De: Secretário Internacional do CNE – Ricardo Matos
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos
Assunto: Mercado Internacional 2018
Data: 31 de agosto de 2018
Circular: 18-15-SI

Quim é um jovem marnoto que trabalha desde sempre nas salinas de Aveiro com a sua família.
Quim nunca tinha saído da ria para conhecer outras terras. Porém, durante o seu trabalho tinha o hábito
de parar durante breves minutos para observar os grandes navios que partiam para uma Terra Nova.
O Jovem sonha em viajar, em conhecer novos mundos mas algo o prende. Até que um dia o seu
irmão mais velho lhe diz “Vais realizar o teu sonho ou vais ficar a ver navios ?”.

O Mercado Internacional é uma atividade promovida pela Secretaria Internacional que ao fim
de várias edições é já uma atividade de referência.
Pretende-se que o Mercado Internacional seja ponto de encontro entre escuteiros, para que
de forma dinâmica se partilhem experiências já vividas ou possíveis aventuras futuras.
Esta atividade pretende proporcionar aos seus participantes a construção de uma rede de
contactos e onde podem tomar conhecimento de oportunidades diferenciadas. Os jovens
são desafiados a saborearem este mundo tão diferente mas que é comum a todos nós.
Queremos introduzir e/ou diversificar o conhecimento da vertente internacional do
escutismo, dando lugar à consciencialização de que pertencemos a um movimento mundial.

Onde | Região de Aveiro.
Quando | 27 e 28 de outubro, (existe possibilidade de pernoitar de 26 para 27, se solicitado
através do e-mail abaixo indicado) em regime de acantonamento.
Destinatários | Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Marinheiros,
Caminheiros/Companheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes.

Inscrições | Através do SIIE com o código da atividade: 00000022 ou designação“ Mercado
Internacional 2018“, entre 1 e 16 de setembro, ou até serem atingidas as 500 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 | 10€ 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.
Outras informações | contactar a equipa do Mercado Internacional através do endereço:
mercadointernacional@escutismo.pt.
Canhotas,

Secretário Internacional
Ricardo Matos

