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Editorial 

 

 

“Oceanos, mares que ligam” ... leva-nos a muitos 
pensamentos, mas gostava de relembrar dois: 

Como nos disse o Papa Francisco na Encíclica Laudato Si, 
devemos olhar e preservar o planeta, neste caso em 
particular os mares. 

Cada vez mais somos chamados a preservar, cuidar e olhar 
por eles. Que com o nosso trabalho e forma de interagir, os 
possamos preservar na sua plenitude. 

Por outro lado, “mares” de escuteiros que se unem via 
rádio e internet, como construtores da paz, transmitindo experiências, 
conhecimento e, acima de tudo, com atitude, respeito e preservação. 

Neste JOTA/JOTI, temos também a oportunidade de comunicar com a 
comunidade lusófona de uma forma mais organizada, criando ou cimentando 
amizades entre os escuteiros de vários países lusófonos. 

Sejamos então os construtores de um Mundo Melhor, transmissores da Paz e 
exemplo para os outros. 

Bons contactos! 

73/88 

José Feliciano  
Chefe Adjunto do Departamento Nacional de Radioescutismo 
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Enquadramento do Tema e do Distintivo do JOTA JOTI 2022 em Portugal 

 

O JOTA/JOTI 2022 tem como objetivo colocar 

os escuteiros de todo o mundo a desenvolver 

o seu conhecimento e interesse pelas 

telecomunicações, e a desenvolver 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 mais uma vez baseado nos ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 

 Com base nestas linhas orientadoras, em Portugal este ano vamos reflectir sobre a importância da 

preservação dos oceanos. Sob o tema: Oceanos, mares que ligam vamos tentar cumprir as metas do 

ODS 14 – Proteger a Vida Marinha. 

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

como a onda do mar que corresponde ao ODS 14 e as cores das 4 secções a “abraçar” o mapa onde 

surge Portugal a emitir para o resto do mundo. 
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Mensagem do Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Nestes dois anos 
vividos com limitações, 
incertezas e muitas 
dificuldades, em 
realizar atividades e 
mantermos o contacto 
e partilha com outros 
irmãos Escutas, as 
edições do JOTA/JOTI, 

foram e continuam a ser, uma excelente 
oportunidade de vivência da fraternidade 
escutista mundial, mantendo os laços com 
escuteiros de todo o mundo via radio e 
internet. 

A participação no 65º Jamboree no Ar e no 26º 
Jamboree na Internet, é uma excelente 
oportunidade de todos nós participarmos na 
maior atividade mundial do OMME/WOSM, 
que permite pôr 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. 

Este ano, no âmbito da participação no 
JOTA/JOTI, somos todos desafiados a refletir e 
trabalhar temas relacionados com os Oceanos, 
e os Mares que nos ligam, pela sua importância 
para o ecossistema do Planeta e a necessidade 
de preservação das espécies aquáticas por 
forma a garantirmos um futuro sustentável 
para a nossa Casa Comum. 

Os Mares e os Oceanos, para nós portugueses, 
sempre foram um desígnio e um “fascínio”, e 
representaram novos caminhos e novas 
descobertas, e novas formas de comunicação 
com outros povos e outras culturas. Hoje 
temos uma responsabilidade diferente e mais 
global, de sermos agentes para a sua proteção 
e para a sua preservação. Esta é uma 
oportunidade de pormos em prática iniciativas 
e ações que permitam cumprir as metas do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 – 
Proteger a Vida Marinha. 

Na edição deste ano, por iniciativa dos nossos 
irmãos escutas brasileiros, vamos viver de uma 
forma mais intensa a dimensão lusófona, 
procurando estar em contacto com irmãos 
escutas dos diversos países da Lusofonia, 
dando corpo a uma comunidade de língua 
portuguesa espalhada pelo mundo. 

Desejo a todos um excelente JOTA / JOTI, e que 
seja um momento de grande festa e alegria, 
para todos, contribuindo para a construção de 
laços com a grande comunidade da 
fraternidade escutista mundial. 

 

Bons Ventos, com muitos contactos e 
aprendizagens, 

 

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

 

Oceanos, mares que 
ligam 

Como povo sempre 
ligado ao mar, nas 
suas mais variadas 
vertentes, o tema 
deste ano faz jus a 
esse mesmo 

paradigma. Como povo, sempre soubemos ter 
com os oceanos, os mares, a água, uma relação 
próxima, histórica e geográfica. Um verdadeiro 
privilégio, só ao alcance de alguns. É o 
momento de fazermos, mais uma vez, em 
Jamboree, este convivo, e reforçar esta ligação 
aos “mares”. 

Por uma questão de curiosidade, e já agora, 
conhecimento, foi em 1895 que ocorreu a 
primeira transmissão de rádio feita por 
Guglielmo Marconi. Iniciava-se assim o 
radioamadorismo. Em 5 de novembro de 1901 
Marconi cruza o Atlântico com sinais de rádio. 
Se calhar não sabiam, mas muito antes do 
aparecimento do evento da Internet, os 
Radioamadores já formavam uma rede de 
amigos e solidariedade em todo o mundo. Há 
quem diga que foi mesmo a primeira “rede 
social”. Para além de ser um hobby 
“tecnológico”, o radioamadorismo pode ser 
um importante instrumento de apoio em 
situações de emergência, prestando auxílio 
através das comunicações rádio, quando os 
meios convencionais não funcionam e falham. 

Acrescento ainda que, através do 
Radioamadorismo, os mais jovens, 
principalmente, podem adquirir 
conhecimentos nas mais diversas áreas, entre 
muitas: 

Geografia: Contactando via rádio com os 
diversos locais de Portugal e do mundo, 
podemos adquirir conhecimentos de 
geografia, ao consultar os locais nos seus 
mapas e localizações. 

Electrónica: O Radioamador é um 
“experimentador” movido pela curiosidade! 

Daí surge o seu interesse pela electrónica, na 
montagem dos seus próprios equipamentos e 
acessórios. Vale a pena relembrar, que muitos 
dos equipamentos modernos que temos hoje à 
nossa disposição, como rádios, telemóveis, 
pagers, etc., foram desenvolvidos tendo por 
base, as experiências oriundas do 
radioamadorismo. 

Física e Matemática: Para a construção de 
antenas, torres, linhas de transmissão, salas de 
rádio, é necessário usar alguns destes 
conceitos destas temáticas. 

Línguas: O Radioamador poderá aprender e 
praticar através dos seus contactos, outros 
idiomas, com pessoas de todo o mundo, e, 
utilizando os Códigos Fonéticos Internacionais, 
seguramente que será entendido por todos. 

Cultura Geral: Através do radioamadorismo, 
temos a oportunidade do contacto e 
conhecimento de muitas particularidades e 
curiosidades sobre as mais diversas culturas, 
áreas e locais. 

Todas estas áreas, de uma forma mais simples, 
os nossos jovens poderão igualmente, 
beneficiar destes mesmos conhecimentos e 
destas temáticas. 

Relembro e reforço que o Jamboree no Ar - 
“JOTA”, é uma das actividades mais relevantes 
do calendário oficial do Escutismo Mundial. 
Todos os anos, no terceiro fim de semana de 
Outubro, cá estamos, prontos para trocar 
mensagens com outros escuteiros, através das 
ondas de rádio. 

Partilhem… divirtam-se e aproveitem este 
encontro mundial de escuteiros! 

Termino, com votos de um excelente 
JOTA/JOTI, 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. 
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 

21:30 horas (hora de Portugal continental) de 

sexta-feira dia 14, 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 21:45 horas proceder-se-á à abertura da 

atividade com a leitura das mensagens por 

parte do: 

• Escoteiro Chefe da Associação dos Escoteiros 

de Portugal e Presidente da Federação 

Escutista 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 16, 

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. 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES NACIONAIS 
 
 

CR6CNE 
Corpo Nacional de Escutas 

Palhaça - Aveiro 

 
CR6AEP  

Associação Escoteiros de 
Portugal  

Guimarães 

 

CR6AGP  
Associação Guias de Portugal 

Porto 
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AUTORIZAÇÃO ANACOM  

 

 

 

 

ANACOM-S012958/2022 
20.02.01.972270 
 
Na sequência do vosso pedido e de acordo com o despacho DE 8392022 RRR de 19-09-2022, do 
Coordenador da Equipa de Regulação dos Recursos Radioelétricos, ao abrigo das competências que 
lhe estão subdelegadas, é autorizado para o 65.º Jamboree no Ar nos dias 14, 15, e 16 de Outubro 
de 2022: 
 
 

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 não amadores 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 65º Jamboree no Ar - 2022  

ICO   IC RAD 

CR2AEA Agrupamento de Escuteiros de Angústias CU7AA 

CR2AEC Agrupamento de Escuteiros da Conceição CU3AU 

CR2AGP Comissariado Regional AGP- AÇORES CU2CO 

CR2APV Agrupamento de Escuteiros da Praia da Vitória CU3CY 

CR2ATC Agrupamento de Escuteiros da Terra Chã CU3AAS 

CR2EMA Agrupamento de Escuteiros Marítimos de São José CU2IF 

CR2EPC Escoteiros de Portugal -Calheta - São Jorge CU5AQ 

CR2ESC Agrupamento de Escuteiros de São Carlos CU3AT 

CR2S Escoteiros de Portugal - Açores Oriental  CU2ABD 

CR3AEM Agrupamento de Escuteiros do Machico CT3FH 

CR5AAE Agrupamento de Escuteiros da Areosa CT4LN 

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 Santa Mª dos Olivais CT1ECT 

CR5AES Agrupamento de Escuteiros de Santão - Felgueiras CT1CFX 

CR5AEV Agrupamento de Escuteiros de Vialonga CT1YSU 

CR5AGL Agrupamento de Escuteiros de Água Longa CT7ATU 

CR5APC Agrupamento de Escuteiros de Cervães CT2HIK 

CR5APD Agrupamento de Escuteiros do Pio XII CT1EUS 

CR5APL Agrupamento de Escuteiros da Palhaça CT2CIV 

CR5APM Agrupamento de Escuteiros de Miratejo CT2HLH 

CR5APN Agrupamento de Escuteiros do Parque das Nações CT2KJW 

CR5AQA Agrupamento de Escuteiros da Quarteira CT2KBT 

CR5ASA Agrupamento de Escuteiros de V. N. de Santo André CT1EYQ 

CR5AVC Agrupamento de Escuteiros de Avanca CT1FCP 

CR5BJA Agrupamento de Escuteiros de Beja CT2IIZ 

CR5CRV Comissariado Regional AGP- Viseu CT1ASM 

CR5EAP Agrupamento de Escuteiros de Portimão CT1FOE 

CR5EAV Agrupamento de Escuteiros de Valbom CT2IIM 

CR5EBS Agrupamento de Escuteiros da Serafina CT2JKJ 

CR5EBU Escoteiros de Portugal - Buarcos CT1FNP 

CR5EGC Escoteiros de Portugal -Carregado CT2HLA 

CR5EGS Escoteiros de Portugal - Sassoeiros CT1FHI 

CR5ELP Escoteiros de Portugal -Leça da Palmeira CT1ENV 

CR5EPA Escoteiros de Portugal -Aveiro CT1ETZ 

CR5EPB Escoteiros de Portugal -Real (Braga) CT1BDV 
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CR5EPC Escoteiros de Portugal - Chaves CT1EPT 

CR5EPF Escoteiros de Portugal - Fernão Ferro CT1BCT 

CR5EPG Escoteiros de Portugal -Guimarães  CT1EUK 

CR5EPM Escoteiros de Portugal -Mafra CT4HA 

CR5EPS Escoteiros de Portugal -Soure CT2HWB 

CR5ERT Escoteiros de Portugal -Rio Tinto - Gondomar CT2IMG 

CR5ESC Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara CT2KIU 

CR5ESJ Agrupamento de Escuteiros de São Julião Tojal CT1EHZ 

CR5EVA Agrupamento de Escuteiros de Avintes CT2GDE 

CR5EVM Escoteiros de Portugal -Varge Mondar CT2KNA 

CR5JRA Junta Regional do Algarve CT2KBS 

CR5JRC Junta Regional de Coimbra CT2JRA 

CR5JRP Junta Regional do Porto CT1HXB 

CR5JRV Junta Regional de Viseu CT2JKR 

CR5LAM Junta Regional de Lamego CT1FYW 

CR5LOR Agrupamento de Escuteiros de Lordosa CT7ASL 

CR5MAN Agrupamento de Escuteiros de Manique CT2ICQ 

CR5MEA Agrupamento de Escuteiros de Meadela CT4SU 

CR5NCP Junta Núcleo Cidade do Porto CT1HFS 

CR5NSF Agrupamento de Escuteiros de Nossa Senhora de Fátima CT1DWO 

CR5PAE Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres CT1EPI 

CR5PSI Agrupamento de Escuteiros de Póvoa de Santa Iria CT2HDT 

CR5RST Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao Sul do Tejo CT2IOP 

CR5SAE Agrupamento de Escuteiros da Silveira CT1EEK 

CR5SJR Agrupamento de Escuteiros de São João da Ribeira CT1FKN 

CR5SME  Escoteiros de Portugal -São Miguel das Encostas  CT2HFJ 

CR5TOR Agrupamento de Escuteiros de Tortosendo CT2IXX 

CR5TVR Agrupamento de Escuteiros de Tavira CT2JBK 

CR6AEP Associação Escoteiros de Portugal CT1FWS 

CR6AGP Associação Guias Portugal CT1DSV 

CR6CNE Corpo Nacional de Escutas CT1FOR 

CR6JAM Federação Escutista de Portugal CT1FEE 

 

 
CQ CQ CQ JAM 

 

Para os que pretenderem, durante o JOTA nas frequências de 3.570 (80 
m) e 7.030 (40 m), estará disponível a estação CR5ASA em telegrafia 
lenta (12 a 15 wpm). Aqueles que pretenderem “chamem” ou 
“respondam” e façam bons comunicados em código morse. 
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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 26º JOTI!  

Sob o tema: “Oceanos, mares que ligam” 

apelo vivamente a que se façam comunicações 

no sentido de sensibilizar para a necessidade 

de preservar os mares e os oceanos.   

Preservar a vida marinha é fundamental para a 

continuidade do ecossistema. Não podemos 

ficar parados e assistir de braços cruzados, à 

destruição desmesurada do mundo em que 

vivemos! 

É tempo de nos ligarmos uns aos outros por 

este imenso MAR e bem comum, que nos liga 

não só geograficamente, mas também via 

rádio e internet nas águas profundas que 

desbravaremos juntos!  

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.  

Temos à nossa disposição o Scoutlink, o mIRC, 

e todo um leque bem composto de actividades 

que o Bureau Mundial nos disponibiliza para 

tirarmos o melhor partido deste fim-de-

semana de Comunicações Globais. 

Desafio-vos a aceder a 

jotajoti.info/programme e a desfrutar de todas 

as oportunidades educativas e muito 

divertidas que poderão encontrar no Campsite 

interativo feito especialmente para nós e onde 

todos somos convidados a participar. 

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.  
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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. 

 

NICKNAMES DAS ESTAÇÕES 

Agrupamento Nick  Agrupamento Nick 

0023 Praia da Vitória CNE0023  0697 Rossio ao Sul do Tejo CNE0697 

0033 Belmonte CNE0033  0699 Miratejo CNE0699 

0037 Nossa Senhora de Fátima CNE0037  0719 Arrentela CNE0719 

0053 Serafina CNE0053  0740 Areosa CNE0740 

0061 Santa Mª dos Olivais CNE0061  0773 Póvoa de Santa Iria CNE0773 

0079 Prazeres CNE0079  0803 São Carlos CNE0803 

0096 Valbom CNE0096  0825 Machico CNE0825 

0100 Tavira CNE0100  0878 Costa Nova CNE0878 

0111 Base Aérea Nº4 CNE0111  0970 Palhaça CNE0970 

0159 Portimão CNE0159  1021 Praia da Barra CNE1021 

0162 Santa Clara CNE0162  1023 São Julião Tojal CNE1023 

0171 Angústias CNE0171  1052 Quarteira CNE1052 

0342 Vialonga CNE0342  1100 Parque das Nações CNE1100 

0346 Cervães CNE0346  1127 Samora Correia CNE1127 

0348 Meadela CNE0348  1164 Alhandra CNE1164 

0402 Avanca CNE0402  1178 Valmaior CNE1178 

0420 Nazaré CNE0420  1183 Silveira CNE1183 

0432 Sagrado Coração de Jesus CNE0432  1257 São João da Ribeira CNE1257 
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0439 Vila do Conde CNE0439  1278 Barcarena CNE1278 

0461 Feijó CNE0461  1334 Oliveirinha CNE1334 

0492 Conceição CNE0492  1344 Lordosa CNE1344 

0534 Nogueira do Cravo CNE0534  1388 Samouco CNE1388 

0541 Pio XII CNE0541  1390 Tocha CNE1390 

0542 Entroncamento CNE0542  1399 Afonsoeiro CNE1399 

0549 Ovar CNE0549  JR Algarve CNEJRA 

0550 Manique CNE0550  JR Viseu CNEJRV 

0580 Tortosendo CNE0580  AGP Viseu AGPCRV 

0581 V. N. de Santo André CNE0581  JR Lamego CNELAM 

0590 Terra Chã CNE0590  JR Coimbra CNEJRC 

0680 Santão - Felgueiras CNE0680  JN Cidade do Porto CNENCP 

0696 Coja CNE0696  CRACORES AGPCRA 

 

JORNADAS DE RADIOESCUTISMO
 

As Jornadas de 

Radioescutismo de 

2023, estão agendadas 

para os dias 11 e 12 de 

Fevereiro de 2023. 

O local ainda está por 

definir! Em breve será 

anunciado!  

Podem reservar a data!  

 

 

 

 

A Mensagem de Abertura do Jota 
Joti 2022 pelo Chefe Nacional, Ivo 
Faria, vai ser transmitida em 
DIRETO na página do Facebook 
do Escutismo!  
 



Em Frequência Outubro 2022 | 17 

PROGRAMA DA ESTAÇÃO NACIONAL DO JOTA JOTI 2022 

Região de Aveiro – Agrupamento 970 Palhaça 

 

14-10-2022 

19h30 - Acolhimento 

21h45 - Abertura Oficial do Jota Joti 2022 

 

15-10-2022 

08h30 - Check-in 

08h50 - Alocação de Dirigentes aos Jogos e Proteção Civil 

09h00 - Cerimónia de Abertura 

09h30 - Início dos Jogos 

12h00 - Fim dos Jogos 

12h30 - Almoço 

13h30 - Ateliers 

15h00 - Cerimónia Evocativa do Centenário do CNE 

16h30 - Eucaristia, presidida por D. António Moiteiro (Bispo de Aveiro) 


