
Todos os Agrupamentos do núcleo do Oeste 

 

O DPCSOeste - Departamento de Proteção Civil e Segurança do Núcleo do Oeste / área do 

Rádioescutismo gostaria, no próximo Jamboree (13,14 e 15 de outubro de 2017) de aproximar, os 

Agrupamentos ao que é a essência do JOTA “Jamboree on the air”.  

Assim gostaríamos de propor para a tarde de sábado dia 14-10-2017, entre as 15:00 às 18:00 horas, que 

cada agrupamento possa ter uma estação de rádio, onde entender (sede, lugar de interesse, anexos da 

Igreja, etc.).  

Para a realização desta atividade, é necessário a presença de um radioamador. Se o Agrupamento 

tiver conhecimento de algum na sua área de influencia, poderá convida-lo para participar e ser responsável 

pela estação de rádio. Caso não conheça nenhum radioamador, o DPCSOeste poderá indicar um 

radioamador.  

O objetivo é de uma forma simples aproveitar a maior encontro internacional de Escuteiros, para 

primeiramente comunicarmos entre os agrupamentos do Núcleo do Oeste, trocarem experiencias e 

pequenas estórias que fazem a grande história do nosso Núcleo, depois, fora do horário das 15 às 18 horas 

de sábado podem aproveitar para viver o Jamboree com Escuteiros do resto do País e do nosso pequeno 

mundo. escuteiros comunicarem uns com os outros através da rádio, será elaborada uma lista dos 

agrupamentos que aderirem e no inicio o Departamento chamará um a um os agrupamentos via rádio. Fora 

deste horário os agrupamentos com a presença do radioamador responsável poderá viver o Jamboree no ar 

normalmente.  

Caso o teu Agrupamento esteja interessado, neste modelo de participação, deverá manifestar o seu 

interesse com a brevidade possível, até ao dia 20 de maio, para o email dpcs.oeste@escutismo.pt de forma 

a se poder proceder à inscrição, atribuição de indicativo e licenciamento da estação de rádio. Este 

licenciamento terá um custo de 15,00 € (quinze euros). 

Aguardamos com expetativa a vossa inscrição, entretanto não se esqueçam “Brinquem à segurança, 

não brinquem com a segurança” 

O Chefe do DPCSOeste        
para a área do Radioescutismo 

 
Miguel Carvalho 
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