
 

 

 
 

 
 

 

Caros Amigos e Irmãos Escutas,  

 

Com as nossas melhores saudações escutistas, vimos remeter-vos a primeira informação sobre a 

actividade de excelência da Secretaria Internacional para Caminheiros/Companheiros, Candidatos a 

Dirigente e Dirigentes designada “Mercado Internacional”. Este ano, entre 27 e 28 de Outubro de 

2012 realiza-se em Guimarães, Região de Braga, a 5ª edição da atividade.  

 

Como poderão constatar esta trata-se de uma ótima oportunidade de trabalhar a dimensão 

internacional. O Mercado Internacional é uma actividade cheia de alegria, festa e partilha, onde são 

dadas a conhecer as mais diversas oportunidades escutistas e não escutistas. Viagens, voluntariado, 

trabalho, intercâmbios e muitas outras coisas. É uma oportunidade única para trocar ideias e 

experiências com escuteiros de todo o país acerca das oportunidades que o Mundo oferece!  

 

Em função do público-alvo definido para o MI (caminheiros e dirigentes), pedimos a vossa 

colaboração na divulgação desta actividade. Segue em anexo o programa da atividade e o poster 

correspondente.  

Para qualquer informação complementar, não hesitem em contactar-nos através do e-mail 

internacional@cne-escutismo.pt ou pelos telefones 21 842 70 27 / 92 796 26 71.  

Mais informações sobre esta actividade e inscrições em: http://internacional.cne-escutismo.pt 

 

Sempre Alerta para Servir, 

 
Ana Rute Costa 

Secretária Internacional em exercício 
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 Check-in
 Quebra-gelo/Acolhimento
       
 Espaço de Mercado
  Almoço*
 Abertura
  Workshops 1
 Chá das 5h*/Espaço de Mercado
 Mesa Redonda 1
 Eucaristia (Igreja de S. Gualter)
 Jantar*/ Noite Internacional

 
 
 Pequeno-almoço* 
 Workshops 2
 Espaço de Mercado
 
  Mesa redonda 2
 Encerramento
   Almoço*/avaliação
  Despedidas

* todas as refeições servidas serão de cariz 
internacional
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