JORNAL DE CAMPO DO XII JAMBOREE AÇORIANO
N.º 1 - Sexta Feira, 31 de Julho de 2009

Caros irmãos escutas

SABIAS QUE...
No XII Jamboree vão
estar em campo:
Exploradores–
740
Pioneiros – 723
Distribuídos por:
115 patrulhas
114 equipas

Hoje começa mais uma aventura para todos,
que é o de participar no XII Jamboree açoriano,
este ano realizado na ilha de S. Miguel, com o
tema PASSADO, PRESENTE, FUTURO.
Esperamos que possam gostar da vossa
estadia e que daqui saiam mais enriquecidos
em conhecimentos e amizades e que este
acampamento vos ajude a crescer , a tornarvos mais responsáveis para cumprir o ideal de
ser escuteiro.
Bem – vindos ao XII Jamboree Açoriano.

REGIÕES
Açores
Algarve
Beja
Braga
Leiria
Lisboa
Madeira
Porto
Santarém
Setúbal

Neste Número
1. Bem-vindos ao XII Jamboree
2. O Concelho que nos recebe
3. Regiões participantes/ Número
de escuteiros
4. História e vida de BP
5. Informações úteis
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A LEI DO ESCUTA
1 - A honra do Escuta inspira
confiança.
2 - O Escuta é leal.
3 - O Escuta é útil e pratica
diariamente uma boa acção.
4 - O Escuta é amigo de todos, e
irmão de todos os outros Escutas.
5 - O Escuta é delicado e
respeitador.
6 - O Escuta protege as plantas e
os animais.
7 - O Escuta é obediente.
8 - O Escuta tem sempre boa
disposição de espírito.
9 - O Escuta é sóbrio, económico
e respeitador do bem alheio.
10 - O Escuta é puro nos
pensamentos nas palavras e nas
acções.

O Escutismo foi obra de um homem chamado Robert Stephenson Smith BadenPowell que nasceu em Londres a 22 de Fevereiro de 1857. Geralmente, os
escuteiros chamam-lhe carinhosamente BP. Para compreender a história do
Escutismo é necessário saber um pouco mais da vida deste homem.
BP ainda novo participava juntamente com os seus irmãos em excursões de
barco, onde aprendeu a manobrar um barco, a acampar, a cozinhar e a obedecer
às ordens com rapidez e elegância.
Em 1869 entrou para a escola da Cartuxa onde esteve dois anos antes de se
mudar para Godalming. A escola possuía uma mata que estava vedada aos
alunos onde BP ia observar animais, apanhar por vezes um coelho, que assava
numa fogueira sem fumo e onde desenvolvia as suas habilidades na construção
de abrigos e no uso de um pequeno machado.
Não sendo um grande estudante destacava-se pela sua habilidade em desenho,
canto e representação que continuou a usar pela sua vida fora. Em 1876 entrou
para o Exército e foi colocado na Índia. Distinguiu-se rapidamente e aos 26 anos
já era Capitão. Depois fez campanhas em África tendo-se afirmado como um
excelente explorador e ganhando experiência que pôs em prática na grande obra
da sua vida: o Escutismo.

XII Jamboree Açoriano
Em campo...
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Em 1899 defendeu a cidade de Mafeking, na África do Sul durante 217 dias frente
aos Boers que tinham uma força muito superior em número. Graças a este feito o
seu nome ficou conhecido mundialmente e foi promovido a Major-General sendo o
mais novo do Exército e um herói do Reino Unido.
Para os Escuteiros o cerco de Mafeking tem uma grande importância. Os rapazes
da cidade foram organizados num corpo de mensageiros e BP impressionou-se
pela maneira como eles levavam a cabo as suas missões. Viu que se lhes fosse
confiada qualquer responsabilidade, eles se sairiam bem em qualquer ocasião.
De regresso a Inglaterra verificou que um livro seu (Aids to Scouting) escrito a
pensar no Exército, tinha sido muito procurado pelos jovens. Assim estudou um
plano e, em 1907 fez um acampamento experimental na Ilha de Brownsea, com
duas dezenas de rapazes de todas as classes - o primeiro acampamento
Escutista.
Tendo sido uma experiência bem sucedida BP publicou o livro Escutismo Para
Rapazes em 1908. Rapidamente por todo o lado começaram a surgir Patrulhas de
Escuteiros e no final de 1908 já existiam cerca de 60 000 Escuteiros.
BP morreu no Quénia a 8 de Janeiro de 1941 após uma vida de inteira dedicação
aos jovens.
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Vila Franca do Campo é uma vila portuguesa na ilha de São Miguel, Região
Autónoma dos Açores, sede de um pequeno município com 78,00 km² de área e
11 150 habitantes (2001), subdividido em 6 freguesias. O município é limitado a
norte pelo município da Ribeira Grande, a leste pela Povoação, a oeste por
Lagoa e a sul tem litoral no oceano Atlântico.

O CONCELHO QUE
NOS RECEBE...

Localiza-se à latitude de 37.71667 (37°41') Norte e longitude de 2.433 (25°26')
Oeste. Frente a Vila Franca do Campo, a cerca de 1200 m do porto do
Tagarete, localiza-se o ilhéu de Vila Franca, um cone litoral de tufos
palagoníticos fortemente litificados, que contém no seu interior uma caldeira
inundada de forma quase perfeitamente circular. O Ilhéu de Vila Franca é desde
1993 uma reserva natural, constituindo ainda um importante local de veraneio.

Vila Franca do campo foi durante o primeiro século de povoamento a mais
importante povoação da ilha de São Miguel, nela se fixando o capitão do donatário
e as principais instituições da ilha (alfândega, ouvidoria), pelo que merece o epíteto
de primeira capital micaelense.
Aquela situação terminou quando na noite de 21 para 22 de Outubro de 1522, um
violento sismo provocou um grande escorregamento de terras nas encostas
sobranceiras à vila, causando um lahar que soterrou a maior parte do povoado. O
efeito combinado do sismo e do soterramento provocou a morte a alguns milhares
de pessoas. O sismo, hoje conhecido por subversão de Vila Franca, causou ainda
mortes em muitas outras povoações de São Miguel e também grandes
escorregamentos de terras na Maia e região circunvizinha e em Ponta Garça. A
tragédia de Vila Franca inspirou muitos escritos e pelo menos um romance de raiz
oral intitulado Romance que se fez d'algumas mágoas, e perdas que causou o
tremor de Vila Franca do Campo, editado por Teófilo Braga.
Apesar da destruição, Vila Franca manteve até ao século XVIII, quando a Ribeira
Grande a suplantou em importância, o papel de segunda povoação da ilha (depois
de Ponta Delgada, nela se desenrolando alguns dos mais importantes eventos das
lutas contra entre os partidários de D. António, Prior do Crato e de Castela, que
culminaram na batalha naval de Vila Franca, travada ao longo do litoral sul da ilha
de São Miguel a 26 de Julho de 1582. Após a batalha, o marquês de Santa Cruz de
Mudela, D. Álvaro de Bazán, desembarcou na vila, nela estabelecendo o seu
quartel general e ali fazendo supliciar cerca de 800 prisioneiros franceses e
portugueses,
no
maior
massacre
jamais
ocorrido
nos
Açores.
Em Julho de 1562 nasceu nesta povoação Bento de Goes (ou Bento de Góis) que
empreendeu na Ásia Central, entre 1602 e 1606, a maior viagem de exploração
terrestre portuguesa e uma das maiores de sempre da história da humanidade.
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O Nosso Campo ... na preparação para
receber os 2000 escuteiros...

•

Utilização Rádio de
Campo

Podes participar na rádio de
campo ( músicas e anedotas)
para tal terás de te inscrever
no Jornal de campo onde
preenches um formulário
apropriado.
•

Perdidos e achados

Existe um atelier de perdidos
e achados que vai funcionar
na área de serviços.
•

Tudo tem de ficar
bem montado...
não vá este
pórtico cair,
deixa-me segurar
bem...

Loja de campo

A loja de campo funciona das
12.00 às 14.00 e das 18.00 às
20.00

•

Cartões Pré – pagos

Existem cartões Pré pagos
para
telefone
fixo
e
telemóveis, à venda na
secretaria ( 5 euros cada um
).
•

Como adquirir o Corisco’ REE?
Todas as Equipas/ Patrulhas receberão um exemplar de cada número.
Este jornal também será posto online para quem quiser consultar...

Horário dos Duches

Como sabes seremos muitos
em campo, pelo que temos de
ser organizados na hora do
banho. Assim tens disponível
das 17.00 às 19.00 para
tomares duche.

CONTACTOS:

Telefone de campo: 296 581805

http://www.cne-jnsm.com
Cne_jnsm@sapo.pt
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