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A Preparação




 

E COMEÇOU A AVENTURA
Preparamos tudo com muito empenho,
dedicação e espírito de aventura. Foram 15 dias
em campo de preparação do XII jamboree.




Desde as montagens de pórticos, às latrinas, à
separação de t-shirts, divisão de campos por
patrulhas/ equipas, o stress dos primeiros
momentos foi-se desvanecendo, e o campo foi

ganhando vida.






ŝǀŝƐĆŽĚĂƐdƐŚŝƌƚƐĨŽŝƵŵĂƚĂƌĞĨĂĚŝĨŝĐŝů

Chegou o dia 31 e tudo está a postos para
 receber as 115 patrulhas e 114 equipas.

DĂƐĐŽŵŵƵŝƚŽĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĞĞƐƉşƌŝƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂ

 Finalmente
Açoriano!
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TEMPO PARA AMANHÃ DOMINGO DIA 2 DE AGOSTO




23ºC/18ºC – Céu Limpo, vento Oeste 18Km hora
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Temos aqui trabalho
para
meses!!!

Quem
mandou pôr os

bonés nos sacos?








A pressa de chegar a campo era muita... precisávamos de muitos para deixar
tudo em ordem, só que o “carrito” não ajudou e foi avariar mesmo na subida....















O trabalho em cadeia e a cooperação foi um dos elementos
essenciais para que tudo ficasse pronto antes do fim do dia.
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PROGRAMA- Sábado 1 de Agosto


Horas
7.00



7.30
8.00

Actividade

Preparação Pequeno almoço



Pequeno almoço

8.30



Oração da manhã

9.00



Montagens

11.30

Preparação Almoço

13.00

ALMOÇO

15.00

Montagens

17.30

Abertura Oficial do Jamboree





18.00



Preparação do Jantar e Duche

O Concelho de Lagoa situa-se na costa sul da ilha de
São Miguel, a maior e mais populosa das nove ilhas
dos Açores.

Este Concelho, criado a 11 de Abril de 1522 por carta
régia de D. João III, conta com 14 126 habitantes, de
acordo com os censos do ano de 2001, e apresenta
uma área global de 45.6 km2, que se reparte por cinco
freguesias:
•
•

19.00

Jantar

21.00

Fogo Conselho sub campo

•

23.00

Ceia

•

23.30

Recolher

23.45

Grande Silêncio




LAGOA



Alvorada / Higiene Pessoal

•

Nossa Senhora do Rosário
Santa Cruz
Água de Pau
Cabouco
Ribeira Chã



Participa no teu Jornal de Campo! Todas as sugestões são bem-vindas e as
melhores serão publicadas neste espaço!
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Com o apoio de:
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