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Editorial 

 

Todos os que participam no Jamboree no Ar já há algum 
tempo, nos que também me incluo, tiveram 
oportunidade de contatar estações longínquas de 
escuteiros e com eles partilhar experiências 
inolvidáveis, porém este ano, infelizmente, tal vai ser 
difícil de acontecer dadas as condições ionosféricas, 
estamos na parte baixa do ciclo solar, a mais baixa de 
sempre pois este verão foi aquele que apresentou o 
mais baixo número de manchas solares desde que há 
registos. 

Há ainda quem defenda que a ionosfera se encontra poluída com o uso de uma 
imensidade de equipamentos que usam o espetro tais como ratos e teclados sem 
fios, comandos de portões e de abertura de portas dos automóveis, micro-ondas 
e persianas elétricas, comandos de televisores, etc. 

Há que ser razoável, interessar os nossos jovens nas comunicações e 
oportunidades de muitos e bons contatos não faltarão. Há ainda a oportunidade 
da utilização dos repetidores de VHF e UHF que se encontram quase por 
completo “ás moscas” e certamente farão bons comunicados especialmente 
entre os mais jovens, Lobitos e Exploradores, onde a comunicação em FM 
permite uma maior compreensibilidade dos comunicados. E por acaso já 
experimentaram usar a banda dos 4 metros, vulgo “banda mágica” onde usando 
apenas uma simples antena dipolo com frequência se conseguem bons 
comunicados, e não deixar de experimentar ainda os modos digitais onde quase 
sempre existe propagação para todos os lados. 

Não quero deixar de ainda dar duas palavras, uma aos que participam apenas 
através da internet, e outra aqueles que participam pela primeira vez, aos 
primeiros apenas um alerta, vós usais diariamente a internet, porém neste fim-
de-semana tereis oportunidade de comunicar com escuteiros em particular, com 
escuteiros de outros países, aproveitai a oportunidade de lhes transmitir as 
vossas mensagens, e nelas retratai a vossa terra, usos e costumes, quantos aos 
que participam pela primeira vez, estai atentos á técnica, à comunicação e 
diverti-vos muito. 

Nunca vos esqueçais de ser fiéis à vossa promessa de Escuta, aos Princípios e á 
Lei do escuta e certamente sereis felizes e fareis outros felizes. 

Bom jota – Joti! 

António Ribeiro  
Chefe do Departamento Nacional de Radioescutismo 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Direcção: 
Departamento Nacional de 

Radioescutismo 

Redacção: 
António Ribeiro, José 

Rodrigues, Luís Oliveira 

Grafismo e Paginação: 

Cristiana Mâncio 

Revisão: 

José Feliciano 

 

 

Propriedade: 

Corpo Nacional de Escutas 

| Rua D. Luis I, nº 34 – 

1200-152 Lisboa | Tel.: 218 

427 020 | E-mail: 

dnr@escutismo.pt 

 

 

 



Em Frequência Outubro 2019 | 4 

Mensagem do Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Aproxima-se a 
realização de mais 
uma edição do Jota / 
Joti, uma iniciativa da 
WOSM, que há 62 
anos reúne, via 
comunicação rádio, 
escuteiros do mundo 
inteiro, na partilha 

dos ideais de BP e imbuídos do espírito de 
amizade e fraternidade, como promotores da 
paz mundial. 

Durante muitos anos o Jota/Joti, foi uma forma 
e um meio privilegiado de promover a paz 
mundial e a harmonia entre os povos, como BP 
nos desafiou, colocando em contacto 
escuteiros de diferentes raças, credos e 
culturas, privilegiando o respeito pelas 
diferenças e cultivando o espírito de 
irmandade e colaboração fraterna. 

No entanto o mundo evolui e novos desafios se 
colocam às novas gerações. Continuando a ser 
essencial trabalharmos permanentemente 
para contribuir para a paz, novos desafios 
como a crise climática que vivemos e que se 
agudizará se não alterarmos os nossos 
comportamentos e não agirmos a tempo, 
passou a estar no centro da nossa atenção. 

Assim, é com toda a pertinência que o CNE e a 
AEP, em conjunto, lançam o tema da edição de 
2019, centrado nas questões do 
Desenvolvimento Sustentável e na forma que 
todos nós somos chamados a agir e a trabalhar 
em prol de um mundo melhor e mais 
sustentável para as gerações vindouras. 

Desde a origem do escutismo, que os 
escuteiros no mundo inteiro, estão na linha da 
frente dos defensores do ambiente e da 
qualidade de vida, não só pelas palavras, mas 
especialmente pelas ações e atitudes e por 
privilegiarem a vida ao ar livre como modo de 
aprendizagem e desenvolvimento pedagógico, 
procurando sempre deixar o mundo um pouco 
melhor do que o encontrámos. 

Em 2015, as Nações Unidas lançaram um 
desafio à escala global, identificando as 
principais áreas de trabalho para um mundo 
mais sustentável, para acabar com a pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de 
todos, proteger o ambiente e combater as 
alterações climáticas. 

Assim surgiu a Agenda 2030, composta por 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
definindo as metas a alcançar até ao ano 2030, 
que só serão possíveis com o envolvimento e 
compromisso dos governos, empresas e da 
sociedade civil do mundo inteiro, para 
erradicar a pobreza e criar uma vida com 
dignidade e oportunidades para todos, dentro 
dos limites do planeta. 

Todos nós somos chamados a fazer a 
diferença. É hora de agir, mais do que falar, é 
através das nossas atitudes, comportamentos 
e escolhas, que podemos fazer a diferença, 
liderando pelo exemplo, em casa junto das 
nossas famílias, nas escolas e nas 
universidades e nos nossos locais de trabalho. 

A Secretaria Nacional Ambiente e 
Sustentabilidade, através dos seus 
Departamentos e Equipas, têm lançado um 
conjunto de ideias e sugestões para podemos 
individualmente e coletivamente contribuir 
para cumprir as metas estabelecidas pelas 
Nações Unidas, em breve teremos mais 
novidades nesta área que permitirão de uma 
forma dinâmica concretizar ações e iniciativas 
para também o CNE ser um contribuidor ativo 
para cumprir os ODS, este será o nosso 
COMPROMISSO 2030. 

Bons ventos e um Jota / Joti, com muitos 
contactos e aprendizagens, 

 

José Rodrigues 
Secretário Nacional 
para o Ambiente e 
Sustentabilidade 
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QST – AVISO 

OS CARTÕES DE QSL 
 
A troca de cartões de confirmação de contato, 
vulgo QSL, é uma cortesia entre os 
radioamadores e muitas vezes servem para 
confirmar o primeiro contato em cada uma das 
diferentes bandas. A grande maioria dos 
radioamadores coleciona estes cartões para 
servirem de confirmação em diversos 
diplomas, para os mesmos serem válidos todos 
os campos devem estar preenchidos e sem 
rasuras.  

 
Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um 
decréscimo no volume de QSL enviados pelos 
Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Regionais. 
Todos sabemos que a elaboração e produção 
deste tipo de impressos tem os seus custos, 
porém hoje existe a facilidade de nós mesmos 
os imprimir, o que reduz significativamente o 
seu custo. 
 
Todos temos a obrigação de fazer a história das 
nossas unidades e isto é um material 
importante com que poderemos contribuir 
para a podermos contar.  
 
O DNR faz o envio gracioso de todos os QSL’s, 
quer a nível das associações escutistas e 
guidista quer para o estrangeiro, desde que no 
formato de 9x14cm, não podendo, no entanto, 
comprometer-se a fazê-lo entre os 
radioamadores portugueses. 
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O JOTA NÃO É UM CONCURSO 
 
Ao iniciar este Jamboree no Ar não queria 
deixar de dirigir uma palavra amiga aos 
radioamadores que ano após ano têm 
colaborado com muitos dos nossos 
Agrupamentos, Núcleos e Regiões. Em 
primeiro lugar agradecer-lhes todo o seu 
empenho e tempo disponibilizado em prol 
desta atividade, depois a paciência com que 
“aturam” os nossos jovens e lhes 
proporcionam uma experiência inolvidável 
para além de uma oportunidade educativa na 
área das comunicações, eletrónica e 
eletricidade. Empenhadamente com os 
dirigentes do CNE preparam e montam toda 
esta atividade, a todos um bem-haja. 
Este ano lançámos um jogo para ajudar a 
colmatar as dificuldades inerentes á fase 
menos boa do ciclo solar com períodos de fraca 

propagação, e que é, segundo a nossa opinião, 
uma forma de manter a “rapaziada” animada. 
Cada contato para além das mensagens 
normais que todos os anos são transmitidas 
terá possibilidade de receber e enviar as 
mensagens inerentes ao jogo. O período 
mínimo para cada QSO será de cinco minutos e 
será fator de desempate os QSO’s com duração 
superior, com isto pretendemos minimiza 
eventuais “atropelos”. 
O Jota é uma atividade que promove a 
fraternidade mundial entre escuteiros e guias 
em todo o mundo, como tal, e sempre que as 
condições o permitam, deverão privilegiar 
contatos com estações de outras latitudes. 
Votos de um bom JOTA e espero ouvi-los nas 
frequências 

 
ARibeiro 
CT1DJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQ – JAMBOREE NO AR 

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 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 interferências, quer por 
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as mesmas se encontrarem ocupadas por 

outras estações. 

Pelas 23h 45m proceder-se-á á abertura da 

actividade com a leitura das mensagens por 

parte do, 

• 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 a estação 

CR6JAM ficará disponível na banda dos 80 m 

para contactar com as estações que o 

pretendam.  

Da mesma forma se procederá ao 

encerramento do JOTA no Domingo dia 22, 

pelas 17h00 transmitindo a CR6JAM uma 

pequena mensagem de encerramento, ficando 

logo após disponível para quem a pretenda 

ainda contactar.

 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIAS DE CHAMADA 
 
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. 
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LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES NACIONAIS 
 
CR6CNE      CR6AEP 
Corpo Nacional de Escutas    Associação Escoteiros de Portugal 
Lamego – Região Norte e Sub-Região do Douro  Sul do Tejo 

CR6AGP      CR6DNR 
Associação Guias de Portugal    Departamento de Radioescutismo 
Braga       Estação Móvel 

CR6JAM 
Federação Escutista de Portugal 
Porto 

 

AUTORIZAÇÃO ANACOM  

ANACOM-S016574/2019 

20.02.01.972270 

Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 5572019 ADGE1 de 13-09-2019, do 
Adjunto da Diretora de Gestão do Espectro, ao abrigo das competências que lhe estão subdelegadas, 
é autorizado para o 62.º Jamboree no Ar nos dias 18, 19 e 20 de Outubro de 2019: 

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). 

Com os melhores cumprimentos, 
Ema Esteves 
Serviços de Amador 
e de Amador por Satélite 
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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 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 à 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 

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. 
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INDICATIVOS DE CHAMADA OCASIONAIS 

 
 

ICO´s 62º Jamboree no Ar - 2019 
 

   

ICO Agrupamento Estação 
Responsável 

CR2ARC Agrupamento de Escuteiros Nª Sª da Conceição CU3CO 

CR2EMA Agrupamento de Escuteiros de S. José - Marítimos dos Açores CU2IF 

CR2ESC Agrupamento de Escuteiros de São Carlos CU3AT 

CR2S Escoteiros de Portugal - Açores Oriental CU2ABD 

CR3AEM Agrupamento de Escuteiros do Machico CT3FH 

CR3ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo Amaro CT3CF 

cr5AAE Agrupamento de Escuteiros de Nª Sª da Areosa ct4LN 

CR5AAL Agrupamento de Escuteiros de Alhandra CT1FSC 

CR5AAS Agrupamento de Escuteiros Aéreos do Samouco CT2GKS 

CR5AAV Agrupamento de Escuteiros de Arruda dos Vinhos CT2HDT 

CR5AEA Agrupamento de Escuteiros das Antas CT4RH 

CR5AEB Agrupamento de Escuteiros de Barcarena CT1FIE 

CR5AEC Agrupamento de Escuteiros de Coja CT1FOP 

CR5AEE Agrupamento de Escuteiros do Entroncamento CT2JYV 

CR5AES Agrupamento de Escuteiros de Santão CT1CFX 

CR5AET Agrupamento de Escuteiros da Tocha CT1BCP 

CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1FEE 

CR5ALQ Agrupamento de Escuteiros de Alqueidão CT1KNL 

CR5ALV Agrupamento de Escuteiros de Linda-a-Velha CT1FGG 

CR5APL Agrupamento de Escuteiros de Palhaça CT1FOR 

CR5ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo André CT1EYQ 

CR5ASC Agrupamento de Escuteiros de Santiago do Cacém CT1DZ 

CR5ASL Agrupamento de Escuteiros de Santa Joana CT1FLK 

CR5AVC Agrupamento de Escuteiros de Avanca CT1FCP 

CR5AVE Agrupamento de Escuteiros de Veiros CT1EWA 

CR5BJA Agrupamento de Escuteiros de Beja CT2IIZ 

CR5CAM Agrupamento de Escuteiros de Moscavide CT1ECT 

CR5CEO Junta de Núcleo do Oeste  CT1APE 

CR5EAB Agrupamento de Escuteiros do Bordalo CT2IEY 

CR5EAP Agrupamento de Escuteiros de Portimão CT1FOE 

CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT2IIM 

CR5EBS Agrupamento de Escuteiros da Serafina CT2JKJ 

CR5ECC Agrupamento de Escuteiros da Charneca de Caparica Ct2IXQ 

CR5EGC Escoteiros de Portugal - Chaves CT1EPT 

CR5EGO Escoteiros de Portugal - Olhão CT1ASU 

CR5EGS Escoteiros de Portugal - Sassoeiros CT7AHM 

CR5ELP Escoteiros de Portugal - Leça da Palmeira CT1ENV 

CR5EMC Agrupamento de Escuteiros de Montes Claros CT1AAK 
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CR5EPA Escoteiros de Portugal - Aveiro CT1ETZ 

CR5EPC Escoteiros de Portugal - Carregado  CT2HLA 

CR5EPF Escoteiros de Portugal - Fernão Ferro CT1BCT 

CR5EPG Escoteiros de Portugal - Guimarães CT1FWS 

CR5EPS Escoteiros de Portugal - Soure CT2HWB 

CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT2KIU 

CR5ETZ Agrupamento de Escuteiros de Estremoz CT2CGY 

CR5EVA Agrupamento de Escuteiros de Avintes CT2GDE 

CR5FAE Agrupamento de Escuteiros de Freiria CT2IDB 

CR5FGL Agrupamento de Escuteiros de Figueira de Lorvão CT2IGF 

CR5JNS Junta de Núcleo Solarius CT1DOV 

CR5JRA Junta Regional do Algarve CT2KBT 

CR5JRC Junta Regional de Coimbra CT2IVZ 

CR5JRP Junta Regional do Porto CT1HXB 

CR5JRS Junta Regional de Setúbal CT2HLH 

CR5JRV Junta Regional de Viseu CT7ACF 

CR5LAM Junta Regional de Lamego CT1FYW 

CR5MAN Agrupamento de Escuteiros de Manique CT2ICQ 

CR5MEA Agrupamento de Escuteiros de Meadela CT4SU 

CR5NEB Junta de Núcleo da Barra CT1FHI 

CR5NMV Junta de Núcleo Moinhos de Vento CT1EHZ 

CR5NSF Agrupamento de Escuteiros de Nª Sª de Fátima CT1DWO 

CR5PAE Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres CT2III 

CR5PVZ Agrupamento de Escuteiros de S. José de Ribamar CT2IRR 

CR5RAT Escoteiros de Portugal - Região Além Tejo CT2HQV 

CR5RST Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao Sul do Tejo CT2IOP 

CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EEK 

CR5SAT Escoteiros de Portugal - Santo Antão do Tojal CT1EAC 

CR5SCD Agrupamento de Escuteiros de Santa Comba Dão CT2IMP 

CR5SJR Agrupamento de Escuteiros de São João da Ribeira CT1FKN 

CR5SME Escoteiros de Portugal - São Miguel das Encostas CT2HFJ 

CR5TVR Agrupamento de Escuteiros de Tavira CT2FZY 

CR5VIS Agrupamento de Escuteiros de Viso CT2JKR 

CR6AEP Associação Escoteiros de Portugal CT1DRB 

CR6AGP  Associação Guias de Portugal CT7AFR 

CR6CNE Corpo Nacional de Escutas CT1EPI 

CR6DNR Departamento Nacional de Radioescutismo CT1DJE 

CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1DSV 
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CONNECTING TO #JOTI 

NO CHAT COM

 

 

 

 

 

Luís Oliveira 

Responsável do Joti 

Preparado para mais um encontro mundial de 

escuteiros? Este ano somos convidados a 

influenciar a nossa rede mundial escutista 

para os Objectivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

Agora é o momento de agir.  Começa por ler 

os ODS. Escolhe um ou mais. Explora como 

podes cumprir o(s) objectivo(s) dentro do teu 

agrupamento, cidade ou localidade. 

Como todos sabemos as palavras influenciam, 

mas as acções são atitudes que deixam 

marcas. Assim durante o JOTA-JOTI deixa a 

tua marca criando uma acção que seja 

partilhada com a tua nova rede de escuteiros. 

São estes os nós que unem o nosso escutismo 

mundial.  

O recurso à internet, permite que a tua acção 

seja facilmente partilhada sob a forma de 

texto com fotografias, música ou vídeo. 

 És tu que tens o poder de deixar sempre um 

mundo melhor! 
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NICKNAMES DAS ESTAÇÕES 

 

Agrupamento NIK 

0037Nª Sª de Fátima CNE-0037 

0053 Serafina CNE-0053 

0079 Prazeres CNE-0079 

0096 Valbom CNE-0096 

0100 Tavira CNE-0100 

0111 Base CNE-0111 

0123 São José de Ribamar CNE-0123 

0159 Portimão CNE-0159 

0162 Santa Clara CNE-0162 

0196 Mouriscas CNE-0196 

0306 Santa Comba Dão CNE-0306 

0309 Ceira CNE-0309 

0319 Santa Joana CNE-0319 

0342 Vialonga CNE-0342 

0348 Meadela CNE-0348 

0355 Montes Claros CNE-0355 

0391 Antas CNE-0391 

0402 Avanca CNE-0402 

0420 Nazaré CNE-0420 

0423 São Romão de Neiva CNE-0423 

0439 Vila do Conde CNE-0439 

0462 Avintes CNE-0462 

0467 Charneca de Caparica CNE-0467 

0492 Conceição CNE-0492 

0496 Freiria CNE-0496 

0534 Nogueira do Cravo CNE-0534 

0542 Entroncamento CNE-0542 

0549 Ovar CNE-0549 

0550 Manique CNE-0550 

0571 Santo Amaro CNE-0571 

0581 Santo André CNE-0581 

0582 Moscavide CNE-0582 

0634 Alcanhões CNE-0634 

0680 Santão CNE-0680 

0696 Coja CNE-0696 

0697 Rossio ao Sul do Tejo CNE-0697 

0719 Arrentela CNE-0719 

 

0722 Santiago do Cacém CNE-0722 

0736 Estremoz CNE-0736 

0737 Marrazes CNE-0737 

0740 Areosa CNE-0740 

0796 Bordalo CNE-0796 

0803 São Carlos CNE-0803 

0825 Machico CNE-0825 

0878 Costa Nova CNE-0878 

0970 Palhaça CNE-0970 

1101 Veiros CNE-1101 

1107 Alcoutim CNE-1107 

1127 Samora Correia CNE-1127 

1139 Golegã CNE-1139 

1164 Alhandra CNE-1164 

1183 Silveira CNE-1183 

1212 Alqueidão CNE-1212 

1257 São João da Ribeira CNE-1257 

1278 Barcarena CNE-1278 

1316 Figueira de Lorvão CNE-1316 

1331 Carvoeiro CNE-1331 

1351 Viso CNE-1351 

1379 Correlhã CNE-1379 

1388 Samouco CNE-1388 

1390Tocha CNE-1390 

CNE CNE-CNE 

JN Barra CNE-NEB 

JN Moinhos de Vento CNE-NMV 

JN Oeste CNE-JBO 

JN Solarius CNE-JNS 

JR Algarve CNE-JRA 

JR Coimbra CNE-JRC 

JR Lamego CNE-LAM 

JR Porto CNE-JRP 

JR Setúbal CNE-JRS 

JR Viseu CNE-JRV 

0722 Santiago do Cacém CNE-0722 

0736 Estremoz CNE-0736 

0737 Marrazes CNE-0737 
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Candidata-te até 7 de Novembro 

 

Mais informações aqui: 
http://dnr.cne-escutismo.pt/paginainicial/jota-joti/estacao-nacional/ 

 

 

 

http://dnr.cne-escutismo.pt/paginainicial/jota-joti/estacao-nacional/
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