
 

 

De: Junta Central 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Esclarecimento sobre a Drave 
Data: 05-03-2020 

 

Caros Irmãos Escutas, 

No seguimento de alguns pedidos de esclarecimento sobre a continuidade do Centro Escutista 
da Drave e tendo em vista a reposição da serenidade, a Junta Central informa que decidiu 
renovar a equipa de gestão por entender que a renovação nos cargos é fator essencial de 
crescimento e desenvolvimento na nossa associação e sociedade.  

Como é habitual no fim e início de cada mandato da Junta Central, acontece um processo de 
exoneração e nomeação de todas as equipas dependentes do nível nacional do CNE. A prática 
tem sido a de as equipas continuarem em funções até que haja nomeação oficial para o novo 
mandato. É exatamente este procedimento que deverá acontecer com a equipa de gestão da 
Drave. E é desejo da Junta Central que tudo seja feito para que haja uma passagem leal e serena 
de tudo o que ao longo dos anos tem sido pensado e realizado pela referida equipa com o imenso 
reconhecimento de todo o CNE e também desta Junta Central. 

A Junta Central reitera o seu interesse em acolher a disponibilidade de todos os voluntários 
interessados em colaborar nas várias equipas nacionais, incluindo a Drave, com ou sem 
experiência anterior de trabalho nessa ou noutras equipas nacionais. Para esse efeito, lançou há 
dias, um open call. 

A Drave continua a ser uma referência indiscutível no escutismo nacional e internacional, e 
continuará a ter todo o apoio da Junta Central. O Centro Escutista continua aberto e em 
funcionamento, podendo ser necessário proceder a ajustes até que a nova equipa de gestão 
entre em plenitude de funções. 

A equipa de gestão agora cessante, liderada pelo Paulo Natividade, ficará na história do CNE 
como escuteiros que, através da abnegação e sacrifício pessoal, tornaram a Drave num espaço 
de referência para a IV Secção, unindo de forma singular oportunidades de serviço e cuidado da 
casa comum com o crescimento espiritual. O seu sentido de serviço é louvado e plenamente 
reconhecido. A todos eles o nosso BRAVO. 

O empenho e dedicação de todos os que dão do seu tempo é fundamental para o crescimento 
integral dos jovens, apelando dessa forma para a serenidade, verdade e clareza das palavras e 
ações, utilizando os espaços próprios do CNE. 

Vamos continuar a trabalhar para tornar o escutismo e o CNE uma associação forte e coesa, 
onde o respeito mútuo, solidariedade e altruísmo continuem a ser valores transversais. 

Sempre Alerta para Servir 

 

O Chefe Nacional 
Ivo Faria 


