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NORMA INTERNA DE EXECUÇÃO N.º 27 

De conformidade com o disposto no Artigo 68º dos Estatutos em vigor, a Direção Nacional 
da Fraternidade de Nuno Álvares determina:  

O USO DO DISTINTIVO DO TEMA ANUAL 
“A MÍSTICA DO COMPROMISSO" 

Mais uma vez acreditamos que o Tema Anual pode ajudar a que toda a Associação se 
possa envolver neste novo desafio muito mais abrangente, que nos faça valorizar e 
aprofundar o nosso COMPROMISSO como Escuteiros Adultos. 

«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.

O distintivo que dá corpo à nossa intenção, deve ser colocado no braço esquerdo da 
camisa, sendo que o seu uso termina em 31 de dezembro de 2020.  

Este novo distintivo, será fornecido pelas Direções Regionais com o pagamento do Censo 
Anual, sendo o seu valor acrescido ao mesmo. 

Onde não existam ainda Direções Regionais, esta entrega será feita pelas Direções de 
Núcleo igualmente com o pagamento do Censo Anual. 

Esperamos que toda a Associação possa apresentar-se com o uso do distintivo no menor 
espaço de tempo possível. 

Agradecemos todo o apoio que possa ser dado ao cumprimento desta norma. 

Direção Nacional 




