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Mais de dois mil jovens dos Açores, Continente e
Madeira participaram no XII Jamboree açoriano que
decorreu em Vila Franca do Campo.




















O Jamboree, com a periodicidade de quatro anos,
já foi realizado em cinco ilhas: Terceira, S. Miguel,
Pico, S. Jorge e Graciosa.
Estivemos reunidos no parque escutista de Lagos,
em Vila Franca, de 31 de Julho a 6 de Agosto.
O tema foi PASSADO, PRESENTE e FUTURO,
com o lema "Parte à Descoberta". O passado o
presente o futuro, vamos à descoberta das nossas
tradições, dos nossos costumes, das nossas
vivências.
Trocámos as nossas experiências no presente
construindo o futuro, dando aos jovens estilos de
vida saudáveis, uma vida útil incutindo neles
valores fundamentais.
Os escuteiros percorreram os seis concelhos de
São Miguel descobrindo tradições seculares,
auscultando a realidade presente e perspectivando
o futuro.
Este foi um evento que para além do encontro com
cerca de dois mil jovens de diversas regiões,
permitiu igualmente uma importante projecção de
São Miguel como destino turístico devido às suas
peculiares características como a natureza e a
forma acolhedora do bem receber dos açorianos.
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Muitas actividades foram feitas
durante estes 7 dias, conhecemos
concelhos com diferentes
características e potencialidades.
Do Nordeste
a Ponta Delgada,

passando pelas Furnas, Lagoa,
Ribeira Grande, Sete Cidades e
Vila Franca, apreciando a
natureza e disfrutando dos jogos
que nos foram montados.
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KŶŽƐƐŽWůĂĐĂƌĚĚĂƐ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ũƵŶƚŽ
 ăZĄĚŝŽĚĞĐĂŵƉŽ͘͘͘








sĂŵŽƐďĂŝůĂƌŶĞƐƚĂ
ůŝŶĚĂďƌŝŶĐĂĚĞŝƌĂ͘͘͘
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Açores sempre ALERTA



Sempre Alerta para servir



Açores Sol e Bruma



Mar Rochedo JAMBOREE





 ƵƐŽƵŽDŝŐƵĞů͕ǀŝŵĂŽ:ĂŵďŽƌĞĞĨĂǌĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽŵĞƵƉĂŝ͕ĐŚĞĨĞĚĞĐĂŵƉŽ
 ĚĂϮǐ^ĞĐĕĆŽ͘ŽŵŽƚŝŶŚĂŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽ
ůŝǀƌĞǀŝŵǀŝƐŝƚĂƌŽũŽƌŶĂůĞƌĄĚŝŽĚĞĐĂŵƉŽ

ĞĨƵŝůŽŐŽĨŽƚŽŐƌĂĨĂĚŽƉĞůŽZĞƉſƌƚĞƌ
 ƌƵŶŽĚŽƐDĂƌşƚŝŵŽƐ͘
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Estes Chefes que aqui estão
Só nos dão que fazer
São estes queridos “Cãos “
Que nos dão o comer
São 6, São 7 , São 8



Já está nas zonas de lavar



Só por causa de um biscoito



Os ouvimos berrar



Só queríamos informar



Às padeiras de broa



Que vimos aqui reclamar



Caso a comida não for boa



Deram-nos água em vez de sumo



E umas boas frutas maduras



A casa de banho foi o rumo



Para tanta soltura
O cachorro quente estava morto
O iogurte sem colherinha
A salsicha era tal pau torto
Que tivemos de ir comer à casa da vizinha
Uma pergunta viemos colocar
A estes pobres cozinheiros
Só queríamos perguntar
Se nós somos carniceiros
Este grupo de Pioneiros
Que vieram aqui cantar
Sendo Bons Escuteiros
Só queremos os chefes alegrar...
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