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Editorial 

 

Após este tempo pandémico, finalmente vamos poder 
retomar as atividades presenciais e nada melhor que 
iniciar o ano escutista, com uma atividade mundial, o Jota 
Joti. 

Com o entusiamo que nos carateriza, vamos poder entrar 
em contato com os escuteiros do mundo inteiro, via rádio 
ou por internet, no entanto todos os cuidados são poucos 
e devemos providenciar todo o material de acordo com a 
segurança possível, por exemplo adotar microfone de 
base para que os jovens não tenham necessidade do 
contato com o micro ou a colocação de uma pelicula por 
cima do teclado com higienização frequente. Apesar de 

todos querermos voltar ao que era antigamente, temos de ter consciência que 
nos tempos mais próximos, devemos continuar a ter todos os cuidados, de forma 
que as nossas atividades sejam aliciantes e em segurança, para tal 
recomendamos o uso de máscara. 

Este ano, a exemplo do que aconteceu no ano passado, a abertura vai ser pelas 
22:00, de modo que os Escuteiros possam assistir à abertura e se deslocarem 
para casa. Estejam atentos às mensagens de abertura. 

Esperamos que seja uma oportunidade de fazer novas amizades, de 
combinar/programar uma possível atividade internacional, intercâmbio com um 
grupo, conhecer um pouco mais sobre os usos e costumes do grupo que estamos 
a contatar ou rever amigos de outras atividades.  

Chamamos a atenção para a leitura atenta da circular nacional 15-CNA-2021 bem 

como para as regras e orientações da DGS e entidades locais, de modo que 

tenhamos uma atividade o mais segura possível. 

 

Votos de uma boa atividade, com bons contatos / experiências, que não precisam 

ser muitos, mas que sejam de qualidade e que marquem este Jamboree. 

73/88 

José Feliciano  
Chefe Adjunto do Departamento Nacional de Radioescutismo 
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Enquadramento do Tema e do Distintivo do JOTA JOTI 2021 em Portugal 

 

 

O Jota/Joti 2021 tem como objetivo 

colocar os escuteiros de todo o mundo a 

desenvolverem o seu conhecimento e 

interesse pelas telecomunicações, e a 

desenvolverem uma consciencialização 

de cidadania global, para que em 

conjunto possam contribuir para 

enfrentar os principais desafios do nosso 

Planeta.  

O tema proposto pela WOSM (World 

Organization of the Scout Movement) 

para este ano foi baseado nos ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), em particular no ODS 16 - Paz e Envolvimento da Comunidade, Ambiente e 

Sustentabilidade, Desenvolvimento Pessoal e Saúde e Bem-Estar. 

Com base nestas linhas orientadoras e num ano marcado pela nomeação do Escutismo Mundial para 

o Prémio Nobel da Paz, é ainda mais relevante a escolha deste tema, que é um tema central das 

mensagens que BP nos deixou e dos desafios que nos lançou para sermos construtores da Paz 

Mundial. Neste contexto, o tema escolhido para o Jota Joti 2021 em Portugal foi: Comunica a Paz – é 

tempo de agir. 

No distintivo deste ano enquadramos os vários elementos gráficos relacionados com o tema, tais 

como a simbologia do EARTH TRIBE (o novo programa mundial de ambiente da WOSM) a qual se 

enquadra na temática do ambiente e sustentabilidade; a pomba que corresponde ao ODS 16; e o 

mapa onde surge Portugal a emitir para o resto do mundo. 

 

 

 

 



Em Frequência Outubro 2021 | 5 

Mensagem do Assistente Nacional 

 

COMUNICA A PAZ 

Estou certo de que 
ninguém duvida que 
a paz é muito mais 
do que a ausência 
de guerras ou de 
conflitos explícitos, 

mas, acima de tudo, o fruto de uma relação 
justa e equilibrada com os outros, consigo 
mesmo, com a criação e com o Criador. E ao 
dizer que é fruto de uma relação, aponta-se, 
primeiramente, para algo que ninguém possui 
ou alcança pelas próprias forças e desejos, mas 
nos coloca em situação de encruzilhada e laços 
vitais através dos quais somos 
verdadeiramente humanos. 

A encíclica Laudato si’ do Papa Francisco 
centra-se fortemente no conceito da ecologia 
integral que convoca a todos a escutar com 
urgência o clamor da terra e o clamor dos 
pobres para reencontramos aquela paz que S. 
Francisco de Assis evocava no cântico das 
criaturas (cujo início é tomado como título 
desta encíclica). No número 225 deste 
importante texto do Papa fala-se, justamente, 
da paz interior como condição necessária para 
a referida ecologia integral: 

“A paz interior das pessoas tem muito a ver 
com o cuidado da ecologia e com o bem 
comum, porque, autenticamente vivida, 
reflete-se num equilibrado estilo de vida aliado 
com a capacidade de admiração que leva à 
profundidade da vida. A natureza está cheia de 
palavras de amor; mas, como poderemos ouvi-
las no meio do ruído constante, da distração 
permanente e ansiosa, ou do culto da 

notoriedade? Muitas pessoas experimentam 
um desequilíbrio profundo, que as impele a 
fazer as coisas a toda a velocidade para se 
sentirem ocupadas, numa pressa constante 
que, por sua vez, as leva a atropelar tudo o que 
têm ao seu redor. Isto tem incidência no modo 
como se trata o ambiente. Uma ecologia 
integral exige que se dedique algum tempo 
para recuperar a harmonia serena com a 
criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e 
os nossos ideais, contemplar o Criador, que 
vive entre nós e naquilo que nos rodeia e cuja 
presença não precisa de ser criada, mas 
descoberta, desvendada”. 

Não é isto que o escutismo nos ajuda a viver? 
A natureza é o espaço privilegiado da nossa 
atividade: cuidamos da nossa casa comum em 
inúmeras ações de serviço; aí aprendemos o 
ritmo e o estilo da vida simples e sóbria; 
contemplamos demoradamente a fauna e a 
flora e aprendemos a conhecer cada uma das 
espécies; aí celebramos a nossa fé em Deus e 
nos reconhecemos parte integrante de toda a 
criação; com o nosso bando, patrulha, equipa 
ou comunidade experimentamos que somos 
responsáveis uns pelos outros e, juntos, por 
deixar o mundo melhor do que o encontrámos.  

Fugir do mundo ou dos outros não é caminho 
para a paz. As comunicações que o JOTA/JOTI 
nos proporcionam são belíssima expressão da 
humanidade que procura reconhecer-se como 
família de irmãos e irmãs. Assim ligados 
encontraremos a paz! 

Pe. Luís Marinho 
Assistente Nacional do CNE  
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Mensagem do Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 

Caros Irmãos Escutas, 

Aproxima-se a 
realização do 64º 
Jamboree no Ar e o 
25º Jamboree na 
Internet, que iremos 
viver ainda em 
momentos de 
incerteza e de 
expetativa, mas de 
grande alegria, neste 

regresso gradual, ponderado e planeado ao 
“normal”, nas atividades escutistas e na forma 
de nos relacionarmos como comunidade. 

64 anos depois, o Jota/Joti, continua a ser a 
maior atividade mundial do OMME/WOSM, 
pondo em contacto escuteiros de diferentes 
raças, credos e culturas, privilegiando o 
respeito pelas diferenças e cultivando o 
espírito de irmandade e colaboração fraterna, 
num contributo importante para a 
implementação de uma cultura mundial de 
PAZ, tolerância e compreensão. 

O Jota / Joti 2021, tem como objetivo, colocar 
os escuteiros de todo o mundo, a 
desenvolverem o seu conhecimento e 
interesse pelas telecomunicações e a 
desenvolverem uma consciencialização de 
cidadania global, para que em conjunto 
possam contribuir para enfrentar os principais 
desafios do nosso Planeta. 

Mais uma vez, este ano, o tema central será 
vivido em Portugal, em conjunto pelo CNE, AEP 
e pela AGP, numa demonstração de 
colaboração e fraternidade escutista que 
muitos nos deve alegrar, com a designação: 
Comunica a Paz – é tempo de agir! 

Num ano marcado pela nomeação do 
Escutismo Mundial, para o Prémio Nobel da 
Paz, é ainda mais relevante a escolha deste 
tema, que é um tema central das mensagens 
que BP nos deixou e dos desafios que nos 
lançou para sermos construtores da Paz 
Mundial. 

A Estação Nacional do CNE, será na Região de 
Bragança-Miranda, no Centro de Formação 

Escutista Zeferino Bastos, em Carrazeda de 
Ansiães, continuando a dar corpo a um 
objetivo da Secretaria, de promover o maior 
número possível de encontros e eventos de 
uma forma diversificada pelo território 
nacional. 

Esta será uma oportunidade de 
aprofundarmos e consciencializarmo-nos de 
que a paz e a concórdia são um desafio para 
todos e exigem ação. Da nossa parte, temos de 
procurar não ser causa de conflito e de 
incompreensões. Como Cristãos, é maior ainda 
a nossa responsabilidade, dando corpo às Bem 
Aventuranças: “Bem-aventurados os que 
promovem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus”. 

O Papa Francisco na sua exortação apostólica, 
Gaudete et Exsultate, diz-nos: “Os pacíficos são 
fonte de paz, constroem paz e amizade social. 
Àqueles que cuidam de semear a paz por todo 
o lado, Jesus faz-lhes uma promessa 
maravilhosa: «serão chamados filhos de Deus» 
(Mt 5, 9). Aos discípulos, pedia-lhes que, ao 
chegar a uma casa, dissessem: «a paz esteja 
nesta casa!» (Lc 10, 5). A Palavra de Deus 
exorta cada crente a procurar, juntamente 
«com todos», a paz (cf. 2 Tim 2, 22), pois «é 
com a paz que uma colheita de justiça é 
semeada pelos obreiros da paz» (Tg 3, 18). E na 
nossa comunidade, se alguma vez tivermos 
dúvidas acerca do que se deve fazer, 
«procuremos aquilo que leva à paz» (Rm 14, 
19), porque a unidade é superior ao 
conflito.[74]”. 

Espero que este Jota / Joti, seja uma excelente 
oportunidade de criar pontes e consensos, de 
encontrar a harmonia e a amizade entre 
escuteiros de todo o mundo, e que seja mais 
um grande evento pleno de alegria e boa 
disposição em fraternidade escutista. 

Bons Ventos, com muitos contactos e boas 
aprendizagens, 

José Rodrigues 
Secretário Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade 
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CQ, CQ Jamboree

Comunica a Paz – 
É tempo de Agir.  

 
Sim, é tempo de 
agir, de construir 
e acreditar que 
podemos fazer 
melhor e ser 
melhores.  

Numa sociedade 
em constante 

evolução, rápida e instantânea, por vezes 
esquecemo-nos quem somos, do que 
realmente nos move, nos motiva, como 
membros desta mesma sociedade. Espalha a 
Paz, divulga a Paz, sê melhor, fazendo melhor. 
Neste JOTA/JOTI, temos mais uma 
oportunidade, entre tantas, para falarmos da 
PAZ, da amizade em confraternização franca e 
sincera entre todos os nossos irmãos escutas.  

É tempo de Agir, o tempo é hoje. 

Com um inicio de mais um ano escutista, o 
JOTA/JOTI é a oportunidade de começar “em 
cheio” mais esta caminhada… antenas 
montadas e afinadas, rádios ligados, vozes 
afinadas para o grito de patrulha, uma 
oportunidade para tocarmos “aquela” musica 
escutista. 

Para os Chefes!! Aproveitem o JOTA/JOTI para, 
paralelamente, organizarem outras 
actividades educativas e pedagógicas. Jogos, 
ateliers, Raids, podem contribuir para a 
dinamização deste evento. É aproveitar! 
Partilhem! 

Não quero perder esta oportunidade, sem 
agradecer a todos os radioamadores, 
escuteiros e não-escuteiros, a sua 
disponibilidade na organização e participação 
nesta actividade anual. Sendo o Radioamador 

uma pessoa licenciada e autorizada a utilizar 
uma estação de rádio, é-nos assim possível, 
dessa forma, contactarmos os nossos irmãos 
escutas nos diversos pontos do nosso planeta. 
Um sincero bem-haja, a todos, sem excepção!! 

Partilhem… aproveitem este encontro mundial 
de escuteiros! 

Termino, com votos de um excelente 
JOTA/JOTI, em circunstâncias (ainda) 
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 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 

 
António Ribeiro - CT1DJE 
Chefe do Departamento Nacional de Rádio Escutismo 
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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 15, de forma a agrupar o maior 

número de estações possível. 

Esta chamada será feita na banda dos 80 

metros, na frequência de 3.710 MHz. 

No caso de dificuldades de propagação tentar-

se-á então a banda dos 40 metros na 

frequência de 7.080 MHz. 

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 

atividade com a leitura das mensagens por 

parte do: 

• Presidente da Federação Escutista de 

Portugal e Chefe Nacional do Corpo Nacional 

de Escutas  

• Chefe Nacional da Associação Escoteiros de 

Portugal 

• 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 17, 

pelas 17h00 transmitindo a CR6JAM uma 

pequena mensagem de encerramento, ficando 

logo após disponível para quem a pretenda 

ainda contactar. 
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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 6m - está aqui apenas 

como informação. 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES NACIONAIS 
 
 

CR6CNE 
Corpo Nacional de Escutas 

Carrazeda de Ansiães 

 
CR6AEP  

Associação Escoteiros de 
Portugal  

Guimarães 

 

CR6AGP  
Associação Guias de Portugal 

Faro 
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AUTORIZAÇÃO ANACOM  

 

 

ANACOM-S017160/2021 
20.02.01.972270 

Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 3562021 ADGE1 de 22-09-2021, do 
Adjunto da Diretora de Gestão do Espectro, ao abrigo das competências que lhe estão subdelegadas, 
é autorizado para o 64.º Jamboree no Ar nos dias 15, 16, e 17 de Outubro de 2021: 

 

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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INDICATIVOS DE CHAMADA OCASIONAIS 

ICO´s 64º Jamboree no Ar - 2021 
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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 à não utilização dos seguintes 

segmentos de banda: 

3.650 – 3.700 MHz 
7.080 – 7.140 MHz 
14.100 – 14.125 MHz 
14.280 – 14.350 MHz 
21.350 – 21.450 MHz 
28.225 – 28.400 MHz 

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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CONNECTING TO #JOTI 

NO CHAT COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Este ano terá lugar o 25º JOTI!  

Sob o tema: “Comunica a Paz – é tempo de 

agir” queremos que as comunicações sejam 

feitas dentro deste contexto.  

É tempo de agir! É tempo de Comunicar a Paz! 

É tempo de sermos um só! É tempo de, através 

da internet, um dos mais potentes recursos 

dos nossos dias, partilhar, aprender e tomar 

ações, 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.  

Para finalizar, não podia deixar de fazer uma 
recomendação muito importante a todos os 
participantes: permaneçam seguros enquanto 
participam nestas atividades! 
Saliento que o ESCUTISMO: MOVIMENTO 
SEGURO é uma formação prioritária para o 
escutismo, com ações e procedimentos 
projetados para garantir que todos os 
escuteiros se sintam seguros.  
Juntos, somos responsáveis por criar um 
ambiente seguro, onde todos se possam 
divertir e ser respeitados. 

Desejo a todos uma excelente Caça/Pesca! 

 

Cristiana Mâncio 
Responsável do JOTI 
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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.  
 
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. 



Em Frequência Outubro 2021 | 16 

NICKNAMES DAS ESTAÇÕES 

 

Agrupamento Nick   Agrupamento Nick 

0005 Ronfe CNE0005   0719 Arrentela CNE0719 

0037 Évora CNE0037   0740 Areosa CNE0740 

0053 Serafina CNE0053   0743 Mora CNE0743 

0079 Prazeres CNE0079   0760 Beato  CNE0760 

0096 Valbom CNE0096   0773 Póvoa de Santa Iria CNE0773 

0100 Tavira CNE0100   0803 São Carlos CNE0803 

0159 Portimão CNE0159   0825 Machico CNE0825 

0162 Santa Clara CNE0162   0878 Costa Nova CNE0878 

0193 Mouriscas CNE0193   0970 Palhaça CNE0970 

0273 Tramagal CNE0273   1021 Praia da Barra CNE1021 

0319 Santa Joana CNE0319   1086 Palheira CNR1086 

0342 Vialonga CNE0342   1127 Samora Correia CNE1127 

0348 Meadela CNE0348   1164 Alhandra CNE1164 

0402 Avanca CNE0402   1178 Valmaior CNE1178 

0433 Arrifes CNE0433   1183 Silveira CNE1183 

0439 Vila do Conde CNE0439   1227 Boa Vista CNE1227 

0461 Feijó CNE0461   1278 Barcarena CNE1278 

0492 Conceição CNE0492   1331 Carvoeiro CNE1331 

0499 Santíssimo Sacramento CNE0499   1334 Oliveirinha CNE1334 

0503 Fontiscos CNE0503   1351 Viso CNE1351 

0534 Nogueira do Cravo CNE0534   1382 Azambuja CNE1382 

0541 Pio XII CNE0541   1388 Samouco CNE1388 

0542 Entroncamento CNE0542   1390 Tocha CNE1390 

0549 Ovar CNE0549   1391 Lavos CNE1391 

0550 Manique CNE0550   AGP Faro AGP 

0571 Santo Amaro CNE0571   AGP Viseu AGPCRV 

0581 V. N. de Santo André CNE0581   CRACORES AGPCRA 

0590 Terra Chã CNE0590   Estação Nacional CNE CNE 

0648 Campelos CNE0648   JN Oeste CNEJNO 

0652 São Sebastião CNE0652   JR Algarve CNEJRA 

0680 Santão - Felgueiras CNE0680   JR Coimbra CNEJRC 

0696 Coja CNE0696   JR Lamego CNELAM 

0697 Rossio ao Sul do Tejo CNE0697   JR Porto CNEJRP 

0699 Miratejo CNE0699   JR Viseu CNEJRV 
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A Mensagem de Abertura do Jota Joti 
2021 pelo Chefe Nacional, Ivo Faria, vai 
ser transmitida em DIRETO na página do 
Facebook do Escutismo!  
 


