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Editorial

Caros amigos

Nos últimos anos, tenho-vos falado de mudanças no meio radioamadorístico, que têm de alguma
forma alterado em certos casos condicionado, a participação de alguns Agrupamentos nesta grande
atividade que é o Jamboree no Ar.

A partir deste ano, e por alterações na política da WOSM, iremos ter alterações relativamente ao
JOTA e ao JOTI. As informações ainda são escassas e reina alguma confusão uma vez que os
antigos membros da organização do JOTI, detentores da página jotajoti.org continuam com o seu
projeto Visão 2015.

Assim que haja mais informações, as mesmas serão disponibilizadas na página do DNR.

No que respeita ao DNR, e porque estamos a terminar mais um ciclo, há que fazer uma análise ao
trabalho efetuado. Correndo o risco de ser acusado de estar a advogar em causa própria, e após
análise cuidada, penso ter sido positivo este período de três anos, onde para além das atividades que
fazem parte  do nosso calendário anual,  como o Field-Day,  as  Jornadas  de Radioescutismo e o
JOTA/JOTI, desenvolvemos esforços na área das especialidades para as nossas crianças e jovens,
participámos no ACANAC, não da forma que gostaríamos mas da que foi possível,  fizemos, e
estamos  a  fazer,  o  recenseamento  dos  radioamadores  escuteiros  e  regulamentámos  o  uso  de
equipamentos rádio no CNE. Para mim, e salvo melhor opinião. O melhor contributo que prestámos
foi precisamente na área pedagógica (especialidades) e no regulamento de uso de equipamentos e de
redes de radiocomunicações no CNE, proporcionando ferramentas de trabalho valiosas.

Uma vez que o tema do JOTA/JOTI é “Vamos  Partilhar” não queria deixar de testemunhar
convosco, o quão bom foi trabalhar com as pessoas nos diferentes níveis do CNE. Desde o nacional
ao local, aproveitando ainda para enaltecer a forma empenhada como o nosso Secretário Nacional
para o Ambiente e Prevenção, José Carlos Castro, se mostrou disponível para apoiar e enaltecer
todo o trabalho e na dignificação da nossa atividade.

A todos votos de um bom JOTA/JOTI

António Ribeiro
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Vamos Partilhar!

“Quando se recusa a partilhar alguma coisa, corre-se o risco de perder tudo”, (Desmond 
Tutu)

A Organização  Mundial  do  Movimento  Escutista,  escolheu  para  tema  do  JOTA/JOTI 2013,
“Vamos Partilhar”. De facto um tema muito adequado a uma atividade como o Jamboree no Ar e ao
Jamboree na Internet, que são por si só a maior atividade mundial de Escuteiros. Este evento, como
é sabido congrega anualmente no terceiro fim de semana de outubro, através do rádio e da Internet
toda a família escutista espalhada pelo mundo, que segundo o último censo atinge já 35 milhões de
membros.

É natural que num Movimento como o nosso, com toda esta dimensão e singular abrangência,
com  diferentes  vivências  e  experiências  distintas,  haja  muito  para  partilhar,  para  colocar  à
disposição do próximo e de todos os nossos irmãos escutas, sobretudo com o objetivo de enriquecer
conhecimentos  e  aumentar  o  nosso  património  moral  e  intelectual.  Deste  modo  estreitam-se
relações e encurtam-se distâncias, numa perspetiva de nos abrirmos ao mundo, aceitando diferenças
e usufruindo cada vez mais de um escutismo global, que faz deste movimento uma escola de vida
sem fronteiras, onde todos vivemos o ideal da fraternidade universal.

Partilhar as nossas boas práticas é saber dar sem egoísmo o que fazemos bem, assim como aceitar
as boas experiências dos outros é ter a humildade e reconhecer que nos podemos valorizar sempre
com a ajuda deles, porque possuir um qualquer bem sem o partilhar não tem qualquer valor atrativo
e humano. 

Neste contexto o JOTA/JOTI será sempre um meio para não só aproximar os escuteiros, mas
também para os ajudar a crescer, sob o ponto de vista da comunhão partilhada do que fazemos, do
que sentimos e dos objetivos que queremos atingir.

Esta atividade mundial é ideal para colocarmos em prática o quarto artigo da Lei, que diz: “O
Escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros Escutas”.  Ser irmão, além de ser amigo é
também ser solidário e empenhado na valorização integral e no enriquecimento humano, os quais se
conseguem justamente  através  da  entrega  voluntária  e  desinteressada.  Ao  partilhar  com outros
sobretudo com outros escuteiros, estamos também a praticar o sistema de patrulhas, ou seja; depois
de conseguirmos assimilar e aprender individualmente, vamos colocar todas essas conquistas em
benefício de um coletivo e assim dignificar-nos porque damos algo de nós, ficamos felizes porque
ajudamos os outros, beneficiando em simultâneo uma Associação e um Movimento que amamos e
de quem somos membros ativos e intervenientes.

Partilhar é acima de tudo colocar à disposição de quem nos rodeia o que temos e o que sabemos e
desse modo deixar tudo por onde passamos um pouco melhor que encontramos.

José Carlos Castro

Secretário Nacional para o Ambiente e Prevenção
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JOTA 2013

Abertura e Encerramento

Como em anos anteriores, a estação CR6JAM começará a chamar ás 23h 30m (hora de Portugal
continental) de sexta-feira dia 18, 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.

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 à abertura da atividade 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
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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.

Autorização ANACOM

ICP-S040218/2013

20.02.01.972270

Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 3052013 ADGE1 de 10-
09-2013, do Adjunto da Diretora de Gestão do Espectro, ao abrigo das competências 
que lhe estão subdelegadas, é autorizado para o 56º Jamboree no Ar nos dias 18, 19 e 20
de Outubro de 2013:

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

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 amadores das categorias 1, A ou B, que iniciarão e 
finalizarão 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 autorizadas, nomeadamente repetidores ou 
para ligação simplex à rede fixa (LSF).

Esta autorização substitui e anula a anterior ICP-S040060/2013.

Indicativos de Chamada Ocasionais  56º Jamboree no Ar‐

CR100AEP Escoteiros de Portugal - Açores Oriental CU2ABD
CR2AEA Agrupamento de Escuteiros de Angústias CU7AA
CR2AGP Associação Guias de Portugal CU2CO
CR2APV Agrupamento de Escuteiros da Praia da Vitoria CU3FB
CR2ASM Agrupamento de Escuteiros do Aeroporto de Santa Maria CU1AAD
CR2CNE Corpo Nacional de Escutas CU2HV
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CR3ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo Amaro CT3CF
CR5AAE Agrupamento de Escuteiros da Areosa CT2HDT
CR5AAR Agrupamento de Escuteiros de Arrentela CT2HQV
CR5ACB Agrupamento de escuteiros de Castelo Branco CT2IOP
CR5ACE Agrupamento de escuteiros de Elvas CT1DUM
CR5AEC Agrupamento de Escuteiros de Coja CT1FOP
CR5AEE Agrupamento de Escuteiros de Entroncamento CT2JYV
CR5AEG Agrupamento de Escuteiros da Graça CT1FYW
CR5AEM Agrupamento de Escuteiros do Murtal CT1FIE
CR5AEO Agrupamento de Escuteiros de Santa Maria dos Olivais CT1EPL
CR5AES Agrupamento de Escuteiros de Senhor do Socorro CT2JSF
CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1FEE
CR5AGR Agrupamento de Escuteiros da Ramada CT2JVY
CR5ANT Agrupamento de Escuteiros de Antanhol CT2ISA
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 CT1AAJ
CR5AQA Agrupamento de Escuteiros de Quarteira CT2KBS
CR5ASC Agrupamento de Escuteiros de Santiago do Cacém CT1AVQ
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 CT4GN
CR5CEO Junta de Núcleo do Oeste - Centro Escutista do Oeste CT2HXF
CR5COR Agrupamento de Escuteiros de Corim CT2KBI
CR5EAA Agrupamento de Escuteiros da Ajuda CT1GUJ
CR5EAG Agrupamento de Escuteiros de Grândola CT2HNV
CR5EAL Agrupamento de Escuteiros da Lourinhã CT2GZE
CR5EAP Agrupamento de Escuteiros de Portimão CT1FOE
CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT2IIM
CR5EBB Agrupamento de Escuteiros do Bairro da Boavista - Lisboa CT1IAO
CR5EBS Agrupamento de Escuteiros da Serafina CT2JKJ
CR5ECH Agrupamento de Escuteiros de Chainça CT1CIJ
CR5EGO Escoteiros de Portugal - Olhão CT1ASU
CR5EGS Escoteiros de Portugal - Sassoeiros CT2ICQ
CR5ELG Agrupamento de Escuteiros de Lagos CT1EXR
CR5EMC Agrupamento de Escuteiros de Montes Claros CT2IVZ
CR5EMG Agrupamento de Escuteiros da Marinha Grande CT2JTO
CR5ENC Escoteiros de Portugal - Região Norte Centro CT1FWS
CR5EPG Escoteiros de Portugal - Guimarães CT1EUK

19 e 20 de Outubro de 2013



Em Frequência 2013 56º JOTA
17º JOTI

CR5EPM Escoteiros de Portugal - Porto CT2GGZ
CR5EPQ Escoteiros de Portugal - Quelfes CT4AW
CR5EPS Escoteiros de Portugal - Região Sul CT2GPD
CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT2KIU
CR5ESJ Agrupamento de Escuteiros de S. Julião do Tojal CT1EHZ
CR5ESS Agrupamento de Escuteiros do Santíssimo Sacramento CT2JAI
CR5EVA Agrupamento de Escuteiros de Avintes CT2GDE
CR5FAL Agrupamento de Escuteiros da Falagueira CT1DOV
CR5GPS Escoteiros de Portugal - 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
CR5MDC Agrupamento de Escuteiros de Meãs do Campo CT2JTL
CR5MEA Agrupamento de Escuteiros de Meadela CT4SU
CR5MFF Agrupamento de Escuteiros Marítimos da Figueira da Foz CT1KNL
CR5MON Agrupamento de Escuteiros do Montijo CT2IEN
CR5MSP Agrupamento de Escuteiros Marítimos de S. Pedro - F. da Foz CT1DNF
CR5NEB Junta de Núcleo da Barra CT1FEL
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
CR5PED Agrupamento de Escuteiros de Pedrouços CT2HLP
CR5PEN Agrupamento de Escuteiros de Penacova CT2IGF
CR5PSI Agrupamento de Escuteiros da Póvoa de Santa Iria CT2FKI
CR5RAT Escoteiros de Portugal - Região Além Tejo CT1CTO
CR5RST Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao Sul do Tejo CT2FYU
CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EYY
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
CR5SOU Escoteiros de Portugal - Soure CS5ARC
CR5TAV Agrupamento de Escuteiros de Tavarede CT2JIC
CR5VNT Escoteiros de Portugal - Vila Nova da Telha CT1FJL
CR6AEP Associação Escoteiros de Portugal CT1DSV
CR6DNR Departamento Nacional de Radioescutismo CT1EPI
CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1ENV
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Frequências de Chamada “Escutistas”

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

HB9S, estação da WOSM

Com a mudança prevista  dos  escritórios  da WOSM para um país  da  Ásia,  a  estação HB9S
deixará de existir fruto dessa mesma deslocalização.

A fim de dar oportunidade ao maior número de participantes no JOTA de a contactar foi criada
uma super equipe liderada pelo WJO, Richard PA3BAR, de forma a poderem atender o maior
número  de  estações.  Sendo  assim  solicita-se  a  todos  os  participantes  que  quando  entrem  em
contacto com esta estação tenham em conta que existem outros que o desejam fazer como tal sejam
objetivos e breves no vosso comunicado.
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Interferências

Durante  o  fim-de-semana  do  JOTA realiza-se,  infelizmente,  um  concurso  organizado  pela
associação alemã de radioamadores (DARC), é uma exceção 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 a 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.

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 períodos a utilizar serão:

Sexta feira (18 de Outubro) Abertura – 23:30 h

Sábado(19 de Outubro) 00:00 ás 07:00 h

10:00 ás 12:30 h

16:00 ás 17:30 h

19 e 20 de Outubro de 2013



Em Frequência 2013 56º JOTA
17º JOTI

Domingo (20 de Outubro) 00:00 ás 07_00 h

10:00 ás 12:30 h

16:00 ás 17:30 h

Os  comunicados  serão  efetuados  nos  repetidores  ligados  a  sala  Luso-Lusa,  onde  podereis
encontrar muitos amadores, e espera-se escuteiros do espaço lusófono.

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

Recenseamento Nacional de Radioamadores Escuteiros

Desde há algum tempo que nos vem sendo reclamado a existência duma lista de radioamadores
escuteiros.  Dado  que  o  registo  atual  que  a  SNAP/DNR  possuí,  ter  sido  feito  por  recolha  de
informação ao longo dos tempos e não ter  como tal  um carácter jurídico,  vimos por este meio
realizar e atualizar um recenseamento de radioamadores escuteiros para sabermos quantos somos,
quem somos e onde estamos.

Assim  sendo,  podereis  encontrar  uma  ficha  no  sítio  do  Departamento  Nacional  de
Radioescutismo (www.dnr.cne-escutismo.pt), a qual deve ser preenchida e assinada por todos os
radioamadores  escuteiros,  que  trabalham em qualquer  estrutura  local,  Junta  Regional,  Junta  de
Núcleo  ou  Agrupamento  e  posteriormente  enviada  para  o  Departamento  Nacional  de
Radioescutismo, de modo a fazermos a compilação respetiva e posterior divulgação por todo o
CNE.

A divulgação dos dados pessoais só será feita caso cada um o permita, ficando pois omisso da
lista,todos os dados inerentes a quem o não fizer.

Esperamos  em breve  poder  colocar  a  vossa  disposição  este  trabalho que será  tanto  ou  mais
perfeito quanto a vossa participação. Sugere-se pois, que possam enviar esta informação juntamente
com o relatório do Jamboree no Ar, o que para nós seria ótimo.

Apelo aos Radioamadores e Responsáveis do JOTA

Como é habitual irá haver uma pequena cerimónia com a transmissão de mensagens por parte dos
responsáveis máximos das associações escutistas e guidista de Portugal.

Mais uma vez em primeiro lugar serão transmitidas as mensagens dos Chefes e só após estas será
dada oportunidade às estações participantes no Jamboree no Ar de se fazerem presentes.

Sabemos  que  as  diferentes  condições  técnicas  das  estações  bem  como  as  condições  de
propagação irão influir, porém compete aos senhores radioamadores, e aos dirigentes responsáveis
presentes, manter o interesse dos jovens neste propósito, dando-lhes a entender que nesse preciso
momento, e só nesse, estão a fazer uma pequena competição, a qual, poderá ser o ponto de partida
para uma grande atividade.

Nos últimos anos tem-se assistido a uma “competição” fora do contexto do JOTA, ou seja esta
atividade não é um concurso onde se obtêm o maior número de contactos e multiplicadores, mas
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sim um jogo, dado o jogo ser a essência do escutismo, onde se pretende que os jovens se sintam
entusiasmados e possam transmitir as suas mensagens. Cada contacto tem de ser supervisionado
pelo radioamador, como garante do estrito cumprimento do regulamento de radioamador, mas o
mais amplo possível, de forma a permitir aos jovens um maior contacto com a rádio, e os rádios, e
acima de tudo um fim-de-semana inesquecível.

Tenho sido pressionado no sentido de haver uma abertura ao Echolink, penso que será no futuro
uma mais-valia nas nossas atividades, porem penso não ser a altura ideal.

Quero desde já agradecer a todos, em meu nome pessoal e do Corpo Nacional de Escutas toda a
vossa disponibilidade e empenho para o sucesso desta atividade.
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JOTI 2013

No tempos de hoje é fácil estamos ligados em rede, mas uma vez por ano existe um grande
encontro  na  rede  global  (Internet)  de  escuteiros  conhecido  por  Jamboree  On  The  Internet.
Certamente quem já participou neste encontro mundial já partilhou muito sobre o seu agrupamento
e o escutismo que viveu. Por isso somos convidados a Partilhar. “Vamos Partilhar” - Let´s Share.

Mas para existir uma verdadeira tens de saber bem o que vais partilhar, pensa nas actividades
mais giras, no agrupamento aquilo que te identifica, o teu totem, a tua patrulha, entre outras coisa
que viveste com escuteiro. Começa por fazer este pequeno trabalho antes de partilhar tudo o que
sabes, escolhendo esses momentos. Mas para além de partilhar não te esqueças de receber a partilha
dos outros escuteiros espalhados pelo mundo, tal como tu vivem o escutismo.

Apesar de este ano o tema do JOTI ser a partilha não posso deixar passar em branco um aviso e
um alerta para ti e para o responsável do teu agrupamento por vezes a Internet não é segura nunca
sabemos quem está do outro lado, sempre que achares que existe algo de errado com a pessoa com
quem comunicas avisa o chefe responsável ou um outro chefe que esteja acompanhar.

Boa Caça, Vamos Partilhar!

Luís Oliveira

Segurança na Internet

São apenas algumas dicas para uma utilização correcta e segura da Internet:

• Nunca dar informações pessoais com a morada, o número de telefone ou telemóvel, email,
passwords, acebook, tudo aquilo que é só teu não deves partilhar;

• Atenção ao links recebidos de terceiros;

• Cuidado com arquivos executáveis.  Não instales nada o computador que estás a utilizar já
têm tudo o que precisa para participar no JOTI;

• Desconfia sempre daquelas ofertas boas demais para ser verdade;

• Atenção aos Nicknames com que inicias uma conversação, dentro do CNE tentamos que
exista uma uniformidade no Nicknames de forma a serem facilmente identificados;

• Em caso de dúvida fala sempre com o teu chefe.

Sítios do JOTI

www.  jotajoti  2013.org  

Sítio  oficial  gerido  pela  WOSM,  aqui  estarão  disponíveis pequenos  desafios  e  jogos  para
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realizares durante a tua participação no JOTA.

• www.  jotajoti  .org  

Normalmente conhecido por Weblog do JOTA e/ou JOTI. Neste sítio é possível efetuar o registo
da nossa estação do JOTA e/ou JOTI para isso é necessário efetuar o registo, relembro que este
registo têm de ser anual porque todos os anos
a base de dados existente é apagada. Aqui a
semelhança  do  ano  passado  vão  existir
atividades/tarefas e jogos.

• www.scoutcafe.org  

É  a  grande  novidade  que  surge  neste
JOTA/JOTI. Este vai ser o local eletrónico de
encontro de muitos escuteiros pois aqui com
um  microfone  e  uma  simples  webcam  é
possível partilhar experiências.

• www.scoutface.org  

Este sítio encontra-se online durante todo ano, basicamente é um sítio que permite o encontro de
escuteiros, uma rede social para escuteiros online.

• www.scoutlink.net  

O Scoutlink  foi  o  grande  motor  para  a  realização  e  sucesso  do  JOTI,  para  os  mais  velhos
lembram-se bem como eram feitos os contactos via Internet. Como habitualmente o JOTI aposta no
IRC.

• www.  joti  .org  

Sítio da Internet internacional com dicas e informações sobre o JOTI.

Lista de Participantes

Agrupamento Nickname
20 - Covilhã CNE0020
23 - Praia da Vitoria CNE0023
36 - Marinha Grande CNE0036
37 - Évora CNE0037
53 – Serafina - Lisboa CNE0053
61 - Santa Maria dos Olivais CNE0061
63 - Graça CNE0063
72 - Montijo CNE0072
77 - Cruz Quebrada CNE0077
79 - Prazeres CNE0079
96 - Valbom CNE0096
100 - Tavira CNE0100
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116 - Seia CNE0116
141 - Águeda CNE0141
159 - Portimão CNE0159
160 - Castelo Branco CNE0160
162 - Santa Clara, Coimbra CNE0162
171 - Angústias CNE0171
173 - Lagos CNE0173
193 - Mouriscas CNE0193
235 - Figueira da Foz CNE0235
263 - Campolide CNE0263
277 - Pedrouços CNE0277
306 - Santa Comba Dão CNE0306
342 - Vialonga CNE0342
343 - Senhor do Socorro CNE0343
348 - Meadela CNE0348
355 - Coimbra - Montes Claros CNE0355
394 - Aeroporto CNE0394
418 - vila verde CNE0418
439 - Vila do Conde CNE0439
449 - Porto CNE0449
467 - Charneca de Caparica CNE0467
485 - Ajuda - Lisboa CNE0485
489 - Lourinhã CNE0489
510 - Cacilhas CNE0510
511 – Lagoa CNE0511
534 - Nogueira do Cravo CNE0534
549 - Ovar CNE0549
571 - Santo Amaro CNE0571
603 - Antanhol CNE0603
630 - Santa Bárbara CNE0630
634 - Alcanhões CNE0634
0674 - Pombal CNE0674
696 - Coja CNE0696
697 - Rossio ao Sul do Tejo CNE0697
699 - Miratejo CNE0699
717 - Feteira CNE0717
719 - Arrentela CNE0719
722 - Santiago do Cacém CNE0722
740 - Porto CNE0740
878 - Costa Nova CNE0878
895 - S. João da Talha CNE0895
970 - Palhaça CNE0970
988 - Ferreira do Zêzere CNE0988
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1021 - Praia da Barra CNE1021
1023 - S. Julião do Tojal CNE1023
1052 - Quarteira CNE1052
1053 - Alferrarede CNE1053
1079 - Penacova CNE1079
1086 - Palheira CNE1086
1093 - Chainça - Abrantes CNE1093
1099 - Santiago de Riba-Ul CNE1099
1183 - Silveira CNE1183
1189 - Corim CNE1189
1215 - Tavarede - Figueira da Foz CNE1215
1242 - Ramada CNE1242
1257 - S. João da Ribeira CNE1257
1264 - Falagueira CNE1264
1279 - Ponte do Rol CNE1279
1359 - Praias do Sado - Setúbal CNE1359
1366 - Meãs do Campo CNE1366
1367 - Serpins CNE1367
Estação Nacional – Açores CNENAC
Junta de Núcleo Este CNEJNE
Junta de Núcleo Moinhos de Vento CNEJNMV
Junta de Núcleo Oeste CNEJNO
Junta Regional de Coimbra CNEJRC
Junta Regional de Viseu CNEJRV
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Relatório
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Folhas de Log
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Anexo Rede Echolink
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