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    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: Atividade Jota-Joti 

 

N. Ref: 25/2018     Data:    27/09/2018  

 

Caros irmãos escutas, 

 

É já nos próximos dias 19, 20 e 21 de Outubro que o Núcleo do Oeste volta a 

participar no maior evento escutista do mundo, o Jota-Joti. 

Através do rádio, da internet e da transmissão de experiencias vividas em 

actividades internacionais vamos poder conhecer e contactar com irmãos escutas 

de todo mundo. 

 

Este ano o Jota-Joti do Oeste voltará ao Centro Escutista, dando a possibilidade de 

no dia 20 de Outubro, sábado, os escuteiros do núcleo participarem em diversas 

actividades: Jota, Joti, Jota TV, Torre aventura, Ateliers (códigos e cifras, 

comunicações de rádio, Segurança Rodoviária, condições climatéricas adversas), 

troca de experiências de actividades internacionais entre outras. 

 

A actividade terá início pelas 9h e o final previsto para as 18h30, sendo a 

alimentação e o transporte da responsabilidade dos participantes. 

 

Em caso de pernoita no Centro Escutista, o agrupamento deverá fazer a reserva 

directamente com o centro através do link: http://oeste.escutismo.pt/ceo.html . 
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Para realizar as inscrições os agrupamentos devem proceder do seguinte modo:  

 

a) As inscrições poderão ser efetuadas no SIIE até dia 10 de Outubro na 

atividade12050005 no SIIE --- "JOTA / JOTI 2018 - Activadade no CEO";  

 

b) A atividade tem um custo de 1,00€ por participante (inclui insígnia), devendo o 

comprovativo ser anexado aquando da inscrição no SIIE. A transferência deverá ser 

feita através do IBAN PT50 0033 0000 4530 9106 7220 5.  

 

c) Seguem ainda, em anexo, instruções para auxiliar a inscrição no SIIE.  

 

 

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 

 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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