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CNE CIRCULAR N.º 46/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Chefias dos agrupamentos do Núcleo de S. Miguel inscritos no Jamboree 

2022-06-12 

Assunto: XV Jamboree Açoriano — informações. 

No seguimento da reunião do passado dia 30 de Maio, com os representantes dos 
agrupamentos que participarão no XV Jamboree Açoriano, deliberou-se o seguinte: 

A – PRÉ-ACTIVIDADE 

Transporte de material das patrulhas/equipas: o material a transportar por barco deverá 
ser carregado em horário pós-laboral, em dia a definir com o transitário BENTRANS, na 
semana antes da actividade. Cada agrupamento pagará pelo metro cúbico que ocupar. 
De igual modo, proceder-se-á na chegada a S. Miguel desse material, aquando do 
regresso. O transporte das tendas será por via aérea juntamente com as mochilas dos 
escuteiros1. 

 

B – EMBARQUE 

Check-in e embarque: serão por secção / agrupamento completo. Atendendo ao número 
do efectivo, recomenda-se que os agrupamentos concentrem-se, para o check-in, duas 
horas antes do horário do voo; 

Declarações do poder paternal dos escuteiros menores de idade: O chefe do 
contingente do agrupamento deverá estar na posse das declarações, que se anexa, e 
as guardará durante actividade. Estas declarações poderão ser pedidas aquando dos 
embarques em S. Miguel e Terceira;  

Vestuário: farda de gala1; 

Bilhetes electrónicos: após a sua recepção confirmar: nome, número do cartão do 
cidadão e dias / horas dos voos e, em caso de erro, comunicar antecipadamente a esta 
Junta de Núcleo; 

Cartão de cidadão: para além do referido documento original recomenda-se fotocópia 
para apresentar em actividade a realizar no Jamboree. 

 

C – DADOS A FORNECER COM BREVIDADE 

Remeter, à Junta de Núcleo, com a máxima brevidade possível, a seguinte informação: 

- Nomes completos, datas de nascimento, nacionalidade, números dos cartões de 
cidadão e identificação fiscal de todos os escuteiros. Esta informação é necessária para 
a emissão dos bilhetes e participação numa actividade a realizar no Jamboree. Remeter 
essa informação até ao dia 14 de Junho. Para agora não é necessária fotocópia do CC; 

                                                 
1 Decidido em reunião pelos representantes dos agrupamentos participantes. 
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- Fichas médicas: enviar, até final de Junho, para os correios electrónicos da Junta 
Regional dos Açores — geral.acores@escutismo.pt — e da Junta de Núcleo de S. 
Miguel — cne_jnsm@sapo.pt. Entregar, à entrada em campo, as originais devidamente 
assinadas pelos pais/encarregados de educação ou próprio, se maior de idade. 
Qualquer falta de informação da ficha é da responsabilidade dos pais / encarregados de 
educação ou próprio. As fichas só são válidas se assinadas pelos pais / encarregados 
de educação ou próprio. 

 

D – INFORMAÇÕES GERAIS DA ACTIVIDADE 

Foi, ainda, transmitido o seguinte: 

Alojamento: salvo alteração, os escuteiros que embarcarão na véspera da actividade 
ficarão alojados em instalações comunitárias, na freguesia de Porto Judeu. O transporte 
terrestre será sempre da responsabilidade da organização; 

Refeições antes e após actividade: responsabilidade de cada secção/agrupamento; 

Madeira para as construções: segundo a organização da actividade haverá costaneiras 
em quantidade suficiente; 

Vestuário (em campo): os escuteiros deverão estar fardados com os calções da farda, 
meias, jarreteiras e lenço. O vestuário do tronco será definido no programa da 
actividade. A organização oferecerá uma camisola de manga curta (vulgo t-shirts) da 
actividade e outros brindes. Levar a camisola de campo da secção, camisa da farda e 
outras t-shirts de actividades ou, na falta dessas, outras em número suficiente para os 
restantes dias. Devido ao facto do local da actividade ser desabrigado e alto, em termos 
de altitude, recomenda-se agasalho/impermeável e roupa quente para a noite; 

Gás: será gratuito e fornecido pela organização. Salvo alteração, cada patrulha/equipa 
deverá levar tubo para o gás com comprimento de 1,5m e dentro da validade; 

Dimensão dos campos de patrulha/equipa: 7 x 7m e, eventualmente, 8 x 8m; 

Água: em campo é potável pelo que cada escuteiro deverá abastecer o cantil ou garrafa 
com água antes das caminhadas ou saídas de campo;  

Comunicações: a cobertura das várias redes de comunicação no local é fraca e o 
carregamento eléctrico dos telemóveis não é permitido pelo que sugere-se o uso de 
power banks ou similares ou estejam desligados, salvo informação contrária. As 
chamadas para os familiares deverão ser à hora do jantar, entre as 18h e as 20h; 

Saúde: levar medicação própria, chapéu/boné, protector solar. Por patrulha/equipa levar 
caixa de primeiros-socorros; 

Abastecimentos: caixa para o seu transporte ou sacos reutilizáveis, similares aos 
utilizados nas compras domésticas; 

Condimentos culinários: a organização fornecerá os condimentos essenciais, contudo 
as patrulhas/equipas poderão levar outros para aprimorar as refeições; 

Lixo: haverão contentores para lixo orgânico (restos de comida), plástico, metal, vidro e 
águas residuais domésticas resultantes das refeições e lavagem da louça. Levar emba-
lagens para cada tipos de lixo e balde de 5/6 L para o transporte das águas residuais; 
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Material de higiene: sabonete e/ou shampoo biodegradável;  

Produtos de limpeza: detergente biodegradável ou sabão do tipo branco/azul; 

Protocolo: bandeira de agrupamento sem o mastro; 

Dormidas: as tendas serão por sexo em cada patrulha/equipa e os dirigentes ficarão em 
tendas próprias em local, ainda, por definir; 

Fotografias: conforme anunciado em outras actividades, os escuteiros que não 
autorizam a divulgação de imagens/fotografias não poderão participar. Apela-se aos 
chefes de agrupamento para efectuarem essa verificação sendo da sua 
responsabilidade as consequências legais advindas desse incumprimento. 

Geral: material habitual em actividades que impliquem várias pernoitas, calçado 
confortável para caminhadas, fato e toalha de banho, mochila pequena tipo escolar; 

Observação: estas informações/recomendações não dispensam a leitura atenta das 
folhas informativas. 

 

E – RECOMENDAÇÕES 

- todo o material e mochilas deverão estar identificadas com uma fita com a cor do 
núcleo (verde escura) e agrupamento: 

 0107 - São Sebastião  ........................................................................................... ruivo 

 0436 - Vila Franca do Campo ......................................................................... vermelho 

 0645 - Ribeira Grande ..................................................................................... castanho 

 0646 - Feteiras ................................................................................................... branca 

 0739 - Fajã de Baixo ........................................................................................ cinzento 

 0766 - Povoação ................................................................................................... bege 

 0767 - Ponta Garça ............................................................................................... preta 

 0798 - Cabouco ........................................................................................... azul escuro 

 0800 - Capelas ........................................................................................ cor-de-laranja 

 0974 - S. Vicente .................................................................................................... roxo 

 0976 - Água D'Alto ................................................................................................... lilás 

 1033 - Furnas ............................................................................................. verde alface 

 1133 - São Pedro ........................................................................................... bordeaux 

 1144 - Pico da Pedra ........................................................................................ amarelo 

 1197 - São José ............................................................................................. azul claro 

 1381 - Bretanha .................................................................................. cor-de-rosa clara 

 Outros ....................................................................................................... verde escuro 

- material individual deverá estar bem acondicionado e dentro das mochilas grandes. Se 
não for possível, identificar per si, mesmo que anexados à mochila; 

- levar mochila pequena a bordo com agasalho e material não líquido. 
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Durante a viagem: 

- não correr no avião; 

- evitar fazer barulho para não incomodar os restantes passageiros; 

- não circular em locais vedados aos passageiros; 

- deixar os wc em condições após utilização. Se vomitar, alertar os funcionários; 

- cumprir as ordens dos tripulantes; 

- no desembarque, os chefes de contingente deverão dar uma volta pelo avião para 
verificar se ficou material atrás. 

 

F – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Na Tabela 1 informa-se do efectivo inscrito na actividade de acordo com a informação 
recolhida no SIIE. Em caso de incorrecção contactar a Junta de Núcleo.  

Tabela 1 – Efectivo inscrito por secção e agrupamento 

  Cam/CIL/Dirigentes  

Estrutura E P E2 P2 Gerais3 Total 

A0107 11 7 2 1 10 31 

A0433 0 0 0 0 1 1 

A0436 18 4 2 1 0 25 

A0645 0 6 0 2 5 13 

A0646 17 10 2 1 2 32 

A0739 25 11 3 2 3 44 

A0766 8 6 1 1 3 19 

A0767 9 7 2 1 0 19 

A0798 6 6 1 1 1 15 

A0800 6 7 1 1 1 16 

A0974 0 4 0 1 3 8 

A0976 0 8 0 1 0 9 

A1033 4 1 1 0 1 7 

A1133 13 13 2 1 8 37 

A1138 0 0 0 0 2 2 

A1144 0 5 0 1 2 8 

A1197 5 5 1 1 2 14 

A1381 0 10 0 1 0 11 

Total 122 110 18 17 44 311 
Fonte: SIIE. 

                                                 
2 Caminheiro/companheiro, instrutor ou dirigente afecto ao subcampo da II ou III secção. 
3 Caminheiro/companheiro, instrutor ou dirigente afecto aos serviços gerais de campo. 
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A Tabela 2 informa-se a data, número do voo, itinerário, horário de partida e chegada 
ao destino, número de passagens reservadas aos escuteiros e efectivo por contingente 
de agrupamento — número do agrupamento e o efectivo, no voo, entre parêntesis. 

Tabela 2 – Horário dos voos por contingente de agrupamento 

N.º Data Itinerário Voo Horário 
(Part./Cheg)

Pax Contingente 

1 11/07/2022 PDL/Terceira 1406 11H50 / 12H30 76 645(#13)+976(#9)+798(#7)+800(#16)+1197(#14)+974(#3)

  18/07/2022 Terceira/PDL 401 06H55 / 07H40 76 645(#13)+976(#9)+798(#7)+800(#16)+1197(#14)+974(#3)

2 11/07/2022 PDL/Terceira  1400 19h05 / 19h45 75 1144(#8)+1381(#11)+436(#25)+1133(#29)+1138(#2) 

  18/07/2022 Terceira/PDL 1401 20h15 / 21h00 75 1144(#8)+1381(#11)+436(#25)+1133(#29)+1138(#2) 

3 11/07/2022 PDL/Terceira 1404 14h15 / 14h55 30 107(#30) 

  17/07/2022 Terceira/PDL 405 18h05 / 18h50 30 107(#30) 

4 11/07/2022 PDL/Terceira 1404 14H15 / 14H55 30 766 (#19)+798(#8)+974(#3) 

  17/07/2022 Terceira/PDL 1407 13h00 / 13h45 30 766 (#19)+798(#8)+974(#3) 

5 11/07/2022 PDL/Terceira 402 14h50 / 15h30 67 739(#41)+767(#18)+1133(#6)+974(#2) 

  17/07/2022 Terceira/PDL 1403 17h20 / 18h05 67 739(#41)+767(#18)+1133(#6)+974(#2) 

6 10/07/2022 PDL/Terceira 1400 19h05 / 19h45 40 433(#2)+646(#30)+1033(#7) 

  17/07/2022 Terceira/PDL 1401 20h15 / 21h00 40 433(#2)+646(#30)+1033(#7) 

 

Em caso de dúvida não hesite em contactar a Junta de Núcleo de S. Miguel. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

 

 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 
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___/___/_____ O(A) Declarante 
 
 
 

                                        ____________________________________ 



(nome completo do pai/mãe/tutor legal) 

(nome completo do escuteiro menor) 

(nome do dirigente) 

Autorização de Viagem de Avião para 

menores acompanhados de outros adultos 

 

 

Eu, ______________________________________________________________,  portador(a) do 

B.I/C.C n.º _______________, autorizo o(a) ___________________________________________ 

________________________________, portador(a) do B.I/C.C n.º ________________ a viajar 

acompanhado(a) por ___________________________________________________, portador(a) 

do B.I/C.C n.º ________________ na viagem S. Miguel / Terceira / S. Miguel a realizar no dia 

_____ de Julho de 2022 (ida); e no dia _____ de Julho de 2022 (volta).   

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura de acordo com BI/CC 

(pai/mãe/tutor legal) 


