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52º JOTA e 13º JOTI 

RESPEITAR E VALORIZAR O AMBIENTE 

A educação ambiental, será absolutamente necessária 
para consciencializar a sociedade e, com isso, obter a 
participação mais activa da mesma. 

Como agente de educação que somos, O Corpo Nacional 
de Escutas deve alertar e sensibilizar todos para os graves 
problemas ambientais que efectivamente nos preocupam, 
pois não chega só respeitar, é também fundamental a 
intervenção no terreno de forma a valorizar o ambiente. 

Neste ano de 2009, aproveitando este tema sugerido 
pela WOSM, devemos utilizar o Jota/Joti, já que se trata 
de uma actividade de comunicação por excelência, para 
divulgar por toda a comunidade escutista mundial, esta 
preocupação de forma a interpelar todas as consciências. 

O radioescutismo é uma forma de fazer escutismo, 
comunicando com todos os irmãos escuteiros espalhados 
pelo mundo e como tal deve também estar ao serviço das 
boas práticas, sendo um meio eficaz na passagem de 
mensagens que contribuam para o bem-estar de todos. 

Tal como preconizava BP, “devemos deixar este mundo um 
pouco melhor do que o que o encontramos”, para tal 

basta ser um verdadeiro Escuteiro e praticar o que 
prometemos. 

EDITORIAL 

Tempo de mudança 

Como já haveis percebido os indicativos de chamada 
ocasionais (ICO), aquilo a que anteriormente chamávamos 
indicativos especiais foram alterados. Pois é, a entrada em 
vigor do decreto-lei 53/2009, trouxe algumas alterações, 
nomeadamente esta. Uma outra, e que nos vem 
beneficiar, é o ficar consignado neste diploma, no seu 
artigo 14, a possibilidade dos escuteiros, e outras pessoas, 
poderem transmitir as suas mensagens, sem a necessidade 
de pedido a instâncias superiores, que poderiam ou não 
autorizar. Está de parabéns a Autoridade Nacional das 
Telecomunicações (ICP-ANACOM) por ter assumido a 
importância que este “hobby” tem na formação dos jovens 
assumindo-se assim como um parceiro na educação. 

Mas ainda nos trás mais benefícios, é que para se ser 
radioamador já não é preciso ter 16 anos, a idade baixou 
para os 12, não é que seja nossa intenção “formar” 
radioamadores, porém aqueles que o pretendam já o 
podem ser desde os Exploradores. 

Porém, e há sempre “mas”, nos primeiros dois anos de 
radioamador (ou quatro para o caso de ter apenas 12 
anos) não será permitida a emissão, a não ser 
acompanhado de radioamador de classe superior. Esta 
nova regra aplica-se a todos, novos e menos novos, que 
terão de permanecer sempre um mínimo de dois anos 
antes de poderem aceder á classe superior. Não se pense 
que este tipo de actividade é menos nobre, aprende-se 
muito a escutar os outros, e para quem não saiba na 
actividade de radioamador, para se obterem bons 
resultados, 90% do tempo é passados a escutar, os mais 
antigos até utilizavam o termo “corujar as bandas”, ou seja 
ouvir atentamente até se encontrar aquela “estação” muito 
especial que faltava como troféu de caça. 

Para incentivar os nossos jovens, e os nossos dirigentes, 
claro está, ficou decidido nas Jornadas de Radioescutismo, 
realizadas no mês de Julho em Fátima, criar um local de 
encontro via rádio, assim no 3º Domingo de cada mês, 
pelas 09 30 horas locais, nas bandas de 80 metros (3.710 
kHz) 0u 40 metros (7.090 kHz), dependendo das condições 
de propagação, de forma de se encontrar um espaço de 
partilha. 

O repto está lançado, todos nós temos de assumir o nosso 
papel, comecemos pois a preparar o próximo JOTA assim 
que acabar este para que esta actividade deixe de ser 
um “mostro” aos olhos de muitos, incluindo os dos nossos 
jovens. 

Boa caça e boa pesca 

 



52º JOTA – LISTA DE INDICATIVOS ESPECIAIS 

Indicativo 
Chamada 
ocasional 

Designação 
Radioamador 
responsável 

CR2ABL 
Agrupamento de Escuteiros da base aérea 
das Lajes CU3FT 

CR2ARQ 
Agrupamento de Escuteiros da Ribeira 
Quente CU2DE 

CR2JRA Junta Regional dos Açores CU3CY 

CR2NSM Junta de Núcleo de São Miguel CU2HV 

CR3ASA 
Agrupamento de Escuteiros de Santo 
Amaro CT3CF 

CR3JAM Federação Escutista de Portugal - Madeira CS3MAD 

CR5AAE Agrupamento de Escuteiros da Areosa CT2HDT 

CR5AAR Agrupamento de Escuteiros da Arrentela CT2HQV 

CR5ACB 
Agrupamento de Escuteiros de Castelo 
Branco CT2IOY 

CR5ACE Agrupamento de Escuteiros de Elvas CT1DUM 

CR5AEA Agrupamento de Escuteiros das Antas CT2HXC 

CR5AEC Agrupamento de Escuteiros de Coja CT1FOP 

CR5AED Agrupamento de Escuteiros da Damaia CT1CQK 

CR5AEE 
Agrupamento de Escuteiros do 
Entroncamento CT2JYV 

CR5AEM Agrupamento de Escuteiros do Murtal CT1FEL 

CR5AEO Agrupamento de Escuteiros dos Olivais CT1EPL 

CR5AER Agrupamento de Escuteiros da Ramada CT1EBH 

CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1FEE 

CR5ALC Agrupamento de Escuteiros de Alcains CT2IOP 

CR5ALF Agrupamento de Escuteiros de Alfena CT2IXP 

CR5ALV 
Agrupamento de Escuteiros de Linda-a-
Velha CT1FNG 

CR5APA 
Agrupamento de Escuteiros de Paço de 
Arcos CT2IZT 

CR5APC Agrupamento de Escuteiros de Cervães CT2HIJ 

CR5APM Agrupamento de Escuteiros de Miratejo CT2HLH 

CR5APN 
Agrupamento de Escuteiros do Parque das 
Nações CT2KJW 

CR5APR 
Agrupamento de Escuteiros de Ponte de 
Rol CT1AAJ 

CR5APS Agrupamento de Escuteiros de Porto Salvo CT2HXD 

CR5AQA Agrupamento de Escuteiros de Quarteira CT2KBS 

CR5BRG Junta Regional de Braga CT2HHM 

CR5BRI 
Agrupamento de Escuteiros de Benfica do 
Ribatejo CT2JYM 

CR5BTL Agrupamento de Escuteiros da Batalha CT2JXL 

CR5CEO Centro Escutista do Oeste CT2IDB 

CR5COR Agrupamento de Escuteiros de Corim CT2IJS 

CR5EAA Agrupamento de Escuteiros da Ajuda CT1GUJ 

CR5EAO Agrupamento de Escuteiros de Ovar CT1PI 

CR5EAP Agrupamento de Escuteiros de Portimão CT1FOE 

CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT1EQD 

CR5EBC 
Escoteiros de Portugal - Benavente e 
Cartaxo CT1BWU 

CR5ECH Agrupamento de Escuteiros de Chainça CT2GWJ 

CR5ECO Agrupamento de Escuteiros de Corroios CT1FDQ 

CR5EFC 
Agrupamento de Escuteiros do Forte da 
Casa CT1DOV 

CR5EFF Escoteiros de Portugal - Figueira da Foz CT1FJY 

CR5EMC 
Agrupamento de Escuteiros de Montes 
Claros CT1AAK 

CR5EMG 
Agrupamento de Escuteiros da Marinha 
Grande CT2JYN 

CR5EPA Escoteiros de Portugal - Região do Algarve CT1GZL 

CR5EPB Escoteiros de Portugal - Baião CT2IUV 

CR5EPG Escoteiros de Portugal - Guimarães CT1FWS 

CR5EPM Escoteiros de Portugal - Miragaia CT2GGZ 

CR5EPO Escoteiros de Portugal - Oeiras CT1EGW 

CR5EPS Escoteiros de Portugal - Região do Setúbal CT1CTN 

CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT1ASP 

CR5ESJ 
Agrupamento de Escuteiros de São Julião 
do Tojal CT1EHZ 

CR5ESS 
Agrupamento de Escuteiros do Santissimo 
Sacramento CT2JAI 

CR5FAV Fraternidade Nuno Alvares - Avanca CT1FCP 

CR5FMG 
Fraternidade Nuno Alvares - Marinha 
Grande CT2CGY 

CR5FOE Fraternidade Nuno Alvares - Oeiras CT1BWW 

CR5FOV Fraternidade Nuno Alvares - Ovar CT1CAK 

CR5GEU 
Escoteiros de Portugal - Grupo de 
Escoteiros Unidos CT1AIS 

CR5GII Escoteiros de Portugal - Grupo 2 CT1EBM 

CR5GPS 
Escoteiros de Portugal - Grupo de Paço de 
Sousa CT2JLO 

CR5JNE Junta de Núcleo Este CT1CFX 

CR5JRA Junta Regional do Algarve CT2KBT 

CR5JRB Junta Regional de Beja CT2IIZ 

CR5JRV Junta Regional de Viseu CT2JKR 

CR5LUZ Agrupamento de Escuteiros da Luz - Lagos CT2GPD 

CR5MAE Agrupamento de Escuteiros do Marquês CT1DOF 

CR5MON Agrupamento de Escuteiros do Montijo CT2IEN 

CR5MSP 
Agrupamento de Escuteiros Marítimos de 
São Pedro CT1DNF 

CR5NCP Junta de Núcleo Cidade do Porto CT1HXB 

CR5NDS Junta de Núcleo Douro Sul CT2GDE 

CR5NGC 
Agrupamento de Escuteiros de Nogueira 
do Cravo CT1CJJ 

CR5NSF 
Agrupamento de Escuteiros Nª Sª de 
Fátima - Évora CT1DWO 

CR5NSL Junta de Núcleo Serra da Lua CT1FYW 

CR5PAE Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres CT1EPI 

CR5PEC Agrupamento de Escuteiros do Carvalhido CT2HXO 

CR5PEN Agrupamento de Escuteiros de Penacova CT2IGF 

CR5PML 
Agrupamento de Escuteiros de Porto de 
Mós CT1EWA 

CR5PSA 
Agrupamento de Escuteiros de Póvoa de 
Santo Adrião CT2YUK 

CR5RST 
Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao 
Sul do Tejo CT2FYU 

CR5SAC 
Agrupamento de Escuteiros de Santo 
António dos Cavaleiros CT1ESA 

CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EYY 

CR5SCD 
Agrupamento de Escuteiros de Santa 
Comba Dão CT2IQJ 

CR5SJT 
Agrupamento de Escuteiros de São João 
da Talha CT2KFM 

CR5SME 
Escoteiros de Portugal - São Miguel das 
Encostas CT2HFJ 

CR5VNT Escoteiros de Portugal - Vila Nova da Telha CT1ENV 

CR6AEP Associação dos Escoteiros de Portugal CT1DSV 

CR6CNE Corpo Nacional de Escutas CT2ISS 

CR6DNR 
Departamento Nacional de Radioescutismo 
do CNE CT1DJE 

CR6FNA Fraternidade Nuno Alvares CT1MH 

CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1FEK 

 

Fazer o Download em PDF da Lista de Indicativos Especiais 

 

http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/Portals/0/2009/manuais/indicativos_especiais.pdf


ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Como em anos anteriores, a estação CR3JAM começará a 
chamar às 23h 30m (hora de Portugal continental) de 
sexta-feira dia 16, pela ordem de indicativos de chamada 
ocasionais, á qual cada estação se fará presente quando 
da sua chamada. 

Esta chamada será feita na banda dos 80 metros, na 
frequência de 3.710 KHz. 

No caso de dificuldades de propagação tentar-se-á então 
a banda dos 40 metros na frequência de 7.080 KHz. 
Todas estas frequências poderão sofrer alguns ajustes 
quer devido a QRM, quer por as mesmas se encontrarem 
ocupadas por outras estações. 

No final da chamada chamar-se-ão as estações que não 
se fizeram presentes e no final desta dar-se-á 
oportunidade a estações sem indicativo especial para que 
se possam fazer presentes. 

Seguem-se então as saudações, pela seguinte ordem: 

- Presidente da Federação Escutista de 
Portugal e Chefe Nacional do Corpo Nacional 
de Escutas 

- Chefe Nacional da Associação dos Escoteiros 
de Portugal  

Da mesma forma se procederá ao encerramento do JOTA 
no Domingo dia 18, pelas 17h00 iniciar-se-á a chamada 
seguindo-se o mesmo procedimento da abertura. 

FREQUÊNCIAS ESCUTISTAS MUNDIAIS 

Frequências de chamada  

Banda SSB (fonia) CW (morse) 

80 m 3.690 MHz 3.570 MHz 

40 m 7.090  MHz 7.030 MHz 

20 m 14.290 MHz 14.060 MHz 

17 m 18.140 MHz 18.080 MHz 

15 m 21.360 MHz 21.140 MHz 

12 m 24.960 MHz 24.910 MHz 

10 m 28.390 MHz 28.180 MHz 

6 m 50.160 MHz 50.160 MHz 

 

Estas frequências servem apenas para iniciar um contacto, 
devendo logo de seguida as estações mudarem para 
uma frequência livre, deixando assim a frequência de 
chamada liberta para que outras estações o possam fazer. 

Atenção: Em Portugal não é permitido o uso da banda dos 
6 m, está aqui apenas      como informação 

ESTAÇÕES NACIONAIS 

CR6CNE - Corpo Nacional de escutas localizada em 
Marinhas, Região de Braga 

CR6AEP - Associação Escoteiros de Portugal, localizada em 
Sintra 

CR6JAM – Federação Escutista de Portugal (estação 
alternativa na área de Lisboa) 

CR3JAM – Federação Escutista de Portugal, localizada nos 
arredores do Funchal  

AVISO – INTERFERÊNCIAS CAUSADAS PELO CONCURSO 
WAG 

Durante o fim-de-semana do JOTA realiza-se, infelizmente, 
um concurso organizado pela associação alemã de 
radioamadores (DARC), é uma excepção ao acordo 
existente, da não realização de concursos durante o fim-
de-semana do JOTA. Porém conseguiu-se um acordo com a 
DARC, onde se comprometeram á não utilização dos 
seguintes segmentos de banda 

3650 - 3700 kHz, 7080 - 7140 kHz, 14100 - 14125 and 14280 - 
14350 kHz, 21350 - 21450 kHz, 28225 - 28400 kHz.  

Isto faz com que as frequências de chamada do WSB 
fiquem livres para a utilização por parte dos escuteiros. 

As estações participantes no JOTA poderão e deverão 
utilizar tos as faixas de frequência autorizadas, porém 
deverão evitar interferir nos participantes no concurso 
WAG. 

CARTÃO DE QSL 

Como todos sabemos, a ultima forma de agradecimento 
de um contacto via rádio, e uma forma palpável de mais 
tarde o recordar, é a troca dos chamados cartões de QSL. 

Dada a mudança nos prefixos dos nossos ICO (indicativos 
de chamada ocasionais) é a altura certa de ao fazermos 
novos cartões de QSL corrigir alguns erros. 



Comecemos então. Deverá ser de cartolina no formato de 
14 x 9 cm e onde deverão constar todas as informações 
referentes á vossa estação, nomeadamente a 
identificação do Agrupamento, Núcleo ou Região, a 
morada e e-mail, e mais alguma informação que achem 
útil. Depois vêm as informações relativas ao contacto, ou 
seja o indicativo da estação contactada, a data a hora do 
contacto, a banda (ou frequência) em que o contacto foi 
feito, o modo e o sinal (RST) com que os escutámos. Estes 
dados são de preenchimento obrigatório. Abaixo segue 
uma “caixa” que poderá ser um bom exemplo para vós. 

Os cartões devem ser preenchidos em letra de imprensa, 
bem legíveis, com todos os campos correctamente 
preenchidos e sem rasuras, pois muitos destes cartões são 
utilizados para a obtenção de diplomas, e se estiverem 
rasurados são rejeitados. 

Já agora permitam-me um pedido, enviem os cartões, se 
possível, ordenados e por países, pois facilitam muito a 
quem tem de os separar e enviar para os diferentes 
destinos. Faça o download do cartão de QSL. 

AUTORIZAÇÃO DA ANACOM 

ICP-S53253/2009 

30.35.58.972270 

ASSUNTO: SAAS - Autorização especial de funcionamento 
para o 52.º Jamboree no Ar 

Na sequência do vosso pedido e de acordo com o 
despacho DE005609ADGE1, de 21-09-2009, do Adjunto da 
Directora de Gestão do Espectro, ao abrigo das 
competências que lhe estão subdelegadas, é autorizado 
nas condições seguintes: 

1. a utilização dos indicativos ocasionais referidos na 
lista anexa pelos radioamadores responsáveis;  

2. a utilização das estações de amador nas sedes 
escutistas, lugares públicos ou acampamentos;  

3. que os escuteiros envolvidos neste evento possam 
comunicar a partir das estações mencionadas, sob 
a supervisão de amadores das categorias 1, A ou 
B, que iniciarão e finalizarão cada contacto e que 
serão responsáveis pela operação da estação 
durante todo o período da comunicação.  

Com os melhores cumprimentos, 

Ema Esteves 

Serviço de Amador e de Amador por Satélite 

APRESENTAÇÃO DO JOTI 2009 

Diversos tipos de actividades envolvendo a internet, “salas 
de bate‐papo”, jogos online, entre outros, são as opções 
de entretenimento preferidas de muitas das nossas 
crianças e jovens. 
Sabendo disso tentamos focar a nossa participação no Joti 
2009 nesse sentido, incorporando também outras vertentes 
que esta tecnologia nos pode trazer. 
Trata‐se de uma excelente oportunidade de utilização de 
recursos da internet para promover o movimento escutista 
e o CNE através de uma actividade dinâmica e atractiva, 
proporcionando uma vivência intensa de fraternidade 
escutista mundial. 
Esta medida utilizada é capaz de mostrar ao jovem que o 
escutismo lhe reserva muito mais emoções e aventuras do 
que imaginava. O escuteiro não é simplesmente aquele 
jovem uniformizado que sabe fazer nós e acampar. Hoje o 
escuteiro está a acompanhar as mudanças que o mundo 
tecnológico lhe oferece. 
Durante o 3º fim‐de‐semana de Outubro de cada ano, o 
CNE promove localmente o Jota/Joti. 
Como estamos em cima da data convém preparar tudo  
para que o Joti decorra da melhor forma nas nossas 
bases. 
Vamos preparar todo o material necessário e introduzir o 
tema proposto para a Comunidade do Escutismo Lusófono 
deste ano: “Respeitar e Valorizar o Ambiente”. 
Quero apresentar a equipa que este ano ajudou na 
preparação desta actividade que é composta por cerca 
de meia dúzia de jovens Caminheiros e Dirigentes 
pertencentes ao grupo dos PtScouts 
(http://www.ptscouts.org) e que já desde alguns anos a 
esta parte vêm contribuindo para o sucesso desta 
actividade, ajudando na sua coordenação nacional ao 
nível do CNE. 
Nesta edição voltamos a apostar na tradicional 
conversação por chat nos servidores de IRC da ScoutLink, 
facilitando essa tarefa com o script disponível no site do 
Jota Joti, o WebIRC 
(http://www.jotajoti.cne‐escutismo.pt/site/JOTI/Utilidades/W
ebIRC/tabid/112/Default.aspx). 

http://jotajoti.cne-escutismo.pt/site/LinkClick.aspx?fileticket=0txf5P2jNCo%3d&tabid=81&mid=717
http://www.ptscouts.org/
http://www.jotajoti.cne%E2%80%90escutismo.pt/site/JOTI/Utilidades/WebIRC/tabid/112/Default.aspx
http://www.jotajoti.cne%E2%80%90escutismo.pt/site/JOTI/Utilidades/WebIRC/tabid/112/Default.aspx


Temos também o chat por voz através da mesma 
tecnologia com o programa TeamSpeack, o MSN e troca 
de emails, a já habitual Rádio Joti e este ano temos 
algumas novidades. Criámos um sistema de conversação 
por chat, voz e vídeo com o software do TynyChat que 
está disponível no site do Jota Joti juntamente com um 
manual de utilização. Esta ferramenta de Vídeo-Chat 
permitirá através do browser conversar de formas 
diferentes com os outros utilizadores. 
Mas as novidades não se ficam por aqui e este ano 
teremos presença no ScoutFace (rede social)em 
http://www.scoutface.com e uma conta no Twitter para 
lançar informação antes e durante o Joti 2009 
(http://www.twitter.com/joti_cne). 
Em termos de jogo online o nosso principal jogo este ano 
será a Gincana Lusófona – Jogo com 27 tarefas a ser 
realizado por todos os agrupamentos dos países que 
constituem a CEL – Comunidade do Escutismo Lusófono. 
Esperando que esta actividade contribua para uma maior 
consciencialização dos actuais e futuros problemas 
ambientais do nosso planeta queremos que neste fim‐de‐
semana vivam as vossas “aventuras pela internet” de forma 
diferente, ajudando e contribuindo para uma mundo cada 
vez mais justo e saudável. Para tal a Rádio Joti terá uma 
programação que vos ajudará nesse sentido. 
Não vamos fazer deste Joti só uma actividade de 
confraternização à escala mundial mas também e 
principalmente uma actividade que nos desperte e faça 
agir relativamente aos problemas do Ambiente que tanto 
precisa de ser respeitado e valorizado. 
Com votos de um bom Jota Joti 
David Branco 
Coordenador do CNE para o Joti 2009 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO JOTI 

 

IRC: 
A forma tradicional de participação no Joti é através do 
chat com escuteiros de todo o mundo. O IRC é a base de 
tudo, para tal usamos os servidores da ScoutLink (rede de 
irc escutista) e um programa como o ScoutScript para 
aceder aos canais e conversar com outros escuteiros. Vai já 

a www.jotajoti.org e regista o nick do teu agrupamento 
pois ficas automaticamente registado na ScoutLink. 
 
Video-Chat: 
Este ano temos uma novidade - o Chat por Vídeo 
Tynychat. O Tynychat é um sistema de vídeo-chat, que 
permite vídeo-conferência, sem necessidade de instalar 
programas.  
Cada sala tem capacidade para 100 utilizadores, 12 dos 
quais podem ligar vídeo e som que será partilhado por 
todos os utilizadores da mesma sala. 
O CNE tem à disposição 5 salas e uma delas é 
vocacionada para contactos internacionais. Fica o desafio 
para que cada um de vós convide amigos escuteiros de 
outros países, a participar no nosso vídeo chat. 
 
Rádio Online Jota Joti: 
Mais um ano apostamos na emissão de rádio online. 
Passar e dar a conhecer músicas escutistas, actividades, 
curiosidades, entrevistas e debates sobre o tema anual da 
actividade, e muitos mais passatempos. Ouve a emissão e 
participa nela. 
 
Gincana Lusófona: 
A gincana do JOTI LUSÓFONO é um conjunto de 
aproximadamente 27 tarefas que são executadas dentro 
e fora da internet. As tarefas, que são publicadas na 
internet, englobam diferentes estilos de execução e 
propiciam o conhecimento e a integração entre os 
participantes da actividade. Inscreve já a tua base e 
participa em http://www.jotilusofono.org 
 
Twitter: 
Mantêm-te informado sobre as últimas novidades do site e 
do decorrer do Joti. Segue o Joti no twitter em 
http://www.twitter.com/joti_cne 
 
ScoutFace: 
O ScoutFace é uma rede social escutista mundial onde 
escuteiros de todo o mundo se registam e fazem amizades. 
Portugal tem cerca de 400 registos. Vamos mostrar que 
somos simpáticos e hospitaleiros e aumentar esse número. 
É mais uma excelente oportunidade de fazer novos 
amigos. Regista-te em www.scoutface.com e adere ao 
grupo CNEJOTI. 
 
WebLogs: 
No http://www.jotajoti.org podes para além de colocar a 
informação da tua base, criar o weblog da mesma com 
informações, fotografias, vídeos e notícias. 

http://www.scoutface.com/
http://www.twitter.com/joti_cne
http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/LinkClick.aspx?fileticket=Xud%2fG8OzCG4%3d&tabid=96&mid=470
http://www.jotajoti.org/
http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/JOTI/R%C3%A1dioJOTI/tabid/177/Default.aspx
http://www.jotilusofono.org/
http://www.twitter.com/joti_cne
http://www.scoutface.com/
http://www.jotajoti.org/


 

 

 

 

 

 

LISTA DE AGRUPAMENTOS INSCRITOS NO JOTI 

Agrup. Localidade Região Nick 

0 Base Nacional Braga CNENAC 

33 Belmonte Guarda CNE33 

36 Marinha Grande Leiria CNE36 

37 Évora Évora CNE37 

44 Tomar Santarém CNE44 

53 Serafina Lisboa CNE53 

61 Sta. Maria Olivais Lisboa CNE61 

72 Montijo Setúbal CNE72 

77 Cruz Quebrada Lisboa CNE77 

96 Valbom Porto CNE96 

110 Carvalhido Porto CNE110 

159 Portimão Algarve CNE159 

160 Castelo Branco Portalegre e Castelo Branco CNE160 

162 Santa Clara Coimbra CNE162 

172 Abrantes Portalegre e Castelo Branco  CNE172 

175 Alcains Portalegre e Castelo Branco CNE175 

189 Ílhavo Aveiro CNE189 

193 Mouriscas Portalegre e Castelo Branco CNE193 

228 Srª da Conceição Porto CNE228 

255 Damaia Lisboa CNE255 

262 Sé - Lisboa Lisboa CNE262 

306 Santa Comba Dão Viseu CNE306 

332 Vila Cova Braga CNE332 

342 Vialonga Lisboa CNE342 

346 Cervães Braga CNE346 

355 Coimbra Coimbra CNE355 

391 Porto Porto CNE391 

402 Avanca Aveiro CNE402 

414 Amora Setúbal CNE414 

439 Vila do Conde Braga CNE439 

448 Amarante Porto CNE448 

449 Porto Porto CNE449 

467 Charneca Caparica Setúbal CNE467 

479 Alfena Porto CNE479 

485 Ajuda Lisboa CNE485 

504 Quinta do Anjo Setúbal CNE504 

522 Coz Lisboa CNE522 

534 Nogueira do Cravo Porto CNE534 

542 Entroncamento Santarém CNE542 

549 Ovar Porto CNE549 

571 Santo Amaro Madeira CNE571 

634 Alcanhões Santarém CNE634 

647 S. Mamede Ventosa Lisboa CNE647 

655 Redondo Évora CNE655 

696 Coja Coimbra CNE696 

697 Rossio Sul do Tejo Portalegre e Castelo Branco CNE697 

699 Miratejo Setúbal CNE699 

719 Arrentela Setúbal CNE719 

740 N. Sra. Areosa Porto CNE740 

777 Cachão Bragança CNE777 

865 Moure Braga CNE865 

878 Costa Nova Aveiro CNE878 

879 Povoa Sto. Adrião Lisboa CNE879 

895 S. João da Talha Lisboa CNE895 

966 Medelo Braga CNE966 

1008 Forte da Casa Lisboa CNE1008 

1021 Praia da Barra Aveiro CNE1021 

1023 S. Julião do Tojal Lisboa CNE1023 

1052 Quarteira Algarve CNE1052 

1053 Alferrarede Portalegre e Castelo Branco CNE1053 

1066 Ribamar Lisboa CNE1066 



1077 MonteReal Leiria CNE1077 

1088 São Bernardo Aveiro CNE1088 

1093 Chainça Portalegre e Castelo Branco CNE1093 

1099 
Santiago de Riba-Ul  
(O. Azeméis) 

Porto CNE1099 

1100 Parque das Nações Lisboa CNE1100 

1123 Benfica do Ribatejo Santarém CNE1123 

1164 Alhandra Lisboa CNE1164 

1178 Valmaior Aveiro CNE1178 

1183 Silveira Lisboa CNE1183 

1185 Bodiosa Viseu CNE1185 

1189 Corim Porto CNE1189 

1193 Pedrógão Grande Coimbra CNE1193 

1213 S. João da Ribeira Santarém CNE1213 

1242 Ramada Lisboa CNE1242 

1257 Ribeira Viana do Castelo CNE1257 

1279 Ponte do Rol Lisboa CNE1279 

1305 Luz - Lagos Algarve CNE1305 

1311 Abraveses Viseu CNE1311 

1320 Vale Figueira Setúbal CNE1320 

1329 Sobrado Porto CNE1329 

1335 Aldeia de Joanes Guarda CNE1335 

9064 Chão de Couce Coimbra CNE9064 

FNA 
Esgueira 

Esgueira Aveiro FNAESG 

JRAC Região dos Açores Açores CNEJRAC 

JRV Região de Viseu Viseu CNEJRV 

Núcleo 
Este  

Porto CNEJNE 

Núcleo C. 
Porto  

Porto CNEJNCP 

JRAL Região do Algarve Algarve CNEJRAL 

7ª 
Companhia 

Braga Braga AGP7 

 

 
Clique para aceder ao documento 

 

Fazer o Download em PDF da Lista de Agrupamentos 
Inscritos no 13º JOTI 

RELATÓRIO FINAL DO JOTA E DO JOTI 

Atenção: O RELATÓRIO TERÁ DE CHEGAR ATÉ NÓS ATÉ 
AO DIA 6 DE NOVEMBRO 
Este ano o relatório pode ser enviado online através do 
site do Jota Joti (http://jotajoti.cne-escutismo.pt) a partir do 
dia 18 de Outubro e até dia 6 de Novembro. 
Estará disponível um formulário para preenchimento e 
envio do relatório. 
Podem, os agrupamentos, optar por enviar por e-mail 
(dnr@cne-escutismo.pt e joti@cne-escutismo.pt) ou correio 
para os serviços centrais do CNE o ficheiro Word do 
Relatório que também estará na página Web do Jota Joti 
para download. 
Em ambos os casos, não esquecer a data limite em que 
todos os relatórios têm de chegar até nós é o dia 6 de 
Novembro de 2009. 

 
LOG DO JOTA 
 

 
Clique para aceder ao documento 

 
LOG DO JOTI 

 
Clique para aceder ao documento 
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