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Caros Dirigentes,

Este é o ano em que celebramos mundialmente o Centenário do Caminheirismo.
Como esta efeméride é importante para todos os escuteiros – os que estão na IV secção,
os que já por lá passaram, os que pretendem passar, os que a sentem como o culminar
do percurso escutista, e também todos os outros – vimos propor uma atividade
especialmente desenhada para que todos os Agrupamentos, Núcleos e Regiões possam
integrar a Celebração Nacional na área da sua própria região.
Trata-se do RaYde 100, um percurso de estafetas que atravessará todo o país, pelo seu
perímetro, em duas vias (Norte e Sul), realçando a simbologia da secção e estabelecendo
uma corrente de ligação entre todos os agrupamentos, o território e as comunidades.
Quando vai acontecer?
 Início: 27 de Janeiro, rematando a atividade inter-regional São Paulo, que se irá
realizar na Região da Guarda;
 Fim: 10 de Agosto, na atividade nacional Rover 100, o Rover do Centenário, que
terá lugar na Região de Aveiro.
Como funciona?
 A equipa nacional indica as datas de entrada e de saída do RaYde em cada
Região, assim como as zonas respetivas, conforme mapa preliminar do percurso.

 Por sua vez, a Região tem um papel preponderante na inscrição dos
Agrupamentos interessados em participar, assim como na definição da rota dentro
do seu território, devendo ter em conta a distância a percorrer e as datas
disponibilizadas, distribuindo depois as etapas pelos Agrupamentos inscritos. É a
Região que define as datas e o horário para cada um dos seus Agrupamentos,
assim como os locais de passagem do Testemunho, podendo usar, ou não, todos
os dias previstos ou acrescentar dias de semana e feriados, caso assim o entenda.
A Região pode também agregar vários agrupamentos na mesma etapa, caso seja
oportuno e conforme o percurso que irá definir.
 No momento da chegada à Região, o Chefe Regional (ou representante) receberá
do seu homólogo anterior o Testemunho da atividade: o Círio da Luz da Paz de
Belém; a Vara Bifurcada e a Bandeira do RaYde – que terá cosida a insígnia de
cada Região, Núcleo e Agrupamento participante. Este Testemunho irá passar de
mão em mão por todos os Agrupamentos participantes, levando esta celebração a
todas as portas e cada vez mais longe.
 A Região deverá nomear um guardião da paz em cada etapa, o qual garantirá a
manutenção da Luz em todo o percurso e nos locais de pernoita.
 Na data da passagem de Testemunho, a Região que entrega deve chegar ao local
combinado até às 12:00h, enquanto a Região que recebe deve arrancar às 13:00h.
 Cada Região e cada Agrupamento deverão ainda escolher uma figura que, pelo
seu exemplo ou contributo para a comunidade, mereça ser recordada e ter um
papel de destaque ao longo da sua etapa.
 As regiões dos Açores e da Madeira são desafiadas a realizar a atividade nos seus
territórios, anexando os seus testemunhos ao percurso continental – em Lisboa ou
Porto – podendo ainda, como alternativa, mobilizar os seus elementos que vivam
no continente para integrar o percurso continental.
O que fazer?
 As Regiões devem divulgar esta atividade pelos seus vários Agrupamentos com
toda a brevidade; recolher as inscrições daqueles que se mostrarem interessados;
definir o trajeto em conformidade e distribuir as etapas, mantendo a equipa do
RaYde informada dos vários desenvolvimentos;
 Os Agrupamentos devem inscrever-se o mais cedo possível, mesmo que o número
de elementos interessados em participar seja ainda reduzido.

Outras informações importantes
 Tendo em conta que estamos a festejar 100 anos de caminheirismo, haverá uma
celebração de 100 dias diferentes com uma representação histórica importante –
incluídos no percurso do RaYde – e que devem servir como marco de reflexão
diário.
 Cada uma das partes deste RaYde 100 terá uma ficha de percurso com o desenho,
explicação e informações que o Agrupamento que efetua essa etapa indique, para
ser construído um RaYdeBook com a junção de toda esta informação. Este
compêndio será posteriormente entregue à Equipa do Centenário para ser
transformado
num
“Sonho”
integrado
no
Albergue
de
Sonhos
(www.escutismo.pt/alberguedesonhos/), ficando assim ao dispor de todos os
caminheiros/companheiros como proposta de atividade a realizar em qualquer
outra altura.
 A Equipa de Comunicação da Região, em harmonia com a Equipa de
Comunicação do RaYde, deverá convidar a imprensa local a participar na atividade
e a reportá-la, sendo até mesmo possível ter um jornal, rádio ou televisão em
streaming como parte integrante da atividade.
 A Equipa Regional de Proteção Civil e Segurança entregará a cada Agrupamento
participante um kit com materiais e documentos com indicações de medidas de
segurança a adotar.
Simbologia dos caminheiros/companheiros
 Respeitando a simbologia da IV Secção, o Testemunho que vai passar pelos vários
Agrupamentos e por todas as Regiões, representa a mochila, transportada ao
longo de todo o trajeto;
 O Círio da Luz da Paz de Belém, que terá um suporte de transporte próprio,
representa o fogo e a descida do Espírito Santo;
 A Oração da Paz – que deverá ser feita em cada momento de início e de final de
rota, sendo que cada Agrupamento poderá enriquecer este momento da forma que
entenda mais adequada – representa o Evangelho e Jesus Cristo;
 A Vara Bifurcada representa a necessidade do caminheiro/companheiro fazer ou
renovar a cada passo as suas opções, as suas decisões e o rumo que entende
seguir nas encruzilhadas do caminho, tendo sempre presente o compromisso que
assumiu de aderir continuamente ao projeto das Bem-Aventuranças;
 O abrigo e a manutenção da Luz da Paz de Belém representam a Tenda;
 A partilha que os Agrupamentos farão entre si e com as suas comunidades, assim
como o contributo de todos para este esforço coletivo de marcar e fazer a diferença,
representam o pão, símbolo da comunhão.

Datas de Passagem do Testemunho entre Regiões
Estafeta NORTE
Início: S.Paulo - Guarda
Guarda | Lamego
Lamego | Bragança-Miranda
Bragança-Miranda | Vila Real
Vila Real | Braga
Braga | Viana do Castelo
Viana do Castelo | Braga
Braga | Porto
Porto | Viseu
Viseu | Aveiro
Final: Rover - Aveiro
Estafeta SUL
Início: S.Paulo - Guarda
Guarda | PCB
PCB | Évora
Évora | Beja
Beja | Algarve
Algarve | Beja(1)
(1)
Beja | Évora(2)/Setúbal
Setúbal | Lisboa
Lisboa | Santarém
Santarém | Leiria-Fátima
Leiria-Fátima | Coimbra
Coimbra | Aveiro
Final: Rover - Aveiro
(1)
(2)

possibilidade de apoio de outra região
conjugação na península de Troia

Data de
Passagem
27 Janeiro
16 Fevereiro
02 Março
16 Março
06-Abril
27 Abril
18 Maio
08 Junho
13 Julho
03 Agosto
10 Agosto

Dias de Fim
de semana
4
4
4
6
6
6
6
10
6
2
-

Dias
corridos
20
14
14
21
21**
21
21
35
21
7

Data de
Passagem
27 Janeiro
10 Fevereiro
03 Março
23 Março
06-Abril
27 Abril
11 Maio
25 Maio
22 Junho
30 Junho
13 Julho
03 Agosto
10 Agosto

Dias de Fim
de semana
3
6
5
4
6
4
4
8
3
3
6
2
-

Dias
corridos
14
21
20
14
21**
14
14
28
9
13
21
7

Agr.s
21*
16
9
22
238*
28
238*
123
35
45*
Agr.s
21*
16
18
16*
34
16*
46
135
30
34
61
45*
-

* distribuídos em duas passagens
** inclui a Páscoa

Ao todo, serão 54 dias de trajeto, num total de mais de 2.000 km onde, todos juntos,
celebraremos esta data tão importante para o Caminheirismo!
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional através do e-mail:
rayde100@escutismo.pt
Saudações escutistas

Raquel Kritinas
(Secretária Nacional Pedagógica)

