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Respira fundo. Sente os cheiros e aromas. 
Deixa-te levar pela melodia das notas musicais de outras culturas. 
Escuta com atenção tradições e memórias. 
Encanta-te pelas cores, expressões e vivências. 
  
O Mercado Internacional proporciona-te uma experiência que te vai fazer voar a um mundo que 
vai muito além das paredes do teu Agrupamento. Prepara a mochila, apura os sentidos, traz o 
teu tapete voador e DESCOBRE A MAGIA DOS SENTIDOS. 
  
Este ano queremos desafiar-te a viver a relação humana, cultural, gastronómica e arquitetónica 
entre o ocidente e o oriente. Na região mais a sul de Portugal Continental estará à tua espera 
uma verdadeira aventura pelos cinco sentidos. O itinerário está traçado. O teu tapete voador é 
o teu transporte. Traz ambição de saber mais, conhecer mais, sentir mais e sonhar mais, 
'voando cada vez mais alto'. 
  
Esperamos por ti! 
 

Estamos a pouco tempo de mais uma edição do Mercado Internacional. Esta é uma atividade 
de referência promovida pela Secretaria Nacional para os Projetos. 

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.  

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 do Algarve - Cidade de Faro. 
 

Quando | 23 e 24 de outubro 2021, (existe possibilidade de pernoitar de 22 para 23, se 
solicitado através do e-mail abaixo indicado). 
 

Destinatários | Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Marinheiros, 
Caminheiros/Companheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes.  
 



 

Inscrições | Através do SIIE com o código da atividade: 00000068 ou Mercado Internacional 
2021 - Descobre a Magia dos Sentidos, entre 29 de setembro e 18 de outubro, ou até serem 
atingidas as 300 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 | 12€ 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. 
Pedimos, ainda, para vivência do Imaginário da atividade que cada um dos participantes traga 
o seu tapete voador.   
 

Outras informações | contactar a equipa do Mercado Internacional através do endereço: 
mercadointernacional@escutismo.pt. 
 

 

Canhota amiga, 

 

 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 

 

Nota: Aquando da leitura desta circular, deve ser subentendida a respetiva nomenclatura 

marítima ou aérea. 
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