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Direção Nacional

Vexilologia, da Bandeira Oficial da FNA/Nac

A Bandeira Nacional da FNA é retangular, constituída por um campo verde debruado com uma franja
dourada, sobre a qual assenta ao centro o distintivo da FNA, Flor de Lis em amarelo-ouro e a Cruz de
Cristo sobreposta em vermelho, e o respetivo listel amarelo-ouro com a divisa ALERTA PARA
SERVIR, com as letras a preto, tendo por cima do distintivo, formando arco, a inscrição
FRATERNIDADE DE NUNO ÁLVARES, bordada a preto.

Bandeira da FNA


Campo verde: o verde simboliza, até na história do escutismo (a bandeira do 1º
Acampamento em Brownsea), e também porque representa a Natureza a nossa mestra dos
princípios do escutismo. Representa também uma nova esperança para o mundo e para as
nações.



De cor verde também era a bandeira içada na gloriosa Batalha de Aljubarrota, evocando
assim a figura admirável do nosso padroeiro, que foi o Capitão e Santo Condestável D. Nuno
Álvares Pereira;
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Cruz de Cristo, representa toda a nossa fé cristã e é o símbolo nacional, pois lembra-nos toda
a nossa história ao serviço de Deus, levando navegadores e missionários em caravelas onde
esta cruz estava representada nas enormes velas;



Listel amarelo, relembra-nos, através da forma um sorriso, que transmite um otimismo que
nasce na nossa paz da consciência e na pureza da alma, sempre dedicadas ao Bem;



Flor de Lis, este símbolo é dedicado às delicadezas da Virtude, nomeadamente a Pureza, a
Honra e a Lealdade. A fragilidade da Lis avisa-nos de que a Virtude também é, tal como a
Flor de Lis, algo muito frágil e por isso devemos ter cuidados preciosos, que facilmente pode
partir-se mas também deve-se sempre renovar;



Fraternidade de Nuno Álvares; nome da Associação Portuguesa de Escutismo Católico que a
bandeira representa;



O dourado da franja, representa a fidelidade no proceder e a constância na busca das
soluções mais adequadas.
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