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CNE

Circular n.º 34/2014
DE: Secretária para a Protecção Civil, Rádio Escutismo e Ambiente
PARA: Chefias das secções nos agrupamentos

2014-10-08
ASSUNTO: Estações em S. Miguel do 57.º JOTA – Convite aos agrupamentos
Com o aproximar da data para a realização do 57º Jamboree no Ar e 18º Jamboree na
Internet, nos dias 18 e 19 de Outubro de 2014, a Junta de Núcleo de São Miguel,
através do seu Departamento de Rádio Escutismo informa que, oficialmente, estarão a
operar nesta actividade duas estações, nomeadamente:
JUNTA DO NÚCLEO DE SÃO MIGUEL
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Local da Instalação: Sede da Associação de Radioamadores dos Açores ;
Indicativo: CR2NSM
Horário: Sexta-feira, das 21h00 às 01h30
Sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 as 20h00
AGRUPAMENTO 1197 – S. JOSÉ
Local da Instalação: Sede do Agrupamento;
Indicativo: CR2EMA
Horário: das 23h00 de Sexta-feira até às 21h00 de Domingo
Na página oficial da internet da Junta Central http://cne-escutismo.pt poderão aceder a
toda a informação sobre a realização desta actividade.
Perante estes factos, convidam-se os agrupamentos a visitarem a estação de Núcleo
ou a promovida pelo Agrupamento 1197 de forma a dar a conhecer melhor esta
actividade escutista aos elementos das várias secções e descobrirem o motivo pela
qual tem vindo a aumentar o número de escuteiros com licença para Radioamador no
nosso Núcleo.
As secções ou agrupamentos interessados deverão comunicar à Junta de Núcleo o
horário e efectivo participante na visita à estação para serem agendadas e dispersas
no horário de funcionamento da estação da Junta de Núcleo.
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Rua da Boa Nova, 35 — 9500 Ponta Delgada (em frente à cadeia da Boa Nova)

1934/2014 ‐ 80 ANOS DE ESCUTISMO NA ILHA DE S. MIGUEL
1975/2010 ‐ 35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL
Associação Educativa de Juventude, fundada em 1923 - Instituição de Utilidade Pública - Diário da República, II Série, nº 177/83, de 3 de Agosto - Contr. nº 500 972 052

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
Escutismo Católico Português
Junta de Núcleo de S. Miguel
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Correio-e: cne_jnsm@sapo.pt

As secções ou agrupamentos que pretendam participar noutros horários poderão
visitar a estação do Agrupamento 1197 – S. José nos horários acima indicados. De
igual modo deverão comunicar o horário para posterior agendamento.
As unidades que pretendam atribuir aos seus associados os distintivos do JOTA/JOTI
deverão informar até ao dia 12 de Outubro a quantidade pretendida. O custo individual
do distintivo é de € 1,00.
Em simultâneo, decorrerá até 19 de Outubro, um concurso a nível de núcleo, para
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elaboração do cartão QSL . A Junta de Núcleo reserva-se o direito de não admitir a
concurso os trabalhos se a falta de qualidade dos mesmos o justificar.
Com uma forte canhota estamos

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

O Chefe do Departamento de Protecção Civil

(Marco Filipe Pereira Pimentel Linhares Cidade)
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QSL é um dos códigos Q utilizado nas transmissões de radiocomunicações. A mensagem do código Q,
pode tanto ser uma pergunta como uma afirmação. Como por exemplo: " Você pode confirmar o
recebimento de minha transmissão?" ou " Eu confirmo o recebimento de sua transmissão."
O Cartão QSL é uma confirmação escrita do contacto entre duas estações, ou mesmo a recepção dos
sinais de uma estação de rádio AM, FM, Televisão, ou ondas curtas.
Esses cartões geralmente são enviados no acto do primeiro QSO realizado entre duas estações, ou
quando em concursos, e diplomas há a necessidade de se provar determinado país trabalhado, ou
quantidade de contactos realizados.
A maioria destes cartões possui o mesmo tamanho e de mesmo material de um cartão postal típico,
sendo enviados geralmente da mesma maneira, ou seja, via correio.
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