Já vamos no 4º dia da
colónia Nimbus, já estamos
bastante cansados mas
orgulhosos do esforço que
por sinal tem valido bem a
pena.
Hoje o dia foi dedicado a
jogo de cidade da parte da
manhã e oficinas da parte
da tarde.
Em relação ao jogo de
cidade, a colónia Nimbus
acha que o percurso foi
demasiado grande para tão
pouco tempo.
Por outro lado a colónia
Nimbus adorou as oficinas,
em especial a visita interior
pelo navio e a visita ao
submarino.

O dia de hoje, para a nossa
colónia, começou às 5h
uma vez que tínhamos raid.
Fomos todos ter ao local do
check-in e saímos de
camioneta para a Serra da
Arrábida.
Quando lá chegamos cada
guia tinha um percurso
diferente para a sua equipa
e então foram fazer o
check-in do raid.
Durante o raid eramos
guiados por fitas laranjas.
No final regressámos de
autocarro a campo.
Hoje é o quinto dia da nossa
missão, o dia em que a
colónia realizou a atividade
de raide. A alvorada deu-se
pelas quatro horas da
manhã, mais tarde saímos
de campo e chegámos à
Serra da Arrábida onde cada
equipa seguiu o seu trilho.
A atividade correu de boa
forma e foi bastante
produtivo, cada posto tinha
uma dificuldade e foi
positivo sendo que havia o
cruzamento e diálogo entre
equipas.
Depois de um longo dia de
trabalho e muito cansaço,
voltámos para campo para
nos prepararmos para a
festa final e para um longo
dia de desmontagem de
campo.

Ainda as corujas piavam,
quando os pioneiros da
colónia
Chronos
se
preparavam para sair para
raide.
Assim, passaram pelo “pórtico
dos visionários” e dirigiram-se
para os respetivos autocarros
que os levaram para o local da
partida.
Apos 45 min de viagem, na
qual alguns aproveitaram para
por o sono em dia, e outros
reviam os seus conhecimentos
sobre
orientação,
nomeadamente coordenadas
UTM.
Durante o raide, as equipas
fizeram vários jogos com vista
a desenvolver as áreas
espiritual, física e ambiental.
Deste modo, todas as equipas
viveram um excelente dia ao
ar livre, reforçando a amizade,
cooperação e espírito de
equipa, aprofundando os seus
conhecimentos de orientação.

Hoje, terça-feira, por volta
das 4h15, começou o dia da
colónia Lore com uma
reunião de guias.
Mais tarde dirigimo-nos para
a Arena onde partimos para
raide.
O goraid teve inicio por volta
das 7h30, em equipas
separadas. Em conversa com
as equipas da Lore, podemos
observar que teve altos e
baixos, as subidas eram por
vezes difíceis mas com
esforço alcançaram o seu
objetivo que era conseguir
acabar.
Quando
as
equipas
regressaram
a
campo,
tiveram de repor os toldos
da colónia que tinham saído
com o vento. Apos o
incidente reparado, jantaram
e terminaram o dia na festa
de encerramento.

