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Bem-vindo...
 ...a bordo! Garantiste o teu lugar nesta incrível viagem. O Mercado Internacional está prestes a começar!
 Neste carril, vais encontrar informações relevantes para poderes usufruir desta nossa viagem. 

As Plataformas

 Nesta viagem irás descobrir novos Mundos em cada Plataforma da linha. Descobre o teu grupo de viajantes e  
 fica a saber quais são as tuas Plataformas.

Grupo I 
Plataformas de 1 a 6

Grupo II
Plataformas de 7 a 12

Alcateia 479 Alfena
Alcateia 1055 S. Bartolomeu

Expedição 157 Proença-a-Nova
Expedição 440 S. Tiago de Amorim

Expedição 700 Vildemoinhos
Comunidade 157 Proença-a-Nova

Comunidade 278 Gondomar
Comunidade 479 Alfena
Comunidade 573 Seixas

Comunidade 1052 Quarteira
Comunidade 1249 Vila Verde

Clã 13 Alcaide Faria
Clã 38 Matriz Póvoa do Varzim

Clã 85 S. Pedro - Barroselas
Clã 423 S. Romão de Neiva

Clã 697 Rossio ao Sul do Tejo
Clã 807 Arcozelo

Clã 1151 Trandeiras
Clã 1249 Vila Verde

Clã 1272 Lapas
Clã 1364 Pedra Bela

Clã 1384 S. João de Lourosa
Dirigentes 13 Alcaide Faria

Dirigentes 38 Matriz Póvoa do Varzim
Dirigentes 278 Gondomar

Dirigentes 423 S. Romão de Neiva
Dirigentes 479 Alfena

Dirigentes 700 Vildemoinhos
Dirigentes 1156 Rio de Lobal

Dirigentes 1272 Lapas

Alcateia 157 Proença-a-Nova
Alcateia 700 Vildemoinhos
Expedição 13 Alcaide Faria

Expedição 423 S. Romão de Neiva
Expedição 479 Alfena

Expedição 1052 Quarteira
Expedição 1055 S. Bartolomeu de Vila Flor

Expedição 1384 S.  João de Lourosa
Comunidade 13 Alcaide Faria

Comunidade 26 Pousada de Saramagos
Comunidade 423 S. Romão de Neiva

Comunidade 1055 S. Bartolomeu de Vila Flor
Comunidade 1156 Rio de Loba

Comunidade 1384 S. João de Lourosa
Clã 2 S. José de São Lazaro

Clã 26 Pousada de Saramagos
Clã 157 Proença-a-Nova

Clã 373 Beiriz
Clã 374 S. Miguel - Alvarães

Clã 409 Gondar
Clã 418 Vila Verde

Clã 479 Alfena
Clã 796 Bordalo

Clã 1052 Quarteira
Clã 1175 Rio de Loba

Dirigentes 26 Pousada de Saramagos
Dirigentes 157 Proença-a-Nova

Dirigentes 256 Gouveia
Dirigentes 296 Vila Nova de Muia

Dirigentes 440 S. Tiago de Amorim
Dirigentes 573 Seixas

Dirigentes 1052 Quarteira
Dirigentes 1055 S. Bartolomeu Vila Flor

Dirigentes 1249 Vila Verde
Dirigentes 1384 S. João de Lourosa

Dirigentes 1390 Tocha
Junta Regional da Madeira
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Os Workshops
 Em Cada Plataforma existirão 5 Workshops, sendo que só poderás viver 1 Workshop por Plataforma, num total  
 de 6 Plataformas e 6 Workshops em que te podes inscrever.
 Nos Workshops, descobrirás experiências que te enriquecerão enquanto escuteiro e cidadão do Mundo.

Como escolher os Workshops?

 - A inscrição nos Workshops é obrigatória e feita através da aplicação de bilhética Eventbrite;

 - Para inscreveres-te e reservares o teu bilhete, em cada Workshop, acede a

 - Antes da inscrição confirma a que Grupo de Viajantes e Plataformas pertences;

 - Apenas podes escolher um Workshop em cada Plataforma. Totalizando um total de 6 Workshops para 6  
 Plataformas;

 - A inscrição dos Bandos, Patrulhas e Equipas é feita em conjunto, pelo que devem inscrever-se apenas nos  
 Workshops com vagas suficientes para todos;

 - O Guia do Bando, Patrulha ou Equipa tem que reservar bilhetes, em cada Workshop, para todos os seus  
 elementos;

 - Os dirigentes que acompanham os seus Bandos, Patrulhas ou Equipas têm de escolher os mesmos   
 workshops que estes; 

 - Os caminheiros/companheiros e os dirigentes não acompanhantes podem se inscrever individualmente  
 nos Workshops;

 - Deves ter em atenção que alguns workshops se destinam a secções específicas;

 - Tens até dia 22 (domingo) às 23h30min para te inscreveres. 

 * As inscrições para os Workshops podem sofrer alterações. 
 **Na parte final deste boletim, estão disponíveis as sínteses de todos os Workshops para auxiliar nas 6  
 escolhas.

Check-In, Alimentação e Local de Pernoita
 O Check-In terá lugar na Estação Ferroviária de Viana do Castelo, no sábado (dia 28) das 8h00 às 9h00. Não 
 te atrases ou perderás (literalmente) o comboio.
 Aconselhamos a pernoita de sexta para sábado em Viana do Castelo no local do Mercado Internacional.

 Garantimos a todos os participantes o jantar de sábado, o pequeno almoço e o almoço de domingo.
 Se tens alguma restrição alimentar deverás de entrar em contacto com a organização atarvés do e-mail: 
 mercadointernacional@escutismo.pt

 O local de pernoita, na sexta e no sábado, é o Seminário Diocesano de Viana do Castelo. A dormida será no 
 chão pelo que deverás trazer um colchonete e um saco de cama.
 Para além deste material, pedimos que tragas de casa 5 adereços simples, relacionados com estes 5 países:
  
  - América do Norte;
  - Austrália;
  - França;
  - Perú;
  - Rússia.

http://bit.ly/workshops_mi2017
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 Mapa de Estacionamento, Local de Pernoita e Check-In

 Mapa Virtual http://bit.ly/mapa_mi2017

 Coordenadas- 41°41'42.7"N 8°50'17.5"W (Seminário) 41°41'42.3"N 8°49'52.8"W (Estação)

Sínteses dos Workshops
 Caminhos de Santiago 

 Orador: Ovelha e Diana
 Síntese: Os Caminhos de Santiago são, todos os anos, percorridos por milhares de peregrinos, oriundos dos   
 “quatro cantos” do planeta. Os caminhos conduzem ao túmulo do Apóstolo Santiago Maior que se encontra   
 na Catedral de Santiago de Compostela, Espanha.
 Os Caminhos são feitos com os mais variados propósitos: espirituais, culturais, desportivos. A sua génese vem  
 da vivência e busca espiritual, muitos buscam nesta viagem o seu encontro com a espiritualidade.   
  E tu? Vais dar este passo?!
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Quénia: 1 sonho

 Orador: Anabela Martins 
 Síntese: O que te parece despender um mês do teu verão, pondo de lado aquilo que mais gostas (praia, rio,   
 sol, família, amigos) para fazer voluntariado? Quando estar ao serviço dos mais necessitados se trata de um   
 dos grandes projetos de vida, não custa nem se pensa em mais nada! 
 Quénia: 1 mês, 1 projeto, 1 sonho. Uma associação, uma favela e um dos ambientes mais pobres que os nossos  
 olhos alguma vez já viram. Quando mesmo o pouco que se dá se transforma em muito, quando da tristeza se  
 conseguem arrancar sorrisos, quando se sente que fazendo os outros felizes recebemos felicidade...! Perceber  
 isto e perceber que preparar e realizar voluntariado, mesmo a quilómetros de distância, é mais simples do   
 que se imagina são algumas das coisas que poderás aprender neste workshop!
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes
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 Um Escuteiro que Emigrou

 Orador: João Pedrosa
 Síntese: Por vezes tens que largar as amarras, tomando rumo até águas internacionais. A coragem e 
 determinação são fulcrais quando navegamos atrás dos nossos sonhos, mas será que é tudo quando vamos  
 viver para um país que não é o nosso? Vem descobrir este testemunho!
 Secções: III, IV , e Dirigentes

 Viajar pela Europa com 1€ por dia

 Orador: Diogo Bhovan
 Síntese: Vou ali e já venho! Foi este o nome que o Diogo deu ao seu projeto. O seu orçamento era de 1€ por dia.  
 Durante um mês visitou 7 países. Queres saber como foi?! Vê bem...7 países, 1€ por dia, durante 1 mês. 
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 Taizé 

 Orador: Sara Martins 
 Síntese: Imagina um lugar onde todos se juntam em volta d’O mesmo. Imagina um lugar com jovens 
 diferentes. Que vêm de países diferentes. Cada um carrega uma bagagem diferente. Com vidas diferentes.  
 Com realidades diferentes. E até, com crenças diferentes. Imagina um lugar onde, apesar de todas estas  
 diferenças, todos entoam a mesmo música. Imagina que esse lugar existe. Que existe e se chama Taizé.
 Nós vamos levar-te até lá. Então, embarcas?
 Secções: III, IV, Dirigentes

 AIESEC

 Orador: Representante Externo da AIESEC
 Síntese: A AIESEC é uma organização estudantil que dá aos jovens oportunidades profissionais e de 
 voluntariado. Com mais de 20.000 vagas para trabalho voluntariado no mundo, a AIESEC procura que os  
 jovens tenham um maior impacto no mundo e no ambiente ao seu redor. Queres ouvir o testemunho de  
 quem já fez estágio? Estás pronto para fazer voluntariado internacional?
 Secções: III e IV e Dirigentes

 Eramus +

 Orador: Representante externo Erasmus +
 Síntese: O Erasmus+ celebra 30 anos! Para comemorar esta data a Agência Erasmus+ apresenta-nos um jogo  
 pedagógico. Aqui podes aprender, de uma forma divertida, mais sobre a Europa, os programas de que podes  
 usufruir, conhecer as instituições europeias, personalidades e curiosidades. Vens jogar?!
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 WSYF

 Orador: Rui Oliveira e Inês Carqueja
 Síntese:Decorreu em agosto passado, no Azerbaijão, a Conferência Mundial de Jovens. O Rui foi um dos 
 representantes do CNE, a Inês da AEP. Queres saber, em primeira mão, o que eles têm a dizer sobre o nosso  
 futuro?
 Secções: III e IV e Dirigentes

 Explorer Belt

 Orador: Ovelha 
 Síntese: O Explorer Belt é um cinto que os participantes receberão ao completarem um desafio único - uma  
 expedição de 10 dias num país diferente, em autonomia, em equipas de dois (Explorer Team) e que  
 proporcionará uma vivência única da cultura desse país. É uma experiência capaz de mudar a tua vida, 
 caminheiro/companheiro. Avanças?!
 Secções: III, IV, Dirigentes
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 Jamboree Lusófono
 
 Orador: Patrícia 
 Síntese: de 15 a 21 de julho. No Brasil. Irá acontecer o primeiro Jamboree Lusófono. A festa da lusofonia vai ter  
 a sua festa. A União dos Escuteiros do Brasil vem apresentar-nos esta oportunidade. E tu? Queres lá estar? 
 Secções: II, III, Dirigentes

 Luz da Paz de Belém

 Síntese: Agora é a nossa vez! É a nossa vez de aquecer os nossos corações com a Luz da Paz de Belém.
 Esta luz é tão frágil e tão poderosa. Frágil porque é apenas uma pequena chama numa vela, mas é poderosa  
 pelo que representa e transmite ao coração de cada um de nós. Vem! Vem e pertence a este movimento de  
 partilha da Luz da Paz de Belém.
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Amnistia Internacional

 Síntese: Vês as notícias do que passa no exterior? Vês as guerras, a fome, a injustiça e os direitos humanos a  
 serem negados? A Amnistia Internacional vai te dizer como podemos agir e de que forma podes ser agente 
 de mudança neste mundo, que é teu! 
 Secções: III e IV e Dirigentes

 Fundo Sousa Dias

 Orador: Agrupamento 312 Louro 
 Síntese: Fazer uma atividade internacional é algo muito caro. Não temos verba para levar o nosso projeto para  
 a frente. O CNE ajuda-te!! Vem saber como!
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 RoverMoot

 Orador: Equipa Contingente Português ao Moot 2017 - Islândia
 Síntese: O MOOT é uma atividade mundial para Rover Scouts (caminheiros) com idades compreendidas entre  
 os 18 e os 26 anos. No caso português este intervalo etário permite também que muitos jovens dirigentes  
 integram a atividade como participantes e não como STAFF como seria de esperar em outra atividade.
 O MOOT realiza-se de quatro em quatro anos e é organizado pela OMME (Organização Mundial do 
 Movimento Escutista - WOSM). Este ano estivemos na Islândia, vem saber como foi. Vem saber como poderá  
 ser… a oportunidade da tua vida!
 Secções: III e IV e Dirigentes

 Jamboree Mundial 2019

 Orador: Equipa Preparação do Contingente do CNE ao Jamboree Mundial 2019
 Síntese: Está aí o Jamboree Mundial nos Estados Unidos da América. A viagem  está a começar. Queres fazer  
 parte deste acampamento mundial?
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 RoverWay 2018

 Orador: Equipa Contingente CNE ao RoverWay 2018
 Síntese: É uma atividade europeia de referência para Caminheiros e Companheiros. Na sua 6ª edição, depois  
 de ter passado por Portugal 2003, Itália 2006, Islândia 2009, Finlândia 2012 e França 2016, irá levar-nos até à  
 Holanda em 2018. Pretende-se reunir Caminheiros de toda a Europa num momento de partilha e união da  
 visão de B.P.. De 23 de Julho a 3 de Agosto de 2018 na Holanda “Os opostos atraem-se”! Alinhas?
 Secções: III e IV e Dirigentes

 Brigadeiros Brasileiros

 Orador: Junta Regional do Porto (Dinamizador externo ao CNE)
 Síntese: Vamos fazer brigadeiros com sabor a Brasil?! Queres aprender e provar?
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes
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 Quem é Quem?

 Orador: Junta Regional de Coimbra
 Síntese: Será que conheces a maioria das culturas e religiões do mundo? Achas que as consegues descrever ou  
 mesmo dar-lhe uma cara? Vem descobrir Quem é Quem, através de um jogo super dinâmico, que te deixará  
 surpreendido!
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Dança JMJ

 Orador: Junta Regional de Braga
 Síntese: Dançar. Aqui podes vir dançar! Fomos às Jornadas Mundiais da Juventude. Queremos mostrar-te o  
 que vivemos, o que aprendemos!
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Pé-de-Moleque

 Orador: Junta Regional de Beja
 Síntese: Pé-de-Moleque. Sabes o que é? Damos-te pistas: é doce, poderás ser tu a dar-lhe forma e ainda 
 poderás levar um bocadinho contigo. Irá levar-te à cultura brasileira. 
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 MSC 

 Orador: Elemento do MSC
 Síntese: Movimiento Scout Católico: Scouts MSC é uma das associação escutista espanholas. Vem saber como  
 Nuestros Hermanos, vivem o escutismo!
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 FEP

 Síntese: Federação Escutista Portuguesa. Sabes o que é? Sabes que o CNE é uma das associações que 
 constituem esta Federação? Vem saber mais sobre a nossa Federação Escutista.
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 Leigos para o Desenvolvimento
 
 Síntese: Os Leigos para o Desenvolvimento são uma ONGD católica, que trabalha em prol do desenvolvimento  
 integral e integrado em países de expressão portuguesa. Atualmente conta com projetos em Angola, 
 Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Com centenas de histórias de voluntariado para te contar, eles  
 não querem deixar passar o comboio. E tu vais perde-lo? 
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Pinkies 

 Orador: Catarina Ferreira 
 Síntese: Depois de viver 6 meses em Kandersteg num dos maiores campos escutistas do mundo, a Catarina  
 vem para te contar as histórias de quem viveu o jamboree permanente de BP. 
 A rotina diferente, estar em contacto com culturas diferentes, acordar com paisagens incríveis e o orgulho de  
 servir para o sonho de BP. Ficas para ouvir? 
 Secções:  I, II, III, IV, Dirigentes

 SWA

 Síntese: Algum dia pensaste que há pequenos gestos que podem mudar o mundo?
 Algum dia pensaste que, por seres escuteiro, tens ao teu alcance inúmeras oportunidades para isso?
 Estás alerta para muitos sinais do mundo… um mundo que nos rodeia e que necessita, a cada instante, da  
 nossa ação!
 Estás interessado?
 Secções: IV, Dirigentes
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 PWP

 Orador: Equipa PWP17
 Síntese: A Portuguese Work Party (PWP) é a oportunidade de servir e contribuir para a manutenção do centro  
 escutista mundial - KISC, mantendo vivo o sonho de B-P. E tu? Está ao teu alcance!!!
 Secções: IV, Dirigentes

 Anilhas de Gesso

 Síntese: Gostavas de levar uma lembrança deste Mercado? Gostavas de aprender a moldar gesso? Vem por  
 mãos à obra!!
 Secções: I, II, III, IV, Dirigentes

 Para esclarecimento de dúvidas, contactar a organização através do e-mail: 
 mercadointernacional@escutismo.pt

Prepara-te! A Viagem vai começar.
“O que interessa na vida não é prever os perigos das viagens; é tê-las feito.”

       Agostinho da Silva


