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“Ni Wakati”, “Ni Wakati”, “Ni Wakati” ecoou por

todo o Monte Ousadia.

“Ni Wakati”, está na hora Pioneiro/a e
Marinheiro/a.

 

Está na hora de conheceres mais do Monte Ousadia e de te preparares para o

nosso grande encontro na Aldeia de Ombú. 

O Monte Ousadia será a tua casa de 1 a 7 de Agosto e nele irás descobrir que o

Portal que o Vicente falava funciona mesmo. Com ele poderás viajar até à

América do Sul ou poderás encontrar-me à tua espera para te guiar na
campanha que te levará à descoberta de lugares fantásticos e de quem
verdadeiramente és. Tudo ficará registado no meu álbum de memórias - o
álbum de Kuntur.

Mas quem sou eu? Já deves estar a perguntar intrigado.  
 

Eu sou o Grande Cacique, o Senhor do Monte,  e sou o grande governante de um

povo pequeno oriundo da América do Sul - os Huarpes, fomos visitados pelo

Vicente já há muitos anos e foi o meu �lho Diego que lhe deu a conhecer o nosso

povo e o levou a enfrentar o nosso gigante – O Cume Aconcágua. 
 

Também tu serás desa�ado a todos os dias subir a montanha, tal como Vicente o

fez quando aqui esteve, em direção a um dos campos base que servem de apoio

aos alpinistas que o tentam escalar e em cada um desses campos enfrentar a

descoberta de novas aprendizagens, de desa�os antigos, de saberes ocultos no
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poder da magia e de símbolos ancestrais. 
 

Quando connosco estiveres iremos distribuir-te, e a todos os que responderem

ao nosso chamado, pelos Países que estão no sopé da nossa cordilheira Andina

onde o nosso gigante é o rei, o ponto mais alto, e em cada País teremos quatro

Cidades com os seus quatro Barrios – Norte/Sul/Este/Oeste. 
 

Juntamente com outros pioneiros das mais diversas proveniências irás formar o

teu Barrio e juntos viverão como uma verdadeira comunidade Huarpe

partilhando a vida no seu esplendor. Teremos 8 Países que se unirão para formar

uma grande mancha azul que decorará o nosso Monte Ousadia para todo o

sempre.

Será que estás preparado 
para saber verdadeiramente quem és?

Estás preparado para saber quem fará parte do teu Barrio?
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