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oportunidade a milhares de escuteiros ao longo dos tempos de comunicarem com irmãos 
dos quatro cantos do mundo.

Tem sido grande a preocupação desta equipa, agora alargada, ao longo do tempo, em honrar 
aqueles que nos precederam e que com o seu entusiasmo e dedicação nos deixaram este 
legado, para darmos oportunidades educativas às nossas crianças e jovens na área das comu-
nicações e telecomunicações.

Caminhamos lado a lado, ombro a ombro, com o maior números de amigos das diferentes 
regiões, não tantos como gostaríamos, mas temos a esperança de reverter a situação, no 
projecto educativo, através de uma linha orientadora: As especialidades. Esperemos que os 
nossos escuteiros tirem o máximo proveito desta oportunidade educativa e que os nossos 
dirigentes os possam apoiar e incentivar a consegui-las.

O Jamboree no Ar e o Jamboree na Internet, para além claro de outras atividades que possam 
ser realizadas ao longo do ano, tais como o Field-Day e as Jornadas de Radioescutismo (estas 
vocacionadas para caminheiros e dirigentes), são excelentes oportunidades para despertar 
aptidões, assim saibamos dar-lhes o melhor rumo.
Para este Jota/Joti a Organização Mundial deste evento resolveu voltar às origens e não 
“impondo” um tema quis privilegiar a comunicação e o convívio entre os escuteiros de todo 
o mundo. No entanto nós, como linha orientadora, e simultaneamente porque estamos a 
iniciar mais um ano escutista, resolvemos adoptar o tema do CNE, ou seja “Caminhar com 
Abraão”.

A todos desejos de um bom Jota/Joti, que façam algumas comunicações, muitos amigos 
novos e que acima de tudo se divirtam.

Boa Caça/Pesca!

António Ribeiro

Chefe do Departamento Nacional de Radioescutismo
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(H)À ESCUTA

CAMINHAR COM ABRAÃO 

Arriscar com Abraão no Jota Joti

Caminhar com Abraão é o desa$o 
lançado a todos os escuteiros do 
Corpo Nacional de Escutas. Para o 
Jamboree no Ar deste ano é este o 
tema escolhido, não só porque 
Abraão é um modelo para todos 
nós, mas também porque partilha-
mos da sua fé e força de vontade. 
Neste Jota Joti queremos continuar 
a quebrar barreiras e levar esta 
actividade a todos os que ainda 
desconhecem a sua essência.

Para os que já participaram em 
anos anteriores, é preciso continu-
ar a arriscar, e à semelhança de 
Abraão partir para o desconhecido, 
ou seja, aprender sempre mais e 
adquirir cada vez mais conheci-
mentos. Comuniquem, por rádio 
ou internet e levem o CNE a todos 
os cantos do mundo. Partilhem o 
vosso conhecimento com todos os 
que vos rodeiam e enriqueçam o 
vosso espírito de entre ajuda, 
tendo sempre com pilar a vossa Fé. 

Desejo um bom Jota Joti a todos os 
participantes! Boa caça e boa 
pesca! Arrisquem caminhar com 
Abraão!

Caminhar com Abraão pelas 

Estradas da Comunicação

“Vai para ti (lek-leka) do teu país, da 
tua parentela e da casa do teu pai, 
para o país que eu te farei ver 
(’ar’eka)” Gn 12, 1). Assim começa a 
história de Abraão e com ela a 
inteira história da salvação. E assim 
começamos nós este ano escutista, 
tomando Abraão como nosso com-
panheiro de viagem. 

“Vai para ti do teu país” (segundo a 
tradução de D. António Couto) é 
um convite fortíssimo a partir, num 
caminho longo que levará Abraão 
a novas paragens e a encontros 
surpreendentes, mas que, sobretu-
do, o levará a uma viagem interior 
de liberdade para se con$ar inteiro 
à promessa de bênção que Deus 
lhe faz e, $nalmente, se encontrar a 
si mesmo. Para Abraão – e para 
cada um de nós – encontrar-se a si 
mesmo implica encontrar os outros 
e con$ar-se a Deus. 

O JOTA/JOTI é uma bela experiên-
cia de encontro de irmãos escutas 
de outros países, culturas e religi-
ões através dos meios de comuni-
cação rádio e internet, trilhando, 
também aqui, caminhos novos que 
implicam sair para encontrar, bem 
ao jeito daquilo que o Papa Francis-
co nos pede insistentemente: 
“Tenho-o repetido já diversas 
vezes: entre uma Igreja acidentada 
que sai pela estrada e uma Igreja 
doente de auto-referencialidade, 
não hesito em preferir a primeira. 

E quando falo de estrada penso nas 
estradas do mundo onde as pesso-
as vivem: é lá que as podemos, 
efetiva e afetivamente, alcançar. 
Entre estas estradas estão também 
as digitais, congestionadas de 
humanidade, muitas vezes ferida: 
homens e mulheres que procuram 
uma salvação ou uma esperança. 
Também graças à rede, pode a 
mensagem cristã viajar «até aos 
con$ns do mundo» (Act 1, 8). Abrir 
as portas das igrejas signi$ca 
também abri-las no ambiente digi-
tal, seja para que as pessoas 
entrem, independentemente da 
condição de vida em que se encon-
trem, seja para que o Evangelho 
possa cruzar o limiar do templo e 
sair ao encontro de todos.

Somos chamados a testemunhar 
uma Igreja que seja casa de todos. 
Seremos nós capazes de comuni-
car o rosto duma Igreja assim? (…) 
Inclusive no contexto da comuni-
cação, é precisa uma Igreja que 
consiga levar calor, in6amar o cora-
ção” (Mensagem para o Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais 
2014).

Ouso pedir a cada escuteiro: nesta 
fraternidade mundial, de que o 
JOTA/JOTI é expressão, comuni-
quemos palavras que levem calor e 
in6amem o coração!

Ana Pires da Costa
Secretária Nacional 

para o Ambiente e 

Prevenção
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Pe. Luís Marinho
Assistente Nacional 



QST - NOTÍCIAS

CNE - 50 ANOS DE JAMBOREE NO AR

Este ano o CNE comemora o 50º 
aniversário de particapação no 
Jamboree no AR. Foi em 1964 a 
primeira participação portuguesa 
nesta actividade em Lourenço Mar-
ques, antiga designação da actual 
cidade de Maputo, capital de 
Moçambique. Foi aqui que um 
grupo de escuteiros decidiu parti-
cipar nesta grande actividade que 
junta milhares de escuteiros à volta 
das comunicações, e todos com o 
mesmo ideal. 

Para comemorar esta data, o 
Departamento Nacional do Patri-
mónio Histórico em parceria com o 
Departamento Nacional de Radio-
escutismo, inauguraram no passa-
do dia 27 de Setembro uma exposi-
ção dedicada aos 50 anos de Jam-
boree no Ar no CNE.  
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RADIOESCUTEIRO, RADIOAMADOR E COMUNICADOR: 
AS NOVAS ESPECIALIDADES
No passado mês de Julho foram 
divulgadas as novas especialidades 
do CNE que vieram substituir o 
antigo sistema de competências e 
especialidades, agora com desig-
nação única para as quatro 
secções. 

O DNR contribuiu para a constru-
ção de três novas especialidades, 
sendo elas Radioescuteiro, Radioa-
mador e Comunicador.

De modo a acompanhar a evolução 
da sociedade e consequentes 
avanços tecnológicos, todas as 
especialidades têm uma revisão 
cíclica para que estejam sempre 
actualizadas.

Periodicamente o DNR publica 
*chas educativas da Corujinha com 
informações e projectos que são 
um complemento para concluir as 
especialidades. 

Visita a página das especialidades e 
adquire o novo manual deste siste-
ma para saberes como podes 
alcançar as especialidades do 
Departamento ou de outras áreas 
do teu interesse.

especialidades.cne-escutismo.pt

Estiveram presentes alguns dos 
escuteiros que há 50 anos atrás 
organizaram esta actividade no seu 
agrupamento e relembraram histó-
rias de como comunicar, sem a 
tecnologia que temos actualmente 
disponível.

Aproveita para visitar esta exposi-
ção temporária no Museu Nacional 
do CNE, que estará aberta ao públi-
co até 7 de Dezembro.

fotogra*as: /ordelis.pt
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ENTREVISTA | Tau!k Umar 

VENCEDOR DO LOGÓTIPO MUNDIAL DO JOTA JOTI 2014

A equipa mundial do Jota Joti falou 
com Tau!k Umar Prayoga da Inso-
nésia o vencedor do concurso para 
o logótipo do Jota Joti 2014. Foram 
feitas algumas questões para 
sabermos mais sobre o seu passa-
do no escutismo e sobre o logóti-
po.

Qual é a sensação de ser o vence-

dor do concurso do logótipo 

mundial do Jota Joti?

É espectacular, é a terceira vez que 
participo no concurso.

O que é que a tua família pensa 

desta grande honra?

A minha família sente-se orgulhosa 
:)

Há quanto tempo és escuteiro?

Eu sou escuteiro desde que entrei 
para os lobitos (Grupo Siaga Scout) 
em 1994, há 20 anos atrás!

Quais são as tuas actividades 

preferidas nos escuteiros?

As minhas actividades preferidas 
são montanhismo e esculpir 
madeira.

O que fazes para além dos escu-

teiros?

Sou um jovem empresário, com 
uma pequena loja online e 
também sou estudante de ciências 
da comunicação.

Que experiências tens com o 

Jota-Joti?

Muitas experiências, principalmen-
te conhecer e fazer muitos amigos 
por todo o mundo.

Em que te inspiraste para partici-

pares no concurso?

Inspirei-me no smile :D que signi!-
ca, feliz / rir / alegre. O escutismo é 
um jogo alegre!

Em que ideias é baseado o teu 

design?

Apenas quero mostrar que o escu-
tismo é moderno, que liga as 
pessoas. É uma das melhores 
“redes sociais” muito antes do Face-
book, Twitter, etc.

Queres dizer algo aos escuteiros 

pelo mundo fora?

Vamos criar um mundo melhor e 
”Salam Pramuka da Indonésia”.

Obrigado Tau!k pelo tempo 
despendido connosco e pelo 
teu excelente logótipo. Vamos 
lá participar no Jota-Joti em 
outubro!

Design vencedor para o Jota-Joti 
2014.

Na Foto: Tau!k Umar Prayoga no 
topo da montanha mais alta da ilha 
de Java, o Monte Semeru com 
3,676m de altitude. Na foto está a 
segurar a bandeira do movimento 
escutista da Indonésia.





CQ - JAMBOREE NO AR

ABERTURA E ENCERRAMENTO

Como em anos anteriores, a esta-
ção CR6JAM começará a chamar às 
23h 30m (hora de Portugal conti-
nental) de sexta-feira dia 17, 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 Echolink onde se encontra 
instalada a sala Luso-Lusa.

Caso existam di+culdades 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.

8  |  Em Frequência  Outubro 2014

FREQUÊNCIAS DE CHAMADA

Estas frequências servem apenas 
para iniciar um contacto, devendo 
logo de seguida as estações muda-
rem 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.

De imediato proceder-se-á á aber-
tura da actividade com a leitura das 
mensagens pela seguinte ordem:

- Presidente da Federação Escutista 
de Portugal e Chefe Nacional da 
Associação Escoteiros de Portugal
- Chefe Nacional do Corpo Nacional 
de Escutas
- Comissária Nacional da Associa-
ção Guias de Portugal

Após a leitura das mensagens a 
estação CR6JAM +cará 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 Domin-
go dia 19, pelas 17h00 transmitin-
do a CR6JAM uma pequena mensa-
gem de encerramento, +cando 
logo após disponível para quem a 
pretenda ainda contactar.

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 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES NACIONAIS

CR6CNE
Corpo Nacional de escutas 
Salir do Porto, Região de Lisboa

CR6DNR
Departamento de Radioescutismo
Salir do Porto, Região de Lisboa

CR6AEP 
Associação Escoteiros de Portugal
Lisboa

CR6JAM
Federação Escutista de Portugal
Salir do Porto, Região de Lisboa

CR6AGP
Associação Guias de Portugal
Viana do Castelo
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INDICATIVOS DE CHAMADA OCASIONAIS
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ICO Radioamador

CR2AEB Agrupamento de Escuteiros da  Base Aérea Nº 4 - Lajes CU3FT

LA3UCoãçiecnoC  ad sorietucsE ed otnemapurgACEA2RC

UA3UCairótiV ad aiarP ad sorietucsE ed otnemapurgAVPA2RC

XBA3UCsárB oãS ed sorietucsE ed otnemapurgABSA2RC

CR2EMA Agrupamento de Escuteiros Marítimos dos Açores ( São José) CU2JU

OC2UC)PGA(amiC ed ãjaF  ed saiuG ed aihnapmoCCFG2RC

VH2UCleugiM oãS oelcúN ed atnuJMSN2RC

DBA2UClatneirO seroçA - lagutroP ed sorietocsES2RC

FC 3TCoramA otnaS ed sorietucsE ed otnemapurgAASA3RC
XB3TCariedaM - lagutroP ed sorietocsEMPE3RC

TDH2TCasoerA ad sorietucsE ed otnemapurgAEAA5RC

VQH2TCaletnerrA  ad sorietucsE ed otnemapurgARAA5RC

POI2TCocnarB oletsaC ed sorietucsE ed otnemapurgABCA5RC

MUD1TCsavlE ed edadiC ad sorietucsE ed otnemapurgAECA5RC

KRI2TCacsumahC ad sorietucsE ed otnemapurgAHCA5RC

PBA7TCocraM od lasaC od sorietucsE ed otnemapurgAMCA5RC

PCF1TCacnavA ed sorietucsE ed otnemapurgAAEA5RC

POF1TCajoC ed sorietucsE ed otnemapurgACEA5RC

VYJ2TCotnemacnortnE od sorietucsE ed otnemapurgAEEA5RC

WYF1TCaçarG ad sorietucsE ed otnemapurgAGEA5RC

RXE1TCsogaL  ed sorietucsE ed otnemapurgALEA5RC

XBK2TClatruM od sorietucsE ed otnemapurgAMEA5RC

CR5AEO Agrupamento de Escuteiros de Sª Mª dos Olivais - Lisboa CT1EPL

EEF1TCagnolaiV ed sorietucsE ed otnemapurgAVEA5RC

OG4TCodaS od saiarP sad sorietucsE ed otnemapurgAPFA5RC

GNF1TCahleV-a-adniL  ed sorietucsE ed otnemapurgAVLA5RC

XNB1TClaeR etnoM ed sorietucsE ed otnemapurgARMA5RC

TZI2TCsocrA ed oçaP ed sorietucsE ed otnemapurgAAPA5RC

RWF1TCaçahlaP ad sorietucsE ed otnemapurgALPA5RC

HLH2TCojetariM ed sorietucsE ed otnemapurgAMPA5RC

JAA1TCloR od etnoP ed sorietucsE ed otnemapurgARPA5RC

EZJ2TClabúteS - ésoJ .S ed sorietucsE ed otnemapurgASPA5RC

SBK2TCarietrauQ ad sorietucsE ed otnemapurgAAQA5RC

DAH2TCednoC od atniuQ ad sorietucsE ed otnemapurgACQA5RC

BXH1TCotroP - mifnoB od sorietucsE ed otnemapurgAMFB5RC

ZII2TCajeB ed sorietucsE ed otnemapurgAAJB5RC

MHH2TCagarB ed lanoigeR atnuJGRB5RC

FXH2TCetseO oelcúN ed atnuJOEC5RC

IBK2TCmiroC ed sorietucsE ed otnemapurgAROC5RC

JUG1TCadujA ad sorietucsE ed otnemapurgAAAE5RC

EZG2TCãhniruoL ad sorietucsE ed otnemapurgALAE5RC

EOF1TCoãmitroP ed sorietucsE ed otnemapurgAPAE5RC

MII2TCmoblaV ed sorietucsE ed otnemapurgAVAE5RC

CR5EBS Agrupamento de Escuteiros do Bairro da Serafina - Lisboa CT2JKJ

CR5ECC Agrupamento de Escuteiros da Charneca de Caparica CT2IXQ

CR5EDS Agrupamentos de Escuteiros de Darque e Senhor do Socorro CT2JSF

YKH2TCzoF ad arieugiF - lagutroP ed sorietocsEFFE5RC
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INDICATIVOS DE CHAMADA OCASIONAIS
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USA1TCoãhlO - lagutroP ed sorietocsEOGE5RC

SGE2TCsorieossaS - lagutroP ed sorietocsESGE5RC

ZVI2TCsoralC setnoM ed sorietucsE ed otnemapurgACME5RC

OTJ2TCednarG ahniraM ad sorietucsE ed otnemapurgAGME5RC

SWE1TCortneC e etroN oãigeR - lagutroP ed sorietocsECNE5RC

CR5EOD Agrupamento de Escuteiros de  Oliveira do Douro CT2GBU

KJD1TCorievA - lagutroP ed sorietocsEAPE5RC

NTC1TCorreF oa-nreF - lagutroP ed sorietocsEFPE5RC

KUE1TCseãramiuG - lagutroP ed sorietocsEGPE5RC

ZGG2TCotroP - lagutroP ed sorietocsEMPE5RC

WA4TCsefieuQ - lagutroP ed sorietocsEQPE5RC

BEF1TCluS oãigeR - lagutroP ed sorietocsESPE5RC

UIK2TCaralC atnaS ed sorietucsE ed otnemapurgACSE5RC

ZHE1TClajoT od oãiluJ .S ed sorietucsE ed otnemapurgAJSE5RC

CR5ESS Agrupamento de Escuteiros do Santíssimo Sacramento CT2JAI

BUI2TCajerratsE ed sorietucsE ed otnemapurgARTE5RC

EDG2TCsetnivA ed sorietucsE ed otnemapurgAAVE5RC

IAG2TCojitnoM - lagutroP ed sorietocsEOMG5RC

NWG2TCasuoS ed oçaP - lagutroP ed sorietocsESPG5RC

TRD1TC)PGA( oraF ed lanoigeR odairassimoCFRG5RC

KOI2TCójirG ed sorietucsE ed otnemapurgAIRG5RC

XFC1TCetsE oelcúN ed atnuJENJ5RC

TBK2TCevraglA od lanoigeR atnuJARJ5RC

PSA1TCarbmioC ed lanoigeR atnuJCRJ5RC

SFH1TCotroP od lanoigeR atnuJPRJ5RC

RKJ 2TCuesiV ed lanoigeR atnuJVRJ5RC

CR5MAE Agrupamento de Escuteiros da Sª da Conceição (Marquês) - Porto CT1GYD

LTJ2TCopmaC od sãeM ed sorietucsE ed otnemapurgACDM5RC

US4TCaledaeM ed sorietucsE ed otnemapurgAAEM5RC

NEI2TCojitnoM od sorietucsE ed otnemapurgANOM5RC

CR5MSP Agrupamento de Escuteiros Marítimos de São Pedro CT1DNF

PCA1SCraM arieB oelcúN ed atnuJMBN5RC

CR5NCP Junta de Núcleo Cidade do Porto CT2HXC

LEF1TCarraB ad oelcúN ed atnuJBEN5RC

VQF2TCotneV ed sohnioM oelcúN ed atnuJVMN5RC

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

III 2TCserezarP sod sorietucsE ed otnemapurgAEAP5RC

PLH2TCsoçuordeP ed sorietucsE ed otnemapurgADEP5RC

FGI2TCavocaneP ed sorietucsE ed otnemapurgANEP5RC

CR5PSI Agrupamento de Escuteiros da Póvoa de Santa Iria CT1CQS

CR5RST Agrupamento de Escuteiros do Rossio ao Sul do Tejo CT2FYU

KEE1TCarievliS ad sorietucsE ed otnemapurgAEAS5RC

JGH2TCsatsocnE sad leugiM .S - lagutroP ed sorietocsEEMS5RC

CR5SMI Agrupamento de Escuteiros de S. Mamede de Infesta CT1DUV

CR5TAV Agrupamento de Escuteiros de Tavarede - Figueira da Foz CT1KNL

VSD1TClagutroP ed sorietocsE oãçaicossAPEA6RC

DIJ2TClagutroP ed saiuG oãçaicossAPGA6RC

YYE1TCsatucsE ed lanoicaN oproCENC6RC

CR6DNR Departamento Nacional de Radioescutismo do CNE CT1DJE

OCR5SClagutroP ed atsitucsE oãçaredeFMAJ6RC
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AUTORIZAÇÃO ANACOM

ICP-S060440/2014
20.02.01.972270

“Na sequência do vosso pedido e 
de acordo com o despacho DE 
2812014 ADGE1 de 09-09-2014, do 
Adjunto da Diretora de Gestão do 
Espectro, ao abrigo das competên-
cias que lhe estão subdelegadas, é 
autorizado para o 57.º Jamboree 
no Ar nos dias 17, 18 e 19 de Outu-
bro de 2014:

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

Durante o )m-de-semana do JOTA 
realiza-se, infelizmente, um concur-
so organizado pela associação 
alemã de radioamadores (DARC), é 
uma excepção ao acordo existente, 
da não realização de concursos 
durante o )m-de-semana do JOTA. 

Porém conseguiu-se um acordo 
com a DARC, onde se compromete-
ram á não utilização dos seguintes 
segmentos de banda:

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

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 supervisão de amadoresl das 
categorias 1, A ou B, que iniciarão e 
)nalizarão cada contacto e que 
serão responsáveis pela operação 
da estação durante o período da 
comunicação.

Adicionalmente, esclarece-se que 
nestas comunicações poderão ser 
utilizadas estações de uso comum, 
devidamente licenciadas ou autori-
zadas, nomeadamente repetidores 
ou para ligação simplex à rede )xa 
(LSF).”  

Ema Esteves
Serviços de Amador
e de Amador por Satélite

 

Isto faz com que as frequências de 
chamada do WSB )quem 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
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ECHOLINK – A SUA UTILIZAÇÃO NO JAMBOREE NO AR

O Echolink é um sistema de comu-
nicações digital que utiliza o siste-
ma VoIP (Voz através do Protocolo 
de Internet), desenhado por Jona-
than 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 utili-
zação, em carácter experimental, 
permitindo exclusivamente ás 
associações de radioamadores a 
colocação de repetidores de UHF 
para que a comunidade radioama-
doristica possa usufruir deste meio 
de comunicação.

Nos últimos anos o Bureau Mundial 
tem vindo a incentivar o uso do 
Echolink, pois para além da possi-
bilidade 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 propor-
cionadas pelas Associações de 
Radioamadores, vamos este ano, e 
pela primeira vez de forma o/cial, 
utilizar o sistema Echolink através 
dos repetidores de UHF instalados.

Há a ter em conta algumas regras 
básicas do uso deste tipo de comu-
nicação tendo especial atenção aos 
cerca de dois minutos de “tempori-
zação” dos repetidores, as pausas 
de cinco segundos entre “câmbios”, 
bem como os períodos de utiliza-
ção dos mesmos, não esquecendo 
nunca a primeira, e mais básica 
regra da vida em comunidade, ou 
seja, a boa educação e respeito 
pelos outros.
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O sistema irá ser monitorizado em 
permanência, e caso haja abusos o 
mesmo será de imediato desliga-
do, o que em boa verdade 
ninguém pretende que venha a 
acontecer.

Os comunicados serão efectuados 
nos repetidores ligados á sala Luso-
-Lusa, onde podem encontrar 
muitos amadores, e espera-se 
escuteiros do espaço lusófono.

Os seguintes períodos foram acer-
tados de forma a satisfazer todos 
os utilizadores desta sala.  

Os períodos a utilizar serão:

Sexta feira (19 de Outubro)
   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

REPETIDOR VHF

REPETIDOR UHF

REPETIDOR D-STAR

LSF / ECHOLINK

LSF e repe�dores de UHF com ligação Echolink

CS5GCL - MOSCAVIDE
430,025 MHz T: 74,4 Hz

CS5GSP - SALIR PORTO
430,050 MHz T: 74,4 Hz

CS5GPL - POMBAL
430,025 MHz T: 131,8 Hz

CQ0UGM - GONDOMAR - RU-730 
439,125 MHz  -7600 T:123 Hz

CL - MOSCAVIDE
025 MHz T: 74,4 Hz

GSP - SALIRRR PORTO
050 MHz T: 74,4 Hz

GPL - POMBAL
,025 MHz T: 131,8 Hz

UGM - GONDOMAR - RU-730
9,125 MHz -7600 T:123 Hz

CS5GBR - BRAGA
430,200 MHz T: 123 Hz

CQ0UBA - BALTAR - RU-742 
439,275 MHz  -7600 T:123 Hz

CS5GPM - PORTO
430,275 MHz T: 123 Hz

CS5GMT - MATOSINHOS
430,350 MHz T: 123 Hz

CS5GART - AMARANTE
434,700 MHz T: 123 Hz

CQ0UOAZ- O.AZEMEIS - RU-752 
439,400 MHz  -7600 T:123 Hz

CS5GD - ESTARREJA
430,025 MHz T: 123 Hz

CQ0UES- SERRA DA ESTRELA -
RU-724 439,050 MHz  -7600 

T:114,8 Hz

CQ0UPS- PAMPILHOSA DA 
SERRA - RU-720 439,000 MHz  

-7600 T:131,8 Hz

CQ0ULR - SERRA  DOS 
CANDEEIROS - RU-740 

439,250 MHz  -7600 T:131,8 
Hz

CS5GAV- TORNADA -
CALDAS  DA RAINHA 
430,275 MHz T: 74,4 Hz

CS5GEV- CALDAS  DA 
RAINHA 430,125 MHz 
T: 74,4 Hz

CQ0UVAR-
TORRES

VEDRAS- RU-
700 438,750 
MHz  -7600 

T:74,4 Hz

CQ0UP- S.MAMEDE- RU-742 
439,275 MHz  -7600 T:67 Hz

CQ0UEC- AMOREIRA-
ODIVELAS- RU-724 

438,875 MHz  -7600 
T:74,4 Hz

CS5GLX - BAIXA /CHIADO-
LISBOA 430,100 MHz T: 74,4 Hz

CS5GPO - PORTIMÃO 430,350 
MHz T: 131,8 Hz

CQ0USM- S.MIGUEL - FARO  
RU-696 438,700 MHz  -7600 

T: 131,8 Hz

CS5GA - LISBOA 
430,175 MHz T: 74,4 Hz
CS5GB - LISBOA
430,250 MHz T: 74,4 Hz

CQ1UB - S.MIGUEL - AÇORES RU-706 
438,825 MHz  -7600 T: 88,5 Hz

CQ1USC - S.MIGUEL - AÇORES RU-702 
438,775 MHz  -7600 T: 88,5 Hz

CQ2UMAD - FUNCHAL - MADEIRA
RU-692 438,650 MHz  -7600 T: 82,5 Hz

CS3GML - FUNCHAL - MADEIRA
430,250 MHz T: 88,5 Hz
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CONNECTING TO #JOTI

NO CHAT COM

O grande Jamboree  (Pela Internet 
ou Pelo Ar) está a chegar, e que 
cada vez mais a tecnologia está 
presente nos nossos agrupamen-
tos e regiões. 

Por isso estão todos convidados a 
participar neste grande encontro 
mundial de escuteiros porque hoje 
facilmente temos acesso a qual-
quer ponto no mundo, porque a 
Internet veio trazer uma nova 
janela de oportunidade neste 
grande encontro. 

Mas tal como o rádio, em que o 
encontro é feito através das ondas, 
agora na Internet o encontro conti-
nua a ser feito nos canais do mIRC.  
Contudo, temos de reconhecer que 
actualmente existem muitas plata-
formas e com maior capacidade, 
mas apesar de todas estas evolu-
ções tecnológicas o mIRC continua 
a ser o ponto de encontro, disponí-
vel todos os dias do ano.

Para este JOTI a organização mun-
dial do escutismo não atribui um 
tema geral para a actividade, mas 
isso não signi+ca que não se possa 
criar um imaginário e actividades 
dentro do agrupamento ou região. 
O Corpo Nacional de Escutas de+-
niu como tema da actividade o 
tema do ano, “Caminhar com 
Abrão” (pai da fé).

Lembro que o grande objectivo 
desta actividade mundial é de 
colocar em comunicação todos os 
escuteiros durante um +m de 
semana (o terceiro do mês de 
Outubro). Espero que realizem 
muitos e bons contactos via Inter-
net.

Acrescento ainda que este ano 
lançámos o novo site do DNR e a 
página de fãs no Facebook. Com 
estes novos meios de comunicação 
pretendemos chegar mais longe e 
apresentar novos projectos e 
trilhos educativos na área do radio-
-escutismo e das comunicações.

Visita-nos em:

http://dnr.cne-escutismo.pt

facebook.com/Radioescutismo 

Para o JOTI publicámos uma versão 
revista do Manual do IRC para 
ajudar a con+gurar este programa. 
O IRC é um dos programas mais 
antigos de comunicações pela 
internet, que ainda sobrevive aos 
avanços da tecnologia. Podes fazer 
download deste manual através da 
nossa biblioteca:

http://dnr.cne-escutismo.pt/pagi-
nainicial/recursos/biblioteca/ 
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Luís Oliveira
Responsável do Joti
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CONNECTING TO #JOTI

HIPERLINK - O MUNDO JOTI

JOTI 2014: O Que Fazer?

Este ano vamos lançar 4 desa"os 
na nossa página - http://dnr.cne-
-escutismo.pt - durante toda a 
actividade.

As respostas aos desa"os serão 

feitas por grupo, e devem ser 

colocadas no Facebook com 

hashtags próprias que serão 

indicadas em cada desa"o.

Os desa"os devem ser respondi-

dos até ao "nal da actividade, 

respostas após o término não 

serão válidas.

Vamos avaliar a rapidez , originali-

dade e a qualidade das respostas.

O vencedor será anunciado poste-

riormente no Facebook e na 

página do DNR.

Apenas os agrupamentos que se 

inscreveram no JOTI poderão 

participar.

ACEITAS O DESAFIO ?

Informamos ainda que o site do 

Jota Joti da Organização Mundial 

do Movimento Escutista é o 

seguinte: http://jotajoti.info

Devem fazer o registo neste site 

para participarem nos jogos 

mundiais, como o JamPuz. 

Alerta: Existem outros sites não 

o"ciais a pedirem para efectuar o 

registo. Devem ter em atenção 

esta situação e efectuar apenas o 

registo no site o"cial (http://jotajo-

ti.info).

Visita também o novo site da 

Scoutlink, são eles que estão 

responsáveis por fazer com que 

estejamos conectados no IRC com 

escuteiros de todo o mundo

www.scoutlink.net
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NICKNAMES DAS ESTAÇÕES
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Nickname Agrupamento Região

CNE_0006 0006 – Bon$m Porto
CNE_0020 0020 – Covilhã Guarda
CNE_0023 0023 - Praia da Vitória Açores
CNE_0036 0036-Marinha Grande Leiria
CNE_0037 0037 – Évora Évora
CNE_0053 0053 - Sera$na Lisboa
CNE_0061 0061 - Santa Maria dos Olivais Lisboa
CNE_0063 0063 - Graça Lisboa
CNE_0064 0064-Setúbal Setúbal
CNE_0072 0072 - Montijo Setúbal
CNE_0079 0079 – Prazeres Lisboa
CNE_0096 0096-Valbom Porto
CNE_0111 0111 - Base Aérea Nº 4 Açores
CNE_0143 0143 – S. Mamede de Infesta Porto
CNE_0159 0159 - Portimão Algarve
CNE_0160 0160 – Castelo Branco Portalegre e Castelo Branco
CNE_0162 0162 – Santa Clara Coimbra
CNE_0173 0173 – Lagos Algarve
CNE_0193 0193 – Mouriscas Portalegre-Castelo Branco
CNE_0210 0210 Oliveira do Douro Porto
CNE_0228 0228 – Senhora da Conceição Porto
CNE_0277 0277 – Pedrouços Porto
CNE_0342 0342 - Vialonga Lisboa
CNE_0343 0343 - Senhor do Socorro Viana do Castelo
CNE_0347 0347 - S. Jorge Coimbra
CNE_0348 0348 - Meadela Viana do Castelo
CNE_0355 0355 - MontesClaros Coimbra
CNE_0432 0432 - Sagrado Coração de Jesus Madeira
CNE_0433 0433 - Arrifes Açores
CNE_0439 0439 – Vila do Conde Braga
CNE_0449 0449 - Santíssimo Sacramento Porto
CNE_0467 0467 - Charneca de Caparica Setúbal
CNE_0485 0485 - Ajuda Lisboa
CNE_0489 0489 - Lourinhã Lisboa
CNE_0490 0490 - Chamusca Santarém
CNE_0492 0492 - Conceição Açores
CNE_0538 0538 - Darque Viana do Castelo
CNE_0549 0549 – Ovar Porto
CNE_0571 0571 - Santo Amaro Madeira
CNE_0626 0626 - Linda-a-Velha Lisboa
CNE_0655 0655 - Redondo Évora
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CONNECTING TO #JOTI

NICKNAMES DAS ESTAÇÕES

CNE_0696 0696 - Coja Coimbra
CNE_0697 0697 - Rossio ao Sul do Tejo Portalegre e Castelo Branco
CNE_0699 0699 - Miratejo Setúbal

CNE_0717 0717 - Feteira Açores

CNE_0718 0718 - Quinta do Conde Setúbal

CNE_0719 0719 -  Arrentela Setubal

CNE_0736 0736 – Estremoz Évora

CNE_0740 0740 - Areosa Porto

CNE_0773 0773 - Póvoa de Santa Iria Lisboa

CNE_0777 0777 - Cachão Bragança

CNE_0890 0890 – Évora Évora

CNE_0970 0970 - Palhaça Aveiro

CNE_1023 1023 - S. Julião do Tojal Lisboa

CNE_1052 1052-Quarteira Algarve

CNE_1077 1077-Monte Real Leiria

CNE_1079 1079 - Penacova Coimbra

CNE_1085 1085 - Reguengos de Monsaraz Évora

CNE_1086 1086 - Palheira Coimbra

CNE_1139 1139 – Golegã Santarém

CNE_1164 1164 Alhandra Lisboa

CNE_1178 1178 - Valmaior Aveiro

CNE_1183 1183- Silveira Lisboa

CNE_1189 1189-Corim Porto

CNE_1215 1215 - Tavarede - Figueira da Foz Coimbra

CNE_1240 1240 - Murtal Lisboa

CNE_1242 1242-Ramada Lisboa

CNE_1279 1279 - Ponte do Rol Lisboa

CNE_1319 1319 – Marítimos de São Pedro Coimbra

CNE_1335 1335-Aldeia de Joanes Guarda

CNE_1359 1359 - Sado Setúbal

CNE_1366 1366 - Meãs do Campo Coimbra

CNE_1367 1367 - Serpins Coimbra

AGP Associação Guias de Portugal – Estação Nacional Viana do Castelo

CNE_NAC Estação Nacional - CNE Nacional

CNE_NBM Núcleo Beira Mar Coimbra

CNE_NE Núcleo Este Porto

CNE_NMV Núcleo Moinhos de Vento Lisboa

CNE_CEO Núcleo Oeste Lisboa

CNE_JRA Regional Algarve Algarve

CNE_JRB Regional Braga Braga

CNE_JRC Regional Coimbra Coimbra

CNE_JRP Regional Porto Porto

CNE_JRV Regional Viseu Viseu
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SEGURANÇA NA INTERNET

Hoje em dia a Internet é um 
Mundo, podemos aprender, trocar 
informações, conversar, contactar 
gente nova, fazer amigos, jogar e 
muito mais. Mas como no “Mundo 
Real” a Internet também tem 
pessoas/agentes mal-intenciona-
dos, que procuram através da fragi-
lidade dos utilizadores roubar-lhes 
informações importantes e utilizá-
-las para 'ns menos apropriados. 

Assim sendo o que tu deves saber 
sobre a utilização segura da nter-
net? Como deves prevenir a tua 
segurança quando navegas pelas 
diversas páginas da Internet e 
quando contactas com os teus 
amigos por exemplo no tão, hoje 
em dia, conhecido Facebook ou 
outras redes sociais?

A utilização da Internet deve ser 
sempre acompanhada por um 
adulto, especialmente se saudável, 
permite crescer e aprender conhe-
cendo o mundo em que vivemos, 
mas sempre que possível de forma 
controlada. O mais importante é 
tornar as tuas informações pesso-
ais seguras no teu próprio compu-
tador, o que signi'ca protegê-lo 
contra vírus e atualizar o seu 
software. 

Para a protecção das crianças 
podem e devem melhorar a segu-
rança de dados utilizando as de'ni-
ções de 'ltro e opções de 'ltragem 
de conteúdos disponíveis em 
muitos programas. Presta atenção 
ao que escreves nas redes sociais e 
por email. Tudo o que é escrito 
pode gerar confusões ou má inter-
pretação e aí não tens como alterar 
o que foi lido pelos outros usuários. 
O ideal é usares o bom senso.

Páginas sobre a Segurança na Internet:

www.miudossegurosna.net

www.internetsegura.pt

www.jovensonline.net

www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Sa-
bias&ID=2229

Protecção do Computador:

www.microsoft.com/Portugal/segu-
rança

www.avg.com/pt-pt/

www.avast.com.pt
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COM O QUE DEVES TER CUIDADO

* Cuidado com os Links recebidos de terceiros.

* Descon'a sempre das ofertas boas demais para serem verdade.

O QUE PODES FAZER

* Navegar por sites  com temas de interesse.

* Conversar com outros internautas/escuteiros nos chats.

* Receber Newsletters com informações sobre temas de interesse.

* Enviar mensagens de texto e/ou com fotogra'as, indicando apenas o email, 
por chat ou em sites con'áveis.

* Copiar programas, músicas que estejam disponíveis de forma gratuita na 
Internet.

* Criar a própria página pessoal.

O QUE NÃO DEVES FAZER

* Dar dados pessoais (com excepção do email) a pessoas que se conheçam 
através da Internet. Lembra-te que algumas das pessoas mal-intencionadas 
acabam por criar identidades falsas na Internet precisamente para poderem 
aceder a estas informações.

* Dar número de cartões de crédito ou quaisquer documentos pessoais.

* Copiar informação retirada de outros sites sem que menciones de onde a 
mesma foi retirada da internet, o chamado plágio.

* Instalar qualquer tipo de programa no computador, tudo o que necessitas 
para o JOTI já se encontra instalado.

* Se te insultarem não respondas, nunca envies mensagens onfensivas ou 
desagradáveis.
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ALERTA

FOLHAS DE LOG E RELATÓRIO DA ACTIVIDADE

As folhas de log estão disponíveis 

no nosso site na página de downlo-

ads do Jota Joti.

Usa estas folhas para manteres um 

registo de todos os contactos feitos 

durante a actividade.

Informamos que não é necessário 

anexar as folhas de log ao relatório 

'nal, basta preencher os campos 

do formulário com os dados solici-

tados.

Download:

http://dnr.cne-escutismo.pt/pagi-

nainicial/jota-joti/downloads

Este ano o preenchimento do 

relatório do Jota Joti foi facilitado.

Em data posterior à actividade, 

estará disponível na página do 

Departamento de Rádioescutismo 

um formulário para preenchimen-

to do relatório de partipação, onde 

poderão ser inseridos anexos, 

como fotogra'as ou outros dados 

que considerem relevantes para 

enriquecer o registo da actividade.

Apesar de não ser de preenchi-

mento obrigatório apelamos a 

todos os agrupamentos que parti-

cipem na actividade que façam o 

preenchimento do relatório com o 

máximo de informação possível, 

para que tenhamos registos de 

actividades completos e com todas 

as informações solicitadas. 

O relatório deverá ser preenchido 

até 15 de Novembro.

Estará disponível em:

http://dnr.cne-escutismo.pt/pagi-

nainicial/relatorio-jotajoti/
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