
 

 
De: Secretaria Internacional  
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos  
Assunto: Mercado Internacional 2019  
Circular: 19-09-SI 
 
 
 
Eles não sabem que o sonho 
é uma constante da vida 
tão concreta e definida 
como outra coisa qualquer(…) 

Sabias que este ano se comemoram os 50 anos da chegada do Homem à Lua? Sabias 
que a primeira pegada na Lua foi pela bota de um escuteiro? A vida é feita de sonhos, 
do desejo de ir mais além, do servir por um mundo melhor, de derrotas mas também de 
enormes conquistas. O Mercado Internacional 2019 transforma-se numa estação 
espacial, de onde sairão inúmeras naves, as quais transportarão os mais corajosos e 
ousados astronautas, rumo a um universo ainda por descobrir. 

Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que um homem sonha 
o mundo pula e avança 
como bola colorida 
entre as mãos de uma criança. 
 

Estamos a poucos meses de mais uma edição do Mercado Internacional. Esta é uma 
atividade de referência promovida pela Secretaria Internacional. 

Queremos que o Mercado Internacional seja ponto de encontro entre escuteiros, que 
seja um espaço de partilha de experiência já vividas e de aventuras futuras, de forma 
dinâmica.  

Esta atividade pretende proporcionar áqueles que nela participam a construção de uma 
rede de contactos e onde podem tomar conhecimento de oportunidades diferenciadas. 
Os jovens são desafiados a conhecerem o nosso mundo. Queremos que vivam e 
ampliem o seu conhecimento da vertente internacional do escutismo, dando lugar à 
consciencialização de que pertencemos a um movimento mundial.  

 
 
 



 

Onde | Região de Leiria- Fátima - Cidade de Leiria. 
 
Quando | 26 e 27 de outubro, (existe possibilidade de pernoitar de 25 para 26, se 
solicitado através do e-mail abaixo indicado) em regime de acantonamento. 
 
Destinatários | Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Marinheiros, 
Caminheiros/Companheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes.  
 
Inscrições | Através do SIIE com o código da atividade: 00000042 ou designação 
Mercado Internacional 2019, entre 16 de setembro e 14 de outubro, ou até serem 
atingidas as 700 inscrições. Sabendo que a inscrição só estará válida com o pagamento. 
 
Modalidades de inscrição: 
  
Lobitos: inscrição em bando com 1 dirigente por bando 
Exploradores: inscrição em patrulha com 1 dirigente por expedição 
Pioneiros: inscrição em equipa com 1 dirigente por comunidade 
Caminheiros: inscrição individual 
Dirigentes que não acompanhem qualquer secção: inscrição individual 
 
Pagamento | 10€ por participante, através de referência no SIIE: esta será enviada 
automaticamente para endereço de e-mail do agrupamento (no caso das inscrições de 
lobitos, exploradores/moços e pioneiros/marinheiros) ou para os e-mails pessoais 
registados no SIIE (no caso das inscrições individuais realizadas por 
caminheiros/companheiros ou dirigentes). 
 
Preparação | será necessário trazer o pequeno-almoço e almoço volante para 
sábado.    
 
Outras informações | contactar a equipa do Mercado Internacional através do endereço: 
mercadointernacional@escutismo.pt. 
 
Canhotas, 
 

 
 
Secretário Internacional 
Ricardo Matos 
 

mailto:mercadointernacional@escutismo.pt

