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Caros Irmãos Escutas, 

 
“Tens uma viagem à tua espera. O Mercado Internacional está de volta e com uma edição 
única. Propomos-te que te enchas de vontade de ir mais além, mesmo não conhecendo a 
viagem, mas sabendo que à tua espera existem desafios a completar.  
 
O Mercado Internacional lança-te o desafio LUSUS – O GRANDE JOGO DAS NAÇÕES. Só 
para grandes jogadores e verdadeiros amantes de jogos de tabuleiro. És tu? Então aceita o 
desafio e parte em viagem. À tua espera tens atividades e tarefas para conheceres a rede de 
países da lusofonia.  
 
Aceitas o desafio?” 
 
No fim de semana de 24 e 25 de outubro, irá ter lugar o Mercado Internacional 2020. Cada 
secção através de um jogo, à volta de um tabuleiro, jogado na sua secção, poderá ficar a 
conhecer cada um dos países e as respetivas realidades escutistas da Comunidade do 
Escutismo Lusófono (CEL). 

Tendo em conta o contexto pandémico que vivemos atualmente, a nossa ação individual e de 
grupo para conseguir um equilíbrio entre a normalização das nossas rotinas e atividades 
diárias, com a segurança de todos, é essencial.  É esta a ideia base que nos tem guiado a 
fazer escutismo. Neste contexto, queremos  continuar a oferecer, com as devidas adaptações, 
inovações e reinvenções, atividades e oportunidades para que os nossos jovens continuem a 
crescer dentro do movimento escutista. 

Assim, adaptámos o Mercado Internacional 2020, para uma atividade local, vivida em secção, 
jogado em pequeno grupo, no momento à vossa escolha, durante o fim-de-semana de de 24 e 
25 de outubro. 

O tema central do Lusus - O Grande Jogo das Nações, será a Lusofonia. Através deste jogo de 
tabuleiro, com questões relacionadas com Geografia, Cultura, Linguagem e Comunicação, 
Escutismo e Curiosidades, os escuteiros irão encontrar diferentes dinâmicas para cada secção, 
com as quais poderão aprender mais e viajar sem sair da sua localidade. 

Vamos conhecer o escutismo lá fora e deixar-nos encantar pelo ‘diferente’. Deixa-te contagiar 
pela energia da lusofonia. Nunca se é demasiado pequeno para fazer a diferença, nem estás 
sozinho nesta viagem.  

As inscrições estão disponíveis no SIIE através do  ID 00000054 - Mercado Internacional 2020: 
Lusus - O grande jogo das Nações, para inscrição por Agrupamento, com um custo individual 
de 3€, até 13 de outubro. 



 

Para aqueles que se inscreverem até 30 de setembro será enviado atempadamente o material 
base para o jogo. Para os que se inscreverem após essa data, enviaremos o jogo, contudo, 
não garantimos que a receção seja feita atempadamente. Em ambos os casos, todos os 
materiais serão disponibilizados na versão digital. 

Com o jogo serão também fornecidas as indicações a ter para que seja jogado por todos os 
escuteiros, em segurança, tendo em conta as normas da Direção Geral de Saúde e do CNE. 

Para apoiar a dinamização deste jogo e esclarecer dúvidas existentes iremos, a 13 de outubro, 
organizar uma sessão online. Em breve enviaremos mais informações acerca desta sessão 

para todos os inscritos. 

Para esclarecer qualquer dúvida ou enviar sugestões para este nosso Mercado Internacional 
poderão contactar a equipa através do email mercadointernacional@escutismo.pt. 

Contamos com todos, para vivermos este  Mercado Internacional através do Lusus - O Grande 
Jogo das Nações. 

 

Canhota, 
 
 
 

Inês Graça 
Secretária Nacional para os Projetos 
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