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(english version below)  
 
 

 
 
 
 
Amada Família! 
 
É com muita alegria que se lança o convite para o nosso próximo Encontro Arco-Íris em 
Terras Lusas. Este chamado vem desde o último Conselho de Visão da Tribo Luzitana, 
no Encontro de Primavera de 2017.  
 
“Seja o nosso próximo encontro uma celebração dedicada às crianças, o nosso futuro, e 
aos seus pais, honrando os laços de família que nos unem e cuidam. Estar presente com 
os miúdos, integrá-los nas actividades, apoiar os pais, fazer jogos com todos!   
Recordar que somos todos irmãos e irmãs, tios e tias... 😉“ 
 
 
A missão de Scouting começou em finais de Dezembro e finalmente encontrou e 
consensoou um lugar muito especial às margens do Rio Sever no Concelho de Marvão.   
É um ecossistema muito delicado! Um lugar muito querido pelos habitantes locais, que 
nos levaram lá com todo o carinho.  
 
 
Lê este convite que foi feito para nós com muito carinho! 
 
Se vens pela primeira vez, há aqui dicas muito importantes para ti!  
Se já vens há muito tempo, relembra-te dos acordos simples da nossa vida comunitária. 
 
O Acampamento Semente começa a 10 de Março! 
 
Família, somos Um!  
Vêmo-nos em Casa!!!... 
Muita bênçãos no caminho!! 
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~;~ POR TODAS AS NOSSAS RELAÇÕES ~;~  
 
 

 
 
::: como nos reunimos? 
 
Pelo respeito e consciência entre todos, reunimo-nos em harmonia com o modo de 
vida das tribos que ainda vivem em comunhão com a natureza. Somos guiados pelo 
senso comum e pelos acordos que fazem dos Encontros Arco-Íris uma verdadeira 
Escola da Mãe Terra.  

Se não estiveres familiarizado com a forma tribal de viver na natureza, não te acanhes 
e chega-te aos teus irmãos e irmãs para ires sabendo um pouco mais.. 

Lê os livrinhos de consulta que temos no Centro de Boas Vindas e toma o teu tempo 
para te integrares.  

 

::: o que deixar paras trás?  

 

O Rainbow é por natureza um espaço de cura, de conexão com a Terra, de encontro 
contigo mesmo e com os outros. Comprometemo-nos nestes encontros, a prescindir 
do álcool e das drogas e a moderar o consumo de aditivos (tabaco, açúcar, café, 
estimulantes, etc). Nada é proibido, apenas respeitamos este antigo acordo que nos 
convida a transcender os hábitos rotineiros da "Babilónia". 

Por questões práticas e espirituais a nossa alimentação é vegana. Não tragas produtos 
animais, nem químicos, tipo cremes, sabonetes e detergentes.. também dispensamos 
os aparelhos elétricos, como amplificadores, telemóveis e, até mesmo, máquinas 
fotográficas.. o coração regista os melhores momentos!  

Deixa também alimentos enlatados e processados, assim como coisas que façam lixo e 
resíduos plásticos. ...e lembremo-nos, talvez acima de tudo, de sermos livres de 
"emoções tóxicas" de julgamentos e preconceitos!! ... 

...ah!, quando deixarmos o lugar, deixamos o mínimo rasto nosso!.. 

 

"deixamos os lugares melhor do que os encontrámos." 
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::: o que trazer? 

 

Prato/tìgel, caneca, talher e navalha; roupas quentes e tenda ou tipi para as noites 
frias, capa impermeável para a chuva.. 

Não deixes em casa os teus instrumentos musicais nem os malabares!  
Traz panos coloridos e pinturas!.. 

... traz também o teu donativo para a compra de alimentos e materiais, 

... e todos os utensílios e ferramentas que possam ser úteis à Família: lonas para a 
chuva, tintas, panelas, pás, serras, machados, enxadas, martelos, corda, etc .. ufa... 

 

 

 

...trás comidinha orgânica! 
 

Frutas, verduras e legumes da tua horta ou de culturas o mais sustentáveis possível. 

Bons grãos e farinhas, conservas feitas por ti, nozes e frutas secas, bebidas de cereais .. 
plantas medicinais, óleos essenciais .. 

Especiarias para cozinhar e para o Chay (canela, gengibre, cardamomo, cravinho, anis 
estrelado, pimenta preta e noz-moscada)  

... e acima de tudo, a tua boa vontade, a tua alegria, a tua criação, o teu amor ... 
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****** CUIDA, PARTILHA E CELEBRA ****** 
 

 

~~~~~~~ 
A nossa liberdade dança alegremente com a liberdade dos outros! 

Conhece-te a ti mesmo e abre-te a uma das experiências mais belas da tua vida! 
~~~~~~~ 

 

::: o Rainbow é criado por todos!! 

Apanhar lenha do bosque e trazer água das fontes para os acampamentos comuns, 
cozinhar, ir às compras, cavar latrinas (shit pits) e cuidar de compostos, brincar com as 
crianças, propor workshops, cantar, dançar, respirar, meditar ... 

 

"quando vires uma tarefa, ela é tua!" 

RECORDA QUEM ÉS 

::: como chegar a casa? 

Põe-te a caminho de Marvão. Lá perto, segue para Santo António das Areias e, desde 
aí, para Beirã. À entrada da aldeia, logo que vejas a placa a dizer Beirã, corta na 
primeira à direita ...a partir daí segue os sinais!!...  

 

Bem Vindo a Casa!! 
SOMOS UM 
em Gratidão e Amor 
A Tribo LUZitana do Arco-Íris 
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************** alguns dos nossos acordos *************** 

 

::: O Círculo... é o coração do encontro. É onde nos reunimos duas vezes por dia para comer, 
para anunciarmos actividades, workshops e informações de interesse comum. 

::: A Cozinha... todos ajudamos na cozinha lavando e cortando verduras, cuidando dos fogos, 
trazendo água e lenha seca, mantendo-a limpa e arrumada. Mantém as mãos bem limpas! 

::: Comida... A comida é distribuída igualmente por todos durante os círculos! Quando temos 
muita fome nos entretantos, vemos se sobrou alguma coisa ou encontramos sempre algo nos 
acampamentos comuns e na Tenda do Chay! Crianças com os pais, irmãs grávidas, mães 
amamentando ou criando, e terapeutas preparando dietas especiais, têm livre acesso à 
comida comum. 

::: O Chapéu Mágico... circula em cada Círculo de Comida para que possamos contribuir com 
o nosso donativo. 

::: Shit Pits (latrinas)... oferecemos a nossa caca de volta à terra! ..depois cobrimos com  
cinzas e ervas secas. Cavamos mais latrinas quando estão cheias! Como as moscas transmitem 
doenças, mantemos as cacas bem cobertas, mesmo as que encontramos nos caminhos, sejam 
de crianças, cães, incontinentes, tuas ou não! 

::: Fogo... usamos apenas os fogos comuns, não fazemos fogos privados! Queimamos nada 
mais a não ser lenha, pois usamos as cinzas para higiene e fins terapêuticos. Não cortamos 
madeira viva e somos cuidadosos em ver se os troncos têm bichinhos. Dentro do círculo de 
pedras que abraça o Fogo Sagrado (Fogo Central) gostamos de estar descalços. É uma tradição 
que guardamos desde sempre. 

::: Água... bebemos muuuuuuita!.. e cuidamos as fontes e os rios para que se mantenham 
puros. Quando necessitamos de lavar com sabão, usamos baldes e lavamos roupa ou 
duchamo-nos longe dos rios e fontes. Mantemos os lavadouros comuns para a louça sempre 
limpos e com a água renovada.  

::: Higiene... por ti mesmo e pela Família, cuida da tua higiene... e dos lugares onde 
convivemos! Lavamos as mãos com água e vinagre ou cinzas, principalmente quando vamos 
ajudar na cozinha! 
 
::: Cães ... os cães são parte da nossa vida, no entanto, tentamos não trazê-los para os 
encontros. Quase todos temos um cão... imagina! Há muitos animais selvagens e rebanhos nos 
lugares remotos onde montamos o acampamento. Se realmente tens que trazer o teu amigo 
de quatro patas, tem especial atenção nos espaços comuns.   

************************************************ 
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Luzitan Rainbow Gathering 

Beirã, Portugal  
Spring 2018 

March 17th to April 16th 

 

Beloved Family! 

It is with great joy that we share the invitation to our next Gathering in Portuguese 
Lands. This call comes from the last Vision Council of the Luzitan Tribe at Spring 2017. 

 

"May our next Gathering be a celebration dedicated to children, our future, and their 
parents, honoring the family togetherness that cares for us. Be present with kids, 
integrate them into activities, support parents, play games with everyone! 

Remember that we are all brothers and sisters, uncles and aunts ... 😉 " 

 

The Scouting mission began at the end of December and finally found a very special 
place on the banks of the Sever River that passes by Beirã, close to Marvão. 

It's a very delicate ecosystem! A place very dear to the locals, who took us there with 
all their affection. 
 
Read this invitation that was made for us with a lot of love!  
 
If you come for the first time, there are good tips for you! If you are a veteran coming 
for ages, this invitation might refresh some simple agreements of our community life. 

Seed Camp starts at March 10th! 
Family, we are One!! 
See us at Home !!! ... 
Lots of blessings on our way!! 
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FOR ALL OUR RELATIONS 

 

::: how do we come along in harmony? 

To care for the basic respect and hygiene of all the camp, we are in harmony with the 
way of life of the tribes that still live in deep connection with the nature, guiding 
ourselves by common sense agreements that make Rainbow Gatherings a real School 
of Mother Earth. 

If you are still not flowing with the natural ways of tribal living, don't feel shy and get 
inspired by your brothers and sisters. 

Ask whatever you feel and you'll learn a little bit more!... 

Read the booklets that we have at the Welcome Center and take your time to step in 
to the flow and then letting it go :) 

  

::: Let behind...  

The Rainbow is naturally a place of healing and connection with the Earth, with 
yourself and with others. 

We choose to be in a Rainbow Gathering without alcohol or drugs and we moderate 
the additives (tobacco, sugar, coffee, stimulants, etc.). Nothing is forbidden, we only 
care for the vision that invites us to go beyond "Babylon" and reconnect with the 
natural ways. 

For practical and spiritual reasons our food is vegetarian and, in the common spaces, 
strictly vegan. 

So we don't bring animal products or chemicals, soap and detergents. We also don't 
use electric devices, such as speakers, mobile phones and even cameras. Our hearts 
will register the best moments! 

We also leave behind canned and processed foods, as well things that make trash and 
plastic waste... and may we remember, above all, to be free from "toxic emotions", 
judgments and prejudices !! ... 

... ah !, when we leave the place, we leave the slightest trace of ourselves! .. 

 
"We leave places better then we found them" 
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::: Bring...  

your cup, plate, spoon and knife! Warm clothes, tipis or rainproof shelter and jacket... 

Don't leave your musical instrument at home! Bring colors and paints as well! 

...bring your donation for the Magic Hat to provide good food... and all those materials 
for communal use, like tarps for the rain, tools, pots, food and water containers.. 

Bring what you can of ecological food! 

Fresh fruits, vegies and grains from your garden, or from the most sustainable 
productions, as possible. 

Good cereals, flours, dry fruits and nuts... medical plants, essential oils... 

Spices for the Kitchen and for the Chay (cinnamon, ginger, cardamom, clove, star anise, 
black pepper and nut moskat) 

...and most of all your good will, your joy, your creation, your Love... 

 

 

******* CARE, SHARE AND CELEBRATE!... ******* 

 

~~~~~~~ 

Our freedom dances with the freedom of our brothers and sisters! 

Know yourself and connect with the nature... 

Rainbow Gatherings are one of the most beautiful and healing experiences,  
cocreated by all in Love and Freedom. 

~~~~~~~ 
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::: The Rainbow Gatherings is a cocreation!!  

 

Collect wood in the woods and water from the springs and bring them to communal 
spaces, cook, clean, dig pits, create compost systems and gray water filters, play with 
kids, propose and attend to workshops, dance, sing, breathe, meditate...  

"When you see a job, it's yours!" 

 

REMEMBER WHO YOU ARE 

::: location 

Get on your way to Marvão. Nearby, go to Santo António das Areias and from there to Beirã. 
At the entrance of the village, as soon as you see the sign to say Beirã, cut in the first on the 
right ... from there follow the signs !! ... 

Welcome Home!!! 
 

 

  

WE ARE ONE 

in Gratitude and Love  

The LUZitanian Rainbow Tribe 
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*************** some of our agreements ***************** 

::: The Circle ... it’s the Heart of the Gathering. It’s where we gather twice a day to eat, to 
share and celebrate. And to announce activities, workshops and information of common 
interest. 

::: The Kitchen ... we all help in the kitchen by washing and chopping vegetables, taking care 
of fires, bringing water, keeping space clean and tidy ... 

::: Food ... The food is evenly distributed for everyone during the circles! When we are very 
hungry, we always find something in the camps and at the Chay Tent! Children with parents, 
pregnant sisters, breastfeeding mothers, and therapists preparing special diets have free 
access to common food. 

::: The Magic Hat ... circulates at the end of each Food Circle so that we can contribute with 
our donation. 

::: Fire ... we use common fires, we do not make private fires! We burn nothing but wood 
because we use the ashes for hygiene and therapeutic purposes. We do not cut live wood and 
we are careful if there are bugs. Within the circle of stones that embrace the Sacred Fire (Main 
Fire) we like to be barefoot. It is a gesture we keep since always. 

::: Water ... we drink a lot! We take care of springs and keep them clean. The rivers are clean 
!! When we really need to wash with soap, we use buckets and wash clothes or ourselves, 
away from river beds and springs. We keep the common dishwashers always clean and with 
fresh water. 

::: Shit Pits (Latrines) ... offer your poo to the earth! ..we then cover it with ashes and dried 
herbs. We dig more shit pits when they are full! Since flies transmit diseases, we bury the 
poos, even those found on the way, even if they are from children, or from dogs, from 
incontinent ones.. who ever! 

::: Hygiene ... for yourself and the Family, take care of your hygiene... and of the camps you 
live! We wash our hands with water, vinegar or ashes...  

::: Dogs ... on Rainbow Gatherings we care not to bring them. Almost everyone have a dog... 
imagine! So if you really have to bring your four-legged friend, care when bringing him/her to 
commun spaces for the so many reasons.. 

***************************************** 


