
                                                                                   

 

 
                Circular nº 6-1-53 
                      de 19/6/2006  

 
De: Secretaria Internacional  
Para: Juntas de Núcleo, Juntas Regionais, Embaixadores do Jamboree Mundial 
           Cc. Agrupamentos   
 
Assunto: Jamboree Mundial do Escutismo 2007  
 - Convite para reunião no Seminário do Verbo Divino – 1 de Julho de 2006                                    
                                                                                           
 
Caros Dirigentes,  
 
Vimos convidar representantes das Juntas Regionais e de Núcleo, assim como os já designados (ou a 
designar, entretanto, pelas respectivas Juntas Regionais) Embaixadores Regionais do Jamboree Mundial 
do Centenário do Escutismo, a participarem na reunião a realizar no Seminário do Verbo Divino, junto à 
rotunda Norte, em Fátima, no sábado, dia 1 de Julho de 2006, com início às 15h e fim previsto pelas 18h.  
 
Face à grande urgência em se divulgarem urgentemente as informações actualizadas e ao facto de estarmos 
quase em período de início de férias, compreendemos o interesse de outros dirigentes, para além dos acima 
referidos, participarem nesta reunião.  
 
Acabamos de receber a notícia de Londres, de que dentro de pouco tempo se prevê que se atinjam as 40.000 
inscrições para o Jamboree Mundial do Escutismo, pelo que convirá que, com a maior urgência possível, 
sejam feitos os primeiros pagamentos (100 libras inglesas + 40 euros, por pessoa) por quem está interessado 
e ainda não efectuou tal pagamento.  
 
Já há cerca de 300 portugueses que têm garantida a sua participação, por entretanto terem feito aqueles 
pagamentos. Quando a organização do Jamboree Mundial receber as tais 40.000 inscrições, devolverá todas 
as posteriores inscrições de países que já tenham garantida a sua presença, como Portugal. Obviamente que, 
se isso acontecer, será devolvido o dinheiro dessas inscrições ainda não validadas. 
   
Esta reunião contribuirá para um maior esclarecimento e divulgação sobre a generalidade dos assuntos 
relacionados com a preparação e participação de portugueses no Jamboree Mundial do Centenário do 
Escutismo. Sugerimos a consulta ao portal do CNE sobre esta actividade:         

http://centenario.cne-escutismo.pt/jamboree2007/.  
 
Para facilitar a eficácia da reunião, é da maior importância que, antecipadamente, se identifiquem as 
dúvidas que subsistem, assim como nos enviem as vossas sugestões. 
 
Para efeitos logísticos, pedimos que comuniquem, até ao próximo dia 26 de Junho, para o endereço 
electrónico si@cne-escutismo.pt os nomes das pessoas que participarão nesta reunião. Apenas podemos 
garantir a distribuição de documentação, naquela reunião, a quem fizer a sua inscrição (que é gratuita) até 
àquela data, para o citado endereço. 
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Todas as eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento e sugestões deverão, desde já, ser expostas para o 
endereço electrónico atrás indicado. O telemóvel de recurso tem o nº 93 397 20 12.  
 
Convidamos os participantes a usarem o uniforme nesta reunião. 
 
A participação no Jamboree Mundial do Centenário do Escutismo é uma excelente oportunidade para 
alargar horizontes, novas amizades e um melhor entendimento das diferentes culturas.  
 
Com as melhores saudações escutistas, creiam-me 

 
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 
 
 
José Machado 
Secretário Internacional 

 
 

 
     

A agenda provisória da reunião é a seguinte: 
 

1. Breve apresentação dos participantes na reunião com indicação das expectativas de cada um quanto 
ao Jamboree Mundial do Centenário do Escutismo. 

2. Breve apresentação do Jamboree Mundial do Centenário do Escutismo. 
3. Breve apresentação do tema do jamboree e da proposta pedagógica para os participantes 

portugueses. 
4. Identificação dos principais aspectos positivos de actividades congéneres (anteriores jamborees 

mundiais na Holanda, no Chile e na Tailândia, EuroJam 2005 e RoverWay 2006). 
5. Identificação das principais dificuldades registadas em actividades congéneres (anteriores jamborees 

mundiais na Holanda, no Chile e na Tailândia, EuroJam 2005 e RoverWay 2006). Preparação da 
composição dos grupos de 40 pessoas (excluindo os dirigentes e caminheiros que irão para os 
serviços). Cada um destes grupos deverá entrar completo no jamboree mundial. 

6. Hospitalidade. 
7. Encontro de preparação dos participantes do próximo Jamboree Mundial, a realizar em 2007. 
8. Transportes de Portugal para Inglaterra e regresso. (*) 
9. Outros assuntos entretanto propostos. 
10. Apresentação de dúvidas e sugestões (as dúvidas e sugestões que apenas forem apresentadas nesta 

reunião serão anotadas e, nalguns casos, possivelmente, só posteriormente poderão ser respondidas). 
11. Avaliação desta reunião.    

 
(*) Está previsto que, analogamente ao RoverWay 2006, não será obrigatório todos os portugueses 

viajarem em conjunto. Há interesse em se estudar, ao nível da Federação Escutista de Portugal, a 
hipótese de transporte de camioneta e/ou de avião?  

 
2/2 


	Caros Dirigentes,  
	Para efeitos logísticos, pedimos que comuniquem, até ao próximo dia 26 de Junho, para o endereço electrónico si@cne-escutismo.pt os nomes das pessoas que participarão nesta reunião. Apenas podemos garantir a distribuição de documentação, naquela reunião, a quem fizer a sua inscrição (que é gratuita) até àquela data, para o citado endereço. 
	Secretário Internacional 


