
Entre céu azul escuro, onde o manto de estrelas espelha a magia do universo, existe um papa-
gaio-nave rasgando o espaço como se de um cometa se tratasse. Desperta o meu olhar, faz-me lem-
brar um mensageiro astral que transporta todos os meus sonhos, cada vez mais além. Espero que 
volte à terra, que não se perca no seu caminho. Este papagaio é mágico, faz os Homens se encontrar-
em, até transforma adultos em crianças, e lembra as crianças que possuem o mundo nas suas mãos. 
Se um só papagaio nos consegue fazer chegar à lua, qual a grandiosidade de um céu recheado de 
papagaios-nave?

A viagem está prestes a começar, grandes voos te esperam! Existe uma lua que aguarda a vida, vais 
pela terra? 
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Check-in e Abertura 
No sábado, o Mercado Internacional terá início pelas 9h no Estádio Municipal de 
Leiria, sendo que os participantes deverão efectuar o check-in entre as 8h e às 8:45h, 
devidamente uniformizados.

Transportes
Participantes que se desloquem de veículos próprios deverão estacioná-los no 
Parque de estacionamento junto ao Estádio.
Participantes que se desloquem no dia da atividade utilizando transportes públicos 
devem dirigir-se ao local de check-in.



Dormida e Alimentação
Garantimos a todos os participantes o jantar de sábado, o pequeno almoço e o 
almoço de domingo.  Deves levar a tua marmita. Caso  tenhas alguma restrição 
alimentar deverás entrar em contacto com a organização através do e-mail: 
mercadointernacional@escutismo.pt. Relembramos ainda que caso queiras 
pernoitar de sexta (25 outubro) para sábado (26 de outubro), em regime de 
acantonamento, no Estádio de Leiria, deves enviar-nos um email para 
mercadointernacional@escutismo.pt, a demonstrar a tua intenção e com a 
indicação de hora de chegada. 

Conselhos e Lembretes 
Aconselhamos a todos os participantes a trazerem consigo uma mochila pequena 
para almoço, lanche, água e impermeável. Atendendo à imprevisibilidade meteor-
ológica, aconselhamos vivamente que venham prevenidos para condições de chuva 
e frio, tendo um impermeável e um agasalho quente. 
Relembramos ainda que cada participante deverá trazer um acessório espacial para 
a festa internacional e um objeto alusivo a uma viagem marcante ou uma viagem de 
sonho.
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O Mercado
Nesta edição do Mercado Internacional poderás viver a área internacional em diver-
sas dimensões: teremos uma feira de Atividades Escutistas Internacionais, 
planeadas e vividas por agrupamentos ou grupos como o teu de e Oportunidades 
Escutistas Internacionais teremos connosco grupos não escuteiros que dinamizam 
atividades relacionadas com temáticas e tradições de outros povos para partilharem 
connosco oportunidades e a sua forma de viver; terás, ainda, a oportunidade de 
descobrir mais e mais oportunidades que a Internacional tem para te oferecer.



Para o esclarecimento de qualquer dúvida deverás entrar em contacto com a 
organização através do e-mail: mercadointernacional@escutismo.pt 

Como escolher o que queres viver? 
- A inscrição nos Workshops para Lobitos e Exploradores é obrigatória e será 
realizada, em Leiria, no local e momento do check-in; 
 - A inscrição dos Bandos e Patrulhas é feita em conjunto, pelo que devem 
inscrever-se apenas nos Workshops com vagas suficientes para todos; 
- O Guia do Bando e Patrulha tem que retirar bilhetes, em cada Workshop, para 
todos os seus elementos; 
- Os dirigentes que acompanham os seus Bandos e Patrulhas têm de escolher 
os mesmos workshops que estes; 
- Os pioneiros/marinheiros e caminheiros/companheiros e os dirigentes não 
acompanhantes irão poder aproveitar Talks que não necessitam de inscrição; 
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