
Boletim da Secretaria
Nacional da IV Secção

Edição Especial
ROVER2001

Este texto da autoria de alguns Caminheiros, ficou gravado numa placa de madeira à entrada da Drave e traduz na 
perfeição o que foram os 8 dias de acção do Rover2001.

Está colocado num telheiro em cuja reconstrução trabalharam dezenas de caminheiros nos quais vi uma energia, uma 
força e um entusiasmo dificilmente explicáveis após 3 dias de um duro raid. Tal como é dificilmente explicavel que após 
esses mesmos dias de raid, dezenas de outros caminheiros tenham voltado à serra para marcar trilhos ou deliciado uma 
povoação inteira com fantásticos números de animação ou… E tudo isto com uma alegria que irradiava

Foram 8 dias exigentes. Mas por isso valeu a pena. Porque as experiências que nos confrontam com os nossos próprios 
limites são aquelas que, sem dúvida, mais nos marcam. Terá sido este o maior sucesso do Rover2001: marcar 
inapelavelmente muitos dos que nele participaram; questionar e provocar transformações interiores que se quiseram 
revelar na transformação exterior duma aldeia simples.

O desafio agora é manter o rumo, é passar a mensagem e o espírito, é "construir uma nova terra" nos nossos locais de 
origem. Isso sabemos que será mais difícil mas tal só nos deverá entusiasmar mais.

E teremos sempre Drave…

João Armando
Secretário Nacional da IV Secção

"Caminhei…
Cada montanha foi um acordar, um renascer para mim e para o outro.
O prolongar de um sorriso que ultrapassou os limites do meu rosto. 
Tenho os pés doridos e no corpo trago as marcas do sonho que persegui.
Sinto, finalmente, a felicidade plena em mim…
Sou um Homem Novo
Rover2001”

Caminhei...

O Rover ainda não terminou...!!!O Rover ainda não terminou...!!!
Não deixes de participar na Avaliação da tua Igreja.

Informa-te já da data e local onde decorrerá a Avaliação.
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Será imodéstia, ser "juiz em causa própria", especialmente ao 
comentar uma experiência como a vivida por todos nós em 
Drave. No entanto, apesar de não ter sido feita a avaliação geral, 
creio poder dizer em nome de todos os "Roveristas" da Igreja 
Pérgamo, que o Rover 2001 foi uma Benção do Céu, um Novo 
Céu, que agora envolve uma Nova Terra: O coração de cada  
participante, Caminheiros e Dirigentes.

"O Céu uniu-se à Terra": A amizade de cada um e de todos nós, 
o Espírito Escutista conseguido e a presença abundante do 
Espírito Santo, naquela Drave mística, foram os ingredientes e o 
segredo desta magnífica Caminhada, que marcou e gravou, a 
ferro bem quente, o coração e a mente de cada um.

Os projectos dos Clãs, apesar das alterações de momento e no 
terreno foram conseguidos, dentro do possível e do esperado, 
quer nas reconstruções da ponte e do açude. O que acompanhei 
mais de perto, foi o da reconstrução da casa, pelo Clã S.to 
Agostinho, por ser o mais penoso, exigindo muito sacrifício; só 
quem pegou aquelas traves enormes poderá avaliar. Assistentes 
e dirigentes da Igreja Pérgamo sentiram esse peso que foi 
gratificante e motivador para os jovens Caminheiros.

A Equipa de Animação da Igreja, Assistentes e Dirigentes, 
conseguiu uma unidade e amizade imensas, que se traduziram 
numa alegria incrível, que bastou, e só isso, deixar trasbordar 
para aqueles Caminheiros amigos e bons, que Deus colocou no 
nosso colo! Assim, simplesmente, deixando fluir naturalmente o 
afecto e os sentimentos.

Caminheiros audazes, bem Sertanejos como aquele que 
Baden~Powell conheceu: 

« ...portador, para além da mochila, da manta, da vara que trazia 
na mão e das panelas, de uma carga ainda mais preciosa: Um 

Testemunho:
- « Tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser 

inesquecível! Estar aqui, foi certamente, uma experiência 
inesquecível! Simplesmente adorei... e tudo isto por existir uma 
equipa de animação como a da igreja de  Pérgamo, "Duarte 
& Companhia"! NR Caminheira

- «Posso dizer o que este Rover me fez desde que começou. 
Continuo o mesmo mas agora, não só compreendendo a 
renovação contínua, mas vivendo-a e sentindo-a. Aliás, 
palavras como "Bem-Aventuranças" ou "Homem Novo", 
deixaram de ser chavões que se usam para impressionar 
alguém durante uma reflexão. Agora, sinto-as e vivo-as. Este 
Rover ajudou-me a Crescer e a ver as coisa! Acredite: hoje 
sonho mais e durmo menos!», como no poema. JRM - 
Caminheiro

Testemunho: «Foi realmente um privilégio estar neste 
acampamento rodeado de tantos irmãos! E se algumas vezes  a 
tarefa da reconstrução par eceu megalómana, (simplesmente 
porque nos trocaram as voltas) e por isso nem sempre fomos 
razoáveis, o simples facto de vermos os chefes  simpatia em 
pessoas, sempre inexcedíveis no seu esforço; ao passar e falar 
connosco, fez-nos amenizar e sempre desejar seguir o seu 
exemplo! Obrigado por nos cativarem e nos deixarem conhecer-
vos! Obrigado por tudo!» TA Caminheiro.

Testemunhos: «Gostei imenso da organização da Igreja. 
Para connosco, além de chefes, foram sempre amigos. Foi um 
prazer conhecer-vos: como Escuteiros e como amigos.» BA 
Caminheiro.

«O Rover foi cinco estrelas e ao ter chefes assim tornou tudo 
mais fixe e agradável. Desde que cheguei a campo, vi que havia 
algo de bom em vós, e que algo de bom haveria de vir!... Esta 
actividade é daquelas que nunca esquecerá, ficando na 
memória dce cada um de nós!» RM Caminheiro.

Testemunho:« Havemos de sair daqui, todos com os rostos 
queimados e com um sorriso de orelha a orelha, pelo que 
vivemos durante estes oito dias. ... Apesar de me ter magoado e 
pouco poder fazer, NADA me irá impedir de levar a minha 
mochila até ao cume da serra que me separa do "mundo de 
betão". Hei-de chegar lá acima com um sorriso nos lábios e de 
cara vermelha do sol que a queimou durante a subida!

Obrigada por estes chefes que me fizeram rolar as lágrimas 
pelo rosto com as suas palavras meigas e de Esperança!» 
VAE, Caminheira.

ROVER 2001  DRAVE - ECOS DA IGREJA PÉRGAMO

…  A  M E L H O R ! . . . D O  R OV E R  2 0 0 1 ! . . . ”

Continua na página 3
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Testemunhos: 
- «Queridos  Chefinhos: Foi um prazer tê-los como chefes da 

nossa Igreja. O vosso entusiasmo e alegria, quando falam do 
que é ser Caminheiro, faz-nos ter mais vontade de encontrar 
Deus e ser o verdadeiro Homem Novo. È por tudo isto que 
aqui aconteceu que não desistirei deste Ideal!!!» AF- 
Caminheira.

- «Caro chefe: Quero dizer-te que este Rover mudou a minha 
vida para sempre; acho, que finalmente, descobri o meu 
Caminho. Sei que não é fácil, mas estou pronto para segui-Lo. 
Lembro uma passagem do Evangelho que reflectimos numa 
reunião de preparação do rover: "envio-vos como cordeir os 
para o meio de lobos". Este é o meu caminho. Obrigado por 
terem mudado a minha vida.» PV- Caminheiro

- «Estes chefes fizeram-me chorar rir, reflectir e mesmo sem 
querer iluminaram o meu caminho. (...) Pela vossa alegria e 
simplicidade ajudaram aqueles que andam reticentes na vida. 
O Rover vai ficar-me na memória e vocês, chefes, no meu 
coração. Forte Canhota da Caminheira TN»

- «Obrigado por me terem acompanhado a cada passo da 
minha caminhada até aqui. A ajuda foi tal que voltei a 
encontrar Jesus Cristo no meu caminho, que há tento tempo eu 
preferia fingir não existir ou sentir a Sua presença. O vosso 
exemplo-tripé- como Cidadão, Cristão e Escuteiro, é sem 
dúvida aquele que eu quero seguir para tentar chegar ao tal 
ideal de Homem Novo. O vosso caminho é dos tais que terão 
que pisar com força as pegadas que vão deixando para que 
todos saibam e não tenham dúvidas que é o caminho certo. 
Para além da ajuda de reencontrar o caminho da Luz, ficam os 
ensinamentos que nos deixaram e que nos tocou. Um beijo 
para vocês da Caminheira Mr»

sorriso feliz num rosto queimado!»

Irmãos Dirigentes "autoridade, não é rispidez é amizade, é 
exemplo" conclui o pe M Augusto na reflexão da noite do raid; 
rezamos os Caminheiros da nossa Igreja e falamos deles a Deus; 
(apesar de "não termos matado o nosso pai") o cansaço do 
nosso raid, qual Calvário de Jesus Cristo, valeu por isto:

Caminheiros, um de vós escreveu isto: « ... Terminando apenas 
quero dizer que nunca me esquecerei de quem nunca esqueceu do meu nome a 
partir  do primeiro dia que me viu.» CS  Caminheiro.

Todos temos um nome e gostamos que nos chamem por ele. 
No entanto, não á fácil sabê-los todos, e, como se lembram, 
muitos esquecem. Por essa razão, é melhor confiar em Alguém, 
que os conhece todos! 

Antes que os homens conhecessem o teu nome, antes mesmo 
de tu nasceres, já Deus te amava: « O Senhor... quando eu ainda 
estava no seio de minha mãe pronunciou o meu nome... 
escondeu-me na sombra da Sua mão, ... guardou-me na Sua 
aljaba. Eis que Eu te tatuei nas palmas das Minhas mãos...»(Is. 
49; 1,16)

Segue-O e confia. Ele conhece-te bem. Eis o que diz o Senhor: 
« Eu ouvi-te no tempo da graça, socorri-te no dia da salvação. ... 
E aos que estão nas trevas: "vinde à luz"! ao longo do Caminhos 
terão que comer... Não padecerão fome nem sede, e não e não os 
molestará o vento quente nem o sol.» (Is 49;8-10)

O Rover foi uma Benção! Obrigado, Senhor!
Duarte, Ancião da Igreja Pérgamo (A melhor! ...)

Continuação da página 2

A Igreja de Éfeso, constituída pelo clã 14 (Mahatma Gandhi), clã 16 (Hellen Keller) e clã 19 (Saint Exupéry), contribuiu 
para a construção do Centro Escutista da Drave com três Projectos englobados na  "Área de Conservação e Restauro".

 
O clã (Mahatma Gandhi), com o projecto "Bichos Carpinteiros", fez a construção de mobiliário utilitário (mesas 

com bancos) que servirá de apoio a todos os escuteiros que futuramente utilizarem o Centro Escutista.

O clã (Saint Exupéry), tendo como projecto "Drave(ing) Away  Rover2001", construiu o "Pórtico do Centro 
Escutista da Drave". O Pórtico, com o símbolo do Rover feito numa "aranha" de fio sisal, ficou implantado à entrada da 
Drave. Tendo como pano de fundo a vista deslumbrante da aldeia, ele será um sinal do empenho e coragem de todos os 
participantes do Rover2001 na construção do centro. Será também o "anfitrião" a dar as "boas vindas" a todos aqueles 
que se propuserem descer até Drave.

O clã (Hellen Keller), com base no projecto "Templo das Emoções", ergueu as estruturas que serviram para a 
realização de um dos momentos mais altos do Rover2001.

Com a mesma técnica utilizada pelos habitantes da aldeia da Drave, construíram, pedra sobre pedra, e com a 
preocupação de enquadramento com o ambiente envolvente, a mesa do altar, o ambão com o símbolo do Rover, as 

Projectos realizados pela Igreja de Éfeso em Drave

Continua na página 4
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Drave, está diferente ! Estas foram as palavaras que sairam da 
boca dos Caminheiros dos Clãs Gil Vicente, Mohandas 
Ghandi e Karol Wojtyla da Igreja de Tiatira que na madrugada 
do dia 5 de Agosto se aproximavam de Drave pelo trilho de 
Regoufe. Não admira, dada a natureza dos seus projectos, nas 
áreas de Animação e Recolha cultural tinham vivido os últimos 
dias em Moldes, Arouca e Regoufe, divulgando às suas gentes 
o Escutismo e o Projecto Drave.

Assim balões, malabaristas, contadores de histórias, 
cuspidores de fogo, cabeçudos, acrobatas, fantoches, sombras, 
músicos, pauliteiros e andarilhos recuperaram a tradição dos 
saltimbancos e caredos e misturaram-se com a população 
proporcionando dias e noites de animação de rua. E enquanto 

este sonho mágico se espalhava, repórteres munidos de gravadores, máquinas fotográficas, blocos de notas e máquinas 
de filmar conversavam com as pessoas tentando conhecer as tradições daquelas terras, ao mesmo tempo que falavam de 
escutismo.

Destes projectos feitos com entusiasmo e do contacto com as populações, sairam para além de muitas amizades e 
descobertas, a certeza de podemos conseguir tudo o que quisermos com dedicação, simpatia e um sorriso nos lábios.  
Drave ganhou assim uma nova dimensão, para juntar às vertentes ambiental e técnica, o contacto com as populações das 
serras da Freita e São Macário.

Igreja Tiatira

Algumas fotos que ilustram a vivência da Igreja estão em São da autoria do Caminheiro Nuno 
Freitas do Clã Gil Vicente.

www.nunofreitas.cjb.net 

cadeiras para o celebrante e acólitos, e o crucifixo. E foi 
nesse cenário, que resultou em pleno, que todos os 
elementos que participaram no Rover viveram 
activamente a celebração da eucaristia de 
encerramento do Rover2001. 

Nota: O empenho, a alegria e boa disposição, o 
acreditar, a vivência da fé e a entreajuda, foram 
características desta igreja que eu, modestamente, 
gostaria de salientar.

Drave, está diferente ! 
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