
                                                                                             Escuteiros Adultos                        
                       Fraternidade de Nuno Álvares 
                           
 
 
 
Direção  Naciona l  

 

 
 
 

Explicação do distintivo Tema Anual 2020 
 

Tema escolhido “A MÍSTICA DO COMPROMISSO” 
 

Lema “SERVIÇO É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR” 
 
Distintivo de forma retangular com 8cm de altura por 6cm de largura 
circundado com file de 1,5mm de cor azul forte, tendo no interior a frase 
do Tema do ano “A MÍSTICA DO COMPROMISSO” escrita na parte 
inferior na cor vermelho, acompanhado na parte central por duas mãos 
na cor verde claro, representando um cumprimento à Escuteiro 
simbolizando o Compromisso, acompanhado por cima dessa imagem o 
desenho de três setas seguidas, representando o sentido de 
movimento/AÇÃO, nas cores da Bandeira Nacional de Portugal, o verde, 
o amarelo ao centro, representando o escudo e o vermelho formando S 
com frase SERVIÇO É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR que é o Lema 
escolhido em cor preta, tendo no interior o distintivo da Associação FNA. 
No fundo do distintivo tem a cor azul claro, representando o céu na sua 
pureza, tendo também em destaque na parte superior direita a vermelho 
o ano a que corresponde, 2020. 
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TEMA ANUAL, tem a designação: 

  
 

“A MÍSTICA do COMPROMISSO” 
 

 
A MÍSTICA  
 
Começamos por referir o que o Padre Manuel Fonte, então Assistente Nacional do CNE, escreveu 
sobre a Mística da FNA: 
 
“A mística é o mistério e o segredo” e ainda “que as propriedades principais do estado 
místico são duas: a passividade da alma, inundada por dons sobrenaturais, e a 
simplicidade com que se produz a união com Deus.” A mística é o estado de alma, depois 
de libertada do pecado. É o que podemos chamar um estado iluminativo. A base da vida 
mística está na contemplação como experiência que Deus outorga ao homem, a qual 
não é adquirida por meios naturais.  
Para melhor se compreender o que à frente se escreve relativamente à FNA, recordamos 
por exemplo, o que se considerou para a FNA e tido como a sua mística: 
 
 
Vejamos então em que se baseia a mística da Fraternidade de Nuno Álvares. 
  
À Fraternidade dos Antigos Escutas do CNE foi-lhe indicado como Patrono a figura notável de um 
ser humano, que se destacou ao longo da vida por defender valores em que sempre acreditou, e 
que muito se aproximam dos mesmos que os Escuteiros querem fazer todo o possível por cumprir: 
Essa figura notável foi D. Nuno Álvares Pereira, agora S. Nuno de Santa Maria. 
  
É nesse contexto e nesta personagem em quem podemos assentar toda a nossa mística: por um 
lado temos o herói, que o foi valorosamente com feitos importantes e inesquecíveis, e que de 
certo modo todos desejamos imitar ainda hoje. Não já o herói de capa e espada nem tão pouco o 
da banda desenhada ou dos filmes. Queremos ser heróis na vida quotidiana: o herói que arrisca 
a vida quando se senta ao volante do carro para ir trabalhar ou quando viaja de avião ou de navio; 
o herói quando luta pela sobrevivência para criar a sua família e educar os filhos; o herói quando 
enfrenta o egoísmo, a vaidade, a corrupção, a falta de lealdade, a inveja... tanto na fábrica como 
no escritório, como junto dos amigos ou meramente dos conhecidos.  
  
S. Nuno indica-nos sempre a tomar o caminho como um líder, um chefe e não como um indivíduo 
amorfo; valente e não cobarde; animado e não enfadonho, alegre e com bom humor e não triste 
ou aborrecido. 
 
A outra vertente de S. Nuno inspira-nos a chegar à Santidade, objetivo final de qualquer Cristão. 
Não devemos esquecer a mensagem do Papa João Paulo II, quando nos apelou: “não tenham 
medo de ser Santos”. 
 
S. Nuno ofereceu-nos o exemplo de solidariedade principalmente com os mais pobres; a 
humildade é revelada pelo abandono e doação da sua imensa fortuna, só equiparada ao do próprio 
rei, distribuída por aqueles que mais precisavam. A suavidade e a doçura da sua vida pura 
encontraram lugar quando se recolheu na Ordem dos Carmelitas, onde trocou as ricas vestes e a 
luzidia armadura, pelo burel castanho e remendado de um simples monge, como desejava ser o 
último servidor de Deus. 
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Por analogia podemos comparar parte da sua vida como a de um verdadeiro Escuteiro. Se não 
vejamos. Começou como escudeiro da rainha, ainda muito novo, tendo para isso de fazer as 
“provas de adesão” que na época eram normais: comportamento na corte, etiqueta nas refeições, 
domínio das armas, treino de equitação, o gosto pela leitura, e muitas outras provas.   
 
Depois de ter ultrapassado as provas com êxito foi aprovado e investido como cavaleiro, aceitando 
as leis da cavalaria e do reino, ficando na véspera em meditação toda a noite, em abstinência e 
oração, a que podemos chamar estar em velada de armas ou em vigília de oração. Na manhã 
seguinte, foi vestido como cavaleiro, recebendo o arnês, as esporas, o elmo e por último a espada, 
seguindo-se depois o juramento. Como madrinha teve a própria Rainha D. Leonor.   
 
Todo este cerimonial leva-nos a comparar com a Promessa Escutista, quando o Escuteiro já 
trajando o uniforme, recebe as insígnias, o Assistente coloca-lhe o lenço, a madrinha o chapéu ou 
o “beret” e por fim o chefe cumprimentando-o entrega-lhe a vara, saudando-o. O Mestre de Avis, 
mais tarde D. João I era o chefe a quem S. Nuno prometeu fidelidade e respeito, e pelo seu mérito 
pessoal levou-o a alcançar o comando supremo do exército português, sendo designado como 
Condestável de Portugal.  
 
É o caminho exemplar de um bom Escuteiro que vai conquistando, ano após ano, as várias etapas 
de progresso, as suas competências e especialidades, os prémios, até vir alcançar a honra de ser 
designado Cavaleiro da Pátria.  
 
Estes são os dons naturais do Escuteiro, que transforma a simples boa-ação em atos profundos 
de solidariedade até mesmo de abnegação, por vezes com risco da própria vida; nesse sentido a 
galeria dos Escuteiros heróis estende-se por todo o mundo.  
 
É esse o nosso ideal, é esta a nossa mística, que por um lado tem como cenários os campos dos 
Atoleiros, de Aljubarrota ou de Valverde e por outro lado as ruínas do Convento do Carmo, em 
Lisboa, onde o S. Nuno de Santa Maria morreu. Os seus restos mortais encontram-se atualmente 
na Igreja de Santo Condestável também em Lisboa.  
 
Quando alguém lhe perguntar: qual é a mística da FNA? conta-lhe esta história, à sua maneira, 
não esquecendo que ninguém cumpriu melhor os deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria que 
S. Nuno Álvares. Ele foi um bom cidadão e filho de Portugal, lutando sempre pela sua liberdade. 
Foi bom filho, bom marido e um esforçado pai, o que muito nos orgulha ter como Patrono e modelo 
da nossa Associação. 
 
 
O COMPROMISSO 
 
«Este compromisso de servir a Deus, a Igreja e a Pátria, que evidentemente não devem 
estar ao mesmo nível, o Escuteiro toma-o por sua honra (...). 
  
O Escutismo é o conjunto daqueles que se comprometeram a estar “Alerta”, o que 
significa, escreve Baden-Powell, “que deveis ter o espírito e o corpo sempre em 
condições de fazer o seu dever” (...). 
 
Nas grandes etapas da vida Escutista, isto é, nas diferentes fases do seu crescimento, 
vai renovar a Promessa e enraizá-la mais profundamente em si próprio como uma nova 
tensão no sentido do bem. É preciso levá-lo a fazer do seu compromisso externo um ato 
livre, refletido e alegre.»  (em “Pela Educação à Liberdade um Caminho: o Escutismo”). 
 
Este texto, escrito por M. D. Forestier, lembra-nos aquele dia marcante em que 
realizámos o sonho de nos tornarmos Escuteiros – em que fizemos a nossa Promessa. 
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Caros Escuteiros, 

Após ganharmos firmeza com os temas vividos nos últimos três anos, “Caminhada com 
Maria”, “A Cidadania” e “A Família”, eis-nos preparados para dar outros decisivos passos 
enquanto Associação.  

Somos uma Associação de Escuteiros Adultos Católicos, que assenta em três 
dimensões, que relembro: 

Com COMPROMISSO individual e coletivo (Núcleo) conseguiremos AGIR, e as nossas 
AÇÕES são sempre uma demonstração de capacidade para organizados, darmos de nós 
a quem necessita, ou seja, SERVIR. 

Será necessário o contributo de todos para, ao longo deste ano, conseguirmos chegar a 
uma explicação para a Mística do Compromisso. Será através da aplicação prática de 
todas as vivências expressas nos temas dos anos anteriores, e pelo trabalho que tivemos 
e teremos pela frente, que no final do ano estaremos preparados para realizar um 
Colóquio da FNA, em que todas as Regiões e Núcleos possam estar representados para, 
juntando todos os contributos, todas as vivências destas diferentes dimensões, trabalhar 
o painel “FNA: MÍSTICA DO COMPROMISSO”. As conclusões serão transpostas depois
para um documento único, como expressão de um sentimento vivido e construído por
todos. Este é o desafio para este ano.

Este é o nosso TEMA ANUAL…… 

Porque este é o nosso lema: SERVIÇO É NOSSA RAZÃO DE EXISTIR. 

É ESTE SENTIMENTO QUE NOS MOVE – Sei que vão aceitar este nosso desafio. 

OBS: Durante o ano iremos fornecer alguns textos de ajuda/estudo sobre este tema para 
que possam servir de reforço de ideias para o trabalho que se espera venha a ser feito 
nos Núcleos e nas Regiões. Depois, em altura própria, faremos a definição deste encontro 
final, com o programa já delineado e que, por enquanto, fica previsto para novembro 
deste ano. 

Saudações Fraternas 

Lisboa e Sede Nacional, aos 13 de abril de 2020 

Presidente da Direção Nacional 

Domingos Leal do Paço 


