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CNE 
CIRCULAR N.º 38/2022 

DE: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos 
PARA: Chefias dos agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-05-01 
 

Assunto: XV Jamboree Açoriano — prolongamento do prazo de inscrições. 

O Regulamento do XV Jamboree Açoriano define no n.º 7. do artigo 8.º, como prazo 
de inscrição para as patrulhas e equipas, o período de 1 de Fevereiro até 30 de Abril 
de 2022 sendo o custo unitário € 65,00. 

O n.º 2 do artigo 9.º estipula para qualquer inscrição efectuada e aceite após 30 de 
Abril e até 31 de Maio um custo base de participação de € 90,00. 

Contudo, entendeu a Junta Regional dos Açores prolongar, a título extraordinário, o 
prazo limite das inscrições definido no n.º 7 do artigo 8.º até ao próximo dia 7 de Maio 
de 2022 mantendo o custo unitário de € 65,00. 

Apela-se às unidades ainda não inscritas o cumprimento do novo prazo definido. 

Para as inscrições de caminheiros/companheiros e dirigentes que pretendam integrar 
os serviços gerais de campo mantém-se o definido no n.º 8 do artigo 8.º (31 de maio 
de 2022, com um custo único de € 65,00). Estas inscrições deverão ser processadas, 
no SIIE, nas fichas individuais dos próprios, no separador INSCRIÇÃO EM 
ATIVIDADES. 

Os caminheiros/companheiros que acompanharão as patrulhas deverão proceder à 
inscrição na sua ficha individual, no separador INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES, e, na 
parte relativa às “Áreas de Serviço”, activar caixa de opção “Caminheiro 
acompanhante da 2ª Secção”. 

Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 
A Secretária de Núcleo de Recursos de Adultos 

 
(Cidália Maria Teixeira Ponte) 


