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#start

A Go3 despertou em ti a vontade de 
proteger o mundo da espécie huma-
na? Estiveste presente na Peregrina-
ção e queres dar o próximo passo na 
Construção e em direção à Esperança? 

Durante este caminho serás acompa-
nhado por três pessoas que já fizeram 
diferente e que te podem ajudar a fa-
zeres diferente também. Três visioná-
rios…a Laura, o Constantino e o Afon-
so.  Vais ficar a conhecê-los aqui!

Certamente sabes que farás parte de 
uma Colónia durante a fase de Cons-
trução da Go3, conhece-a aqui! Até já!

AfonsoConstantino Laura
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#notebook

Há uns meses e integrados na 1ª 
expedição, três voluntários corajosos 
escolhidos pelas suas capacidades 
de análise, de sonho e de ação 
atravessaram o Portal do tempo.
Foram eles Laura, uma cientista que 
tem dedicado a sua vida a encontrar 
formas de recuperar o planeta;
Constantino, um intelectual dedicado 
a grandes causas humanitárias, que 
tem procurado redefinir os princípios 
orientadores das sociedades e os 
valores necessários a uma mudança 
individual e coletiva; 
Afonso, um pioneiro que tem 
procurado implementar no terreno 
modos de vida mais sustentáveis, de 
respeito pela natureza e pelas espécies 
que dela fazem parte. 

Laura, Constantino e Afonso 
atravessaram o portal e conseguiram 
enviar um relatório de volta a 2050, 
relatando as dificuldades que estavam 
a sentir em 2016: a desflorestação 
era intensa e difícil de travar, porque 
alimentava indústrias muito lucrativas, 
que estavam pouco sensibilizadas 
para a necessidade de inverter a 
escalada de destruição da Terra. 
Os mares e oceanos já estavam 
bastante poluídos, e muitas espécies,  

E se tivesses  oportunidade 

voltar ao passado? 
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2050

Aumento de 112% 
na produção de 
roupa tecnológica 
afecta drastica-
mente mercado 
do vestuário

OMS alerta para 
surgimento de 
nova doença. 

Investigadores 
consideram ser a 

maior doença 
 depois da SIDA

Divulgado novo  
horário para acesso a  

balneários de  
desinfestação  
comunitária.

Avaria de  
automóvel-patrulha 
deixa de garantir 
segurança na zona 
A476

A produção de 
grãos de café foi 

dada como extinta

Cientistas confirmam 
q protetor solar  50+ 
deixou de ser eficaz 
na proteção da pele 
contra queimaduras 
solares

A Cimeira do Clima 
decretou o a  

Extinção do Outono 
e Primavera

terrestres e aquáticas, já estavam em 
risco de extinção. Nunca a temperatura 
estivera tão alta e o degelo estava em 
marcha. A poluição em certas zonas 
urbanas já tornava o ar irrespirável 
e causava inúmeras doenças. Os 
principais líderes mundiais reuniam-se 
em cimeiras internacionais e esta-
beleciam protocolos, mas cujas 
medidas eram manifestamente 
insuficientes, para além de que a 
maioria delas nunca chegava a ser 
cumprida. 

Tal como os Visionários, também 
vocês já demonstraram qualidades 
excecionais que os qualificam para 
esta segunda expedição ao passado, 
pois só os mais motivados, dedicados 
e determinados poderão fazer a 
diferença e salvar o planeta.
Os Visionários estarão à vossa espera 
quando passaram o Portal do Tempo.
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#notebook

Colónias
Sozinhos podemos marcar a diferença, 
mas juntos podemos construir a 
mudança… É este o lema que servirá 
de base ao sistema de organização 
da fase da construção: as colónias. 
As Equipas/Equipagens selecionadas, 
organizadas em 20 colónias, cada uma 
albergando 10 Equipas/Equipagens, 
que deverão ser autónomas quanto 
à administração destas, orientando-
-se pelos valores da democracia. As 
colónias deverão agir com base em 
critérios de simplicidade, eficiência, 
racionalidade e aproveitamento futuro 
dos materiais, controlando, assim, o 
impacto ambiental das suas ações.

Link para as colónias no website:

http://go3.escutismo.pt/colonias
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#change

Ainda tens tempo para evitar desculpas. 
As próximas gerações podem sofrer 
um pouco menos se pensares, agora 
mesmo, nelas.

youtu.be/eRLJscAlk1M
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www.go3.escutismo.pt

www.facebook.com/cnego3

instagram.com/escutismo/

geral.go3@escutismo.pt

Fala connosco!

Calendário
2.ª Fase (Construção)

 19 a 23 de março de 2016 – realização do acampa-

mento na Região de Setúbal

 

3.ª Fase (Esperança)

24 de março até 30 de setembro de 2016 – realização 

do projeto comunitário da Equipa ou Equipagem na 

comunidade local, avaliação e celebração da partici-

pação na Go3

Acampamento

Projeto

 Comunitário

Próxima Goforward dia 15 de Fevereiro


