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 campo dos Pioneiros está
O
organizado por ciclos económicos
e dividido por quatro sub-campos.

ATÉ SEMPRE! …
Estamos no fim do XII Jamboree, uma actividade
escutista que se reveste da maior importância e
significado para a região dos Açores, pela dimensão
que tem e por juntar a família escutista das nove ilhas,
de 4 em 4 anos, numa actividade incomparável e
memorável, a que se associaram os nossos irmãos
escuteiros da Madeira e das várias regiões do país.
Vindo à descoberta e apreendendo as tradições,
costumes e beleza desta terra açoriana, sempre reinou
a alegria, a amizade e a satisfação de todos, que está
bem expressa nas várias manifestações de festa, no
reencontrar de amigos e nos testemunhos dos jovens,
pois a actividade foi essencialmente para eles.Não é
fácil, mas é preciso ultrapassar as dificuldades do
presente e imprimir na nossa sociedade a alegria de
viver. O Futuro está nas mãos destes jovens que
acompanhamos nestes dias. Felicidades para todos!
Desejamos um bom regresso e até Sempre!
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ZĂŝĚ

Cereais,
Laranja,

ZĂƉĞů

Vaca,
Turismo

ĂŶŽĂŐĞŵ
ƌƚĞƐĂŶĂƚŽ

Cada sub campo é organizado em
cinco grupos cada.
Locais onde se desenrolam as
actividades:
•

Nordeste

•

Ponta Delgada

•

Ribeira Grande
Lagoa do Fogo
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Bárbara Faro 12 anos Patrulha Coati
Agrupamento 394 Santa Maria
R: Gostaste de visitar as Fur
as?
Bárbara: Sim o que mais gostei foi de
ver a lagoa. Estou cansada mas as
actividades foram muito giras
R: Estás a gostar do Jamboree?
Bárbara: Muito, muito. Mas gostava de
dormir mais, que houvesse mais luz no
campo.

Teresa Menezes 11 anos
agrupamento 645 Ribeira Grande,
patrulha Lobo
R: O que tem sido para ti estes dias
de Jamboree?
Teresa: Tem sido um grande
acampamento, com muita diversão,
muita coisa nova, muitas amizades.
R: O que gostaste mais e menos?
Teresa: O que gostei mais foram os
jogos de pista e o chapinhar na lama.
O que menos gosto é do calor dentro
da tenda.





Pedro Corvelo- 13 anos, Sérgio Cabral – 13 anos Agrupamento 767 Ponta Garça



Estamos a adorar, gostamos muito de fazer as montagens e os passeios. Já fomos às Sete Cidades



e gostamos muito da travessia do túnel. Também gostamos da abertura oficial com a missa e



festa de campo.




Gostamos menos
é da água fria dos duches.
Esperamos levar muitos amigos, e lembranças.

Pedro Miguel Teixeira
7 anos Agrup. 95 Maia – Porto
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ANIVERSÁRIOS



5 de Agosto


A Povoação é uma vila portuguesa na ilha de São
 Miguel, Região Autónoma dos Açores, com cerca de
 2 400 habitantes.
 É sede de um município com 110,30 km² de área e 6
726 habitantes (2001), subdividido em 6 freguesias. O
 município é limitado a norte pelos municípios da
Ribeira Grande e de Nordeste, a oeste por Vila Franca
 do Campo e tem costa no oceano Atlântico a leste e
sul.
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O Nordeste é uma vila e um município na ilha de Sao
Miguel, Região Autónoma dos Açores, fundado em

ϲϰϲ

18/06/1514 e conta com 101,51 km² de área e 5 254



habitantes (2004), subdividido em 9 fregusias. O
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município é limitado a sul pelo município da Povoação
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e a oeste pela Ribeira Grande e tem costa no oceano
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Atlântico a norte e leste.
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6 de Agosto





ŶĂ&ŝůŝƉĂ
KůŝǀĞŝƌĂ
ZƵďĞŶ
ZŽĐŚĂ
ZĂƋƵĞů
DĞůŽ
ZŝĐĂƌĚŽ
dĞŝǆĞŝƌĂ
EƵŶŽ
ĂƚŝƐƚĂ
DĂƌŝĂŶĂ
KůŝǀĞŝƌĂ
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'ŝƐĞůĚĂ
ZŽĐŚĂ
&ŝůŝƉĞ
&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
^ŝŵĆŽ
ĂƌǀĂůŚŽ
ƌƵŶŽDĂŝĂ
ĂƚĂƌŝŶĂ
'ŽƵǀĞŝĂ
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No próximo dia 13 de Setembro na TVI pelas 11.30 programa do
Padre António Rego “ Oitavo Dia”, reportagem sobre o Jamboree.
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