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Paz, Ambiente e 
Catástrofes Naturais

(...) Ora no Jota e no Joti a verdadeira essência destas actividades que coloca, os 
Escuteiros de todo o mundo unidos e bem perto uns dos outros, é precisamente 
o recurso ao uso da rádio e da internet, meios técnicos, que devidamente usa-
dos, permitem justamente a possibilidade de todos serem ouvidos, por todos, 
naturalmente depois de também comunicarem e darem largas à imaginação 
nas mais diversas e distintas mensagens, que serão ouvidas e escutadas por 

todo o Mundo Escutista, sempre no 3º fim-de-semana de Outubro de cada ano.



“Paz, Ambiente e Catástrofres Naturais” é o tema escolhido pela Organização Mundial do Movimento Escu-
tista, para dinamizar  e  envolver em 2011 a maior actividade mundial de escuteiros, que é o Jota/Joti.

Sem dúvida que se trata de um tema abrangente e que foca áreas muito sensíveis para a vida de qualquer 
escuteiro, tendo em conta a nossa natural vocação para ajudar no serviço aos outros e a toda a comunidade 
na qual estamos inseridos.

O Jota/Joti, sendo um evento global que une escuteiros de todo o mundo, deverá ser este ano um meio para 
sensibilizar e chamar a atenção de todos para estas grandes causas que afligem e castigam as gerações ac-
tuais. A Paz ou melhor a falta dela, o Ambiente e o pouco respeito por ele, assim como as Catástrofes Naturais 
que causam sofrimento e dor, devem merecer de todo o Movimento Escutista e particularmente da nossa As-
sociação uma atenção redobrada, tendo em conta os valores de cidadania  e de respeito humano  pelo meio 
ambiente no qual vivemos e “respiramos” e sobretudo o nosso constante esforço e dedicação no auxilio aos 
que mais necessitam, vitimas de desastres da natureza, muitas vezes originados por actuações desproposita-
das e inconscientes em matéria ambiental.

Neste contexto deixo um apelo no sentido de que as nossas comunicações e contactos realizados este ano no 
Jota/Joti, tenham uma dimensão vincada na divulgação desta ideia social e na sensibilização para a luta pelo 
bem estar de todos, ao nível do respeito pela natureza humana, mas também pela harmonia do ambiente e 
da natureza, como forma de garantir segurança e qualidade de vida aceitável.

A rádio que usamos no Jota e a Internet que usamos no Joti, devem ser meios de aproximação e contacto en-
tre escuteiros de todo o mundo, mas também instrumentos para reformar e mudar mentalidades, justamente 
este ano que estamos envolvidos numa dinâmica universal, que procura a paz  constantemente ameaçada, o 
bem estar e a segurança.

Somos milhões em todo o mundo, vamos ter a nossa oportunidade anual de estarmos todos mais perto uns 
dos outros, através de meios técnicos; não desperdicemos esta excelente oportunidade de em conjunto, com 
a nossa força e com a nossa vontade, de  “deixar o mundo um pouco melhor que o encontramos”

Um grande JOTA/JOTI para todos!

José Carlos Castro - Secretário Nacional para o Ambiente e Prevenção

Editorial
Está aí mais uma vez a maior actividade internacional de Escutismo organizada pela WOSM.

O tema proposto pela WOSM para este JOTA/JOTI, “Paz, Ambiente e Desastres Naturais”, vem de en-
contro da essência do que é o Escutismo. O respeito pelos outros e por nós mesmos, pela Natureza 
e pela força que ela tem. Ora o nosso lema (Alerta) leva-nos a estar permanentemente atentos aos 
diferentes atropelos que se vão cometendo e a tentar, senão resolve-los, pelo menos amenizá-los. 
Nesse sentido, e ao estarmos atentos, verificamos tudo o que nos rodeia e estamos vigilantes aos 
diferentes sinais que daí advêm, quer junto do Homem quer junto da Natureza. Quanto à Natureza, 
o que podemos fazer é respeitá-la e preservá-la. Nunca se esqueçam do que prometeram na vossa 
promessa de escuteiro, “O escuta protege as plantas e os animais”, e estejam sempre alerta aos seus 
sinais, pois eles, pela sua sensibilidade e relação com a Natureza, são os primeiros a dar-nos a infor-
mação de que esta se está a “revoltar”, de que algo se vai passar, são eles os primeiros a detectarem 
as tempestades e os sismos. Nós porém, seres inteligentes, só através das máquinas que desen-
volvemos e construímos é que podemos, por vezes, dar o alerta que algo vai acontecer. Porém e 
depois de acontecer muito temos a fazer.

O escuteiro, pela dinâmica de vida ao ar livre, está preparado para agir no campo humanitário, ou 
não é verdade que somos quem mais pratica a montagem de tendas, dada a nossa actividade, pois 
é isso que nos é pedido para fazermos, a montagem de campos de refugiados, tal como podeis 
ler nos documentos emanados pela ACNUR, ITU e WOSM, e dos quais damos notícia na página do 
JOTA/JOTI na internet, aí podereis “beber” toda a informação, e com a ajuda dos agentes próprios, 
como por exemplo o DNPCS do CNE, aprender a agir nas diferentes situações, tais como, incêndio, 
inundação, derrocada e sismo, bem como os não menos importantes conhecimentos de segurança, 
até para as nossas actividades escutistas. A primeira regra que deveis aprender é “A Segurança acima 
de tudo”, pois só vós estando em segurança podereis agir e ajudar os outros.

Vamos aproveitar este JOTA/JOTI para aprender algo mais para que possamos crescer e ao fazê-lo, a 
prepararmo-nos para dignificar o nosso lema, “Sempre Alerta para Servir”. Testemunhemos isso nas 
nossas mensagens querem a nível nacional quer internacional.
A todos um bom JOTA/JOTI e espero encontrar-vos por aí.

António Ribeiro - Chefe do Departamento Nacional de Radioescutismo
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Notícias
Brevemente à Venda no teu DMF
O Manual Técnico de Rádioescutismo 
estará disponível em breve à venda nos 

DMF Regionais.

Aniversário do Agrupamento de Vialonga

O Escutismo em Vialonga está a comemorar o

 seu 50º Aniversario, com o tema: Acreditar, 

Desafiar, Crescer, … 50 Anos com BP! de 

Outubro 2010 a Outubro 2011. No seu 

programa consta a atribuição de um Diploma

às Estações Jota que contactarem a estação 

CR5AEV durante o 53º e 54º Jamboree no Ar, 

da seguinte forma:

Diploma Jota (54º Jota)

- 1 Frequência = Grau Bronze

- 2 Frequência = Grau Prata

- 3 Ou mais Frequências = Grau Ouro

Para as estações que obtenham nos dois  Jotas 

(53º e 54º) o Grau Ouro será atribuído o Diploma de Platina.

O Agrupamento 342 deseja para todos, votos de bom Jamboree e bons contactos

Apresentação do Jota 2011
Desde sempre que os humanos se comunicam. Umas formas de comunicação são passageiras, out-
ras são intemporais. Quantos de vós já utilizaram por exemplo técnicas de comunicação como o 
código morse ou o homografo?

O JOTA consiste numa forma de comunicar com outros escuteiros de todo o mundo, através do Ra-
dioamadorismo, sistema utilizado ainda nos dias de hoje por grande parte das forças militares e de 
segurança, por ser simples e eficaz.

Para muitos dos nossos escuteiros, os dias do JOTA são a única oportunidade de operar com este 
sistema de comunicação. Vamos então fazer com que se apaixonem por esta técnica e que a possam 
aplicar noutras das suas actividades.

Este ano temos novamente o desafio lançado pelo Bureu Mundial, o Jam Puz. Consiste em trocar um 
código com os nossos contactos via rádio e internet e assim preencher um cartão de bingo. Aqui têm 
mais uma excelente oportunidade de estimular a utilização do rádio nas comunicações dos jovens.

Um Pouco de História...

No Jamboree Mundial de 1957, em Sutton Coalfield, no centro de Inglaterra, no qual participaram cerca 
de 35.000 Escuteiros provenientes de 62 países, foi montada uma grande Estação de Radioamadorismo. 
Esta Estação, que operava com o indicativo GB3SP, fez um total de 1712 contactos para 71 países. 

Em 1958 (10-11 de Maio) realizou-se o primeiro JOTA - Jamboree On The Air (Jamboree no Ar), actividade 
a nível mundial em que milhares de Escuteiros pelo mundo fora comunicavam através de Estações de 
Radioamadorismo. O êxito desta actividade foi tal que passou a ser realizado anualmente.
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Lista de Indicativos de Chamada Ocasional do Jota
Indicativo Agrupamento      Radioamador Responsável

CR2AEP  Associação dos Escoteiros de Portugal   CU2ABD

CR2ARQ  Agrupamento de escuteiros da Ribeira Quente  CU2DE

CR2ASM  Agrupamento de escuteiros do Aeroporto de Santa Maria CU1AAD

CR2ASS  Agrupamento de escuteiros de São Sebastião  CU2HV

CR2BSA  Agrupamento de escuteiros da Dase - B.S.A.  CU3FT

CR2JNT  Junta de Núcleo da Terceira    CU3DX

CR3ASA  Agrupamento de escuteiros de Santo Amaro  CT3CF

CR3EPM  Escoteiros de Portugal – Região da Madeira   CT3DL

CR5AAE  Agrupamento de escuteiros da Areosa   CT2HDT

CR5AAR  Agrupamento de escuteiros da Arrentela   CT2HQV

CR5ACB  Agrupamento de escuteiros de Castelo Branco  CT2IOP

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   CT1CKP

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   CT2JVY

CR5AEV  Agrupamento de escuteiros de Vialonga   CT1FEE

CR5ALV  Agrupamento de escuteiros de Linda a Velha  CT1FGG

CR5AMF  Agrupamento de escuteiros de Margaride - Felgueiras CT2HBL

CR5AMO Agrupamento de escuteiros da Amora   CT1EUD

CR5APA  Agrupamento de escuteiros de Paço de Arcos  CT2IZT

CR5APL  Agrupamento de escuteiros da Palhaça   CT1FWR

CR5APM  Agrupamento de escuteiros de Miratejo   CT2HLH

CR5APR  Agrupamento de escuteiros de Ponte de Rol  CT1AAJ

CR5AQA  Agrupamento de escuteiros da Quarteira   CT2KBS

CR5BAE  Agrupamento de Escuteiros de Bougado   CT2IBS

CR5BJA  Agrupamento de escuteiros de Beja   CT2IIZ

CR5BRG  Junta Regional de Braga     CT2HBM

CR5CEO  Centro Escutista do Oeste     CT1EYY

CR5COR  Agrupamento de escuteiros de Corim   CT2IJS

CR5EAA  Agrupamento de escuteiros da Ajuda   CT1GUJ

CR5EAL  Agrupamento de escuteiros de Lagos   CT2IVQ

CR5EAP  Agrupamento de escuteiros de Portimão   CT1FOE

CR5ECC  Agrupamento de escuteiros da Charneca de Caparica CT2IXQ

CR5ECH  Agrupamento de escuteiros de Chainça   CT2GWJ

CR5ECM  Agrupamento de escuteiros de S. Bartolomeu de Messines CT1EBY

CR5EEC  Agrupamento de escuteiros de Esgueira   CT2DJK
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CR5EMC  Agrupamento de escuteiros de Montes Claros  CT2IVZ

CR5EMG  Agrupamento de escuteiros da Marinha Grande  CT2JYN

CR5EPA  Escoteiros de Portugal – Região de Além do Tejo  CT1CTN

CR5EPC  Escoteiros de Portugal - Centro    CT1FAC

CR5EPG  Escoteiros de Portugal - Guimarães   CT1FWS

CR5EPM  Escoteiros de Portugal - Miragaia    CT2GGZ

CR5EPO  Escoteiros de Portugal - Oeiras    CT1EGW

CR5ESB  Agrupamento de escuteiros de S. Brás   CT1DOV

CR5ESC  Agrupamento de escuteiros de Santa Clara   CT2JRA

CR5ESJ  Agrupamento de escuteiros de S. Julião do Tojal  CT1EHZ

CR5ESS  Agrupamento de escuteiros do Santissimo Sacramento CT2JAI

CR5EVA  Agrupamento de escuteiros de Avintes   CT2HBL

CR5FAV  Fraternidade Nuno Alvares - Avanca   CT1FCP

CR5FMG  Fraternidade Nuno Alvares - Marinha Grande  CT1EWA

CR5FOV,, Fraternidade Nuno Alvares - Ovar    CT1CAK

CR5FSA  Fraternidade Nuno Alvares - Santo André   CT1FDQ

CR5GEU  Escoteiros de Portugal - Grupo de Escoteiros Unidos  CT1AIS

CR5GPS  Escoteiros de Portugal - Grupo de Paço de Sousa  CT2GWN

CR5JNE  Junta de Núcleo Este     CT1CFX

CR5JRA  Junta Regional do Algarve    CT2KBT

CR5JRB  Junta Regional de Beja     CT2GOX

CR5JRC  Junta Regional de Coimbra    CT1ASP

CR5JRP  Junta Regional do Porto     CT1HXB

CR5JRV  Junta regional de Viseu     CT2JKR

CR5JVC  Junta Regional de Viana do Castelo   CT2IAE

CR5LRS  Agrupamento de escuteiros de Loures   CT1ESA

CR5LUZ  Agrupamento de escuteiros da Luz - Lagos   CT2GPD

CR5LVT  Escoteiros de Portugal – Região de Lisboa e Vale do Tejo CT1EBM

CR5MAF  Agrupamento de escuteiros de Mafamude   CT2JVS

CR5MFR  Agrupamento de escuteiros de Mafra   CT4HA

CR5MON Agrupamento de escuteiros do Montijo   CT2IEN

CR5MSP  Agrupamento de escuteiros Marotomos de S. Pedro - F. Foz CT1DNF

CR5NGC  Agrupamento de escuteiros de Nogueira do Cravo  CT1CJJ

CR5NSF  Agrupamento de escuteiros de Nª Sª de Fátima -Évora CT1DWO

CR5NSL  Junta de Nucleo Serra da Lua    CT1FYW

CR5PAE  Agrupamento de escuteiros dos Prazeres   CT2III

CR5PEN  Agrupamento de escuteiros de Penacova   CT2IGF

CR5RNC  Escoteiros de Portugal – Região Norte e Centro  CT2JLO

CR5SAC  Agrupamento de escuteiros de Stº António dos Cavaleiros CT2KFM

CR5SAE  Agrupamento de escuteiros da Silveira   CT2KEV

CR5SCD  Agrupamento de escuteiros de Santa Comba Dão  CT2IQJ

CR5SJT  Agrupamento de escuteiros de S. João da Talha  CT2KJP

CR5SME  Escoteiros de Portugal - São Miguel das Encostas  CT2HFJ



CR5SNT  Agrupamento de escuteiros de Sintra   CT4JQ

CR5STR  Agrupamento de escuteiros de Santarém   CT1BYK

CR5VNT  Escoteiros de Portugal - Vila Nova da Telha   CT1ENV

CR6CNE  Corpo Nacional de Escutas    CT4SU

CR6DNR  Departamento Nacional de Radioescutismo  CT1DJE

CR6FNA  Fraternidade Nuno Alvares    CT1MH

CR6JAM  Federação Escotista de Portugal    CT1DSV

Abertura e Encerramento do 54º Jamboree no Ar
A estação CR6JAM estará presente na banda dos 80 metros, na frequência de 3.710 kHz, a partir das 23h 30m (hora 
de Portugal continental) de sexta-feira dia 14, e após verificar a presença de estações de JOTA, passarão a ser lidas 
as mensagens de abertura da actividade pela seguinte ordem:

- Presidente da Federação Escutista de Portugal e Chefe Nacional do 

- Corpo Nacional de Escutas

- Escoteiro Chefe Nacional da Associação Escoteiros de Portugal

- Comissária Nacional da Associação Guias de Portugal

Após a leitura das mensagens proceder-se-á à chamada pela ordem de indicativos de chamada ocasionais, con-
stante da lista aprovada pela ANACOM, á qual cada estação se fará presente. 

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 dar-se-á um espaço para que as estações que não se fizeram presentes o possam fazer bem 
como estações sem indicativo de chamada ocasional se possam fazer presentes.

O encerramento do JOTA será no Domingo dia 16, pelas 17h00 iniciar-se-á a chamada das estações pela ordem 
constante na lista aprovada pela ANACOM.

Após o encerramento oficial as estações poderão manter-se em actividade até ás 24 00 horas.

Frequências Escutistas Mundiais
    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 - Localização das Estações Nacionais

CR6CNE - Corpo Nacional de escutas localizada em Viana do Castelo

CR2AEP - Associação Escoteiros de Portugal, localizada em Guimarães

CR6JAM – Federação Escutista de Portugal, localizada em Santa Comba Dão, Região de Viseu
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Aviso - Interferências causadas pelo concurso WAG
Durante o fim-de-semana do JOTA realiza-se, infelizmente, um concurso organizado pela associação alemã de radio-
amadores (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 todas as faixas de frequência autorizadas, porém deverão 
evitar interferir nos participantes no concurso WAG

Cartão 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 refer-
entes 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 preenchi-
dos 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. 

Autorização da ANACOM
Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 3942011 ADGE1, de 29-09-2011, do Adjunto da Di-
rectora 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 das unidades escutistas, lugares públicos ou acampamentos; 

3. que os escuteiros envolvidos neste evento possam comunicar a partir das estações mencionadas, sob a super-
visão 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 - Serviços de Amador  e de Amador por Satélite
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Olá
Hello

Hola

Привет
早晨Ciao

   JOTA - Jamboree On The Air
15 e 16 de Outubro de 2011

Paz, Ambiente e
Catástrofes Naturais

Participa!
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Apresentação do Joti 2011
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.

No seguimento de 2010, vamos focar a nossa participação no Joti 2011 nesse sentido.

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 este ano - “Paz, Ambiente e Catástrofes 
Naturais”. 

Quero apresentar a equipa que este ano ajudou na preparação desta actividade que é composta por cerca de uma 
dúzia de jovens Caminheiros e Dirigentes pertencentes ao CNE que vêm ajudando na coordenação nacional do Joti 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 ou com o software desenvolvido para o efeito, o 
ScoutScript. 

Temos também o chat por voz através da mesma tecnologia com o programa TeamSpeack, o MSN e troca de emails, 
a já habitual Rádio Online Jota Joti, o 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. Temos ainda nova edição da TV Online 
Jota Joti e o grupo do facebook.

Este ano repetimos a presença no ScoutFace (rede social) em http://www.scoutface.com e uma conta no Twitter para 
lançar informação antes e durante o Joti 2011 (http://www.twitter.com/joti_cne).

Em termos de jogo online temos a Gincana Lusófona – Jogo com tarefas a ser realizado por todos os agrupamentos 
dos países que constituem a CEL – Comunidade do Escutismo Lusófono; e o jogo Mundial do Jota Joti - JamPuz.

A Internet, hoje em dia, permite saber quase no momento tudo o que se passa no mundo. Geralmente as Catástrofes e 
as desgraças são ainda de propagação mais veloz.  Esperando que esta actividade contribua para uma maior conscien-
cialização do global, através das questões da Paz, Ambiente e Catástrofes Naturais, situações bem presentes no mundo 
de hoje,  queremos que este fim-de-semana vivam as vossas “aventuras pelas internet” de forma diferente do que fazem 
todos os dias. Esperemos que possasm encontrar formas de contribuir para estas causas: Contribuir para a Paz; Preservar 
o Ambiente; Prevenir e Combater Catástrofes Naturais.

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 que a temática nos sugere. 

Com votos de um bom Jota Joti

David Branco

Coordenador do CNE para o Joti 2011

http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/JOTI/Utilidades/WebIRC/tabid/112/Default.aspx
http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/LinkClick.aspx?fileticket=Xud%2fG8OzCG4%3d&tabid=96&mid=470
http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.goteamspeak.com%2findex.php%3fpage%3ddownloads&tabid=96&mid=470
http://www.jotajoti.cne-escutismo.pt/site/LinkClick.aspx?fileticket=Rmi%2bE5n2k%2bk%3d&tabid=96&mid=438
http://www.facebook.com/group.php?gid=127754907264337
http://www.scoutface.com
http://www.twitter.com/joti_cne
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Olá
Hello

Hola

Привет
早晨Ciao

IRC Video-chat Rádio 
Online

Gincana
Lusofona

Twitter

JOTI - Jamboree On The Internet
15 e 16 de Outubro de 2011

Paz, Ambiente e
Catástrofes Naturais

Participa!

Mais informações: www.jotajoti.cne-escutismo.pt

WebLogScoutface

              6    58      21    1
             32   99     15    9 
             12   37     22    7
              4    31      11    2       

TV Online JamPuz Facebook



Lista de Agrupamentos Inscritos no Joti
Agrupamento     Nickname

0000 - Viana do Castelo    CNENAC

0020 - Covilhã     CNE0020

0036 - Marinha Grande    CNE0036

0037 - Évora     CNE0037

0052 - Santarém     CNE0052

0061 - Santa Maria dos Olivais   CNE0061

0072 - Montijo     CNE0072

0077 - Cruz Quebrada    CNE0077

0079 - Prazeres     CNE0079

0116 - Seia     CNE0116

0159 - Portimão     CNE0159

0160 - Castelo Branco    CNE0160

0162 - Santa Clara - Coimbra   CNE0162

0172 - Abrantes     CNE0172

0173 - Lagos     CNE0173

0193 - Mouriscas     CNE0193

0242 - Paço de Arcos    CNE0242

0263 - Campolide    CNE0263

0306 - Santa Comba Dão    CNE0306

0342 - Vialonga     CNE0342

0348 - Meadela     CNE0348

0355 - Coimbra     CNE0355

0391 - Antas     CNE0391

0394 - Aeroporto     CNE0394

0402 - Avanca     CNE0402

0414 - Amora     CNE0414

0418 - Vila Verde     CNE0418

0439 - Vila do Conde    CNE0439

0447 - Santiago de Bougado   CNE0447

0449 - Porto     CNE0449

0467 - Charneca de Caparica   CNE0467

0479 - Alfena     CNE0479

0490 - Chamusca     CNE0490

0492 - Conceição     CNE0492

0495 - Santo António dos Cavaleiros  CNE0495

0504 - Quinta do Anjo    CNE0504

0511 - Lagoa - Algarve    CNE0511

0522 - Coz     CNE0522 Em
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0534 - Nogueira do Cravo     CNE0534

0542 - Entroncamento    CNE0542

0549 - Ovar     CNE0549

0571 - Santo Amaro    CNE0571

0593 - Riachos     CNE0593

0603 - Antanhol     CNE0603

0617 - Coucieiro     CNE0617

0617 - Coucieiro     CNE0617

0630 - Santa Bárbara    CNE0630

0634 - Alcanhões     CNE0634

0643 - Pinhal Novo    CNE0643

0654 - Ribeirinha     CNE0654

0682 - Fátima     CNE0682

0696 - Coja     CNE0696

0697 - Rossio ao Sul doTejo   CNE0697

0699 - Mira Tejo     CNE0699

0719 - Arrentela     CNE0719

0740 - Areosa     CNE0740

0777 - Cachão     CNE0777

0878 - Costa Nova    CNE0878

0895 - S. João da Talha    CNE0895

0970 - Palhaça     CNE0970

1021 - Praia da Barra    CNE1021

1023 - S. Julião do Tojal    CNE1023

1040 - Vale de Figueira    CNE1040

1053 - Alferrarede    CNE1053

1093 - Chainça     CNE1093

1099 - Santiago de Riba-Ul   CNE1099

1164 - Alhandra     CNE1164

1189 - Corim     CNE1189

1242 - Ramada     CNE1242

1257 - S. João da Ribeira    CNE1257

1305 - Luz     CNE1305

1308 - Geneve     CNE1308

1311 - Abraveses     CNE1311

1335 - Aldeia de Joanes    CNE1335

1339 - S.B. de Messines    CNE1339

1349 - Loures     CNE1349

1358 - Gandra     CNE1358

9034 - Serpins     CNE9034

9082 - Meãs do Campo    CNE9082
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AGP 1ª - Celeirós      AGP1CLR

AGP 4ª  - Nogueira     AGP4NOG

AGP 7ª - S. Vicor      AGP7SVC

FNA - Marinha Grande     FNAMGRD

FNA - Rebordoes      FNAREBD

FNA - Algueirão      FNAALGD

FNA - São Bernardo     FNASBND

FNA - Esgueira      FNAESGR

JNE - Junta de Núcleo Este - Porto    CNEJNEST

JNSL - Junta de Núcleo Serra da Lua - Lisboa  CNEJNSL

JRBRG - Junta Regional Braga    CNEJRBR

JRC - Junta Regional Coimbra    CNEJRCB

JRM - Junta Regional Madeira    CNEJRMD

JRV - Junta Regional Viseu     CNEJRVS

ATENÇÃO:

Deverá registar o agrupamento no site http://www.jotajoti.org com o nick indicado acima, para assim ficar registado 
no IRC da ScoutLInk. Basta registar o nick principal. Caso usem mais do que um computador, terão de utilizar os nicks 
CNE0000_I, CNE0000_II, etc... Em que os 0000 serão o número de agrupamento como indicado acima na lista.

Caso alguma base tenha mais de 25 computadores com o mesmo IP deverá contactar a coordenação do JOTI o mais 
breve possível, caso contrário poderá ter problemas com a utilização do IRC.

Relatório Final do JOTA JOTI 2011
Atenção: O RELATÓRIO TERÁ DE CHEGAR ATÉ NÓS ATÉ AO DIA 6 DE NOVEMBRO de 2011

Este ano o relatório pode ser enviado online através do site do Jota Joti (http://jotajoti.cne-escutismo.pt) a partir do dia 
16 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 ou pdf do Relatório que também estarão 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 2011.

Deverá anexar os ficheiros que julgue necessários, nomeadamente LOG’s, fotografias, etc.

O Relatório está disponível também nos anexos deste boletim.

LOG’s do JOTA e do JOTI
Para facilitar os registos dos contactos que realizam no JOTA e no JOTI , disponibilizamos em anexo e no site do jota joti 

as folhas de log que podem fotocopiar para no final adicionarem ao vosso relatório.

Cartões de Bingo - JamPuz
Têm surgido muitas questões acerca de onde podem encontrar o cartão de Bingo do agrupamento. Este NÃO será en-
viado para nenhum email. Estará disponóvel durante os dias do jota joti no site www.jotajoti.org para preenchimento 
online e para download em PDF. O número que deverão dar aos vossos contactos são apenas os últimos dois algarismos 
do vosso JID , que podem consultar igualmente no site indicado.
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http://www.jotajoti.org
http://jotajoti.cne-escutismo.pt
mailto:dnr%40cne-escutismo.pt?subject=Relat%C3%B3rio%202010
mailto:joti%40cne-escutismo.pt?subject=Relat%C3%B3rio%202010
http://www.jotajoti.org 
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