
 

 

“Constrói e torna-te parte” 
 
Imaginário 
A Árvore da Vida é o local mais sagrado de todos os avatares. Ela representará a 
nossa ligação com a natureza, com os animais e os com os nossos antepassados. 
Também ela é figura da nossa pertença ao clã e a todo campo da III secção.  
Cada clã tem as suas especificidades, que ajudaram à vivência. 
 
Clã Olangi 
Habitat: Planícies 
Especialidade: Afinidade de diretores  
Análise: As vastas planícies cobrem grande parte da massa de terra de Pandora, e 
é aqui que encontrarás clãs de cavalos terrestres como os Olangi. O clã é nômada, 
seguindo o jogo em padrões migratórios sazonais através das planícies e muitas 
vezes dormindo sob as estrelas. Eles reivindicam essa liberdade de movimento como 
um direito de nascimento e um privilégio, proporcionando-lhes a hipótese de “ver” 
tanto de seu mundo (no sentido relacionado a Eywa [lado espiritual]). Eles 
dependem do caminho para a caça, o transporte e a autodefesa, e assim surgiram 
como os principais cavaleiros da lua. 
 
Clã Tawkami 
Habitat: Selva  
Especialidade: Alquimia botânica  
Análise: Os Tawkami são os botânicos de campo dos Na'vi. Eles têm um desejo 
profundo de conhecer o mundo natural (como é a manifestação de Eywa), e um 
conhecimento correspondentemente profundo de seu habitat na selva - 
especialmente a vida vegetal. Usando todas as partes da planta, da flor à raiz até 
os óleos essenciais, eles podem fazer poções para curar feridas, curar doenças, 
direcionar o comportamento dos animais e facilitar a orientação espiritual. 
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Clã Kekunan 
Habitat: Montanhoso / Selva 
Especialidade: Cavaleiro Banshee (predadores aéreos de Pandora) 
Análise: Os Kekunan são os mais habilidosos cavaleiros banshee em Pandora. De 
acordo com a lenda Na'vi, foi um Kekunan que se tornou o primeiro cavaleiro 
banshee. Naturalmente, isso faz deles um clã que valoriza a bravura acima de 
outros traços, já que eles têm no centro de suas vidas uma escalada traiçoeira para 
domar um predador e uma vida de caça a centenas de metros do chão. As crianças 
Kekunan têm um treino de combate logo na infância começando a preparar-se para 
a banshee. A nível de vestuário os Kekunan vestem-se em cores brilhantes e festivas 
para combinar com os padrões vibrantes de suas caçadas. 
 
Clã Tayrangi 
Habitat: Litoral  
Especialidade: Pesca Banshee  
Análise: Como o Kekunan, os Tayrangi são especialistas em banshee. O que os 
distingue, no entanto, é como o clã adaptou essa relação a seus arredores 
costeiros. Em vez de caçar no ar, no estilo Kekunan, os Tayrangi montam seus 
banshees sobre as águas do mar da Páscoa para capturar animais aquáticos. Isso 
significa que eles têm um conhecimento profundo do ar e do mar, incluindo os 
padrões de migração e alimentação submarina. Como mestres do seu território 
costeiro, eles também são alguns dos mais fortes nadadores em Pandora, e 
reverenciam muitos dos grandes predadores aquáticos no meio deles. 
 
Clã Anurai 
Habitat: Selva 
Especialidade: Artesanato 
Os Na'vi deste antigo clã são os artistas de Pandora. Sua habilidade musical é 
lendária, e seu artesanato inigualável - instrumentos, artes visuais e joias - sobrevive 
em Pandora e até mesmo nos mercados negros da Terra. A mercantilização deste 
trabalho é lamentável, pois os Anurai consideram o ato artístico pesado com o 
simbolismo espiritual. Os ossos saqueados de animais mortos são suas principais 
matérias-primas, e eles acreditam que o espírito de cada animal "fala" através do 
trabalho do artista, até os golpes individuais do cinzel de um artista. Mesmo o 
simples ato de redirecionar um objeto de morte, e fazê-lo cantar, simboliza o 
princípio Na'vi de que todos os estados estão harmonizados. 
 
 
 



 

 

Organização por subcampo 
Cada subcampo tem uma cor associada. 
 

Subcampo Chefe de 
subcampo 

Comunidades/Frota dos 
Agrupamentos 

 

Anurai Marcelo (522) 

Lourinhã 
Peniche 
Silveira 

Atouguia 
Encarnação  

Kekunan Carlos Ribeiro (1277) 

Alcobaça 
Torres Vedras 

Caldas da Rainha 
Freiria 

Bombarral 
Coz  

Olangi Sara Gaudêncio (516) 

A-dos-cunhados 
S.M. Ventosa 

Campelos 
S. Martinho do Porto 
S. Pedro da Cadeira 

Ribamar 

Tawkami João Neto (869) 

Ericeira 
Benedita 

Óbidos/Valado 
Milharado 

Ponte do Rol 
Alguber  

Tayrangi Henrique (489) 

Vilar 
Famalicão 
Azueira 
Vimeiro 
Maiorga 

Santo Isidoro  
 
Caracterização 
Devem fazer a vossa caracterização, inspirados no subcampo e contemplando o 
tronco e a cabeça. 
Devem fazer uma trança de 50 cm com a cor azul e a cor do subcampo, conforme 
virão na atividade de preparação. 



 

 

 
Ementa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Podem existir alterações  
 
 
Concurso culinária 
• Será realizado por Comunidade/Frota na quarta-feira dia 30 de julho, ao almoço. 
Serão pontuados em relação à entrada, ao prato principal e à sobremesa.  
• Os ingredientes fornecidos serão os da ementa geral de campo e iogurte natural.  
• Como os ingredientes são os mesmos para todas as Comunidades/Frotas, poderão 
acrescentar ingredientes/temperos extra, de forma a se distinguirem. Atenção que 
têm de ser ingredientes que não se estraguem, pois estaremos em campo (não podem 
levar ovos, nem natas, por exemplo).  
• O prato / apresentação deverá ser relacionado com o imaginário da III secção, 
indo de encontro à especificidade do subcampo. 
• A avaliação deste concurso vai ter em conta a originalidade, o sabor, a 
apresentação e o enquadramento na temática.  
 
 
 



 

 

Raid 
- Devem levar bússola, escalímetro, régua e compasso. 
- É necessário que cada Equipa/Equipagem leve uma almofada de carimbo. 
- Devem consultar o Manual de Orientação específico para a III (que tem a 
informação mais essencial, embora possam também consultar o Manual de 
Orientação Completo, utilizado também no EGO. Estes Manuais são enviados 
juntamente com este documento. 
 
 Telemóveis 
O uso do telemóvel apenas é permitido das 19h às 20h. É neste horário que devem 
fazer os contactos com as famílias. As famílias também só devem contactar os 
pioneiros/marinheiros neste horário. Informamos que não existirá forma de os 
pioneiros/marinheiros carregarem os telemóveis, pelo que devem poupar a bateria, 
ligando o telemóvel apenas nos referidos momentos.  
 
Informação geral 
Consulta o documento de informação geral, de forma a ver o material que tens 
de levar e outras indicações comuns às várias secções. 
 

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


