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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.”

Este ano, e uma vez que o Mercado Internacional não se pôde realizar no 
seu modelo presencial, associa-se a  Secretaria Internacional e a Secretaria 
Nacional para os Projetos, na disponibilização da dinâmica do Dia do Funda-
dor.

Sendo Baden-Powell um homem do terreno, do campo, das sensações e da 
ação, ele foi desenvolvendo os seus sentidos e ensinando os escuteiros a 
melhor os usarem.
Assim, por onde foi passando, aprendeu a recordar de cheiros, sabores, 
texturas, ruídos e imagens que através dos seus livros, das suas histórias e 
desenhos chegam até aos dias de hoje.

Vamos proporcionar-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. Também tu vais ter a oportunidade de, como B-P, colocar à 
prova os teus sentidos e descobrir terras do norte de África.

Este ano queremos desafiar-te a viver a relação humana, cultural, gastronó-
mica e arquitetónica entre o ocidente e o oriente. A nossa anfitriã neste 
passeio pelos sabores, cores e sons de África é uma vendedora de tapetes, 
tão típicos e nos quais podemos “voar”.
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'.

Como nestes tempos se torna difícil de viajar para longe desafiamos-te a 
dentro da tua cidade a fazeres um pequeno raide, em patrulha ou unidade, 
para que possas realizar as tarefas que disponibilizamos.

Boa caça!



A aventura deve ter início na vossa sede

No início devem ler a mensagem inicial e a oração.

Aconselhamos que  encontrem um mapa  da cidade 
para  ser mais fácil deslocarem-se no vosso tapete 
mágico.

• Massa de Moldar;
• Sisal ( 1 metro por participante);
• 1 caneta;
• 1 folha branca (idealmente A3);
• Leitor QR Code;
• Caderno de Caça;
• Giz.

material

DESCOBRE A MAGIA
DOS SENTIDOS

SEDE



Bem-vindos a Souk Rabia, o grande mercado! 

É em mercados como este, tradicionais em Marrakesh, que a experiência 
sensorial ganha outra dimensão. Somos confrontados com uma explo-
são de cores,sons e sabores. O ruído ensurdecedor de quem trabalha o 
metal, é interrompido pelas cantorias de venda de tapetes e chinelos. O 
cheiro intenso das especiarias é uma constante. Mercados como este são 
sinónimo de agitação. Há uma frenética vontade de vender e mostrar 
que é tudo bom, bonito e barato. Há uma vontade fugaz em mostrar a 
quem visita estes mercados que a qualidade está acima de tudo. Experi-
mentar. Sentir. Provar. Comprar. É um verdadeiro ponto de encontro. 

Para além de vida, Souk Rabia está cheio de histórias. Histórias que 
desvendam sonhos atrás de um pote de especiarias, de uma cesta, de 
um monte de chinelos ou simplesmente atrás de um tapete. Como a 
história da nossa vendedora. 

Dia após dia, observa quem passa. Uns desdenham as suas peças, outros 
reconhecem-lhe valor. É um dos vendedores mais antigos de Souk Rabia. 
A energia vibrante e a forma como aborda potenciais compradores, 
parece diluir-se na sua idade já avançada. A sua vontade é que todos 
quanto possível possam sentir e apreciar as suas peças de tapeçaria. A 
azáfama de encontrões no mercado nem sempre deixa a descoberto as 
tais histórias de vida que enchem o espaço. Mas esta vendedora de tape-
tes tem muito a revelar. 

Hoje, quer dar a conhecer a sua melhor peça. Quer mostrar o tapete mais 
especial que tem na sua banca. O espírito aventureiro desta vendedora 
está hoje mais vincado. Quer que o mundo o sinta. Que o oiça. Que o 
mundo seja tão ousado como ela. Hoje desenrola um tapete especial. 
Feito de seda como outros, mas bordado a aventura. Indicado para 
verdadeiros e destemidos curiosos. Sem medo da loucura. Ideal para 
quem se propõe a sobrevoar a terra, sem medo. Viver o desconhecido, 
sem medo. E, por magia, tocar o Universo. Aqui, em Souk Rabia é possí-
vel. É um tapete mágico, é certo. Cabem tantos quantos aqueles que 
queiram viver o mundo ‘das mil e uma noites’. 

DESCOBRE A MAGIA
DOS SENTIDOS



oracao--

Vê aqui

https://www.passo-a-rezar.net/textos-dirios/nct2t9twdset82y-jty6e-9m8nx-2h4pk-77b7b


A vendedora de tapete indicou-nos 10 lugares únicos 
e por onde devíamos voar em Souk Rabia.

São 10 lugares, e cada lugar tem um Sentido associa-
do, escolham o melhor caminho para explorem da 
melhor forma Souk Rabia. (Podes, previamente, esco-
lher locais da tua cidade)

Locais Miticos
de Souk Rabia
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1. Explora a diversidade de aromas

Nesta banca do Souk Rabia temos alguns pratos típicos que 
poderás provar nos países árabes, mas primeiro tens de 
descobir o nome dos mesmos.

Muito apreciado e preparado em Marrocos, os 
ingredientes da são essencialmente legumes, 
podendo também conter carne.

16 I 5 III 11 II   3 II   4 14 I 11 5 IV

Prato tradicional do Magrebe, embora seja muitas vezes 
considerado de Marrocos, composto por 
massa-folhada recheada com carne ou mariscos, com 
condimentos doces, servido principalmente em festas.

1 I 15 16 III 9 I

O prato tem origem persa e significa “moído”, 
referência ao ingrediente principal. Preparado com 
carne de vaca, também pode ser facilmente 
encontrado com carne de borrego  ou frango.

2 I 4 16 I    IV V     17 I 2 I

É uma receita típica do Líbano, simples e intensa. Tem 
como ingrediente principal a beringela grelhada, 
tahine (pasta de sementes de sésamo) , alho  e sumo de 
limão.

1 I 1 I     5 I 11 IV V 15 6



2. Explora a diversidade de aromas

Tens 2 minutos para observar a banca que se encontra no 
grande mercado - Souk Rabia. Depois terás de responder a 
perguntas sobre a mesma, sem olhares para a imagem! 
Rápido que tens 3 minutos para dar resposta

https://drive.google.com/file/d/1lxS5bt1THeVAOh1j5FLBZ54bj
BpGnofd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lxS5bt1THeVAOh1j5FLBZ54bjBpGnofd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxS5bt1THeVAOh1j5FLBZ54bjBpGnofd/view?usp=sharing


2. Explora a diversidade de aromas

Tens 2 minutos para observar a banca que se encontra no 
grande mercado - Souk Rabia. Depois terás de responder a 
perguntas sobre a mesma, sem olhares para a imagem! 
Rápido que tens 3 minutos para dar resposta

• Quantas pessoas estão na banca?
• O que é proibido?
• O que é puro?
• Qual o nome da banca?
• O que está do lado direito do Jasmin Tea?
• Nas especiarias do centro da loja, quantas colheres

vermelhas encontras?
• O que custa 10 TL?
• O que está por cima da letra “i” no letreiro com o nome da

loja?
• Onde fica esta loja?
• Atrás do Apple Tea o que podes provar?



1. Constroi e glorifica

Em Souk Rabia há um vendedor muito misterioso, que 
tem uma casa que é conhecida por ter uma porta secreta 
com um cadeado de acesso.
Ao olhar para as 4 figuras na parede e as páginas do livro 
aberta, a vendedora de tapetes percebeu que poderiam 
estar relacionados. Ajuda a descobrir.
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2. Constroi e glorifica

Aberto o cadeado da porta secreta, novas cores! Novas 
realidades. 
Aqui havia muitas pessoas a tocar numa massa branca? E a 
construir portas! Para quê?
Eram as portas da Aventura!
A vendedora de tapetes convida-te a construires a porta ou 
a janela do teu Mundo! Partilha com as pessoas que estão à 
tua volta o que desejas para ti.



1. Ouve, sente e deixa-te levar

Um som Estranho surgiu em Souk Rabia mas a vendedora de 
tapetes desta vez não o conseguiu entender!
Foi perguntar a um comerciante e ele repetiu-lhe o som só 
para ela. 
Ouve com ela novamente e traduz o significado da 
mensagem.



2. Ouve, sente e deixa-te levar

Agora que entenderam a mensagem e estão juntos da 
mestre da Dança. Aprende uns passos e regista o momento.



1. Quebra barreiras falando

Está na hora de confratenizar um pouco com outro 
vendedor de tapetes.
Escuta bem com atenção o que eles te têm para te ensinar.



2. Quebra barreiras falando

Agora que já aprendeste o básico, aprende a escrever a 
palavra que remete para uma grande aventura - escutismo! 
Sim escrevem de trás para a frente! Mas o nível de exigência 
ainda vai aumentar mais! Usa a técnica da imagem. Trabalho 
de Equipa é essencial.



1. Olha o mundo em teu redor

A Vendedora de Tapetes tem de ir ter à Mesquita, mas até lá 
chegar tem que cruzar umas quantas ruas do Souk Rabia !
Pega no teu tapete e ajuda-a a chegar ao caminho certo! 
Sempre que te perderes tens de voltar ao início. 
Desenha no chão com giz um tabuleiro gigante como o da 
imagem abaixo.
O local assinalado pelo quadrado pintado é o inicio da 
viagem. Em seguida um dos elementos segura as soluções 
que indicam o percurso correto, e vai validando o percurso 
dos elementos, sempre que se enganarem no percurso 
voltam todos ao inicio.
Despachem-se têm 5 minutos antes que a mestre vá embora



2. Olha o mundo em teu redor

É altura de parar um pouco da azáfama de Souk Rabia  e 
entrar no local sagrado.
A Vendedora de tapetes irá fazer uma prece para que neste 
mundo nunca acabe a magia, nunca acabem os cheiros e 
sabores únicos que podemos experienciar.
Para um pouco com ela, e faz a tua prece em silêncio apenas 
contigo.
Quando achares que é a altura certa saí e partilha com 
todos os elementos que estão neste momento junto de ti.



Tagine de Frango
Bastilha
Cafta de Vaca
Baba Gandush

6951

Hora da Dança

solucoes--
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