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Antes de mais, o ROVER2001 representa uma 
oportunidade de fazermos Caminheirismo. Um 
Caminheirismo a uma escala diferente do que se pratica nos 
Clãs dos nossos Agrupamentos, o local mais apropriado para 
tal, mas ainda assim um Caminheirismo vivo e exigente, 
assente nos valores do Homem Novo a agir num Tempo 
Novo e nas pistas da Metodologia Educativa da IV Secção.

Vivo por que se pretende dinamismo, alegria e trabalho; 
exigente porque se pretende uma Caminhada realizada ao 
longo do ano, com seriedade, dedicação e vontade. E porque 
se lança um desafio. Cada Caminheiro é convidado a pensar: 
"Porque quero eu participar no ROVER2001?"

Assim, o ROVER2001, começa com um apelo individual 

que deve ser assumido como uma escolha pessoal por cada 
Caminheiro que quiser viver um espaço de realização da 
Metodologia, de descoberta e vivência de valores, de Serviço 
activo e útil e de um Fraternidade sadia.

O ROVER2001 será um Caminhada! Assumida 
individualmente mas partilhada nos Clãs. Cada Clã é 
convidado a assumir o projecto individual do(s) seu(s) 
Caminheiro(s) que participarem no ROVER2001, através da 
Carta de Clã, na ajuda e apoio à preparação.

É por tudo isto que começamos pelos Dirigentes. Não 
será possível realizar o ROVER2001 sem adultos dispostos a 
viver esta Caminhada, no espírito de um verdadeiro Chefe de 
Clã, com consciência da sua missão, disponibilidade para 
cumprir a criatividade para a realizar.

"Não há educação possível sem a presença de um adulto". 
É para esta missão que precisamos dos Dirigentes. Para a 
missão primeira e mais importante de um Chefe Escuta  
Educar. Só assim, com a certeza e vontade de ser 
verdadeiramente um Chefe de Caminheiros, por parte dos 
Dirigentes que queiram participar, é que o ROVER2001 será 
uma realidade. Só assim será realizado. Assim colocamos 
também a cada Dirigente a mesma questão que colocamos 
aos Caminheiros: "Porque quero eu participar no 
ROVER2001?"

A resposta terá de ser, obviamente, diferente!

A Equipa Organizadora

Tempo Novo... Homem Novo

Atenção subscritores d’ “A C(u)arta”...
A Equipa Nacional da IV secção tem verificado que alguns subscritores têm as suas áreas de E-mail completamente cheias, o que 
não permite receber novas mensagens. Assim, e por forma a que o nosso boletim chegue  todos e a tempo, lembramos que por 
vezes é necessário “limpar” as mensagens antigas! Obrigado.

A actividade ROVER2001 nasce com a decisão do Conselho Nacional, de separar do 
Acampamento Nacional (ACANAC), realizado de 4 em 4 anos, em duas grandes actividades: 
um acampamento nacional para Caminheiros (ROVER) e um acampamento nacional para as 
restantes secções (com participação, em tempo parcial, dos Lobitos).  Essas actividades 
realizar-se-ão em anos diferentes  o ROVER no ano 2001 e, posteriormente, o ACANAC em 
2002. A oportunidade de realizar um grande acampamento só para Caminheiros, abre 
naturalmente outras possibilidades em termos de local para a realização do mesmo e das 
actividades consequentes, permitindo que tais escolhas sejam mais adaptadas aos objectivos 
que se fixem. A responsabilidade de organizar o ROVER2001 é da Junta Central, que delegou 
numa Equipa Organizadora, constituída por Dirigentes com experiência de animação da IV 
Secção, bem como na organização de grandes actividades.

Enquadramento da Actividade
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O ROVER2001 tens como principais objectivos a 
promoção da vivência da Metodologia Educativa da IV 
Secção, o provocar uma escolha de Valores e o assumir dos 
mesmos, através de um intercâmbio de projectos e ideias, 
promovendo e ajudando ao mesmo tempo à construção do 
Centro Escutista de Drave.

A actividade vai realizar-se de 30 de Julho a 5 de Agosto de 
2001 em Drave e destina-se a Caminheiros Investidos e 
Dirigentes dispostos a assumir um compromisso de viver em 
pleno uma actividade de Fraternidade, Ar Livre e Serviço.

Cada Caminheiro fará parte de uma equipa formada por 
Caminheiros da mesma região, que terá um nome, um Chefe 
de Equipa, um Adjunto e os restantes cargos. Esta Equipa 
terá de elaborar, em conformidade com informações e 
orientação da Equipa Organizadora do ROVER2001, um 
projecto para o Centro Escutista de Drave, a apresentar no 
Conselho de Clã, o qual escolherá o projecto a desenvolver.  
Irá ainda desenvolver uma preparação numa série de 
domínios e técnicas  marcha e orientação, aprovisionamento 
e cozinha em campo/montanha, animação, consciência 
ambiental, reflexão e vivência da Fé, vivência do imaginário, 
etc… A cada Equipa será solicitado um endereço de correio 
electrónico (e-mail). Cada Equipa "regional" fará parte de um 
Clã com outras Equipas de outras regiões, o qual, a partir do 
Conselho de Clã e com o enriquecimento do Conselho de 
Chefes de Equipa, terá de definir e estruturar funções e 
tarefas para as Equipas/Caminheiros, bem como, 
desenvolver, através de informações e orientação da Equipa 

Organizadora, uma preparação técnica inerente ao projecto 
escolhido. Cada Equipa "nacional" terá uma Equipa de 
Animação formada por Dirigentes de uma região, sendo 
constituída por, pelo menos, um Dirigente por cada duas 
Equipas de Caminheiros, promovendo as regiões a 
participação proporcional dos Dirigentes e Caminheiros. As 
Equipas de Animação estarão em contacto regular com a 
Equipa Organizadora, a fim de se desenvolver a partilhar 
ideias, projectos e ajudar a solucionar problemas que possam 
surgir.

A experiência que se pretende viver a nível dos Dirigentes, 
tem como principal intenção e objectivo de ajudar na 
implementação da Metodologia Educativa da IV Secção, 
bem como ser um espaço de vivência de experiências e 
partilhas no âmbito da revisão da própria Metodologia.

Metodologia: Idealização - Escolha - Preparação

Caminheiros e Dirigentes dispostos a assumir um compromisso de viver em pleno uma actividade de Fraternidade, Ar 
Livre e Serviço.

Para chefiar a organização do Rover 2001 a Equipa Nacional da IV 

(EN4) entendeu convidar o dirigente Rui Pedro Sousa, da Região do Porto, 

que reuniu uma equipa de dirigentes da mesma região para a "montagem" 

desta actividade. Trata-se de uma equipa de gente com história de trabalho 

comum em particular com Caminheiros: no Departamento Regional da IV 

da Região do Porto, na organização e participação das actividades "Rumos" 

(na mesma Região), na Chefia do sub-campo Ecomarca no Rover do 

Palheirão (1992). Aquilo que hoje são os contornos do Rover 2001 é fruto 

do trabalho dessa equipa, com o necessário enquadramento da EN4 e da 

Assistência Nacional. Apesar de profundos conhecedores da zona de Drave 

(as três actividades Rumos realizaram-se nesta zona) a Equipa Organizadora deslocou-se a Drave no dia 14 de Maio para avaliar em 

concreto algumas das condições para a realização de uma actividade que será por certo bem diferente dos Rovers que se realizaram 

por ocasião dos Acampamentos Nacionais.

A Equipa Organizadora do ROVER2001



“DRAVE É UM AGLOMERADO DE CASAS DE 
XISTO QUE SE CONFUNDEM COM AS CORES DA 
SERRA. FOI AÍ QUE ALGUNS ESCUTEIROS DO 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS SONHARAM 
ALGO QUE AGORA SE TORNA UM PROJECTO DE 
DIMENSÃO NACIONAL. A IDEIA, MUITO 
SIMPLESMENTE, CONSISTE EM TORNAR DRAVE 
UM CENTRO ESCUTISTA.  RECUPERÁ-LA 
ARQUITECTONICAMENTE, DEVOLVENDO-LHE 
A BELEZA ORIGINAL AMEAÇADA PELA RUÍNA.

Uma aldeia perdida numa cova entre as Serras da Freita e 
de S. Macário, situada no Concelho de Arouca, isolada do 
mundo, habitada apenas por dois anciãos da grande família 
dos Martins. É um aglomerado de casas de xisto que se 
confundem com as cores da serra, construídas em torno de 
uma capela que, de há algum tempo a esta parte, é branca e 
coberta de telha. No fundo da aldeia, confluem três ribeiras. 
Ao seu redor, algumas leiras para cultivo e um velho sobreiral. 
Abundam as colmeias. As cabras habitam os montados, 
vigiadas por pastores das povoações das redondezas. O 
acesso por meios motorizados é impossível.

Foi em Drave e para Drave que alguns Escuteiros do 
Corpo Nacional de Escutas sonharam algo que agora se 
torna um projecto de dimensão nacional, no Escutismo 
Católico Português. A ideia, muito simplesmente, consiste 
em tornar Drave um Centro Escutista: recuperá-la 
arquitectonicamente, devolvendo-lhe a beleza original 
ameaçada pela ruína, e criar aí um Centro de actividades 
escutistas (…). As origens de Drave perdem-se no tempo. 
Contudo, e o isolamento da aldeia poderá explicá-lo, é 
notável a fidelidade à mais pura tradição das técnicas de 
construção, mesmo nos edifícios erguidos já neste século. 
Com excepção da Capela dedicada à Senhora da Saúde, 
rebocada e coberta de telha, apenas o xisto e a madeira dão 
forma e matéria ao espírito do lugar.

Entre as acções a levar a cabo para permitir o acolhimento 

3

Uma Montanha do tamanho do Homem

O cenário do Rover 2001 tinha de se adequar ao 

objectivo principal de possibilitar uma autêntica 
actividade de caminheiros, com tudo o que ela deve 
proporcionar de esforço físico, contemplação, 
recolhimento. É assim que surge a ideia de realizar o 
Rover 2001 nas Serras da Freita e de S.Macário, 
aproveitando também a dinâmica de retomar o projecto 
do Centro Escutista de Drave. Para um melhor  
conhecimento deste local e das actividades que 
possibilita vale a pena lembrar partes de um artigo 
escrito por dois dos impulsionadores da ideia original do 
Centro Escutista de Drave: Pe. José Nuno Silva e o chefe 
Rui Pedro Sousa, da região do Porto.

daqueles que queiram disfrutar da beleza de Drave e do seu 
espaço envolvente, ou participar nas actividades a realizar, 
está a construção de um local de acampamento. Este será 
necessariamente discreto, ligeiramente afastado do centro da 
aldeia, aproveitando o sobreiral ou alguma das leiras mais 
afastadas e cujos equipamentos obedeceriam, obviamente, às 
características do lugar.

Em perspectiva estão, já, algumas actividades adequadas 
ao espaço e às finalidades prosseguidas pelo Centro. Algumas 
serão de âmbito sócio-cultural, relacionadas com as práticas 
rurais tradicionais, como a ceifa, a desfolhada e a vindima, ou 
o fabrico do pão, do queijo e dos fumados, do linho e da lã ou 
a matança do porco, seja em Drave, seja nas aldeias da 
vizinhança. Outras serão mais voltadas para a relação com a 
Natureza, como sejam os circuitos pedestres, as zonas de 
escalada, os percursos de bicicleta de montanha, de 
orientação, os trilhos de descoberta da Natureza, os raids 
aventura, a descida de rápidos e outras ainda a definir.”

In Fórum Ambiente nº11  Fevereiro 1995



Apocalipse! Um dos setenta e três livros da Bíblia que revela-nos Deus! Revela-nos Deus, na sua linguagem sibilina, mas 
verdadeiramente apaixonada e apaixonante! Apaixonado por nós é o nosso Deus que não nos abandona, principalmente nas fases 
mais difíceis da nossa vida! É a Terra Nova que nasce deste Amor originário por nós. A nós, o Homem, só nos "resta" a missão de 
nos transformarmos cordialmente em Homem Novo! Vislumbramos assim, esta Jerusalém celeste, já aqui entre nós, mas ainda não 
na sua plenitude, pois para aí caminhamos! É esta a proposta do ROVER2001, caminharmos, como S. Paulo, convertendo-nos e 
respondendo constantemente a este Amor de Deus por nós!Se o fizermos, o Apocalipse revela-se-nos e assim estaremos não só a 
compreender o livro mas a rezar com ele! Vamos fazê-lo à luz do conteúdo desta carta à Igreja de Laodiceia (que, provavelmente, é a 
quem S. Paulo escreve na sua epístola aos Efésios) pois basta-nos abrir as nossas portas a Deus e Ele ceará connosco…

Apocalipse, um Livro que revela(-se)-nos...
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"Vi, então, um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu e a primeira 
terra tinham desaparecido e o mar já não existia.

E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já 
preparada, qual noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz potente 
que vinha do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entr e os homens. Ele 
habitará com eles; eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o 
seu Deus.”

Ao 21, 1-3

"Ao anjo da Igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz Amen, a Testemunha 
fiel e verdadeira, o Princípio da Criação de Deus: Conheço as tuas obras: não 
és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno  e não 
és frio nem quente  vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes: Sou rico, 
enriqueci e nada me falta  e não te dás conta de que és um infeliz, um 
miserável, um pobre, um cego, um nu  aconselho-te a que me compr es ouro 
purificado no fogo, para enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de 
não aparecer a vergonha da tua nudez e, finalmente o colírio para ungir os teus 
olhos e recobrares a vista. Aos que amo, eu os repreendo e castigo. Sê, pois, 
zeloso e arrepende-te. Olha que eu estou à porta e bato: se alguém quiser ouvir 
a minha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele 
comigo.”

Inscrições
Pré-Inscrição - Setembro de 2000
Inscrição Definitiva - Dezembro de 2000
Efectuadas via Internet.

Custos de Participação
Informações disponíveis brevemente.

Informação
Toda a informação estará disponível através do site:

http://www.rover2001.comIn
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