Geocaching

é uma actividade no mundo real, uma caça ao tesouro ao
ar livre. Os seus praticantes tentam encontrar pequenos recipientes, chamados
geocaches, usando receptores GPS e partilhando as suas experiências na Internet.

Visite o website www.geocaching.com
Introduza uma localização e carregue
na lupa para procurar.
Escolha qualquer geocache da página
de resultados e carregue no seu nome.
Uma razão para
sair de casa
O geocaching combina a
tecnologia com a aventura
e é uma excelente forma de
explorar novos locais perto
ou longe de casa. Pode
praticar geocaching ao fazer
campismo, BTT, caminhadas
ou qualquer outra actividade
para uma experiência ainda
mais enriquecedora.

Localização,
Localização,
Localização

O “tesouro”

Uma Comunidade
Global

Existem geocaches em
todos os continentes, em
praticamente todos os países.
Podem estar perto da sua
casa, necessitar de uma longa
caminhada, estar escondidas
debaixo de água ou numa rua
de qualquer cidade.

Na sua forma mais simples, a
geocache contém um bloco de
notas para assinar e registar
a visita. As caches também
podem conter itens de troca,
mas muitas vezes a aventura
da procura da geocache é a
melhor recompensa

Podem praticar geocaching
pessoas de todas as faixas
etárias, incluindo famílias com
crianças, estudantes, adultos
e reformados. O geocaching
é uma grande forma juntar
amigos e família enquanto se
divertem ao ar livre.

Antes de sair

A caminho

• Aprenda a trabalhar com o seu GPS e traga pilhas extra.

• Marque o local do seu carro ou guarde a coordenada do estacionamento
para que possa regressar em segurança.

• Seleccione uma geocache com terreno e dificuldade adequados aos seus
objectivos. Uma (1/1) será a mais fácil e uma (5/5) a mais difícil.
• Leia a descrição da geocache e não se esqueça da dica (hint). Trazer um
mapa consigo também é uma boa ideia.
• Lembre-se que encontrar uma geocache pode levar mais tempo que o
esperado devido às características do terreno.
• É recomendado que traga água, comida e alguma roupa extra.
• Convide amigos e família para irem consigo: a partilha da experiência
pode ser muito recompensadora.
• De forma a garantir a sua segurança, diga sempre a alguém para onde
vai e o que vai fazer.

• Confie nos seus olhos em vez do GPS nos últimos 30 metros do local
da geocache.
• Lembre-se que as geocaches estão escondidas em sítios visíveis, nunca
enterradas, mas que podem estar bem camufladas.
• Tenha o meio ambiente em consideração; pratique o Cache In Trash Out

Depois de encontrar
• Assine o livro de registos
• Deixe a geocache como a encontrou (escondida, claro).
• Partilhe a sua história e fotos online em geocaching.com

Tradicional

É o tipo de geocache predominante que consiste,
no mínimo, num recipiente e um livro de registos.
As coordenadas listadas numa geocache tradicional
correspondem ao sítio onde esta está escondida.

Geocaching é uma actividade no mundo
real, uma caça ao tesouro ao ar livre.

Geocaching live
Os produtos Geocaching Live levam o geocaching até si
onde quer que esteja através do seu smartphone. Visite
www.geocaching.com/live para encontrar a aplicação que
transformará o seu smartphone num aparelho GPS apto
para geocaching.

Multi-cache

Multi-caches envolvem duas ou mais localizações
distintas. Terá que visitar cada uma destas localizações
(a primeiras das quais nas coordenadas listadas) e
seguir as instruções para poder obter as coordenadas
seguintes ou da localização final da geocache.

Enigmas ou Caches Puzzle

Este tipo de geocache envolve enigmas ou puzzles
que deverão ser desvendados previamente para obter
a coordenada final da geocache.

Eventos

Um evento de geocaching é organizado por geocachers
locais ou associações de geocachers para promover
o convívio e conversar sobre geocaching. A localização
do evento é dada pelas coordenadas publicadas.

O website Geocaching.com é detido e gerido pela Groundspeak,
Inc, com sede em Seattle, Washington. A missão da Groundspeak
é promover actividades ao ar livre baseadas em tecnologias
de localização.
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