
 

 

 

 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade  

Para: Juntas Regionais, de Núcleo, e Agrupamentos 

Assunto: Atividade DRAVIM no DRAVE – Rover Scout Centre 

Data: 13 de outubro de 2021 

Circular: 21-24-SNAS 

 

 
Caros escuteiros,  
 
Após um período de reorganização e reformulação de atividades e de contenção devido aos tempos 
que vivemos, o DRSC volta a dinamizar as suas atividades de referência, com toda a prevenção e 
segurança, mas igualmente com toda a intensidade e alegria, para que voltes a sentir o espirito da 
aventura, descoberta e de vivência ao ar livre. 
 
Assim, nos dias 6 e 7 de novembro de 2021, irá decorrer o Encontro de Participação Individual 
de Caminheiros, Companheiros e Aeronautas - Dravim, para o qual desafiamos todos os 
elementos da IVª seção. 
 
As inscrições devem ser feitas através deste formulário, presente no site https://drave.escutismo.pt/, 
entre os dias 6 e 25 de outubro de 2021. Como em todos os Encontros de Participação Individual 
de Caminheiros, Companheiros e Aeronautas (EPICCAs) as inscrições serão individuais e 
requerem autorização do Chefe de Clã. 
  
Dadas as limitações ainda existentes, esta edição do Dravim terá moldes ligeiramente diferentes 
das habituais, com um número limitado de vagas. No sentido de ter uma atividade que seja 
verdadeiramente nacional e heterogenia, são disponibilizadas 4 vagas por região, que serão 
preenchidas por ordem de inscrição, dando prioridade a participantes de diferentes Agrupamentos. 
  
Caso as vagas por região não sejam totalmente preenchidas, a 25 de outubro de 2021, será feita 
uma repescagem de mais 1 elemento por região, por ordem de inscrição, que seja de um 
Agrupamento diferente dos selecionados até 25 de outubro de 2021, até um total de 70 
participantes. 
 
A atividade decorrerá em regime de acampamento e terá o custo de 10€ por participante, que incluí 
o jantar de sábado.  
 
O pagamento deve ser efetuado, após receção de email de confirmação de seleção, através de 
transferência bancária, para o IBAN PT50 0033 0000 45287238557 05,  e envio de comprovativo 
para o email drave@escutismo.pt, impreterivelmente até ao dia 31 de outubro de 2021, sob pena 
da inscrição não ser validada.  
 
 

https://drave.escutismo.pt/dravim/
https://drave.escutismo.pt/
https://drave.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/Autorizacao-ChefeCla-Dravim.pdf
mailto:drave@escutismo.pt


 

 
 
 
Pretende-se que esta edição do Dravim, seja também um momento de partilha e convívio, pelo que 
pedimos que tragam instrumentos musicais e algo típico da gastronomia da vossa zona para ser 
partilhado durante o jantar. 
  
Os transportes, as refeições não incluídas, as tendas para pernoita e os elementos de proteção 
individual (máscaras e desinfetantes) estão a cargo de cada participante, sendo que, procurando 
uma redução da pegada ecológica da atividade, sugerimos que, sempre que possível, partilhem 
transportes. 
 
Contamos com a tua presença na Drave, para voltar a viver o espírito do caminheirismo na nossa 
Drave. 
 
Para qualquer esclarecimento adicional contactar drave@escutismo.pt  
 

 

 

Sempre Alerta para Servir 

José Rodrigues                                                                                                                                     

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
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