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Rádio em Fraternidade
Editorial
Muitas
das
previsões
futuristas
indicavam 2020 como um ano cheio
de sucessos e excecional. Falharam
as previsões! Errar é humano… mas,
perante a situação mundial que
assolou o mundo, devido à pandemia
do novo coronavírus (COVID-19), os
escuteiros a nível mundial tem estado
a adaptar-se. Os escuteiros adultos
da Fraternidade de Nuno Álvares,
também começaram a sentir os
efeitos
desta
doença,
ficando
afetadas
muitas
das
atividades
(nacionais, regionais e de núcleo. Um
pouco por todo o lado a nível nacional
esta associação foi acompanhando as
tendências
e
participando
em
atividades de forma responsável e
inovadora. Verificamos que muitas
das ferramentas que há muitos anos
o
Departamento
Nacional
de
Radioescutismo,
implementa
e
incentiva os associados a usarem
foram
úteis
estes
meses.
A
comunicação, independentemente da
forma ou uso, continua a ser uma
“arma” valiosa para estarmos mais
próximos.
Foram muitas as aplicações usadas
durante os meses de confinamento
para realizar reuniões, transmitir
informações, etc, etc. Os membros
do
Departamento
Nacional
de
Radioescutismo
para
além
das
comunicações via rádio durante estes
meses realizaram também reuniões
em vídeo conferência, situação que já
é efetuada há vários anos.

Participamos no JOTI edição especial,
desafio lançado pela WSOM nos dias
3 a 5 de abril passado. Não podíamos
faltar
e
conseguimos
mobilizar
diversas
estações
de
rádio
a
marcarem presença também neste
evento por esta via. Estamos
preparados para os novos desafios, o
nosso compromisso mantém-se ao 2
longo de todas a secções por onde
passamos (imagem de capa) quando
decidimos abraçar esta forma de vida
de escuteiro, ainda no CNE.
Vamos
continuar
com
mais
informações através dos nossos
canais do DNR em:
http://fna-departamentoradioescutismo.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/FNA.
DNR/ e nacionais.
http://fnaescuteiros.blogs.sapo.pt/
O DNR da FNA deseja a todos uma
boa caça, O nosso lema continua:
“Ontem, hoje e amanhã sempre
em contacto”
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Rádio em Fraternidade
AcaRádio de 2020

presença vários associados da FNA,
escuteiros do CNE e radioamadores.
O
AcaRádio
desde
2012
tem
percorrido o país, para levar a
conhecer aos escuteiros as atividades
de radioescutismo e a melhor forma
de relacionar as comunicações nas
atividades de uma forma geral.
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Uma das atividades que usualmente
se realiza no início de cada ano civil, o
AcaRádio veio a ocorrer no passado
dia 18 de julho. E mesmo assim não
foi possível realizar a atividade de
forma presencial, como tem sido
hábito nos últimos anos, desta vez
recorremos à aplicação Zoom.

Foi um AcaRádio diferente, nunca esta
atividade de radioescutismo tinha
conseguido reunir escuteiros de norte
a sul de
Portugal Continental,
estiveram participantes desde Braga
ao Algarve. Usando esta aplicação
(Zoom) a atividade contou com várias
dezenas de participantes. Marcaram

Neste IX AcaRádio aproveitamos para
falar em melhorar a nossa presença
no Jamboree no ar, falando de
antenas, uso de aplicações para a
análise do estado do tempo, utilização
de APRS, relacionamos possíveis
ações de cidadania que os escuteiros
adultos podem executar, em situações
de catástrofe e pandémicas, a grande
atividade de rádio no meio ambiente o
SOTA, as comunicações analógicas e
digitais.
Sendo o AcaRádio uma atividade
transversal para todas as idades do
escutismo e atendendo a que muitos
dos atuais escuteiros adultos viveram
no passado a mística das várias
secções, criamos um logótipo que
conseguisse
integrar
toda
uma
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geração, para além das intersecções
do radioescutismo nos restantes
departamentos da FNA (Prevenção e
Saúde e Ambiente).

Foi um dia de grande partilha de
informação. Espera-se que o próximo
AcaRádio seja de formato idêntico aos
realizados nos últimos anos, ou seja
de forma presencial.
Preparação para o 63ºJOTA em
modos de Digital Mobile Rádio
(DMR)
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Este ano o programa do Acarádio foi o
seguinte:
1. A melhor previsão do estado do
tempo para a realização do Jamboree
no ar, Jorge Marques (CT1FDQ);
2. APRS, Rastreamento de balões
meteorológicos,
António
Gomes
(CT2KAZ);
3. Comunicações em VHF e UHF,
experiências em
SOTA,
Gonçalo
Springer (CT2GQI);
4. Antenas para o Jamboree no ar,
José Machado (CT1BAT);
5. Uma das melhores atividades para
escuteiros O SOTA, João Cunha
(CT2GSN);
6. Identificação de campos de atuação
para os escuteiros adultos em
situações de emergência e cidadania,
José Luís Proença (CT1GZB);
7.
Comunicações
Martins (CS7AGH).

digitais,

Paulo

Pelo
segundo
ano
consecutivo
renovamos
os
encontros
de
radioamadores escOUteiros e ou
radioamadores, com o propósito de
preparar melhor o Jamboree no ar de
2020. Estas rodinhas de amigos,
promovidas para quem vive a mística
do escOUtismo, foram iniciadas em
maio de 2019 e culminou no terceiro
fim-de-semana de outubro. Foi um
empreendimento ao longo de vários
meses, que resultou no maior número
de horas de utilização do TG9075
durante 62º JOTA.
A
preparação
de
uma
grande
atividade mundial como é o JOTA JOTI
é muito importante, por isso o DNR da
FNA desafia todos a participar já a
partir do próximo dia 7 de maio pelas
21:30. Todas as quintas-feiras até
outubro vamos afinando ideias e
antenas, sempre em prol da amizade
e confraternização.

Rádio em Fraternidade
O Jamboree no ar de 2020
Como será o JOTA JOTI este ano de
2020? Resposta: Não há certezas!
Todos esperamos que o Jamboree
continue a ser a atividade mais
participada do escutismo mundial,
com mais de um milhão de escuteiros
de todas as associações do mundo a
comunicar.
Será
contudo
muito
próximo da data que vamos verificar
com que moldes vamos desenvolver
as atividades.
Nós
escuteiros
adultos
da
Fraternidade Nuno Álvares vamos
seguir as orientações que estiverem
em vigor no terceiro fim-de-semana
de Outubro, em especial as diretrizes
legais e em conjunto com o
Departamento de Prevenção e Saúde.
Assim, vamos começar a receber as
inscrições das estações da FNA que
sempre se iniciam por CR5F??, sendo
que as duas últimas letras estão
associadas às regiões ou denominam
os núcleos. As estações de JOTI da
associação, devem escolher como
Nickname o FNA-????-nome, sendo
que as interrogações são letras que
estão associadas às regiões ou
núcleos e o nome denominam o
participante
individual,
vão-se
manter. Nas fichas de inscrição do
JOTA e do JOTI são dadas todas as
explicações com maior pormenor.
Perante este acordo estrutural as
estações de rádio no JOTA e os
participantes no JOTI na internet que
contactam
alguém
com
estas

denominações facilmente sabe que
está a interagir com os escuteiros
adultos da Fraternidade de Nuno
Álvares. Efetivamente esta orientação
não é uma regra mas é um bom
princípio, que sendo seguido é uma
boa
orientação
estrutural
para
melhorar a atividade.
O pedido de indicativo especial para o 5
caso do JOTA deverá ser pedido junto
do Balcão Virtual da Autoridade
Nacional
para
as
Comunicações
(ANACOM).
Os
radioamadores
registados no site e com conta de
user/name facilmente fazem este
procedimento com o pagamento
associado de 15.0 €. O valor a pagar
à ANCOM é também para autorizar os
escuteiros
enviarem
as
suas
mensagens via rádio, estas estações
devem estar sempre supervisionados
por um radioamador responsável e
habilitado para o efeito.
O JOTA JOTI este ano decorre nos
dias 16, 17 e 18 de Outubro. A
estação
nacional
dos
escuteiros
adultos da Fraternidade de Nuno
Álvares (CR6FNA) estará a operar a
partir
da
sede
nacional,
mais
precisamente na Rua das Chagas
1200-107 Lisboa.
As
fichas
de
inscrição
são
disponibilizadas em anexo neste
número do Jornal em Fraternidade.
Caso
haja
Núcleos/Regiões
que
pretendam participar e queiram saber
mais
informações
contactem
o
Departamento
Nacional
de
Radioescutismo da FNA.

