da pergunta que
a si próprio fizera ter chegado à Praça do Rio de Janeiro, que foi do Príncipe
Real e quiçá o torne a ser
um dia, quem viver verá.
Estando calor apeteceria
a sombra daquelas árvores, os áceres, os ulmos, o
cedro chapéu-de-sol, que
parece refrigerante latada,
não que este poeta e médico seja assim tão versado
em botânicas, alguém tem
é de suprir as ignorâncias
e as falhas de memória de
homem por dezasseis anos
habituado a outras e mais
barrocas floras, tropicais.
Mas a tempo não está para
os estivais lazeres, para
comprazimentos de ter-

ma e praia, a temperatura
deve andar pelos dez graus
e os bancos do jardim estão molhados. Ricardo Reis
aconchega a gabardina ao
corpo, friorento, atravessa
de cá para lá, por outras
alamedas regressa, agora
vai descer a Rua do Século, nem sabe o que o terá
decidido, sendo tão ermo
e melancólico o lugar, alguns antigos palácios, casas baixinhas, estreitas, de
gente popular, ao menos
o pessoal nobre de outros
tempos não era de melindres, aceitava viver paredes meias com o vulgo, ai
de nós, pelo caminho que
as coisas levam, ainda veremos bairros exclusivos, e
só residências, para a burguesia de finança e fábrica,
que então terá engolido da
aristocracia o que resta,
com garagem própria, jardim à proporção, cães que
ladrem
violentamente ao viajante, até nos cães se há-de
notar a diferença, em eras
distantes tanto mordiam a
uns como a outros. pp. 8687

fundeados, e, quase a esconder-se por trás do perfil
dos telhados, uma última
fragata que se recolhe à
doca, como um desenho
infantil, tarde tão triste
que do fundo da alma sobe
uma vontade de chorar,
aqui mesmo, com a testa
apoiada na vidraça, separado do mundo pela névoa
da respiração condensada na superfície lisa e fria,
vendo aos poucos diluir-se
a figura contorcida do Adamastor, perder sentido a
sua fúria contra a figurinha
verde que o desafia, invisível daqui e sem mais sentido do que ele. pp. 289-290
GC405NA Santa Catarina
Church by Team Ribeiro
DIVERSOS
Cais de Alcântara
Aqui o mar acaba e a terra
principia. Chove sobre a cidade pálida, as águas do rio
correm turvas de barro, há
cheia nas lezírias. Um barco escuro sobe o fluxo soturno, é o Highland Brigade
que vem atracar ao cais de
Alcântara.

GC3EQ1H PRINCIPE REAL
& SÃO BENTO by Team Ribeiro

GC34YX3 Gare Marítima de
Alcântara by zepe_ly

GC3Q7KM Chafariz da Rua
Formosa by Cyclopes

Enquanto espera o eléctrico que o há-de levar aos
Prazeres.

10 – SANTA CATARINA
Da sua janela sem cortinas Ricardo Reis olhava
o largo rio, para poder ver
melhor apagou a luz do
quarto, onde estava, caía
do céu uma poalha de luz
cinzenta que escurecia ao
pousar, sobre as águas
pardas deslizavam os barcos cacilheiros já de fanais
acesos, ladeando os navios
de guerra, os cargueiros
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GC13491 28 – Prazeres by
Prodrive
ONDE É HOJE O CASA MUSEU
JOSE SARAMAGO
GC12FB1 House of Diamonds by
BaiaVieira
(adopted by btrodrigues)

Isaac Carrêlo
- Corvos
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Tech Review

Garmin Monterra
Quando foi anunciado,
em Junho, lançou logo um
enorme sururu nas redes
sociais. O primeiro GPS da
Garmin com Android, aliando assim um GPS de aventura às nossas aplicações
do dia-a-dia.
O Monterra, já disponível
no nosso país nas versões
com e sem cartografia topográfica, vem acrescentar
novas (e boas) funcionalidades às já encontradas na
gama Oregon e Montana,
substituindo, para mim,
este último na íntegra. Ele
é descrito, inclusive, em
muitas análises e hands
-on, como a fusão de um
Montana com um smarthphone Android sem GSM.
Este é o primeiro GPS no
98

mercado certificado pela
Google para acesso à sua
app store.
O Monterra é atualmente
o handheld topo de gama
da Garmin, tem pormenores que denota um cuidado
extra para com os seus utilizadores, a começar pela
gama de acessórios que foi
oferecida aquando o seu
lançamento, a pensar no
uso em qualquer veículo.
Seja uma moto 4, um carro
ou uma bicicleta, com suportes que vão desde o básico com capacidade para
carga por ligação a isqueiro,
aos que incluem saída de
áudio e ligação bare power
para ligar onde der mais
jeito (nomeadamente nas
motas sem tomada 12v),

sem esquecer os suportes
específicos para barco. Baterias extra, chirp, sensores de temperatura, ritmo
cardíaco, etc. e cartografia
para todo o tipo de terreno
completam a oferta. É sem
dúvida, uma aposta forte
da Garmin neste Monterra.
Voltando ao equipamento em si, quem pega no
Monterra é como pegar
num tablet ou smartphone Android. Com uma gui
alterada pela Garmin, obviamente, mas nada que
os fabricantes de telemóveis já não façam, como a
Asus ou a Samsung. Uma
das alterações é a criação
de um novo separador no
ecrã do menu que, agora,
para além dos habituais

Apps e Widgets, conta
também com um separador Garmin, onde constam
todas as Apps da marca. As
aplicações instaladas por
nós, continuam a aparecer
no separador Apps assim
como os Widgets. Estes
últimos abrem um mundo
de possibilidades. Imaginem um atleta de atletismo. Precisa de um cronómetro, perfil de altitude e
ritmo cardíaco. Agora, pode
colocar widgets para este
efeito no ecrã principal
home do seu GPS, como se
de um telefone se tratasse,
evitando ter de pressionar
quatro ou cinco opções para
chegar ao ecrã que deseja.
Um ciclista pode querer ver
a velocidade enviada pelo
sensor de cadência, o ritmo

(multitasking - multitare-

dio FM, NOAA, Wi-Fi, Ant+,

abre também um prece-

fa), criação de perfis por lo-

Bluetooth 3 e NFC termi-

dente. Se há algo que a

calização, bloqueio de ecrã

nam o descritivo. Isto tudo

Apple se pode gabar é que

e modo avião, notificações,

num ecrã capacitivo de 4”,

raramente tem crashes ou

etc.

de apenas 272x480px de

pelo menos não tem tantos

Uma das apps que vem de

resolução, o que permite

como em Android. Porquê?

aumentar a visibilidade em

Pelo rigoroso processo de

piores condições de lumi-

avaliação das apps do seu

nosidade. Este ecrã tem

market. Se eu estou em pe-

particularidades especiais

rigo de vida e confio no meu

origem e que teve um grande destaque no lançamento
do Monterra, foi a Peak Finder. Esta app permite identificar rapidamente pontos de referência, picos de
montanhas como o nome

que aumenta a sensibilidade do ecrã para utilização

indica, para orientação. O

com luvas.

website

Uma nova funcionalidade

Gpstracklog.com

deu-se ao trabalho de comparar esta app num Galaxy
Nexus e num Monterra,
teste esse que o Monterra
foi bem mais rápido, tanto
a mostrar a informação do
local como a centrar o hocardíaco e a pré-visualiza-

como o modo Glove Mode,

rizonte.

que vale a pena destacar,
a juntar a todas que as outras gamas já fazem como
planear/importar/gravar
percursos, navegar na estrada/azimute, etc., é o 3D
Map Merge, que permite
juntar o CityNavigator, por

ção do percurso a percorrer.

Já vimos que o sistema

exemplo, ao TopoLusita-

Um geocacher pode querer

operativo permite muita

nia, criando no terreno e de

ver o nascer e pôr-do-sol, a

coisa nova mas e o hard-

forma automática um novo

geocache mais próxima e o

ware? Aqui, encontramos

mapa com ambas as cama-

nível de bateria. As possibi-

suporte para GPS e Glo-

das juntas numa só, com

nass/EGNOS/WAAS

(Me-

todas as opções/informa-

diaTek MT3333), bússola,

ções de ambas disponíveis,

acelerómetro de 3 eixos e

como a vista 3D.

lidades são infinitas. Sim, já
tínhamos um “computador
de bordo” nos outros equipamentos mas quem utiliza widgets, em Android ou
em outro sistema, sabe que
são utilitários que ajudam e

giroscópio, barómetro altímetro, sensor UV, camara
de 8MP (flash LED) com
capacidade de tirar fotos

Estranhamente, os Monterra não suportam dados
NMEA…
Já percebemos que o An-

a 1080P, 6GB de memória

droid

interna (dos 8GB que tem)

Monterra

e capacidade para MicroSD

muitas coisas que o sis-

até 64GB (para levar tracks,

tema fechado usado nos

temos também acesso a

geocaches, mapas topo-

Oregon/Dakota/Montana

todas as funcionalidades

gráficos personalizados e

não permitia, como usar

deste, como trocar rapida-

imagens BirdsEye) e aceita

a nossa própria aplicação

mente de app para outra

bateria de lítio ou pilhas AA.

de navegação GPS de car-

que está aberta de fundo

A lista não acaba aqui. Rá-

ro no lugar da nativa mas

sáteis que a solução anterior.
Sendo um Android puro,

4.0.4

incluído

vem

GPS para me ajudar, o que
vai impedir o mesmo de
crashar na hora H, gastar
toda a bateria em minutos
porque tenho uma aplicação a correr de fundo e não
me lembrei, etc.? Quem vai
para o terreno, vai continuar a confiar tanto no seu
GPS como até aqui? Quem
ainda compra hoje em dia
a série 60/62 porque são
fiáveis, irá apostar num
GPS que é um smartphone
robusto sem módulo GSM
e com uns extras colocados
pela Garmin? Claro que, um
desportista radical, agora
pode levar o seu Monterra a gravar o percurso que
faz de mota nos trilhos e
comandar a sua GoPro a

georreferenciadas e filmar

bastante, sendo mais ver-
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permitir

partir da app de Android,
evitando ter de usar o telemóvel para esse efeito.
Mas será que, tirando essas exceções, compensa o
risco? Caberá ao utilizador
decidir. Pessoalmente e até
o experimentar, parece-me
que já começam a ser funcionalidades a mais num
equipamento só.
- Ravenmaster
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Mini SuperLiga

2013

Decorreu no passado domingo, 8 de Dezembro, em
Praia do Ribatejo (Vila Nova
da Barquinha), a (GC4TEDW) Fase Final da Mini-Super Liga Geopt 2013.
Há hora do começo do torneio, o termómetro cá fora
indicava 1º C, pelo que era
pretexto mais do que válido para fazer os jogadores
correrem para aquecer. E
foi o que se viu em campo,
os jogadores a correrem
bastante e a dar tudo por
tudo para ganharem os jo100

gos. Para se ter uma ideia
do frenesim, nesta fase
final, em 9 jogos, foram
marcados nada mais, nada
menos que 49 golos.

3-0, qualificando-se automaticamente para as
meias-finais com o pleno
de vitórias e um impressionante goal average de 8-2.

As hostilidades começaram
logo no 1º jogo do Grupo 1,
com os DNF’s a golearem
o GeoRibatejo B por 5-2.
Cedo se viu o potencial da
equipa nortenha que vinha
para vingar a desqualificação na edição de 2012. A
confirmação veio logo no
jogo seguinte, onde bateram a Team Drive-In por

As contas do grupo fecharam-se com um muito equilibrado jogo entre
o GeoRibatejo B e a Team
Drive-In a disputarem o
outro lugar de qualificação
disponível. Aos Ribatejanos servia o empate e todos acreditaram que seria
possível quando ao intervalo venciam a equipa do

Sul por 3-2, mas numa 2ª
parte muito aguerrida, a
Team Drive-In deu a volta
ao resultado e conseguiu a
desejada vitória, ainda que
pela margem mínima de
4-3.
No grupo 2, que em teoria seria o mais forte, pois
incluía os vencedores da
Zona Centro, os vencedores da Zona Sul/campeões
em título e ainda os vicecampeões nacionais do
ano passado, havia enorme
expectativa em relação ao

para o jogo final entre a
GreenTeam e o GeoRibatejo. Os campeões nacionais
precisavam de vencer por
3-0, mas hoje os deuses
não estavam com eles e
acabaram por perder por
3-2, abandonando a competição com duas derrotas
e esfumando-se a oportunidade de revalidar o título.
A primeira meia-final pôs
frente a frente as duas
equipas do Norte, os DNF’s
e os 20Cachar, num jogo
muitíssimo bem disputado
e equilibrado, que foi levado a melhor pelos DNF’s
por duas bolas a zero, seguindo assim directamente
para a final.
Na outra meia-final, a equipa do Sul, a Team Drive-In
superiorizou-se ao GeoRibatejo por 4-2, naquele que
provavelmente foi o jogo
mais emotivo e equilibrado
do torneio. Gorava-se assim a possibilidade de termos uma equipa da Zona
Centro na Final.
comportamento das equipas.
O GeoRibatejo venceu o
primeiro jogo frente aos
vice-campeões

nacionais

20Cachar, dando um importante passo em frente
na qualificação. No segundo jogo, os 20Cachar
entraram a matar frente
à GreenTeam, goleando-a
por 5-1 e automaticamente garantiram a passagem
às meias finais, deixando
a decisão da segunda vaga

Chegava assim o tão aguardado momento de todo o
torneio, o embate entre
os DNF’s (Zona Norte) e a
Team Drive-In (Zona Sul).
Para arbitrar esta final, o
árbitro da 1ª Liga de Futebol de Portugal, André Gralha, que simpaticamente se
disponibilizou para apitar
esta decisão do título.
A Team Drive-In entrou forte e acabou por inaugurar
o marcador, mas rapidamente a expectativa se foi
gorando, com os DNF’s a

colocarem em campo toda
a sua superioridade, à medida que o resultando se ia
dilatando, terminando com
um esmagador e concludente 8-1, naquela que foi
a final mais desequilibrada
de sempre.
Estava assim encontrado o
grande campeão de 2013
da Mini Super Liga (geopt-)
, os DNF’s.

Algumas curiosidades:
•• Com 7 golos, Gueu
dos DNF’s foi o melhor
marcador da Fase Final,
mas o prémio para
melhor marcador da
liga vai para o Francisco
F&S do GeoRibatejo
com um total de 15
golos apontados.

•• Nenhuma zona conseguiu bisar em títulos
alcançados:

•• 2011 - Online Team
(Zona Centro)

•• 2012 - Green Team
(Zona Sul)

•• 2013 - DNF’s (Zona
Norte)

•• O mesmo em relação
aos vice-campeões:

•• 2011 - Geo Friends
Ribatejo (Zona
Centro)

•• 2012 - 20Cachar
(Zona Norte)

•• 2013 - Drive-In
Team (Zona Sul)
Aliás,

nenhuma

equipa

conseguiu ainda estar por
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duas vezes na final, o que
demonstra bem o equilíbrio latente nesta competição. Estão assim criadas as
condições para uma edição
de 2014 muito competitiva. Quem irá desfazer todo
este equilíbrio?
Em jeito de rodapé, um
enorme agradecimento à
Junta de Freguesia de Praia
do Ribatejo e Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha pela disponibilização do pavilhão e de todas
as infraestruturas para a
realização deste belíssimo
evento, ao GeoRibatejo por
toda a logística não só no
contacto com as entidades
locais como também na
preparação da 3ª parte que
foi a Mega-Churrascada, ao
árbitro André Gralha por ter
abrilhantado esta final com
a sua presença, a todas as
equipas que se entregaram
de corpo e alma e proporcionaram um espectáculo
do mais alto nível e a todos
os participantes no Evento,
seja como meros espectadores seja como apoiantes
e integrantes das claques.
Muito

desportivismo

e

fair-play que nos enchem
de orgulho de fazer parte
desta enorme família de
Geocachers. Para o ano há
mais!
A equipa Geopt
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In Memoriam

Emanuel (Jeremias Gato)
Fez no passado dia 4 de

cantes contados por quem

com a família (mulher e filha)

Dezembro, dois anos que

teve o privilégio de convi-

várias vezes.

o nosso companheiro do

ver com ele.

Geocaching, Emanuel (Je-

O Jeremias era uma pessoa

com ele e com a família em

Teresa (Dakidali):

exigente com ele, com as ca-

caches e em eventos. Eram

Pediram-me para escrever

ches que colocava, era bem

pessoas discretas, sem dar

humorado e bastante criati-

muito nas vistas. No primeiro

vo. Quando íamos para uma

contacto até nem parecia ser

remiasgato)

nos

deixou

prematuramente.

Vitima

de cancro, lutou estoicamente contra ele no seu
último ano de vida, numa
luta que apesar de desigual, sempre acreditou que
a conseguiria vencer… um

mias Gato (Emanuel), para
mim será sempre o Jeremias,
pois era assim que eu o tratava. Tenho a certeza que há
gente que conviveu mais de

cache dele nunca sabíamos
o que nos esperava. Podia
ser um simples container
com uma história fantástica

Por algumas vezes estive

uma pessoa muito simpática, mas depois ao fim de algum tempo de convívio, tornava-se uma pessoa afável,
bem humorada e generosa.

perto com ele e mais vezes

ou um container manhoso

que eu, de qualquer maneira

e difícil de descobrir. Sa-

Dois anos depois do últi-

tinha uma grande admiração

bíamos, no entanto, que se

mo adeus, a GeoMagazine

e respeito por ele, como pes-

precisassemos de ajuda que

presta-lhe uma homena-

soa e como geocacher, acedi

lhe podíamos ligar para nos

gem, recordando a me-

ao pedido, sentindo-me uma

ir guiando e dando dicas até

Já muito se disse e escreveu

mória do Geocacher e de

priveligiada em o ter conhe-

descobrirmos a cache, pois

sobre o Jeremias aquando

alguns dos episódios mar-

cido e de ter estado com ele e

não queria tirar-nos o gozo

do seu desparecimento, mas

dia de cada vez.
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qualquer coisa sobre o Jere-

da descoberta.

Gostava de nos fazer sofrer
à procura das caches quando
estávamos com ele e ele já a
tinha visto.

acima de tudo, soube ser um

não tinha saído de casa por

s e e k / l o g .a s px? LU I D = 9 a -

bom exemplo, como pessoa

estar frio e a chover e, a mi-

6da21d-5012-4406-bdc-

e como praticante de geoca-

nha doença temporária po-

f-ab3806bbbb8f

ching.

deria piorar...

É esta herança, de camara-

Ele prontificou-se de ime-

ceu em 06 de Dezembro de

dagem, de boa educação e

diato e sem hesitar que ia a

2008...

de respeito pelo próximo, que

minha casa entregar a cache.

vou guardar como o maior

Como na altura tinha uma

tesouro que nos deixou o Jeremias Gato. Até sempre!
Paulo (Paulohercules):
Isto foi o que escrevi, em
06 de Dezembro de 2011,
aqui: http://www.geopt.org/
index.php/board/viewtopic.
php?p=63190#p63190
Já li aqui vários relatos acerca
do modo como conheceram o
Emanuel e, também resolvi
partilhar a minha estória por-

acho que nunca é demais recordar um grande geocacher

Quando atendi perguntaramme se era o Paulo (aka carolangelpaul na altura).

nossos divertidíssimos Helpdesk!
O Emanuel era uma pessoa
jovial, de bem com a vida,
que não hesitava em pedir
ajuda e também gostava de
ajudar. Um colega generoso, disponível, com grande
sentido de humor que partiu
cedo demais, mas que nos
deixou um belo legado e que,

casa.
Quando chegou a minha casa
não me deixou sair porque,
estava um vento frio muito
desagradável que poderia
prejudicar a minha saúde.
Lá me contou então que ia
a passar de carro na Margi-

porque tinha visitado a cache

do.

guardo do Jeremias eram os

descobrir facilmente a minha

Estava em casa meio adoen-

tificado mas, era desconheci-

As melhores recordações que

car-lhe essa cache para ele

nal e viu a cache em cima do

tocou, o número estava iden-

Flora (Lusitana Paixão):

à porta de casa, foi só indi-

que, ele merece.
tado quando o telemóvel

e uma excelente pessoa.

cache activa praticamente

muro (reconheceu o container
uns dias antes).
Como não me conhecia, nem
tinha o meu número de telefone, através de amigos
comuns conseguiu o meu
número só para me avisar do

Nota: Esta situação, aconte-

Luís Marques (MikeTeam):
Eu, sou suspeito a falar sobre as virtudes de Emanuel
aka JeremiasGato, era só o
Geocacher que mais o acompanhava nas cachadas, nos
planeamentos, nas charadas,
ou seja, em tudo relacionado
com as caixinhas. Emanuel,
na sua figura destacada
como Geocacher, evidenciouse como sendo um amigo,
como sendo um Geocacher
pronto ajudar a quem tinha
dúvidas, tanto no âmbito da
colocação de caches como
também no âmbito da procura. Um homem que além
de ensinar também aceitava com satisfação qualquer
ideia ou qualquer crítica desde que fosse para melhorar o
assunto em causa.

sucedido e, posteriormente

Já com a doença bem avan-

Respondi que sim e, do outro

entregar a cache.

çada houve uma frase que

lado identificaram-se como

Os funcionários da Câmara

jeremiasgato, o geocacher.
Já conhecia bem o nick porque tinha visitado todas as

Municipal estiveram a efectuar limpezas profundas na
zona da cache (corte de árvo-

minhas caches naquela zona.

res, arbustos, etc).

Disse-me então que tinha em

Provavelmente ao encontra-

seu poder uma cache minha
porque, o local onde estava
escondida tinha sido alvo de

rem a cache leram a “note
cache” e colocaram-na em
cima do muro de modo que

uma limpeza profunda e, o

alguém a pudesse recuperar.

esconderijo original já não

Foi assim que conheci o jere-

existia.

miasgato, o Geocacher.

Contei-lhe que naquele dia

http://www.geocaching.com/
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me marcou, estamos os quatro (nós os dois e as respectivas esposas) quando no final
do PowerTrail de Castelo de
Bode, no dia 24SET2011,
pergunto ao Emanuel: - então, já estás cansado? é melhor ficarmos por aqui. Ele
olhou para nós e respondeu:
“Já que hoje me sinto bem,
vamos

continuar

porque

amanhã não sei se posso.”
Recordar hoje Emanuel, no
seu segundo aniversário, sig103
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nifica a confirmação da nos-

de 2007 ou início de 2008,

da GeoMagazine, eu fiquei

Geopt. Isto demonstra bem o

sa admiração por ele.

numa altura em que pratica-

com o encargo de recordar

carinho que a comunidade ti-

mente todos os Geocachers

alguns números que lhe es-

nha por ele e a comoção que

se conheciam uns aos ou-

tivessem associados. Mas

o seu falecimento provocou.

tros. Desde início que houve

não irei por aí, porque tudo

empatia e com o tempo veio

ou quase tudo o que haveria

a tornar-se na minha primei-

para dizer foi dito neste [hl:

ra escolha quando precisava

http://www.geopt.org/index.

de Helpdesk.

php/artigos/outros-artigos/

Miguel Trevas (MTrevas):
Testemunhar a vida de geocacher do Jeremiasgato em
poucos parágrafos pareceume uma tarefa bastante difícil em primeira instância.
Mas as tarefas são para
serem cumpridas, fechei os
olhos e pus-me a compor
mentalmente as curtas palavras que dariam corpo ao
meu testemunho.
Agora que vou materializar
tudo aquilo que pensei ser
um bom testemunho, verifico que nada do que pensei
escrever faz sentido.
O Homem por trás do geocacher, o Emanuel, merece muito mais que o meu testemunho, merece que lhe dedique
o meu agradecimento por
toda a alegria que colocava
no geocaching e na vida.

mória e a forma detalhada
com que à distância descrevia cada pormenor do GZ,
tornava infalível a sua ajuda
telefónica.
Foi num desses pedidos de
ajuda que tomei conhecimento da sua doença, quando a voz arrastada, o arfar
e dificuldade de expressão
denunciaram o seu estado
débil.

z-hoje-especial-o-gato-jeremias-jeremias-gato]

Faz

hoje Especial O GATO JEREMIAS/ JEREMIAS GATO

e

o que poderia faltar foi referido um ano depois, no
primeiro aniversário do seu
falecimento num novo [hl:
http://www.geopt.org/index.
php/artigos/outros-artigos/
geocaching/item/2005-faz-hoje-especial-o-gato-jeremias-jeremias-gato] Faz hoje

Tive oportunidade de o vi-

Especial O GATO JEREMIAS/

sitar

JEREMIAS GATO.

em

casa

escassas

semanas antes do seu falecimento. Uma jornada de
Geocaching pela zona do

Foi um prazer conhecer este

Carregado

amigo que partiu do mundo

uma visita. Quando o vi, fi-

terreno de forma prematura,

quei bastante chocado com

deixou o Geocaching nacio-

o seu aspecto. Tinha metade

nal mais pobre pela humil-

do volume com que o conhe-

dade que colocava em tudo

ci e estava bastante debilita-

nesta actividade.

do. Ainda assim, insistiu em

De uma coisa tenho quase

acompanhar-me por umas

a certeza, neste momento o

proporcionaram

caches que eu ia procurar

Tive ainda muito recentemente e em jeito de manter viva a sua memória a
oportunidade de o referir
a propósito da [hl: http://
www.geopt.org/index.php/
artigos/rubricas-semanais/
viagens-da-minha-terra/
item/2604-vmt-vila-franca-de-xira-lisboa] VMT - Vila
Franca de Xira [Lisboa]. Convido-os assim e especial-

revisor do paraíso anda com

nas imediações.

a cabeça em água com as ca-

Foi a última vez que estive

Emanuel a lerem/relerem es-

ches que o Jeremiasgato pre-

com o Jeremy (como eu cari-

tes artigos e o que aqui pode-

tende partilhar com os anjos,

nhosamente o tratava). Paz à

ria dizer está lá. É para mim

é que ideias mirabolantes

sua alma.

uma grande honra que o pri-

http://www.youtube.com/

meiro seja o artigo, apenas

não lhe faltam, como não lhe
faltavam por cá.
Emanuel, saudades...
104

A sua impressionante me-

geocaching/item/1479-fa-

Gustavo (Prodrive):
Conheci o Emanuel em finais

watch?v=MS91knuzoOA
Joaquim (Jasafara):

mente quem não conheceu o

suplantado pelo Geopt.org
Geocaching Tools - User Manual, com mais acessos de

Quando se pensou em recor-

todos entre os quase 2.000

dar o Emanuel neste número

que já foram publicados no

Apenas uma nota estatística. Ainda hoje passado dois
anos o seu nick está no top
100 de geocachers com mais
caches encontradas, mais
precisamente

na

posição

#78. Isto não interessa nada
excepto para referir que atingiu a sua melhor posição
(#14) no dia 21 de Maio de
2011. Manteve essa posição
até 22 de Junho pouco mais
de 6 meses antes de falecer. Isso revela bem como
a doença o levou de forma
abrupta e como manteve o
grande prazer que tinha por
cachar até quase ao fim.
Para acabar uma especial
palavra de agradecimento
para todos os geocachers
e em particular à GeoDuplaP&F e ao MikeTeam que
têm mantido as suas caches
e que permitiram que quase
todas as caches activas há
data da sua morte se mantenham disponíveis. Convido
assim todos os que tiverem
possibilidade, que as visitem
e que em vez de um log incaracterístico como quase
todos fazemos por vezes,
percam um pouco de tempo
a escrever uma dedicatória
ao

Emanuel/JeremiasGato.

Quem não fez ainda a sua
cache homónima O GATO JEREMIAS, será essa com certeza a melhor escolha para
lhe deixar [GLCWPQD5] uma
homenagem.
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