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E assim começou o XII Jamboree,
com a cerimónia oficial, com a

presença de dirigentes, escuteiros,
entidades
oficiais
e
muitos
visitantes. 




A Eucaristia foi celebrada por D. António de Sousa
Braga, Bispo de Angra e Ilhas, e a animação a
cargo do agrupamento 436 de Vila Franca do
Campo.
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Da intervenção do chefe de campo Pires Luís
realça-se:
Bem-vindos ao XII Jamboree Açoriano!
Quando se aproxima um novo Jamboree sentimos
que os escuteiros adquirem uma nova dinâmica nas
actividades que desenvolvem dentro e fora dos
seus Agrupamentos.







FRATERNIDADE DE NUNO ALVARES
PRESENTE NO XII Jamboree



Na cerimónia de abertura oficial do XII Jamboree



Açoriano, estiveram presentes os elementos do
Núcleo de Arrifes da FNA. Presença que muito nos
sensibilizou, por vermos associados um grupo de



antigos escutas do Agrupamento 433 do CNE de

 não esqueceram os Príncipios e a Lei
Arrifes, que
do Escuta, e agora passados os anos aqui estão



em fraternidade unidos pelo Espírito Escutista que

 suas vidas. Obrigado pela vossa
marcou as
presença.



Estão a participar
no XII Jamboree, na qualidade de

membros da Fraternidade de Nuno Alvares o chefe
honorário do Núcleo de S. Miguel do CNE, José
Guilhermino
 Amorim e o mais novo elemento do
Núcleo de Arrifes da FNA, Hugo Costa Reis.



É que partir para mais uma aventura, sobremaneira
apelativa, onde o envolvimento de tantos escutas,
irmanados nos princípios que Baden Powell nos
entregou e nos valores universais, vai com certeza
permitir
novas
vivências,
partilhar
novas
experiências, novas amizades, novas ideias e
certamente reencontrar antigos amigos.

ĐĞůĞďƌĂĕĆŽĨŽŝƉƌĞƐŝĚŝĚĂ

Queremos deixarƉĞůŽ͘:ŽƐĠĚĞ^ŽƵƐĂƌĂŐĂ͕
um agradecimento especial e
destacar o empenhamento de todas as entidades,
ďŝƐƉŽĚŽƐĕŽƌĞƐ͘
públicas e privadas, que estão connosco nesta
aventura, para tornar o XII Jamboree um marco
indelével que ficará, estou certo, na memória de
todos os que nele participam.
Lembramos, de novo, o pedido formulado a todos
os que nos visitam que consigo tragam a alegria, a
boa disposição, a vontade de participar com o
verdadeiro espírito de BP, para que sintamos, em
conjunto, os laços que nos agrega a esta
fraternidade escutista que é o CNE, no seu todo
nacional e regional, e possamos partilhar a
aventura que agora começa e que é um encontro
de irmãos escutas consolidada com a honrosa
presença do Chefe Nacional.
Que a participação de cada um, dos Açores e das
várias Regiões do país, deixe uma agradável marca
nos que ao seu redor partilham esta grande
aventura que é a de “ser escuteiro”.

Ao Núcleo de Arrifes da FNA os nossos votos das



melhores felicidades e o nosso agradecimento pelo

 de preserverança no Ideal Escutista
testemunho
que a todos
 nos une.




José Guilhermino Amorim

Vamos à descoberta! Vamos viver cada minuto com
entusiasmo e animação. Vamos ao encontro de
novas práticas, novas experiências e novos amigos.
A festa está preparada! Os escuteiros de S. Miguel
empenharam-se e os apoios internos e externos
não faltaram. A “Melhor Vontade” e o “Sempre
Alerta Para Servir”, nossas divisas, imperaram e
prevaleceram.
Votos de Boa Caça e Boa Pesca. Uma grande
canhota a todos!
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IDADE

108

Tiago CASTRO

13

223

Pedro Canhão

12

436

Elisabete Melo

20

652

Lidia Menezes

16

766

André Resendes

17

975

Pedro Bettencourt

17

1071

Lisa Haumenssen

12

1256

Sara Firmino

18

1289

Porfirio Mourão

57

• WŝƐƚĂƐĚĞKďƐƚĄĐƵůŽƐĐŽŵϵŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĞŵƉĞƌĐƵƌƐŽ͘
• ^ĞƚĞŝĚĂĚĞƐƚĞŶĚŽĐŽŵŽŝŵĂŐŝŶĄƌŝŽ͞Ă
ůĞŶĚĂĚĂƐϳĐŝĚĂĚĞƐ͘͟
• &ƵƌŶĂƐĐŽŵŽƚĞŵĂ͞WŝƌĂƚĂƋƵĞĚĞŝǆĂ
ƚĞƐŽƵƌŽĞƐĐŽŶĚŝĚŽ͘͟
• >ĂŐŽĂsŝƐŝƚĂăǆƉŽ>Ăď͘



O Chefe de Campo da 2ª Secção
José Carlos Melo
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APANHADOS







Então rapaz, a que Patrulha
pertences?



O que vais comer hoje?





Já viste o GUIA de campo, explica
tudo o que vais fazer esta semana.
( Chefe Carlos Alberto)




Em campo todo o sítio serve para
um trabalhinho extra!





Ou colaboras ou levas com a
maçaneta!










Em campo
todos os instrumentos

servem!



ŽƐĐŚĞĨĞƐŶĆŽƐĞĞƐƋƵĞĐĞŵ͘͘͘&Ğůŝǌ
ŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽ͊
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