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“Ligados ao mundo, 

vivemos bem?” 
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Editorial 

 

Segurança no Jota – Joti 2020 é certamente o primeiro 

passo para o sucesso da maior atividade mundial 

realizada anualmente. Nestes tempos difíceis que 

vivemos e que nos tem mantido arredados do convívio, 

não só entre escuteiros, mas na sociedade em geral, 

mantendo primeiramente um confinamento e 

progressivamente um regresso á vida normal possível. 

Para termos sucesso no Jota – Joti 2020 há que respeitar 

as regras impostas pelas autoridades de saúde em 

primeiro lugar, e depois fazer com que haja uma 

higienização do espaço e pessoal permanente. No Jota – Joti há que ter em 

especial atenção a higienização das superfícies, dos teclados dos computadores 

e dos microfones. No que se refere aos teclados e microfones é primordial que 

sejam higienizados entre utilizadores sendo para tal uma forma fácil o uso de 

pelicula aderente, do tipo utilizado na cozinha, que deverá ser limpa com 

frequência e substituída sempre que necessário. Podem sempre os responsáveis 

da atividade usar outros métodos que julguem mais convenientes, o importante 

é criar um espaço seguro o mais higienizado possível. O uso de máscara é 

obrigatório, o distanciamento necessário e o número de elementos presentes em 

espaço fechado o recomendado pelas autoridades. 

Por questões de segurança, e para evitar pernoitas nas sedes, alterámos o 

horário de abertura da atividade para as 22:00 horas de sexta-feira dia 16, 

proporcionando que possam ainda fazer alguns comunicados até às 00:00 de 

sábado. O horário e período da atividade fica ao critério de cada Agrupamento, 

Junta de Núcleo ou Regional.  

Todos devemos estar juntos na natureza, na comunidade, na amizade e na saúde, 

se o conseguirmos fazer cumprindo as regras de segurança será certamente um 

grande Jota – Joti. 

O Jota – Joti é uma atividade técnica, de comunicação e sobretudo de diversão, 

façamos com que os nossos jovens a vivam intensamente, partilhando sempre 

experiências escutistas, mas garantindo sempre a segurança. 

Boa caça, boa pesca e bons voos! 

 

António Ribeiro  
Chefe do Departamento Nacional de Radioescutismo 
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Mensagem do Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Apesar de vivermos 

tempos desafiantes e 

de grande incerteza, a 

determinação e a 

vontade de superar as 

dificuldades e as 

limitações que 

enfrentamos, sempre 

nos norteou e nos foi transmitido por BP, 

obriga-nos a cada dia, dar o pontapé no “im” 

do impossível. 

Assim, é com grande alegria, que apesar das 

limitações e condicionalismos, vamos viver 

mais uma edição da grande atividade mundial 

da iniciativa da OMME / WOSM, que há 63 

anos reúne, através da comunicação rádio e 

mais recentemente via internet, milhares de 

escuteiros do mundo inteiro, promovendo os 

ideais de BP, num espirito de fraternidade e 

irmandade escutista, promovendo princípios 

de paz e respeito entre culturas, religiões e 

etnias.  

O Jota/Joti, é a maior atividade mundial do 

OMME/WOSM, realizada à escala global, 

tendo por base a possibilidade de pôr em 

contacto escuteiros de diferentes raças, credos 

e culturas, privilegiando o respeito pelas 

diferenças e cultivando o espírito de 

irmandade e colaboração fraterna. 

O Jota / Joti 2020, pretende apoiar os 

escuteiros de todo o mundo, a desenvolver o 

seu conhecimento e interesse pelas 

telecomunicações e desenvolver uma 

consciencialização de cidadãos globais, para 

que em conjunto possam contribuir para 

enfrentar os principais desafios do nosso 

Planeta. 

O CNE e a AEP, em conjunto, lançam o tema da 

edição de 2020, com o lema Ligados ao 

mundo, vivemos bem? que nos remete para os 

desafios mais prementes dos nossos dias, 

relativamente às alterações climáticas e aos 

problemas ambientais que vivemos, e à 

necessidade, cada vez mais urgente, de 

agirmos em conjunto para minimizar a nossa 

pegada ecológica, contribuindo para um 

mundo melhor e mais sustentável - não há 

Planeta B! 

Para nós escuteiros, este é um tema inerente à 

nossa Promessa e ao nosso compromisso de 

sermos agentes da mudança, conscientes da 

necessidade de contribuir para um mundo 

melhor, como nos desafiou há mais de 100 

anos BP. 

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. Nos dias de 

hoje estes comportamentos e atitudes são 

ainda mais relevantes e importantes pelo 

exemplo e pela vontade de mudarmos o 

mundo com os nossos jovens. 

A edição deste ano terá de ser vivida noutro 

contexto e com diversas limitações, um novo 

“normal” ao qual temos de responder sempre 

positivamente, cumprindo todas as regras e 

comportamentos preventivos e de 

higienização e etiqueta respiratória, para não 

sermos agentes de transmissão e propagação 

deste vírus, que nos obrigou a refazer a forma 

como vivemos e como socializamos, mas que 

não vai conseguir esmorecer a vontade de 

fazermos contactos, de comunicarmos entre 

escuteiros de todo o mundo e participar 

ativamente em iniciativas nas diversas 

estações espalhadas pelo Pais com jogos, 

adequados à nova realidade, mas com as 

oportunidades de refletirmos e 

aprofundarmos o conhecimento nestas várias 
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áreas, para que no futuro possamos cumprir 

mais e melhor a nossa missão como escuteiros 

e cidadãos. 

Desejo que este Jota / Joti, seja mais um bom 

exemplo de superação e de alegria e 

fraternidade escutista. 

Bons Ventos, com muitos contactos e 

aprendizagens, 

 

José Rodrigues 
Secretário Nacional 
para o Ambiente e 
Sustentabilidade 

 

CQ, CQ Jamboree! 

Ligados ao mundo 

vivemos bem? 

Nada mais actual 

como tema de 

reflexão!  

Sem grandes 

considerações, é 

sabido que estamos a 

passar por tempos de 

redefinições e ajustamentos quotidianos. Na 

sociedade, na família, nas vivências, no 

Escutismo. Novos desafios nos são 

apresentados, onde sem dúvida teremos de 

nos adaptar e reinventar a esta nova 

“realidade”. Ficará tudo na mesma? 

Viveremos bem? 

Nunca é demais relembrar-vos que o JOTA, 

Jamboree On The Air, a par com o JOTI, 

Jamboree On The Internet, é o maior evento 

escutista anual do mundo. Todos os anos, tem 

lugar esta grande actividade no terceiro fim-

de-semana de Outubro, que “liga” todos os 

escuteiros, de várias nações, via rádio (ou 

internet). É um momento ideal, para 

aproximar os escuteiros, para os ajudar a 

crescer, a reflectir. 

Historicamente, foi 1957 durante o 9º 

Jamboree Mundial, em Sutton Park, 

Birmingham, Inglaterra, onde foi montada a 

primeira estação de Radioamador numa 

grande actividade escutista. Inspirado por 

este sucesso, Leslie Mitchell, decidiu então 

realizar uma reunião anual através do rádio. 

Assim nasceu o Jamboree On The Air, em 

1958! 

Mantendo vivo este espírito, o JOTA é desde 

sempre, uma actividade de excelência, onde 

paralelemente existem oportunidades 

educativas e pedagógicas; Nas regiões, nos 

núcleos, nos agrupamentos e secções. É uma 

excelente actividade para se iniciar o nosso 

ano escutista! 

Partilhem e aproveitem este encontro 

mundial de escuteiros! 

Termino, com votos de um excelente 

JOTA/JOTI, em circunstâncias diferentes do 

habitual, é certo, mas seguramente com o 

mesmo espírito de sempre! 

Canhota amiga e votos de Boa Caça/Pesca! 

 

Nuno Pina 

Responsável do JOTA 
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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 minimizar 
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 
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CQ – JAMBOREE NO AR 

ABERTURA E ENCERRAMENTO 

 
A estação CR6JAM começará a chamar às 

21:45 horas (hora de Portugal continental) de 

sexta-feira dia 16, 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.  

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 

as mesmas se encontrarem ocupadas por 

outras estações. 

Às 22:00 horas proceder-se-á à abertura da 

actividade com a leitura das mensagens por 

parte do: 

 

• Presidente da Federação Escutista de 
Portugal e Escoteira 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 para contactar com 

as estações que o pretendam. 

  

Da mesma forma se procederá ao 

encerramento do JOTA no Domingo dia 18, 

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 
Monte do Paio – Vila Nova de Stº André                            Porto 
Região de Braga 

  

CR6AGP       
Associação Guias de Portugal     
Viseu        

     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

AUTORIZAÇÃO ANACOM  

ANACOM-S025016/2020 
20.02.01.972270 

Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 45742020 ADGE1 de 07-10-2020, do 
Adjunto da Diretora de Gestão do Espectro, ao abrigo das competências que lhe estão subdelegadas, 
é autorizado para o 63.º Jamboree no Ar nos dias 16, 17 e 18 de Outubro de 2020: 

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. 
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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 

 
 

 

 

 

 

INDICATIVOS DE CHAMADA OCASIONAIS 

ICO´s 63º Jamboree no Ar – 2020 

 

CR2ACO Escoteiros de Portugal - Reg Central e Ocidental  CU3AA  

CR2AGP Associação Guias de Portugal - Comissariado Reg Açores CU2CO 

CR2ATC Agrupamento de Escuteiros de Terra Chã CU3AAS 

CR2EMA Agrupamento de Escuteiros Marítimos de São José CU2IF 

CR2EPC Escoteiros de Portugal - Camacha  CU5AAS  

CR2ESC Agrupamento de Escuteiros  São Carlos  CU3AT 

CR2S Escoteiros de Portugal - Açores Oriental  CU2ABD  

CR3AEM Agrupamento de Escuteiros do Machico CT3FH 

CR3ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo Amaro CT3 CF 

CR5AAE Agrupamento de Escuteiros da Areosa CT4LN 

CR5AAL Agrupamento de Escuteiros de Alhandra CT1FSC 

CR5AAS Agrupamento de Escuteiros Aéreos do Samouco CT2GKS 

CR5AEB Agrupamento de Escuteiros de Barcarena CT1FIE 

CR5AEC Agrupamento de Escuteiros de Coja CT1FOP 

CR5AEE Agrupamento de Escuteiros do Entroncamento CT2JYV 

CR5AEF Agrupamento de Escuteiros do Feijó CT1DRY 

CR5AEO Agrupamento de Escuteiros de Stª Mª dos Olivais CT1EPL 

CR5AES Agrupamento de Escuteiros de Santão - Felgueiras CT1CFX 

CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1YSU 

CR5AOL Agrupamento de Escuteiros de Oliveirinha CT1BKF 
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CR5APL Agrupamento de Escuteiros da Palhaça CT1FOR 

CR5APM Agrupamento de Escuteiros de Miratejo CT2HLH 

CR5ASA Agrupamento de Escuteiros de Santo André CT1EYQ 

CR5ASC Agrupamento de Escuteiros de Santiago do Cacém CT1DZ 

CR5ASJ Agrupamneto de Escuteiros de Santa Joana CT1FLK 

CR5AVC Agrupamento de Escuteiros de Avanca CT1FCP 

CR5AZB Agrupamento de Escuteiros da Azambuja CT1DYH 

CR5BJA Agrupamento de Escuteiros de Beja CT2IIZ 

CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT2IIM 

CR5EBS Agrupamento de Escuteiros da Serafina CT2JKJ 

CR5ECC Agrupamento de Escuteiros de Charneca de Caparica CT2IXQ 

CR5EFF Escoteiros de Portugal - Figueira da Foz  CT1KNL  

CR5EGS Escoteiros de Portugl - Sassoeiros  CT1FHI  

CR5ELP Escoteiros de Portugal - Leça da Palmeira  CT1DSV  

CR5EMC Agrupamento de Escuteiros de Montes Claros CT2IVZ 

CR5EPA Escoteiros de Portugal - Aveiro  CT1ETZ  

CR5EPF Escoteiros de Portugal - Fernão Ferro  CT1BCT  

CR5EPG Escoteiros de Portugal - Guimarães  CT1FWS  

CR5EPM Escoteiros de Portugal - Mafra  CT4HA  

CR5EPS Escoteiros de Portugal - Soure  CT2HWB  

CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT2KIU 

CR5ESS Agrupamnto de Escuteiros do Santíssimo Sacramento CT2JAI 

CR5EVA Agrupamento de Escuteiros de Avintes CT2GDE 

CR5GEM Escoteiros de Portugal - Montijo  CT1AIS  

CR5JRA Junta Regional do Algarve CT2KBT 

CR5JRC Junta Regional de Coimbra CT2KFD 

CR5JRP Junta Regional do Porto CT1HXB 

CR5JRV Junta Regional de Viseu CT7ACF 

CR5LAM Junta Regional de Lamego CT1FYW 

CR5MAN Agrupamento de Escuteiros de Manique CT2ICQ 

CR5MEA Agrupamneto de Escuteiros de Meadela CT4SU 

CR5PAE Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres CT1EPI 

CR5RST Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao Sul do Tejo CT2IOP 

CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EEK 

CR5SME Escoteiros de Portugal - São Miguel das Encostas  CT2HFJ  

CR5TOR Agrupamento de Escuteiros de Tortosendo CT2IXX 

CR5TVR Agrupamento de Escuteiros de Tavira CT2FZY 

CR5VAE Agrupamento de Escuteiros de Várzea CT7API 

CR5VIS Agrupamento de Escuteiros do Viso - Viseu CT2 JKR 

CR6AGP Associação Guias de Portugal CT1ASM 

CR6CNE Corpo Nacional de Escutas CT2GQL 

CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1FEE 
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CONNECTING TO #JOTI 

 

NO CHAT COM

 

 

 

 

 

 

 

Cristiana Mâncio 
Responsável do JOTI 

O JOTI - Jamboree On The Internet (Jamboree 

na Internet) é um poderoso meio de 

comunicação entre Escuteiros e começou a 

realizar-se oficialmente em paralelo com o 

JOTA, tendo em conta o desenvolvimento do 

Escutismo na Internet, a partir de 1996. 

Para além das comunicações, é muito 

importante partilhar experiências, 

aprendizagens, formas de lidar com o mundo 

que nos rodeia e até mesmo uns com os 

outros. 

Sob o tema: “Ligados ao mundo, vivemos 

bem?” este ano queremos saber de forma 

especial como cada um, do seu ponto do 

mundo, vive e lida com esta pandemia, que 

tanto afectou a todos. 

Vivemos bem? O que é que mais nos 

incomoda? O que é que podemos fazer para 

melhorar o mundo dos outros, para melhorar 

o NOSSO mundo? 

Através da internet, um dos mais potentes 

recursos dos nossos dias, podemos entrar em 

contacto com escuteiros de uma gigantesca 

rede e partilhar, aprender e tomar acções, que 

permitam uma mudança que, por mais 

pequena que seja, deixará certamente o 

mundo um pouco melhor do que o 

encontramos, à semelhança do que Baden-

Powell nos ensinou.  
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Utilização das tecnologias de comunicação com segurança 
 

A utilização das tecnologias de comunicação envolvendo o uso de sistemas portáteis, da internet, de 

correio eletrónico e de redes sociais é, indiscutivelmente, meio de facilitação da comunicação 

interpessoal e de partilha de informação. 

A utilização de meios/registos audiovisuais é uma forma importante de divulgação do movimento. É 

igualmente um meio de registo do percurso de cada criança e jovem. No entanto, quando feita de 

modo inoportuno e abusivo, pode acarretar consequências negativas, desde a perturbação da 

dinâmica escutista até perigos para o indivíduo.  

O telemóvel (e/ou outros dispositivos tecnológicos) pode, para além de um excelente meio de 

comunicação, ser também uma ferramenta para a segurança os jovens em atividade.  

Assim, o CNE:  

• educa para o uso responsável das tecnologias de informação de modo adequado à idade e 

maturidade dos escuteiros;  

• privilegia os meios de comunicação coletivos, designadamente na relação adulto-criança;  

• usa com segurança e responsabilidade as imagens captadas em atividade escutista, dentro do 

enquadramento legal e regulamentar vigente;  

• regulamenta, ao nível local, a utilização de telemóveis em atividade escutista, comunicando-o 

claramente às crianças e jovens e respetivos encarregados de educação, desde a sua adesão ao 

movimento. 

 

Segurança na Internet 
 

Todos os dias se ouve falar da insegurança na internet e, em particular, nos perigos a que as crianças 

estão expostas enquanto navegam. Contudo, na sua maioria, pais e educadores não estão 

suficientemente conscientes dos riscos envolvidos. Esta preocupação é tanto maior quando eles 

próprios não dominam as tecnologias que os seus filhos e educandos tratam por tu. 

É muito importante alertar os mais novos para as seguintes Regras: 

• Não dar os seus dados pessoais, ou os dos seus familiares a 

ninguém. 

• Não enviar fotografias suas para pessoas desconhecidas. 

• Não marcar encontros com pessoas que conheceram na 

internet. 

• Manter em segredo as suas passwords. 

• Não entrar em sites desconhecidos ou recomendados por 

estranhos. 

• Cuidado com o download de software. 

• Nunca abrir mensagens de e-mail de desconhecidos. 
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Do mesmo modo que é importante alertar as crianças para a necessidade de seguir regras para uma 

navegação segura, também é importante consciencializar pais e educadores para os riscos, sinais de 

alerta e cuidados a ter para proteger os mais novos.  

 

NICKNAMES DAS ESTAÇÕES 

 

Agrupamento Nick 

0036 Marinha Grande CNE0036 

0037 Évora CNE0037 

0053 Serafina CNE0053 

0061 Stª Mª dos Olivais CNE0061 

0079 Prazeres CNE0079 

0096 Valbom CNE0096 

0100 Tavira CNE0100 

0142 Portalegre CNE0142 

0162 Santa Clara CNE0162 

0172 Abrantes CNE0172 

0193 Mouriscas CNE0193 

0272 Sobral de Monte Agraço CNE0272 

0319 Santa Joana CNE0319 

0342 Vialonga CNE0342 

0348 Meadela - Viana do Castelo CNE0348 

0355 Montes Claros CNE0355 

0402 Avanca CNE0402 

0439 Vila do Conde CNE0439 

0449 Santíssimo Sacramento - Porto CNE0449 

0461 Feijó CNE0461 

0462 Avintes CNE0462 

0467 Charneca da Caparica CNE0467 

0534 Nogueira do Cravo CNE0534 

0541 Pio XII - Lisboa CNE0541 

0542 Entroncamento CNE0542 

0549 Ovar CNE0549 

0550 Manique CNE0550 

0571 Santo Amaro CNE0571 

0580 Tortosendo CNE0580 

0581 Santo André CNE0581 

0582 Moscavide CNE0582 

0590 Terra Chã CNE0590 

0680 Santão - Felgueiras CNE0680 

0696 Coja CNE0696 
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0697 Rossio ao Sul do Tejo CNE0697 

0699 Miratejo CNE0699 

0719 Arrentela CNE0719 

0722 Santiago do Cacém CNE0722 

0740 Areosa - Porto CNE0740 

0803 São Carlos - Angra do Heroísmo CNE0803 

0825 Machico CNE0825 

0878 Costa Nova CNE0878 

0895 São João da Talha CNE0895 

0970 S.Pedro Palhaça CNE0970 

1107 Alcoutim CNE1107 

1111 Várzea CNE1111 

1127 Samora Correia CNE1127 

1139 Golegã CNE1139 

1164 Alhandra CNE1164 

1178 Valmaior CNE1178 

1183 Silveira CNE1183 

1278 Barcarena CNE1278 

1331 Carvoeiro CNE1331 

1334 Oliveirinha CNE1334 

1351 Viso - Viseu CNE1351 

1382 Azambuja CNE1382 

1388 Samouco CNE1388 

AGP Ponta Delgada AGPCR 

AGP Viseu AGPVIS 

Estação Nacional CNE CNE 

FEP FEP 

JR Algarve CNEJRA 

JR Coimbra CNEJRC 

JR Lamego CNELAM 

JR Porto CNEJRP 

JR Viseu CNEJRV 
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A Mensagem de Abertura do Jota Joti 2020 

pelo Chefe Nacional, Ivo Faria, vai ser 

transmitida em DIRECTO na página do 

Facebook do Escutismo! 


