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#start

Só os mais corajosos e bem prepa-
rados poderão atravessar o Portal 
para a fantástica viagem a 2016. Os 
Visionários estão à vossa espera, 
mas primeiro terão de descodifi-
car uma mensagem. Já conhecem 
o código?  

Laura, Constantino e Afonso têm in-
formações preciosas, sobre 2016, para 
uma preparação pormenorizada da 
fase da construção.
A intervenção terá de ser em 2016, 
quando muitos dos erros já foram co-
metidos, mas as suas consequências 
ainda podem ser reversíveis. Sendo a 
única alternativa, não pode, nem deve 
ser desperdiçada.
Terão que implementar as medidas 
necessárias para que possam salvar o 
planeta e torná-lo num lugar sustentá-
vel, recuperando a sua capacidade de 
acolher as inúmeras espécies que nele 
habitam. 
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Uma vida que qualquer ser humano, em 2050, desejava recuperar...
A Laura diz-te como vai ser a fase de Construção: 

Tema

Manhã

Tarde

Noite

Sábado
19 Março

Domingo
20 Março

Segunda
21 Março

Terça
22 Março

Quarta
23 Março

Cuida da 
casa comum

Checkpoint
Viagem a 2016
Instalação das 
Colónias

Instalação das 
Colónias

Boas-Vindas dos
Visionários

Dia da Cura com 
Deus

Eucaristia
Oficinas

Oficinas

Noite em Colónia
“Espiritualidade 
Ecológica”

Dia da Cura comigo 
mesmo

Raid / Cidade
Oficinas

Raid / Cidade

Raid / Cidade

Dia da Cura com os 
Outros

Raid / Cidade
Oficinas

Raid / Cidade

Festa Final

Dia da Cura com o 
mundo

Avaliações
Compromisso
Encerramento

Check-Out

#notebook
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#notebook

Na Colónia: 
O Afonso ao chegar a campo verificou que têm que ir bem preparados para poderem fazer as construções 
necessárias, que serão as seguintes:

O Portal: 
i) única porta de entrada na Colónia; 
ii) deverá constituir-se como o pri-

meiro elemento de segurança da 
Colónia; 

iii) terá que dispor de elementos 
decorativos que identifiquem a 
Colónia, como o código (nome) da 
sua peregrinação, as equipas que 
a constituem e a identificação do 
Conselho de Anciãos e dos seus 
membros (nome + contacto); 

iv) espaço destinado à publicação das 
decisões do Conselho de Anciãos.

Arena: 
i) espaço no interior da Colónia para 

comportar todos os seus membros, 
assim como os membros do Conse-
lho de Anciãos; 

ii) destinada às atividades de carácter 
social e de trabalho da Colónia; 

iii) deve espelhar a mística e as tradi-
ções da Colónia e ser representati-
va do seu orgulho.

Cozinha: 
deverá existir uma cozinha por equipa, 
local para lavagem da loiça e despensa. 

“a madeira é apenas de 

150 varas por Colónia de 

cumprimento standard  

2,4 mts.”
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#notebook

Na Colónia encontrarás as 
seguintes áreas: 
i) Área de dormir – géneros separa-

dos; 
ii) Área de cozinha – instalação de 

fogões a gás (bilhas com máximo 
3kg) , lavatórios, mesa e despensa; 

iii) Área de arrumos – arrumação de 
material coletivo e material de 
equipa/equipagem; 

Cada uma destas áreas será construí-
da/ montada por Equipa/ Equipagem. 

Espaço para Eucaristia:
Cada Colónia deverá apresentar uma 
proposta para construção dos seguin-
tes elementos: 
i) altar; 
ii) ambão; 
iii) cruz 
iv) cadeira. 
As propostas de cada Colónia deverão 
ser apresentadas até ao dia 12 de Mar-
ço de 2016 para o e-mail geral.go3@
escutismo.pt. A Colónia vencedora 
será anunciada na semana anterior ao 
acampamento. 

As oficinas: 
As oficinas a realizar durante a Cons-
trução estarão divididas em sete áreas 
temáticas: 

saúde (vermelho), 
cidadania (rosa velho), 
espiritualidade (amarelo), 
liderança (verde), 
vida em campo (roxo), 
projeto comunitário (laranja)
ambiente (verde claro).

Em quantas oficinas podes participar? 

Cada Pioneiro/Marinheiro terá de partici-
par em duas oficinas por dia (longa – 150 
a 180 minutos/ curta – 60 a 90 minutos). 
Como poderás escolher as oficinas em 
que vais participar? Cada Colónia terá 
senhas das diferentes áreas temáticas 
para entregar aos Guias. O teu Guia será 
assim o guardião da tua senha de acesso 
às oficinas e será responsável por distri-
buir as senhas pelos elementos da Equi-
pa/Equipagem, de acordo com a área 
de interesse pessoal de cada um. Cada 
elemento terá sempre duas senhas para 
duas oficinas (uma longa/outra curta). 
Atenção: existirão penalizações para 
quem não participar nas oficinas. 

“A Colónia deverá ser construída de acordo com critérios de simplicidade, eficiência, racionalidade e aproveita-mento futuro de materiais. Deverão recolher, separar e reutilizar dos lixos produzidos, entre outras que queiram explorar.”
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Para o Raid: 
No teu kit de orientação deverás ter o 
seguinte material: 
i) Porta-mapas de preferência imper-

meável que permita que os mapas 
não se danifiquem; 

ii) Bússola; 
iii) Escalímetro; 
iv) Transferidor; 
v) Compasso; 
vi) Régua; 
vii) Lápis.

Para o Raid terás ainda de levar: 
i) 2 Cabos de vassoura e quatro encai-

xes em que a medida será de 1,10 
metros entre os furos dos encaixes. 
(ver figura 1); 

ii) Os encaixes deverão ser em tubo 
polietileno. (ver figuras 2 e 3); 

iii) Os encaixes já deverão estar colo-
cados nas duas extremidades do 
cabo de vassoura. Ver (Figura. 1) 

#notebook

Lista de Material 
dos Primeiros Socorros:
Betadine (desinfectante); Compres-
sas; Luvas; Soro Fisiológico; Pensos 
vários tamanhos /pensos rápidos; 
Penso para cortes (sutura) – steris-
trip; Esponja hemostática (spongos-
tan); Gases gordas (gases parafina-
das); Gases gordas com betadine 
(INADINE); Saco frio descartável ins-
tantâneo; Saco quente descartável 
instantâneo; Adesivo normal /anti-
alérgico; Ligaduras normais; Liga-
duras elásticas; Agulha esterilizada; 
Tesoura; Pinça; Termómetro; Lanter-
na de diagnóstico; Manta térmica, 
Repelente para insectos - deverá ser 
individual, Protector solar - deverá 

ser individual. Caixa com Pomadas: 
Pomada para queimaduras – ex. Bia-
fine; Pomada para dores musculares 
– ex. Niflurin, Relmus Gel; Pomada 
para equimoses “nódoas negras”- ex. 
Trombocid; Pomada para comichões 
(prurido) e alergias – ex. Fenestil ou 
Fenergan; Pomada hidratante. Caixa 
com Comprimidos: analgésicos (para 
dores gerais), antipiréticos (para fe-
bre), antiácidos (para a azia ou má 
digestão), pastilhas para dores de 
garganta, anti-alérgicos (reacção 
alérgica a picada de insectos), anti-
diarreicos (para parar diarreia), laxan-
tes (para evacuar/evita obstipação).

(Figura. 1)

(Figura. 2)
(Figura. 3)
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#notebook

Lista de Material por 
Equipa/Equipagem: 
i) enxada, 
ii) detergente biodegradável, 
iii) sisal, 
iv) dois sacos de compra tipo “pingo 

doce”, 
v) recipientes para o lixo reutilizáveis 

para separação de lixo, 
vi) duas tendas por Equipa/Equi-

pagem (com tamanho máximo – 
3m/3m – atenção que o espaço é 
limitado), vii) material de cozinha 
– incluindo fogão.

Também na fase da Construção 
terás um sistema de pontuação:  
• Serão pontuados os seguintes itens: 

construções, sustentabilidade am-
biental (gestão de resíduos, utiliza-
ção da água, divisão do lixo), parti-
cipação nas oficinas, raid e jogo de 
cidade.

• As construções e sustentabilidade 
ambiental serão pontuadas em Equi-
pa e em Colónia.

• Senha de entrada em campo “em 
código”.

A Memorizar:

• O Pré Check-in já está a decorrer e será até ao dia 5 de 
Março, será enviado um e-mail ao teu chefe de unidade 
com os dados para realizar o pré Check-in.  

• Check-in – 19 de Março das 8h00/11h00. 

• Check-out – 23 de Março das 14h00/16h00.

• Caso venhas da margem norte do rio tejo, poderás apa-
nhar o barco no Terreiro do Paço (Lisboa) para a Base do 
Alfeite, bem como regressar a Lisboa no dia 23. O horário 
de saída do barco no dia 19 de Março é às 10h00 e o ho-
rário de saída do barco no dia 23 é às 15h00. Este barco 
da marinha, exclusivamente disponibilizado para a Go3, 
terá o custo de dois euros, ida e volta, por cada elemen-
to. Caso queiras apanhar este barco não te esqueças de 
informar no pré check-in. 
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#change

Para pensar...
“Não somos Deus. A Terra existe antes de nós e foi-nos dada.”, diz o 
Papa no n.º 67. 

“(…) os jovens têm uma sensibilidade ecológica e um espírito genero-
so, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambien-
te, mas cresceram num contexto altíssimo consumo e bem-estar que 
torna difícil a maturação de outros hábitos. Por isso, estamos perante 
um desafio educativo”, diz o Papa no n.º 29.

“O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fun-
damental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas 
e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos.”, 
diz o Papa no n.º 30. 

“(…) deixar emergir, nas relações com o mundo que nos rodeia, todas 
as consequências do encontro com Jesus. Viver a  
vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um 
aspeto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma 
existência virtuosa”, diz o Papa no n.º 17. 



8

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


