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O Tamanho do Teu Mundo 

“De que Tamanho é o Teu Mundo?” Este é o tema proposto e a interpelação 
que a Organização Mundial do Movimento Escutista, nos faz  para a edição 2013 do 
Jota e do Joti. 

De facto a partir do momento em que os escuteiros utilizam a rádio e a internet 
no seu programa e projeto educativo  estabelecendo contactos, desde logo o seu 
“Mundo” vai aumentando, não só porque interagem e procuram interesses comuns, 
mas também porque contribuem para uma cidadania ativa através de uma valorização 
e conhecimento coletivo, que vai muito mais além do que a educação formal propõe. 

À medida que os nossos jovens vão alargando conhecimentos neste mundo 
global, aproximam-se pela ligação entre quem emite e quem recebe, sendo que pelo 
Jota e pelo Joti ,todas as pessoas por mais afastadas que estejam umas das outras, 
se unem e trazem para o escutismo uma mais valia que  potencia a aplicação do seu 
método, através de iniciativas pedagógicas que desenvolvem as áreas  da afetividade, 
do caráter, bem como a intelectual e a social nos contactos estabelecidos, que muitas 
vezes perduram no tempo. 

O nosso “Mundo” será sempre do tamanho dos nossos sonhos, da nossa 
vontade e poderá aumentar ou diminuir, consoante as amizades que fazemos, os 
projetos que construímos e os horizontes que alargamos, por isso mesmo a rádio e a 
internet, permitem o uso de um recurso técnico de comunicação, que justamente ao 
alargar horizontes, vai aproximando as pessoas, para novas relações e, por 
conseguinte pode originar o desenvolvimento de nova ideias, com vista à construção 
de novos caminhos de esperança para todos. 

O Escutismo, precisa cada vez mais de gente com esta perspetiva de vida e 
com esta visão de futuro e o exemplo do Jamboree no Ar, que se realiza há  55 anos e 
mais recente o Joti. há 16 anos, podem ser instrumentos de intervenção solidária pró-
ativa, no sentido da renovação do nosso movimento e do nosso espirito fraternal. 

Baden Powell dizia no seu tempo que a rádio seria no futuro o hobby dos 
jovens e perspetivava, já nessa altura, uma atividade enriquecedora com futuro 
prometedor, desde que bem aproveitada. É nesse contexto que devemos utilizar estes 
novos meios de comunicação, aproveitá-los para através deles chegarmos mais longe 
encurtando distâncias e eliminando barreiras, de tal maneira que se assim 
procedermos dificilmente conseguiremos “medir” o nosso “Mundo”. 

O “Mundo” de cada escuteiro, não deverá estar apenas  restrito ao  que ele vê 
e ao que ele faz,  já que isso é uma posição muito redutora e cómoda, mas sobretudo 
ao que ele sente, com base nos afetos, na partilha dos valores e das experiências. 
Assim e deste modo, cada um poderá responder à pergunta do tema e dizer que o 
tamanho do seu“Mundo” é do tamanho do Mundo ! 

José Carlos Castro 
Secretário Nacional para o Ambiente e Prevenção 
snap@cne-escutismo.pt  
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Editorial 

Têm-se vindo a verificar nos últimos anos, algumas alterações no 
funcionamento do Jamboree no Ar, quer a nível nacional quer internacional, com o 
objectivo de o tornar mais aliciante. O aparecimento do Web-log do jogo mundial, a 
alteração à forma com era feita a abertura e o encerramento, são algumas das 
diferenças mais visíveis.  

Este ano, iremos introduzir mais duas alterações, na tentativa de criar novas 
oportunidades e melhorar ainda mais o funcionamento da actividade.  

Assim, introduziremos o Echolink e faremos uma pequena alteração no formato 
da abertura e encerramento. 

No que se refere ao Echolink, e após “negociações”, com algumas das mais 
representativas associações de radioamadores e a ANACOM, será disponibilizado o 
seu uso, através de repetidores de UHF. Será, dentro das suas limitações, uma forma 
de os mais jovens, com dificuldades linguísticas em contexto com escuteiros doutras 
longitudes, e porque se vai utilizar a “sala” Luso-Lusa, podem contactar com gente do 
outro lado do mundo, que fala a mesma língua que nós.  

Quanto à abertura e encerramento, será feita em moldes idênticos à do ano 
passado, deixando no entanto de haver a fastidiosa chamada das estações 
participantes, passando a estação CR6JAM, no fim das mensagens de abertura, estar 
disponível para contactar com quem o entenda fazer. Pensamos que desta forma, se 
irá criar um novo centro de interesse. 

Como é do conhecimento geral, muitos dos radioamadores escuteiros 
participantes, não têm prática operativa e como tal por vezes isso leva-os a cometer 
determinados erros, sejamos tolerantes e ajudemo-nos mutuamente para que este 
Jamboree no AR seja uma verdadeira festa. Nunca se esqueçam no entanto, que esta 
atividade é para os nossos escuteiros, e serão eles sempre o centro das nossas 
atenções. Trabalhai com eles o tema do ano (de que tamanho é o teu mundo?) e ireis 
verificar que as distâncias se encurtam, com as comunicações e que aquilo que nos 
parece tão longe, está mesmo ali ao lado apenas a um apertar de patilha de microfone 
ou de um teclar de computador. 

Aproveitem bem as comunicações nas bandas de HF, pois as condições 
ionosféricas previstas, são as melhores dos últimos onze anos e talvez dos próximos, 
não se esqueçam que muitas das vezes para se fazer o “tal” comunicado de longa 
distância, temos de nos lembrar das diferenças horárias, e que os melhores 
comunicados se conseguem ao amanhecer e entardecer. 

Um dos objectivos do DNR para este triénio é a remodelação do sitio do 
Jota/Joti na internet, pretendemos torná-lo mais apelativo e interactivo, e uma das 
ações que pretendemos realizar, será um relatório nacional em fotos e mensagens, 
dos agrupamentos participantes no Jamboree no Ar e na Internet, assim aqui vai um 
desafio a todos, ponham os vossos repórteres a trabalhar e encham a nossa caixa de 
correio electrónico com notícias vossas, ou então, enviem por correio para os serviços 
centrais do CNE ao cuidado do DNR. 

Aqui vos deixei algumas regras e sugestões, agora fico à espera de notícias 
vossas. 

Votos de boa caça e pesca e  
Bom Jamboree no Ar / Internet 
ARibeiro 
Chefe do DNR 
dnr@cne-escutismo.pt 

  

mailto:dnr@cne-escutismo.pt


Apresentação do Jota 2012 

Desde sempre que os humanos se comunicam. Umas formas de comunicação 
são passageiras, outras 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 Radioamadorismo, 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. 

Abertura e Encerramento do 55º Jamboree no Ar 

Como em anos anteriores, a estação CR6JAM começará a chamar ás 23h 30m 
(hora de Portugal continental) de sexta-feira dia 19, de forma a agrupar o maior 
número de estações possível.. 

Esta chamada será feita na banda dos 80 metros, na frequência de 3.710 kHz, 
e ainda nos repetidores de Echoçink onde se encontra instalada a sala Luso-Lusa. 

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. 

De imediato proceder-se-á á abertura da actividade com a leitura das 
mensagens por parte do, 

 

 Presidente da Federação Escutista de Portugal e Chefe Nacional da 
Associação Escoteiros de Portugal 

 Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas 

 Comissária Nacional da Associação Guias de Portugal 
 
Após a leitura das mensagens a estação CR6JAM ficará disponível na banda 

dos 80 m para contactar com as estações que o pretendam. 
Omite-se assim a chamada das estações participantes, que vinha sendo usual 

em anos anteriores. 
Da mesma forma se procederá ao encerramento do JOTA no Domingo dia 20, 

pelas 17h00 transmitindo a CR6JAM uma pequena mensagem de encerramento, 
ficando logo após disponível para quem a pretenda ainda contactar. 

  



Estações Nacionais 

CR2APV Agrupamento de Escuteiros da Praia da Vitoria CU3CY 

CR2ASM Agrupamento de Escuteiros do Aeroporto de Santa Maria CU1AAD 

CR2EMA Agrupamento de Escuteiros Maritimos de São José - Açores CU2JU 

CR2S  Escoteiros de Portugal - Região Açores Oriental  CU2ABD  

CR3ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo Amaro CT3CF 

CR5AAE Agrupamento de Escuteiros daAreosa CT2HDT 

CR5ACB Agrupamento de Escuteiros de Castelo Branco CT2IOP 

CR5ACE Agrupamento de Escuteiros de Elvas CT1DUM 

CR5AEA Agrupamento de Escuteiros das Antas CT2JII 

CR5AEC Agrupamento de Escuteiros de CojaCoja CT1FOP 

CR5AEE Agrupamento de Escuteiros do Entroncamento CT2JYV 

CR5AEF Agrupamento de Escuteiros da Freiria CT2IDB 

CR5AEM Agrupamento de Escuteiros do Murtal CT1FEL 

CR5AEO Agrupamento de Escuteiros de Santa Maria dos Olivais CT1EPL 

CR5AER Agrupamento de Escuteiros da Ramada CT2JVY 

CR5AES Agrupamento de Escuteiros do Senhor do Socorro CT2JSF 

CR5AET Agrupamento de Escuteiros de Telheiras CT2KCF 

CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1FEE 

CR5ALV Agrupamento de Escuteiros de Linda a Velha CT1FNG 

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 do Rol CT1AAL 

CR5AQA Agrupamento de Escuteiros de Quarteira CT2KBS 

CR5ART Agrupamento de Escuteiros de Rio Tinto CT2IMQ 

CR5ASB Agrupamento de Escuteiros de S. Brás CT1DOV 

CR5ASJ Agrupamento de Escuteiros de Santa Joana - Aveiro CT1FLK 

CR5AST Agrupamento de Escuteiros de Santarém CT1BYK 

CR5AVC Agrupamento de Escuteiros de Avanca CT1FCP 

CR5BJA Agrupamento de Escuteiros de Beja CT2IIZ 

CR5BRG Junta Regional de Braga CT2HHM 

CR5CAC Agrupamento de Escuteiros de Cacilhas CT1CZT 

CR5CEO Junta de Núcleo do Oeste CT2HXF 

CR5CMP Agrupamento de Escuteiros de Campolide CT1FEM 

CR5COR Agrupamento de Escuteiros de Corim CT2KBI 

CR5EAA Agrupamento de Escuteiros da Ajuda, Lisboa CT1GUJ 

CR5EAL Agrupamento de Esuteiros da Lourinhã CT2GZE 

CR5EAP Agrupamento de Escuteiros de Portimão CT1FOE 

CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT2IIM 

CR5EBS Agruopamento de Escuteiros da Serafina CT2JKJ 

CR5ECH Agrupamento de Escuteiros de Chainça CT2FYU 

CR5EMC Agrupamento de Escuteiros de Montes Claros CT2IVZ 

CR5EMG Agrupamento de Escureiros da Marinha Grande CT2JYN 

CR5ENC   Escoteiros de Portugal - Região Norte e Centro  CT1FWS  

CR5EPC   Escoteiros de Portugal - Grupo 74 - Gois CT1FAC  



CR5EPG  Escoteiros de Portugal - Grupo 25 - Guimarães  CT1EUK  

CR5EPM   Escoteiros de Portugal - Grupo 17 - Porto  CT2GGZ  

CR5EPS  Escoteiros de Portugal - Região Sul  CT2GPD  

CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT2KFD 

CR5ESJ Agrupamento de Escuteiros de S. Julião do Tojal CT1EHZ 

CR5ESS 
Agrupamento de Escuteiros do Santissimo Sacramento - 
Porto CT2JAI 

CR5EVA Agrupamento de Escuteiros de Avintes CT2HBL 

CR5FAV Fraternidade Nuno Alvares - Avanca CT1FBC 

CR5FBO Fraternidade Nuno Alvares - Borralha CT2BEX 

CR5FMG Fraternidade Nuno Alvares - Marinha Grande CT1EWA 

CR5FPZ Fraternidade Nuno Alvares - Prazeres CT1ESM 

CR5FRP Fraternidade Nuno Alvares - Rebordões CT2HXO 

CR5FSA Fraternidade Nuno Alvares - Santo André CT1FDQ 

CR5GII Escoteiros de Portugal - Grupo 2  CT1EBM 

CR5GPS  Escoteiros de Portugal - Grupo 203 - Paço de Sousa  CT2GWN  

CR5JNE Junta de Núcleo Este CT1CFX 

CR5JRA Junta Regional do Algarve CT1EXR 

CR5JRB Junta Regional de Beja CT2GOX 

CR5JRC Junta Regional de Coimbra CT1YCM 

CR5JRP Junta Regional do Porto CT1HXB 

CR5JRS Junta Regional de Setúbal CT2IEN 

CR5JRV Junta Regional de Viseu CT2 JKR 

CR5LVT  Escoteiros de Portugal - Região Lisboa e Vale Tejo  CT1FBR  

CR5MDC Agrupamento de Escuteiros de Meãs do Campo CT2JTL 

CR5MEA Agrupamento de Escuteiros da Meadela CT4SU 

CR5MFR Agrupamento de Escuteiros de Mafra CT4HA 

CR5MON Agrupamento de Escuteiros do Montijo CT1-CPK 

CR5MSP Agrupamento de Escuteiros Maritimos de São Pedro CT1DNF 

CR5NGC Agrupamento de Escuteiros de Nogueira do Cravo CT1CJJ 

CR5NMV Junta de Núcleo Moinhos de Vento CT1ECT 

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

CR5PAE Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres CT2III 

CR5PEN Agrupamento de Escuteiros de Penacova CT2IGF 

CR5PSI Agrupamento de Escuteiros da Póvoa de Santa Iria CT2FKI 

CR5RAT  Escoteiros de Portugal - Região Além Tejo  CT1CTN  

CR5SAC Agrupamento de Escuteiros de Santo António dos Cavaleiros CT2KFM 

CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EYY 

CR5SCD Agrupamento de Escuteiros de Santa Comba Dao CT2IMP 

CR5SJT Agrupamento de Escuteiros deJoão da Talha CT2KFM 

CR5SME 
Escoteiros de Portugal - Grupo 150 - São Miguel das 
Encostas  CT2HFJ  

CR5VNT  Escoteiros de Portugal - Grupo 235 - Vila Nova da Telha   CT1ENV  

CR6AEP  Associação dos Escoteiros de Portugal CT1DSV  

CR6AGP Associação Guias de Portugal CT1ESA 

CR6CNE Corpo Nacional de Escutas CT1ASP 

CR6DNR Departamento Nacional de Radioescutismo CT1DJE 



CR6FNA* Fraternidade Nuno Alvares CT1MH 

CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1EPI 

 
*Indicativo de chamada ocasional anual (ICOA) 

  
Estações nacionais, sua localização 

CR6CNE - Corpo Nacional de escutas localizada em Coimbra 
CR6AEP - Associação Escoteiros de Portugal, estação itenerante 
CR6AGP – Associaçõa Guias de Portugal, localizada em Oeiras 
CR6JAM – Federação Escutista de Portugal, localizada em Coimbra 

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 

Interferências 

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 

ECHOLINK 

O Echolink é um sistema de comunicações digital que utiliza o sistema VoIP 
(Voz através do Protocolo de Internet), desenhado por Jonathan Taylos, K1RFD, o 
qual permite comunicações a longa distância usando equipamentos de UHF. 

Em Portugal, e apesar de não se encontrar regulamentado o seu uso, a 
ANACOM autoriza a sua utilização, em carácter experimental, permitindo 



exclusivamente ás associações de radioamadores a colocação de repetidores de UHF 
para que a comunidade radioamadoristica possa usufruir desta modo de comunicação. 

Nos últimos anos o Bureau Mundial tem vindo a incentivar o uso do Echolink, 
pois para além da possibilidade de contactos a longa distância em condições de má 
propagação, tem ainda a vantagem de ser uma emissão em FM, o que permite uma 
melhor compreensão por parte dos jovens. 

Aproveitando a abertura dada pela ANACOM e as facilidades proporcionadas 
pelas Associações de Radioamadores, vamos este ano, e pela primeira vez de forma 
oficial, utilizar o sistema Echolink através dos repetidores de UHF instalados. 

Há a ter em conta algumas regras básicas do uso deste tipo de comunicação 
tendo em especial atenção aos cerca de dois minutos de “temporização” dos 
repetidores, as pausas de cinco segundos entre “câmbios”, bem como os períodos de 
utilização dos mesmos, não esquecendo nunca a primeira, e mais básica regra da vida 
em comunidade, ou seja, a boa educação e respeito pelos outros. 

O sistema irá ser monitorizado em permanência, e caso haja abusos o mesmo 
será de imediato desligado, o que em boa verdade ninguém pretende que venha a 
acontecer. 

Os peródos a utilizar serão: 
  Sexta feira (19 de Outubro) - Abertura – 23:30 h 
  Sábado      (20 de Outubro)  –   00:00 ás 07:00 h 
       10:00 ás 12:30 h 
       16:00 ás 17:30 h 
  Domingo    (21 de Outubro)  -    00:00 ás 07_00 h 
       10:00 ás 12:30 h 
       16:00 ás 17:30 h 
 Os comunicados serão efectuados nos repetidores ligados á sala Luso-Lusa, 

onde podereis encontrar muitos amadores, e espera-se escuteiros do espaço 
lusófono. 

Estes perídos foram acertados de forma a satisfazer todos os utilizadores desta 
sala.  

Atenção: 
Para mais informação sobre os repetidores e links para o Echolink, consultem o 

documento em anexo no fim do Em Frequência 2012. 



 



 
  



Autorização ANACOM 

 

  



Apresentação do Joti 2012 

O Tamanho do Teu Mundo é o tema para o Jota-Joti em 2012. 
Com ajuda da Internet no dias 20 a 21 de outubro podes conhecer e dar a 

conhecer melhor esse o mundo. 
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. 

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.  

Na edição deste ano vão decorrer vários jogos promovidos pela coordenação 
mundial do Joti, consulta a página www.jotajoti.org lá tens toda a informação sobre um 
jogo por tarefas e o Jampuz. 

Com votos de um bom Jota Joti 
Luís Oliveira 
Coordenador do CNE para o Joti 2012 

Lista de Agrupamentos Inscritos no Joti 

Agrupamento Nickname 

0000- Coimbra CNENAC 

0020 - Covilhã CNE0020 

0023 - Praia da Vitória CNE0023 

0036 - Marinha Grande CNE0036 

0037 - EVORA CNE0037 

0061 - Santa Maria dos Olivais CNE0061 

0072 - Montijo CNE0072 

0096 - Valbom CNE0096 

00970 - Palhaça CNE0970 

0116 - Seia CNE0116 

0159 - Portimão CNE0159 

0160 - Castelo Branco CNE0160 

0162 - Santa Clara CNE0162 

0172 - Abrantes CNE0172 

0193 - Mouriscas CNE0193 

0217 - Três Cachoeiras CNE0217 

0263 - Campolide CNE0263 

0306 - Santa Comba dao CNE0306 

0319 - Santa Joana - Aveiro CNE0319 

0342 - Vialonga CNE0342 

0343 - Senhor do Socorro CNE0343 

0348 - Meadela - Viana do Castelo CNE0348 

0355 - Coimbra CNE0355 

0391 - Antas CNE0391 

0394 - Aeroporto CNE0394 

http://www.jotajoti.org/


0418 - Vila Verde CNE0418 

0439 - Vila do Conde CNE0439 

0449 - Porto CNE0449 

0485 - Ajuda, Lisboa CNE0485 

0489 - Lourinhã CNE0489 

0490 - Chamusca CNE0490 

0492 - Conceição CNE0492 

0495 - Santo António dos Cavaleiros CNE0495 

0496 - Freiria CNE0496 

0496 - Freiria CNE0496 

0510 - Cacilhas CNE0510 

0522 - Coz CNE0522 

0534 - Nogueira do Cravo  CNE0534 

0542 - Entroncamento CNE0542 

0549 - Ovar CNE0549 

0571 - Santo Amaro CNE0571 

0617 - Coucieiro CNE0617 

0624 - Cebolais de Cima CNE0624 

0630 - Santa Bárbara CNE0630 

0634 - Alcanhões CNE0634 

0682 - Fátima CNE0682 

0696 - Coja CNE0696 

0697 - Rossio ao Sul do Tejo CNE0697 

0699 - Miratejo CNE0699 

0719 - Arrentela CNE0719 

0740 - Porto CNE0740 

0773 - Póvoa de Santa Iria CNE0773 

0876 - S.Paulo de Frades CNE0876 

0878 - Costa Nova CNE0878 

0895 - S. João da Talha CNE0895 

0941 - Asseiceira CNE0941 

1021 - Praia da Barra CNE1021 

1023 - S. Julião do Tojal CNE1023 

1053 - Alferrarede CNE1053 

1093 - Chainça - Abrantes CNE1093 
1099 - Santiago de Riba-Ul (Oliveira de 
Azeméis) CNE1099 

1100 - Parque das Nações CNE1100 

1178 - Valmaior CNE1178 

1185 - Bodiosa CNE1185 

1189 - Corim CNE1189 

1242 - Ramada CNE1242 

1257 - Ribeira - Ponte de Lima CNE1257 

1271 - S. Bras CNE1271 

1279 - Ponte do Rol CNE1279 

1366 - Meãs do Campo CNE1366 



JNE - Este CNEJNE 

JRC - Coimbra CNEJRC 

JRV - Viseu CNEJRV 
 
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 2012 

Este ano o relatório pode ser enviado online através do site do Jota Joti 
(http://jotajoti.cne-escutismo.pt) a partir do dia 22 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 2012. 

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. 



 



 



 



 



 



 



 



 


