
Em dia de cura com Deus, a
colónia Isis volta-se a destacar
pela garra e espírito de
equipa.
Após uma eucaristia tão
importante e grandiosa, todos
os elementos partiram para as
oficinas. Separadamente,
representaram bem a equipa,
o agrupamento, mas
particularmente a Colónia.
Uma tarde de aprendizagem
certamente. Mais prática ou
teórica, esta será importante
para cada um destes
pioneiros. Individualmente,
cada um desenvolveu-se como
um melhor escuteiro e uma
melhor pessoa.
Termina-se este dia de
trabalho com a vista no raid.
Toda a Isis termina o dia
descansada, para amanhã
enfrentar um longo e
motivador caminho.

Hoje dia 20 de Março, a
manhã da colónia Luna iniciou
logo com a ginástica matinal.
Apesar do sono, o desporto e
a animação venceram, e
proporcionaram a todos um
momento de convívio.
A seguir, tivemos como todas
as outras colonias a missa, que
foi bastante animada e a
cerimónia de abertura da go3.
A chegada ao campo,
começou com a queda da
beringela, que proporcionou a
todos um momento de risota.
Depois do almoço dirigimo-nos
todos para as oficinas.
Segundo a Rita, as oficinas
foram divertidas, dinâmicas e
acabaram por se tornar um
momento de aprendizagem.
Segundo a Catarina, as oficinas
foram fixes, aprendeu novas
coisas e teve oportunidade de
conhecer nocas pessoas.
Para o espirito da colónia Luna
hoje foi um dia em grande.

Depois de uma noite
turbulenta com muita
animação e muita chuva, hoje
é o segundo dia da nossa
missão.
A eucaristia contou com a
presença do bispo José de
Lisboa e com a participação de
um coro de escuteiros onde
celebrámos o domingo de
ramos. Em seguida realizou-se
a cerimónia de abertura oficial
da go3.
Depois de almoço foram
distribuídas as oficinas por
cada equipa e elementos da
mesma, formamos em colónia
e de seguida dirigimo-nos para
a arena principal onde nos
separamos e partimos para as
respetivas atividades.
No final das atividades
juntamo-nos em equipas onde
partilhamos os conhecimentos
adquiridos.

A alvorada foi às 07:00 horas.
Depois do pequeno almoço
dirigimo-nos todos para a
arena onde assistimos à
Eucaristia do domingo de
ramos, seguida da cerimónia
de abertura oficial de campo.
Às 12:00 foram realizadas as
compras para o almoço.
Seguido do almoço deu-se a
participação dos vários
elementos em diversas
oficinas, como por exemplo:
zumba, biodiversidade,
primeiros socorros... A
participação individual das
diversas atividades permitiu a
interação entre Colónias.
Cada elemento participou em
duas oficinas. Só encerraram
às 18:00, altura em que os
elementos se dirigiram para as
respetivas Colónias, com o
objetivo de preparar o jantar.

Já com as amizades feitas,
conversa em dia e uma noite
bastante agitada foi feita a
abertura de campo.
Com todo o tipo de ideias e
conhecimentos, “todas” as
colónias impressionaram não
só os chefes como os padres
com o melhor altar.
Depois do momento de
rejubilar e do almoço, as
equipas ansiavam as oficinas
de tudo e mais alguma coisa.
O mais impressionante foi a
quantidade de coisas que os
chefes nos conseguiram
ensinar: cuidados a ter na
internet, 3 simples perguntas
para conhecer uma pessoa,
como cuidar do nosso mundo
e a rejubilar.
Este segundo dia fascinou!
Apesar de não ter sido
possível ir a mais que duas
oficinas, amanhã haver muitas
mais coisas para aprender e
conhecer.


