Cache In Trash Out!
Num esforço para melhorar as condições de

parques e outros locais de interesse público, os
participantes do nosso jogo costumam praticar
o chamado “CITO,” que significa “Cache In
and Trash Out.” Os Geocachers contribuem
para a manutenção das boas condições
ambientais trazendo consigo lixos que
encontrem nas áreas percorridas e deixando a
área o mais impecável possivel.
É frequente os Geocachers
trazerem consigo sacos de
lixo para este efeito, e são
mesmo organizados eventos
dedicados ao “CITO” para
melhorar as condições de
parques e locais públicos.

O que deve fazer

Sim

antes de esconder uma cache, obtenha as
permissões que possam ser necessárias.
encha o contentor com pequenas recordações
e objectos que respeitam um espírito familiar
positivo.
respeite o meio-ambiente—pratique CITO
enquanto fizer Geocaching e deixe a área tal
como a encontrou.
se esconder uma cache, marque o contentor
de forma a que seja claro que se trata de uma
Geocache.
efectue visitas de manutenção às suas caches
numa base mensal.

Organizações Locais

Em

todo o mundo, existem
associações regionais de
Geocaching. Estes grupos organizam
encontros ou Event Caches onde se
promove o convívio, a troca de
experiências, geralmente em torno
de uma boa refeição!
Os Event Caches são uma
excelente forma de se iniciar no
Geocaching sem ter de investir em
equipamento. Se ainda não tem a
certeza que o Geocaching lhe
interessa efectivamente, contacte
alguns geocachers e tente informarse sobre locais e horas destas
reuniões.

Quer Saber Mais?
Se deseja mais informação sobre
Geocaching, queira por favor contactar os
Geocachers da sua área.

Não

enterre uma cache.
deixe elementos numa cache que possam ser
perigosos (como isqueiros ou facas) ou
impróprios para um espírito familiar.
ponha comida nas caches. Pode atrais animais
que danifiquem o contentor.
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Vamos Fazer
GEOCACHING!

Gosta
os

de actividades ao ar
livre, adora novas
tecnologias e tem espírito de aventura?
Se respondeu afirmativamente a estas
questões, então o Geocaching pode
bem ser um hobby adequado para si!
Milhares de pessoas em mais de
200 países têm vindo a descobrir este
passatempo, conhecido como
Geocaching (pronuncia-se “Geócáchingue”). É um desporto de
aventura que reúne famílias com
acesso à Internet e detentoras de uma
unidade GPS portátil, que se sintam
atraídas pelo conceito do jogo “caça ao
tesouro” à escala mundial! É
altamente provável que num
determinado
momento dos
últimos anos,
tenha estado a
apenas alguns
metros de um
geocache sem
fazer a menor
ideia da sua
existência!

Em

Maio de 2000, o Governo dos EUA
ordenou a remoção da chamada
“disponibilidade selectiva” da rede de satélites
dedicada ao Global Positioning System. A
partir de então as unidades GPS civis passaram
a ter uma precisão que até então lhes era
interdita. Alguns dias após esta medida entrar
em vigor, um entusiasta do GPS escondeu uma
caixa no campo, algures no Oregon, divulgou as
coordenadas na Internet e disse ao mundo:
“agora descubram-na!”
O fenómeno do Geocaching espalhou-se a
partir desse simples acto! Apesar do grande
crescimento nos anos que se seguiram, ainda
mantém o simples princípio estabelecido nesses
primeiros tempos—encontrar a cache, trazer
algo, deixar algo e assinar o logbook.

Iniciação

Como é que funciona o Geocaching?
Os contentores são geralmente à
prova de água, preferivelmente
transparentes, para que alguém
que os encontre por acidente
possa ver o seu interior.
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Um Geocacher escolhe
cuidadosamente um local e
enche uma caixa com
pequenas prendas para troca e
um logbook.
De seguida, regista a sua nova
cache no website
GEOCACHING.COM para que
o resto do mundo possa
partilhar da sua criação.

A iniciação é fácil. Se tem uma unidade

portátil de GPS e acesso à Internet, já é meio
caminho andado!
Entre em GEOCACHING.COM e registe-se,
de forma gratuita. De seguida, procure as
caches mais próximas de si através das
ferramentas de pesquisa.
Introduza no seu GPS a longitude e latitude
da geocache escolhida. Provavelmente
deverá também imprimir a sua página. E
pronto!
Parta à procura! Pesquise na área para
onde o seu GPS o levar. Normalmente a
precisão de um aparelho destes reduzirá a
zona a um círculo com 3 ou 4 metros de raio.
Mantenha isto em mente enquanto procura a
cache.
Quando a encontrar, se desejar,escolha um
dos objectos do interior do contentor e
guarde-o, deixando uma lembrança sua no
seu lugar. Assine o logbook e torne a colocar
o contentor tal com o encontrou.
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Um aparelho GPS de baixa gama
pode receber o sinal emitido por
satélites do sistema Global
Positioning System em órbita a
cerca de 20.000 km de altitude.

Após recolher do website as
coordenadas e toda a
informação necessária, outro
Geocacher usa o seu GPS para
procurar a cache.
O GPS recebe o sinal dos satélites do
Global Positioning System que lhe
indicam a sua actual longitude e
latitude. Contudo, o Geocacher não
faz ideia da altitude a que se
encontra o cache, nem da morfologia
do terreno ou da forma como a
cache se encontra escondida.
Esta parte é o verdadeiro
desafio do Geocaching!
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Quem encontra a cache
retira uma das lembranças
existentes, deixa uma
outra para os próximos
visitantes, assina o logbook e
torna a colocar o contentor nas
condições em que o encontrou.
Mais tarde, registará também a
sua visita no website
GEOCACHING.COM de forma a
partilhar com os outros a sua
experiência.

O Geocaching é uma
actividade excelente
para miúdos e
graúdos. É comum
que uma família forme
uma equipa de
Geocaching e faça as
suas caçadas em
conjunto!

As unidades
GPS portáteis
de baixagama custam
cerca de
€100.

Variações do Jogo
Com o crescimento do Geocaching surgiram algumas variações do jogo. Alguns exemplos:

Micro-Caches

Pequenas caches, geralmente
constítuidas por caixas de
rolo fotográfico de 35 mm e
albergando apenas o papel
necessário para assinar as
descoberta. Muito utilizadas
em meio urbano, sendo um
verdadeiro desafio a sua
descoberta sem que as
pessoas em redor se
apercebam.

Multi-Caches

Tratam-se de caches que
exigem que o praticante
siga uma série de
instruções e se desloque
por vários locais para que
se dê a descoberta final.
São uma excelente forma
de preparar uma visita
guiada por determinada
área.

Offset Caches

As coordenadas
divulgadas levam o
praticante até um
ponto, a partir do qual
se torna necessário um
mapa e uma bússola
(para além de uma dose
de talento) para atingir
a cache.

Event Caches

Um encontro de
Geocachers que
costuma
proporcionar um dia
agradável.
Habitualmente
organizadas em
parques públicos ou
outras áreas de
interesse.

