
Finamente o dia chegou. Os
nossos sonhos e anseios por fim
se realizaram. De uma
longínqua e vaga ilusão, a
grandiosa e épica atividade da
III secção está finalmente a
acontecer.
Inicialmente os pioneiros da
Hélios estavam tímidos e
reticentes em estabelecerem
contactos uns com os outros.
Foi num inocente transporte de
madeira que a união da oitava
colónia começou a eclodir.
No campo, a interajuda entre
pioneiros foi louvável e
acolhedora. Se um pioneiro
estava mal, existiam dois para o
animar e ajudar.
Graças à nossa força de espírito
azul, foi erguida uma titânica
tenda, equiparável a uma tenda
de circo, que nos protege face
às irregularidades do tempo.
Amanhã um grande dia nos
espera, e até lá ainda ficaremos
mais unidos.

Uma designação
Um imaginário
Um desafio
Qualquer uma destas palavras
se poderia aplicar a este
acampamento. Desde este
primeiro dia que os
determinados pioneiros da
Colónia Zion estão a superar
adversidades, quer pela
necessidade de desbastar o
terreno e acomodá-lo,
prepará-lo e conseguir que ele
se torne habitável, até ao
facto de conseguirem resistir
ao mau tempo e prosseguirem
com as suas tarefas.
Tudo isto põe à prova as
nossas capacidades, e de uma
coisa temos a certeza: com
força de vontade, resistência e
espírito de camaradagem,
podemos superar até ao mais
alto obstáculo.
Por fim, uma simples e forte
declaração: que venha muito
mais, a colónia Zion aguenta!

Novo tipo de quebra-gelo para
os escuteiros: limpeza de
mato. Pode parecer estranho,
mas é eficaz.
Deixem-nos dar um exemplo
prático, da cortesia da Colónia
Elysium: Chega-se a campo,
verifica-se que o mesmo está
cheio de espinhos, pelo que é
necessário limpar. As equipas
organizam-se e começam a
limpar em prol do bem
comum, para conseguir um
campo limpo e organizado,
talvez o melhor da GO3.
Terminada a limpeza do
terreno é necessário que haja
ordem dentro de campo para
iniciar as construções.
Ao longo do dia cada um vai
conhecendo um bocadinho
melhor cada irmão pioneiro
para que haja bom ambiente
na Colónia.
No final todos os pioneiros se
sentem integrados.

Na sequência da peregrinação
realizada por todos os
pioneiros que se atreveram a
aceitar o desafio de participar
na go3, encontramo-nos no
tão esperado primeiro dia de
construção.
Após atravessarmos o pórtico
que nos levou de volta a 2016
iniciamos uma etapa sem
retorno. A partir desse
momento, a nossa missão de
prevenir a destruição do
planeta tornou-se evidente.
Os trabalhos em colónia foram
interrompidas por breves
momentos nos quais os
valentes aventureiros
saciaram a fome continuando
em seguida suas tarefas, com
força e empenho.
Assim se passou este primeiro
dia de reconhecimento, cheio
de alegrias e novas amizades,
inspirando todos os seus
participantes a continuar esta
viagem.

Quando acordamos de manhã
nada nos diria que coisas
especiais iriam acontecer. Ao
chegar ao check-in e ao
perceber que o nosso campo
era o mais afastado de tudo,
recarregamos energias para
nos prepararmos para o dia
que nos esperava. Começamos
por definir tarefas para que o
trabalho se desenvolvesse de
uma maneira mais harmoniosa
e simples. Fizemos grupos
dedicados à construção do
pórtico, limpeza do terreno,
montagem de tendas e à
construção das mesas e das
cozinhas. Durante o dia fomos
criando laços de amizade,
fomos cooperativos uns com
os outros ajudando-nos
sempre que possível para que
tudo estivesse pronto a tempo
e horas. O mais importante é
que nos divertimos e
contamos que continue assim.


