
 
 

 

Para: Regiões do CNE 

Circular: 01.JR.2019 

Assunto: Base Nacional do Jota/Joti 2019 | Inscrições e Informações Gerais 

 

Caros amigos,  

A Região de Portalegre – Castelo Branco, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, acolherá a realização da Base 

Nacional do Jota Joti, na cidade de Abrantes. 

A atividade será destinada a todas as secções e terá início, a partir das 18h30m, do dia 18 de outubro e 

terminará pelas 15h, do dia 20 de outubro. 

Ao longo de todo o fim de semana, existirão diversas atividades para as quatro secções, paralelamente 

estão previstas 4 estações, em que estarão distribuídas pela cidade de Abrantes. Existirão ainda, diversos 

jogos em cada um dos pontos previstos das estações Jota/Joti entre outros jogos que serão 

desenvolvidos.  

No que concerne às inscrições na atividade supramencionada, serão divididas em duas fases e terá um 

custo total de 15€. 

- Inscrição Provisória (numérica) a decorrer entre o dia 15 de junho e 15 de julho, onde os Agrupamentos 

só deverão indicar o número previsto de elementos, bem como realizar o pagamento de 7,50€, que 

corresponde a metade do valor total.  

- Inscrição Definitiva (nominal) a decorrer entre o dia 7 e 29 de setembro, os Agrupamentos indicarão 

os elementos nominalmente, bem como os bandos, patrulhas, equipas e tribos e efetuarão o pagamento 

em falta, no valor de 7,50€. 

As inscrições deverão ser realizadas via SIIE e a atividade tem o código R14000046. 

 

 
 Em seguida, apresentamos algumas indicações relevantes para a atividade bem como programa geral. A 

atividade consistirá num grande Jogo de Cidade, com inúmeros postos, onde serão abordadas diversas 

temáticas, tais como: Comunicação, Técnica Escutista, Sustentabilidade, Proteção Civil, dimensão 

Internacional do CNE, entre outras. 

 

Indicações Gerais: 

- O jantar de dia 18 de outubro é da responsabilidade de cada participante; 

- A inscrição contempla as refeições de sábado e de domingo até ao almoço inclusive; 



 
 

 

- Os participantes deverão fazer-se acompanhar da sua marmita individual, não esquecendo o cantil; 

- Os Agrupamentos deverão trazer as suas bandeiras; 

- As comitivas das Regiões/Núcleos deverão trazer as bandeiras respetiva; 

- As Alcateias deverão fazer-se acompanhar com um dirigente por cada bando; 

- As Expedições deverão fazer-se acompanhar, pelo menos um dirigente para duas patrulhas; 

- As Comunidades deverão fazer-se acompanhar, pelo menos um dirigente para três equipas; 

- Os Caminheiros poderão realizar a inscrição individual, com autorização do seu Chefe de Clã e de 

Agrupamento. 

 

Programa Geral: 
 SEXTA | 18 OUT. SÁBADO | 19 OUT. DOMINGO | 20 OUT. 

 

MANHÃ 

 

__________ 
09h30 | Início das 

atividades por secção 
Eucaristia 

 

TARDE 

 

Check-in  Atividades por secção 
14h30 | Encerramento 

do Jota/Joti 2019 

 

NOITE 

 

 
22h30 | Abertura 

Oficial do Jota/Joti 
2019 

 

Festival das Cores  

 

 

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais, p.f. não hesitem em contactar-nos. 

 

Certos que contamos com a vossa participação. 

Estamos Unidos e Sempre Alerta para Servir! 

 

O Chefe Regional, 

 

Manuel de Oliveira António 


