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Nota introdutória

Miguel Metelo de Seixas e Maria de Lurdes Rosa 

o volume ora dado a lume tem como confessada – e professada – ambição, 
a de contribuir para a afirmação do interesse do estudo da heráldica no âmbito da 
História em especial e, mais genericamente, de outras ciências sociais e humanas. 
cremos que a  investigação sobre a heráldica  se tem  revelado, até ao presente, 
pouco radicada no seio das instituições universitárias portuguesas. consideramos, 
contudo, que o estudo da matéria pode fornecer contributos importantes para um 
enriquecimento de perspectiva, a diversos títulos. o volume em apreço pretende, por 
isso, vir preencher uma lacuna no panorama científico português, de forma a abrir 
caminho para futuros estudos que se possam vir a desenvolver nesta área específica.

À elaboração do projecto e reunião de colaboradores presidiram algumas 
ideias base, tendo em conta especialmente a quase ausência de obras actuais e 
sobre o assunto de edição portuguesa e, logo, a oportunidade a não desperdiçar. 
Procurámos em primeiro lugar reunir um conjunto abrangente de artigos sobre 
heráldica medieval, significativo tanto pelo número, como pela diversidade das 
suas abordagens, como ainda pelo valor científico. Quisemos, depois, fornecer aos 
investigadores, como indispensável instrumento de pesquisa, um levantamento da 
bibliografia sobre heráldica medieval portuguesa, precedido por um breve ensaio 
que procura traçar um estado da questão. Foi ainda nosso objectivo contribuir para 
construir, no seio do instituto de Estudos Medievais (iEM), unidade de investigação 
que acolheu o projecto, um espaço de reflexão sobre a temática em apreço, de forma a 
estimular a convergência de investigadores e interessados, e bem assim fazer a ponte 
para outros ramos dos estudos medievais. um último mas fundamental objectivo, 
dada a riqueza social e os benefícios científicos da internacionalização, foi o de criar 
uma plataforma de contacto com estudiosos estrangeiros, de modo a dar início a uma 
visão do fenómeno heráldico medieval que extravase o enquadramento nacional, 
permitindo traçar análises comparativas.

representando um primeiro passo deste vasto problema, o livro tem balizas 
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concretas. incide sobre heráldica medieval, com as seguintes delimitações do objecto 
de estudo: a) do ponto de vista cronológico, os estudos reportam-se do século Xii 
a  princípios do século Xvi; b) do ponto de vista geográfico, foi dada preferência, 
por ordem decrescente, ao território português, à Península ibérica e à restante 
realidade europeia; c) do ponto de vista temático, procurou-se que os estudos 
tivessem a maior amplitude possível, de forma a permitir observar a heráldica não 
apenas nas suas variadas manifestações patrimoniais, mas também na relação que 
ela manteve com fenómenos como a estrutura e consciência familiar, a onomástica, 
a construção da memória, a instituição vincular, a guerra, as actividades lúdicas, a 
cultura nobiliárquica, diversas vertentes do património material ou simbólico etc.

o livro organiza-se em quatro secções: Fontes; temáticas gerais; Heráldica 
institucional; Heráldica de família. a primeira incide sobre uma questão basilar para 
a renovação dos estudos heráldicos: o seu questionamento heurístico, evidenciando 
a problemática da relação da heráldica com três das suas fontes tradicionais – 
armoriais, tratados de armaria e selos – mas também com a produção documental 
familiar e com inventários de bens. a segunda secção aborda temáticas vastas, que 
se prendem com as questões semióticas gerais subjacentes à noção de heráldica 
enquanto forma de auto-representação e de comunicação: a relação entre desenho 
e representação, o surgimento do escudo armoriado, a inserção da heráldica no 
seio da estrutura linhagística nobiliárquica, e o papel da heráldica e dos oficiais de 
armas nas relações externas. a terceira secção é dedicada à heráldica de instituições, 
cujo estudo tem sido tradicionalmente alvo de escassa atenção: os municípios, os 
tribunais e a emblemática dinástico-estatal. a quarta e última secção reúne textos 
sobre a heráldica de família, com estudos de casos concretos de armas de linhagens 
portuguesas, que se procuram compreender no enquadramento sociocultural em 
que foram geradas e usadas. 

o ensaio bibliográfico de heráldica medieval portuguesa que encerra a obra 
é, antes de mais, uma ponte para o futuro, e a integração voluntária no espírito do 
Grupo de investigação do iEM “construir a História Medieval – temas, problemas, 
materiais”, no âmbito do qual se preparou a obra – toda História é (também) uma 
construção do historiador, e este tem como dever reflectir sobre o poder, a natureza 
e as limitações desse seu ofício.

os instrumentos de trabalho bem estruturados são geradores de futuro. 
Gostaríamos que este livro fosse tal, muito para além de uma abordagem monográfica, 
e encerrá-lo com uma bibliografia enquadrada tem essa componente objectiva 



13NOTA INTRODUTÓRIA

e simbólica. oxalá a obra venha a produzir resultados que a ultrapassem: seria a 
melhor compensação que teríamos do nosso trabalho e um prazer adicional, a juntar 
ao que nos deu fazê-la. 

cumpre por fim agradecer a todos os que tornaram possível a edição desta 
obra:

antes de mais, ao instituto de Estudos Medievais, da Faculdade de ciências 
sociais e Humanas da universidade Nova de lisboa. Esta unidade de investigação 
e o centro de História de além-Mar acolhem desde 2011 o projecto de pós- 
-doutoramento, de Miguel Metelo de seixas, “a heráldica portuguesa nos séculos Xv 
a Xviii: uma cultura visual de representação política e social”, com financiamento da 
Fundação para a ciência e a tecnologia, que esteve na génese da presente colectânea.

À universidade lusíada de lisboa, nas pessoas do seu vice-presidente ricardo 
leite Pinto, que acolheu a ideia de parceria editorial, e do director dos respectivos 
serviços editoriais, Humberto Nuno de oliveira, que com paciência e saber tratou da 
paginação e da capa.

À Editora caminhos romanos, na pessoa do seu director, antónio carlos 
de azeredo, que decidiu apostar no livro, providenciando um apoio sem o qual 
simplesmente não seria possível editá-lo.

ao centro de História da sociedade e da cultura, da universidade de coimbra, 
que custeou as reproduções de selos do Archivo Histórico Nacional (Espanha).

ao Mosteiro da Batalha, na pessoa do seu director, Pedro redol, que nos deu 
a conhecer os frescos heráldicos da respectiva sacristia e cedeu a belíssima imagem 
para a capa.

Queremos, finalmente, registar uma palavra de reconhecimento muito especial 
àqueles sem os quais não haveria livro – os autores. seja-nos permitida uma saudação 
particular a Faustino Menéndez Pidal de Navascués, mentor da renovação dos estudos 
heráldicos em Espanha, que aceitou o desafio de escrever o texto de apresentação. 
todos os autores revelaram um entusiasmo e uma dedicação que formam o melhor 

penhor da vivacidade dos estudos heráldicos. E do seu futuro.  
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Apresentação 

Faustino Menéndez Pidal de Navascués

los emblemas heráldicos, las armerías ¿merecen acaso un estudio serio, 
científico? En el reciente pasado han sido muchos los que han opinado que no y 
todavía queda un amplio rescoldo de recelo y de desprecio. desprecio que no es 
consecuencia de haber examinado previamente la materia, sino prejuicio adoptado 
ignorándola del todo. los emblemas heráldicos, las armerías, no han tenido ni 
tienen buena fama, en parte con razón, porque mucho de lo que se ha escrito sobre 
ellas carece de valor científico, y en parte sin ella, porque no debió trasladarse al 
asunto la desestima imputada a los textos. Pero fue tanta la insistencia en aspectos de 
interés nulo o escaso y tantas las interpretaciones desatinadas, que algunos llegaron 
a juzgar imposible lograr mejores frutos en esa materia. Prevaleció una imagen 
muy incompleta y deformada de lo que en realidad fue aquel hecho histórico y 
aun ésta se vio oscurecida por falsas interpretaciones y prejuicios que fácilmente 
hubiera desvirtuado el conocimiento de su auténtico ser. Hasta el mismo nombre que 
recibe -Heráldica-, de utilización obligada hoy por difundido, se presta a erróneos 
supuestos, porque puede dar cabida a materias ajenas -todas las que constituían el 
saber del heraldo- y porque la relación de las armerías con los heraldos fue meramente 
tangencial. No fue creación suya, en modo alguno, el sistema emblemático que hoy 
llamamos heráldico, ni les debe siquiera los principales rasgos que lo caracterizan. 

Hay que aceptar que el conocimiento de las armerías, de la llamada “ciencia 
heráldica” con expresión poco apropiada, está muy escasamente difundido. causa 
pena y sonrojo ver los disparates en los que incurren ciertos libros -en otros aspectos 
excelentes- cuyo autor tropieza con el tema heráldico al tratar de algún monumento 
u objeto con armerías. o el silencio de los más avisados, que prefieren no escribir 
de lo que no saben, pero renunciando así a informaciones utilísimas que les hubiera 
proporcionado la ornamentación heráldica. Hemos de fomentar el conocimiento 
de “algo tan injustamente olvidado e imperdonablemente ignorado como es la 
heráldica”, en palabras de Martín de riquer. Hemos de hacer ver la enorme cantidad 
de aspectos dignos de ser estudiados. Que es un estudio jugoso, lleno de conexiones 
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insospechadas, interesantísimo. Que no es esa árida enumeración de nombres más o 
menos raros, que a veces se ha presentado como todo el contenido de estos estudios.

El alejamiento de los usos reales de la época, suplidos con fantasías, es manifiesto 
en uno de los más antiguos tratados didácticos, el de iohannes de Bado aureo, 
compuesto en los últimos años del siglo Xiv. aparecen ya las dos orientaciones que 
guiarán tantos otros posteriores: mostrar cómo deben ser usados los emblemas y 
divagaciones filosóficas sobre colores y figuras, tratando de explicar sus propiedades 
intrínsecas, de las que deducen escalas de valores y precedencias. No hay ni un 
atisbo de perspectiva histórica y se ignora, a la vez, la realidad presente; más bien 
se huye de su conocimiento empírico a través de aquellas divagaciones. las mismas 
orientaciones seguirán, durante mucho tiempo, las obras dedicadas a los emblemas 
heráldicos. son textos normativos, que discurren sobre abstracciones teóricas con 
olvido de la realidad pasada y presente, por eso no mencionan las variaciones del 
sistema heráldico según las diversas épocas y en los diversos países. los autores 
pretendían exponer cómo debía ser el sistema según su particular criterio; no cómo 
realmente fue ni mucho menos por qué fue así, los puntos de vista que interesan al 
historiador. Mezclan constantemente materias ajenas, como era habitual entonces, 
historia clásica y sagrada, ciencias naturales, filosofía, ... en ausencia de toda 
sistematización u orden. de poco nos sirven para conocer objetivamente el sistema 
heráldico, aunque nos ilustran acerca de las ideas reinantes en su tiempo sobre estos 
temas, que no dejaron de tener alguna repercusión en lo realmente practicado. 

una nueva serie de publicaciones, principalmente francesas, comienza a fines 
del siglo Xvi y alcanza su máxima densidad en el Xvii. con las naturales diferencias, 
todas mantienen la orientación general didáctica y normativa, como sus antecesores 
del Xv y principios del Xvi: están dirigidas más a enseñar un uso correcto del sistema 
heráldico que a exponer cómo se había formado y desarrollado. sólo algunos autores 
(vulson de la colombière, el P. Menestrier) muestran interés por estas cuestiones, 
como consecuencia quizá de la nueva orientación del estudio de la Historia. como 
aportación nueva, todas esta obras intentan recoger un exhaustivo repertorio de las 
formas (colores, piezas, figuras, ...) utilizadas en las armerías, separadas mediante 
un proceso de abstracción que no habían conseguido los autores más antiguos. Este 
repertorio formal, cuya constitución en el transcurso del tiempo se había fundado 
en la analogía, resulta por eso apto para ser ordenado ahora según criterios lógicos 
de semejanza, aunque con ciertos residuos de las valoraciones jerárquicas antiguas. 
Muchas de las formas incluidas eran rarísimas en la realidad o simplemente 
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posibles, producto de las lucubraciones del autor. todas, por supuesto, con nombres 
específicos, ajenos al uso común, y con sus mínimos detalles cuidadosamente fijados, 
en un afán incontenido de codificación definitiva. con toda la razón decía, en 1696, 
el anticuario y heraldista inglés Peter le Neve que el estudio de tales obras carga la 
memoria sin perfeccionar la inteligencia. las reglas rígidas y minuciosas que dan para 
la utilización de las armerías y de sus ornamentos externos acentúan la imagen de 
un sistema heráldico perfectamente racional y lógico, que excluye en absoluto todos 
aquellos comportamientos humanos, no derivados de un razonamiento, que tanta 
influencia tuvieron en la formación del sistema simultánea con su utilización. Es 
quizá en este punto donde más se acusa la divergencia de la realidad con lo expuesto 
en aquellos libros, que coincidía sin embargo con una opinión muy generalizada, 
causa de alguno de los prejuicios que luego se suscitaron contra las armerías.

En estas obras, desde los precedentes del siglo Xiv a las ya logradas del Xvii y 
Xviii, toma cuerpo progresivamente un sistema heráldico desligado de la realidad 
y no dependiente de ésta. de sus arquetipos se pretendía que habían sido y eran 
trasuntos las representaciones y usos reales, si bien con “errores” e “incorrecciones” 
que se debían, en verdad, a aquellos otros factores no considerados, pero eficaces 
en la formación del sistema. una concepción opuesta a lo que fuera en épocas 
más antiguas, cuando los emblemas no eran otra cosa que sus representaciones 
plásticas y en la tradición visual éstas evolucionaban libremente. Por otra parte, lo 
que se imagina para el sistema heráldico no es sino una acomodación a los juicios 
y opiniones de la propia época, que sin más examen se aplican a las anteriores. 
aquellas imaginadas armerías exactamente reguladas en su uso, con significaciones 
expresadas en colores y figuras según códigos perfectamente lógicos, se ajustaban 
en todo a las ideas imperantes en los años de la Enciclopedia y de la ilustración. así 
se conformaría poco más tarde el sistema heráldico napoleónico, plasmando como 
realidad lo que se había supuesto en las armerías tradicionales. Hay que aceptar que 
en la formación de las armerías han intervenido factores que escapan a lo racional, 
y que esto no supone demérito alguno, porque es algo común en todos los sistemas 
de signos vivos, enraizados en la sociedad, no artificiales como el sistema heráldico 
napoleónico o el esperanto. En las lenguas, sistemas de signos fonéticos, tenemos 
ejemplos en abundancia: verrŭcŭlum dio el francés verrou, pero en portugués recibió 
la influencia del material con que se hacía (ferro) y dio ferrolho, mientras que en 
castellano prevaleció la finalidad del instrumento (cerrar) y resultó cerrojo.

Pero, probablemente, las obras que comentamos eran mucho más reflejo de 
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la opinión general que formadoras de esa opinión. Pese a su abundancia, parece 
que eran poco leídas -los ejemplares suelen hallarse en muy buen estado de 
conservación-, obras que se adquirían antes para lucirlas en la biblioteca que para 
estudiarlas. contribuyeron más, quizá, a difundir esos conceptos otro género de 
textos: los nobiliarios, que quedaron casi siempre manuscritos, y las certificaciones 
expedidas por los reyes de armas. En ambos, para ensalzar la nobleza de la más oscura 
familia eran recursos habituales las inverosímiles genealogías y la “explicación” de las 
armas como recuerdo de hechos portentosos y no menos increíbles. Porque todas las 
armerías -se pensaba- tenían sin duda un origen de esta clase; en sus figuras y colores 
se había de leer una acción heroica, como se leía en las concedidas abundantemente 
a descubridores y conquistadores en el siglo Xvi o se suponía leer en las armas de 
los reyes de Portugal, de aragón y de Navarra, según las explicaban las conocidas 
leyendas, generalmente admitidas entonces. son leyendas forjadas a posteriori 
porque se ignora la génesis auténtica. los conceptos desarrollados en la etapa que 
comentamos, a partir de los cambios ocurridos en el siglo Xiv, inspiran expresiones 
como ciencia heroica, piezas honorables, etc., que se prodigan en los textos didácticos. 
antes, el sentido de las armerías era radicalmente otro; nadie, en los siglos Xii y Xiii, 
habría adoptado determinados emblemas para recordar un hecho así a sus lejanos 
descendientes, porque eran simples distintivos de uso actual. ahora, curiosamente, 
ni se dan como posibles causas o motivos de otro orden; en consecuencia, no se 
acierta a separar las armas de sus pretendidas significaciones, así que el descrédito 
de las explicaciones fabulosas recae injustamente sobre el propio sistema heráldico. 
Muy representativo de la época es el pensamiento de Jovellanos: «Bien sé la poca 
estimación en que está la ciencia heráldica, y que nada se aventuraría en abandonarla 
del todo. Pero si este estudio puede merecer algún aprecio, será sin duda con relación 
a los reinos y provincias, puesto que los blasones tienen siempre su origen en hechos 
grandes y enlazados con la historia nacional, mientras que los de las familias, o se 
pierden en los tiempos fabulosos o se derivan de ficciones modernas, o a lo menos 
se apoyan en acciones pequeñas o privadas». todavía mucho más tarde subsiste este 
modo de pensar, que conduce, naturalmente, al despropósito.

En el renacer historiográfico del siglo Xvii podría haber surgido una ciencia 
histórica de las armerías, de modo análogo a como se iniciaron la diplomática o 
la sigilografía. algunos estudiosos de las antigüedades medievales se ocuparon con 
acierto de los emblemas heráldicos desde el punto de vista histórico y arqueológico, 
como útil auxiliar en sus investigaciones. El movimiento cobra una particular 
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importancia en Francia, con autores como du cange, Gaignères, Montfaucon, los 
sainte Marthe, los chifflet, etc. apenas tiene eco en España; sólo brevísimas menciones 
de los emblemas heráldicos salpican las obras de Zurita, Garibay, Nicolás antonio o 
el Marqués de Mondéjar. la vigencia plena de las armerías fue, quizá, una de las 
causas que cooperaron para que no cuajase, en los siglos Xvii y Xviii, la formación 
de una disciplina histórica dedicada a su estudio. Probablemente, el conocimiento 
profundo de los orígenes y evolución del sistema heráldico hubiese ocasionado 
entonces engorrosas interferencias con las utilizaciones presentes. Frente a aquellos 
poco difundidos trabajos eruditos, prevalecieron las obritas de carácter didáctico, 
generalmente mediocres, dirigidas hacia el uso actual -o mejor, intemporal- de las 
armerías, publicadas en muy crecido número. Habrá que esperar a fines del siglo XiX 
para que el enfoque histórico-arqueológico vuelva a tener cultivadores.

aquella situación, volcada hacia el presente tanto en el plano teórico (los 
manuales normativos) como en el plano práctico (el uso actual de los emblemas), 
ocultó el verdadero carácter del sistema heráldico, su auténtica manera de insertarse 
en la sociedad de la Europa occidental desde el siglo Xii. Y favoreció, a la vez, el 
florecimiento de los prejuicios que tanto contribuyeron a que esta situación perdurase; 
entre éstos, la supuesta vinculación esencial de las armerías con la nobleza. En la caída 
del antiguo régimen, los emblemas heráldicos se consideraron englobados entre 
los conceptos proscritos de “nobleza” y “feudalismo”; no pudo salvarse un aspecto 
histórico, porque no existía para la opinión general. un testimonio muy calificado lo 
constituye el informe elaborado en 1868, a petición del Gobierno Provisional, sobre 
el “escudo de armas y atributos de carácter nacional” para las monedas. los firmantes 
(salustiano de olózaga, aureliano Fernández Guerra, cayetano rosell y Eduardo 
saavedra) se justifican por «adoptar símbolos cuyo empleo autorizan naciones tan 
libres como Bélgica e inglaterra, la república suiza y el reino de italia», si bien 
«pocos comprenden hoy este idioma (de las armerías), nacido con el feudalismo y 
relegado entre las lenguas muertas desde la caída de los privilegios nobiliarios». Es 
otra de las consecuencias de las opiniones desarrolladas a partir del siglo Xiv, que 
llevan a considerar las armerías “marcas de honor”, como jeroglíficos de los hechos 
gloriosos de un linaje, cuyo uso se reserva, en consecuencia, a la nobleza. Para juzgar 
la difusión y virulencia de estas ideas basta recordar las organizadas destrucciones 
de escudos de armas en la revolución francesa y en las luchas de la independencia 
mejicana, aparte de las perpetradas en España en 1811-13 y en 1936. Evidentemente, 
frenan y desaniman el estudio objetivo de esta materia.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL20

No obstante su preterición, el uso de emblemas heráldicos o escudos de armas 
ha constituido un hecho humano -y por ello histórico- de notable relieve, que merece 
sin duda ser tomado en consideración desde este punto de vista. su importancia 
reside, básicamente, en la gran amplitud de los ámbitos temporal, geográfico y 
social que cubre y en la intensidad que alcanzó, abrumadora en ocasiones. como 
consecuencia, son en general abundantes los testimonios de este uso que han llegado 
hasta nosotros, correspondientes a muy diversos grupos humanos; no comprender 
esos testimonios equivaldría pues a prescindir de una parcela no ciertamente 
insignificante de la actividad del hombre. desde aquel rapidísimo incremento en la 
utilización de emblemas distintivos figurados que, a mediados del siglo Xii, marca 
lo que puede entenderse como comienzo de las armerías, han pasado más de ocho 
siglos. Ese mismo sistema emblemático continúa hoy vigente, naturalmente con 
otras aplicaciones y otros caracteres: en nuestros días hemos presenciado en España 
modificaciones de escudos de armas, infinidad de creaciones ex novo de otros y hasta 
un notable litigio por apropiación de armas ajenas. aquel hecho inicial se manifiesta 
en todo el occidente cristiano de Europa sin diferencias cronológicas significativas; 
la costumbre de usar emblemas heráldicos se difunde enseguida hacia el Este, 
adaptándose siempre a las circunstancias y englobando algunos reducidos grupos 
de emblemas que encuentra. En el siglo Xv, el sistema heráldico era ya el sistema 
emblemático por excelencia, conocido y utilizado en todo el ámbito europeo. son 
presentados bajo la forma de escudos, por ejemplo, las marcas tribales que existían en 
Polonia, las Hausmarken del área germánica, los distintivos artesanales aux quatre de 
chiffre y los mismos símbolos religiosos, transformados en armerías en las llamadas 
armas de devoción. Más importante aportación llega desde los sellos de villas y 
ciudades, cuyo contenido gráfico se adapta por entonces a las formas heráldicas en 
toda Europa. la consideración del sistema heráldico como eje y síntesis del campo 
emblemático se manifiesta también al quedar englobados en él, como subordinados, 
dos grupos de emblemas de capital importancia: las cimeras y las divisas. El caso de las 
divisas es particularmente interesante, porque irrumpen en el ámbito emblemático 
con cierto aire de renovación frente al envejecimiento del sistema heráldico; sin 
embargo, la moda de las divisas pasa y son las armerías las que subsisten con renacida 
vitalidad. Esta extraordinaria capacidad de asimilación y de expansión del sistema 
emblemático heráldico se advierte con especial relieve en la transmisión a pueblos de 
otras culturas. Ya en la edad media, a árabes y judíos, no sólo los que conviven con la 
Europa cristiana, pues los reyes nazaríes de Granada presentaron en forma de escudo 
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de armas la leyenda coránica que constituía su distintivo y ciertos pueblos árabes 
del oriente mediterráneo utilizaron emblemas derivados del sistema heráldico. la 
difusión alcanza luego a todos los países a donde llega la cultura europea, porque 
las armerías son parte integrante de esa cultura. No podemos dejar de recordar aquí 
la notabilísima proyección a los territorios ultramarinos de España y Portugal, en 
la que una vez más demuestra el sistema su capacidad de asimilación, adoptando 
abundantemente motivos indígenas.

¿cómo es la materia heráldica, el conjunto de los emblemas y armerías, 
principalmente medievales, que ha de ser objeto de nuestro estudio? obligados a 
resumir, creo que su rasgo más importante es constituir un conjunto dinámico, en 
continuo cambio, que, como lengua viva, se re-crea cada vez que se usa, porque se 
usaba entonces como expresión espontánea, no como reconstitución arqueológica. 
algo muy diferente de ese panorama estático y uniforme que parecen suponer 
ciertos libros. después de los procesos creativos de la primera etapa, en las sucesivas 
elecciones de emblemas, en sus combinaciones, en sus formas de presentación, en 
sus mismos diseños se va re-creando el conjunto heráldico. sus elementos se influyen 
entre sí y reciben constantemente influencias exteriores de diversos géneros. todo 
este proceso de evolución o fermentación está impulsado por una actitud humana de 
imitación, igual que ocurre con otras creaciones colectivas: lenguaje, vestidos, etc. Es 
la “costumbre”, la “tradición”. Pero esta imitación no equivale a identidad, monotonía. 
Está perfectamente contrapesada; “semejante pero diferente” podría ser la norma de 
esta actitud imitativa o mejor asimilativa. Ella fue la causa de la propagación de las 
formas del repertorio heráldico (piezas, muebles, esmaltes, particiones ...) y mantuvo 
luego la cohesión del sistema, evitando su disgregación por un exceso de creatividad. 
la evolución del conjunto heráldico es continua, pero la velocidad no es uniforme. 
Hay etapas innovadoras y otras de evolución más lenta, cuya probable consonancia 
con otros fenómenos sociales está por estudiar. las áreas de propagación son también 
irregulares, influidas por las vías naturales de comunicación, por circunstancias 
económicas y políticas, etc., y dan como consecuencia diferencias apreciables de una 
épocas a otras, de a regiones a otras. la  exposición del sistema heráldico que dan 
tantos viejos manuales, intemporal y ubicua, es una pura utopía alejada de la realidad, 
una expresión de lo que, a juicio del autor del libro, debiera ser el sistema heráldico, 
pero no descripción objetiva de lo que era en una región y una época determinadas.

¿cómo debemos pues abordar el estudio del sistema heráldico? vemos cada 
día trabajos que lo abordan con un enfoque simplemente descriptivo: enumeración y 
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clasificación convencional (ajena a los orígenes) de todas las piezas, muebles, particiones, 
forros ... y todas sus combinaciones posibles, insistiendo en una nomenclatura 
complicada y casuística. se describe alejado y desconectado de la realidad histórica, 
fuera del tiempo y del espacio geográfico, sin razonar nada, sin explicar ni fijar el 
origen y desarrollo de las formas. No hará falta decir que este enfoque está superado 
desde hace siglos, aunque todavía algunos se quedan en él como si no existiera más. 
Fue superado por el enfoque histórico-arqueológico. Ya desde el siglo Xvii hubo 
quienes intentaron averiguar por qué eran así las formas y usos heráldicos y cuándo 
empezó su uso, sean heraldistas, como Menestrier y le laboureur, o estudiosos de las 
antigüedades, como chifflet, du cange, spellman, etc. se centra entonces el estudio 
en la heráldica medieval, sin duda su etapa más importante e interesante. completan 
la labor en los siglos XiX y XX seyler, Prinet, Bouly de lesdain, Wagner, Galbreath, 
adam-Even ... se emprende el estudio sistemático de las fuentes medievales: armoriales 
y sellos, un estudio principalmente descriptivo cuyo fruto son ediciones críticas, 
catálogos, tablas heráldicas, …. representan un grandísimo avance, porque permiten 
a muchos el acceso a materiales heráldicos cuyo conocimiento directo conjunto es 
muy difícil, pero debemos recibirlos como medios que facilitan una investigación 
posterior más profunda. tales estudios ponen de manifiesto el valor esencial de las 
circunstancias de tiempo y lugar, que ya son tenidas en cuenta de forma explícita en las 
últimas obras de carácter teórico general. Es ésta la orientación básica que, a mi juicio, 
debemos seguir en el presente.

El avance del conocimiento del fenómeno histórico del uso de emblemas 
heráldicos no ha podido ser independiente: su desarrollo ha venido condicionado por 
el avance en otras ramas del saber. El enfoque arqueológico se apoya en la sigilografía, 
en la arqueología medieval en general. al anterior aislamiento contribuyó en 
gran manera la hipertrofia de la relación de las armerías con las genealogías, que 
oscureció u ocultó otras relaciones interdisciplinares más interesantes y fructíferas. 
sólo como consecuencia de una costumbre, arraigada durante muchos años, se 
continúa manteniendo, en ocasiones, la agrupación “Genealogía y Heráldica”, 
análoga a otras ya fenecidas, o casi fenecidas, como “Geografía e Historia” o “Física 
y Química”, propias de fines del siglo XiX. Hoy sería injustificable: los más recientes 
estudios sobre las armerías y los aspectos más frecuentados ahora en el campo 
de las genealogías tienen sus centros de atención respectivos alejados entre sí, de 
modo que los contactos y coincidencias temáticas son muy escasos. la asociación 
nació antes de cuajar la orientación histórico-arqueológica para el estudio de los 
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emblemas heráldicos, cuando conocer cuáles eran las genealogías y las armas de 
los linajes nobles de época bajomedieval y moderna constituían los únicos fines en 
ambos campos. En realidad, encubría una situación de clara dependencia: en las 
obras genealógicas de las primeras décadas de nuestro siglo, las armerías no pasaban 
de ser una ilustración gráfica, un mero complemento o adorno que nada sustancial 
aportaba. la coincidencia es imposible, evidentemente, cuando las genealogías 
desbordan el marco geográfico, temporal y social en el que existieron las armerías 
personales. además, muchas cuestiones que hoy se incluyen en el ámbito genealógico 
(herencia genética, migraciones, estrategias familiares, ...) son independientes de los 
emblemas heráldicos. Es sintomático que, a partir de 1974, las comunicaciones de 
ambas materias se suelan publicar separadamente en los congresos internacionales de 
Genealogía y Heráldica y que en 1978 se iniciase, en el mismo círculo de estudiosos, 
la celebración de coloquios internacionales bianuales dedicados exclusivamente a las 
armerías.

El mismo deseo de profundizar más, de buscar las causas -no de aumentar 
simplemente el número de casos análogos conocidos-, que condujo al enfoque 
histórico-arqueológico, puede guiar un nuevo avance. los testimonios de toda clase 
acerca de las armerías, recobrados del pasado, permitieron conocer la evolución del 
repertorio de las formas verdaderamente utilizadas en la expresión plástica y saber 
en qué épocas y quiénes fueron las personas o grupos que las usaron. intentaremos 
ahora mucho más: averiguar mediante aquellos testimonios por qué y para qué 
surgieron esos usos, qué motivos guiaron la elección, exhibición y transmisión de los 
emblemas, cuáles eran las ocasiones, las maneras y sentidos de esas representaciones 
plásticas. descubrir, en una palabra, las raíces humanas del fenómeno, tanto en la 
acción individual como en la colectiva de la sociedad. los trabajos de orientación 
arqueológica prescindían, en general, de estos aspectos humanos. al aprovechar 
de los testimonios sólo lo gráfico de los emblemas, tratados como abstracciones, 
los separaban del lugar que realmente ocuparon en las costumbres, en la cultura; 
sus relaciones con las personas que los utilizaron quedaban reducidas a una mera 
correspondencia con la identidad del titular. se consideraban en realidad sólo aspectos 
parciales, no el fenómeno completo, de aquí las carencias que antes señalábamos: el 
poco rendimiento que el estudio de las armerías ha dado en el campo de la Historia, 
sus escasas conexiones con las demás ciencias históricas. El nuevo enfoque, que 
podríamos llamar histórico-antropológico, supone una importante ampliación, un 
nuevo ensanche del contenido de estos estudios. los testimonios se sitúan ya en 
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un marco histórico completo; las vicisitudes del sistema heráldico se enlazan con 
hechos variadísimos, siempre mediante el agente humano, y se explican en relación 
con las circunstancias de cada lugar y de cada momento, porque no ha tenido, 
evidentemente, una existencia apartada e independiente de cualquier influencia 
externa. los emblemas heráldicos se consideran no cerrados en sí mismos, como tan 
frecuentemente se había hecho, sino insertados en la sociedad, evolucionando con 
ella, en el ámbito en el que realmente existieron y fueron usados. interesan, desde 
luego, los propios emblemas gráficos, sus formas, atribución y transmisiones, pero 
no como fin, sino como medio; el estudio se centrará ahora en las causas de esos 
hechos, más en el fenómeno en conjunto que en las armerías en sí mismas. solamente 
mediante este enfoque humano y completo puede ser posible llegar a conocer todo 
el valor de los emblemas heráldicos como testimonio histórico, en cuanto reflejo de 
la sociedad que los usa.
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Medieval armorials - types, relations and 
confounders 

Steen Clemmensen

Scope and coverage of terms
Heraldry is as much about colour as about figures, but the earliest evidence of 

the colours of coats-of-arms is almost synonymous with the advent of painted and 
blazoned armorials. Though the term armorial simply indicates a collection of arms 
and/or achievements, it will here be reserved for manuscripts etc. where the contents 
were collated during the Middle ages, and those of the Early Modern period which 
have a preponderance of medieval items. This term is independent of the emblematic 
(e.g. arms, crests, achievements) and the representational types (e.g. blazoned, 
tricked, painted) or the material base (e.g. book, roll, mural). later collections might 
have a similar form, but will usually be found as printed books serving as dictionaries 
of arms, or if in manuscript form as a recording of grants, armorial register or album 
(stammbuch).

The earlier terminology of rolls-of-arms, rôles d’armes and Wappenrollen and 
the similar book-of-arms, livre d’armes and Wappenbücher is largely disused except 
as part of the name of individual armorials, e.g. Walford’s Roll or Donaueschinger 
Wappenbuch. Many heraldic societies have the arms of their members or of 
fellow countrymen enrolled and published in a registry named as a roll of arms, 
e.g. Skandinaviske Våbenrulle and the Niedersächsische Wappenrolle of the verein 
Kleeblatt. 

armorials, both in roll and book form or as decorations must have been 
widespread during the Middle ages, but most have probably disappeared since. 
However, clemmensen has inventoried 478 medieval and 35 early modern 
armorials of various types and origins, as well as their manuscripts sources or places 
in situ.1 More armorials will probably surface as scholars search the archives, and 

1 clEMMENsEN, steen, Ordinary of Medieval Armorials, copenhagen, societas Heraldica scandinavica, 
2006 [cd-roM]. a revised inventory is available for download from www.armorial.dk.  an extensive list of 
manuscripts of English armorials, not covered, can be found in WaGNEr, anthony r., A Catalogue of English 
Medieval Rolls of Arms. Aspilogia I, london, society of antiquaries, 1950 [cEMra]. The numbers  and 
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as institutions digitalize their inventories. They vary much in size, from 8 to more 
than 4,000 items, and in form, from minute shields adorning a capital letter in a 
manuscript to ornate achievements filling a whole page and grand decorations of 
state rooms in castles.

only few armorials have survived in their ‘original’ manuscripts, i.e. written or 
painted in a contemporary hand, as it is usually impossible to determine whether a 
manuscript is the original or an early copy. Even when an autograph is known from 
other sources, e.g. for claes Heinen ‘Gelre al. Beyeren Herald’, the contents of the 
manuscript might be just his copy of the original.

The preponderance of late copies, often of 16th or 17th century manufacture, 
makes it hard to determine whether an item belongs to the original compilation 
or might be a later insert. This problem is minor for German armorials, which are 
mostly contemporary, but significant for English, where members and staff of the 
college of arms were very industrious in copying armorials. The problem is also 
marked for the French armorials copied by de Haucourt and to a lesser extent for the 
copies by Gaignières.

on the positive side, we must concur with the observation by Wagner:2

‘”it is remarkable how from the earliest times rolls of arms have been 
continually copied and recopied. The respect felt for them as records is shown 
by the way in which copyist from the fourteenth century onwards often, instead 
of adapting the form of the shield and charges to the fashion of their own day, 
imitated minutely the antiquated style of their original.”
The surviving armorials can be classified and grouped in various ways, 

most informatively by armigeral type (see below), but also by representational or 
emblematic type and by language or region. The actual number within each group 
will vary with the criteria used, but an idea of the survival can be had from the 
following crude regionality: England 139, scotland 3, France & low countries 202, 
Germany-austria-switzerland 105, Poland 1, serbia 1, italy 10 and spain 17. The last 
two are certainly underrepresented. 44 of the armorials are decorative, painted on 
walls, beams or moveables. 

The major problem in studying and utilizing armorials is their lack of accessibility. 
very few have been published, and some have only been given a superficial notice. 
Most can still only be reached by visiting the place where the decorations are in situ 

classifications  in this paper are of the current, not the 2006 inventory. dates are mostly those of collation as 
presently determined, but for some late armorials those of manufacture.

2 WaGNEr, anthony r., Heralds and Heraldry in the Middle Ages, 2nd Ed., oxford university Press, 
oxford, 1939, p.5. see example of Dering Roll  in WaGNEr, CEMRA, pp.15-16, plates ii-iii.
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or at the institution which has the manuscript. For these reasons the above inventory 
still has 65 armorials unclassified.

Classification of armorials
Most of the people, who have worked on armorials, have been satisfied with 

transcribing one or more individual armorials and possibly identifying the owners 
of the coats-of-arms with or without comments and references. Their structural and 
stylistic features and/or the relationships between several armorials are usually only 
mentioned in passing. 

The earliest attempt in creating a comprehensive scheme of armigeral 
classification noted is that of anthony Wagner from 1950.3  Fortunately most of 
the later writers on this theme have followed his five major groupings (illustrative, 
occasional, general, local, ordinary) with a few modifications in wording and 
definition. in analyzing the relations between various armorials, clemmensen had 
a need for further sub-groupings (Figure 1), which is the base for the discussions 
in this paper. The major innovation is the splitting of the general group into those 
with a simple (or no) structure based on rank (general, universal) and the composite 
armorials, which are characterized by their division into segments according to 
either rank or territory. Pastoureau used marginal instead of illustrative, but most 
variations are due to confusion of the terms general and universal used for the major 
grouping and for provincial used for both local and general.4 Though irritating, such 
mixing of terms is of minor importance for most purposes.

Boulton has taken a different approach in discriminating between three 
different types of classification:5

•	 3 emblematic groups: armal (primarily of coats-of-arms), crestary (primarily 
of crests alone), and cumular armorials (primarily of achievements).

•	 9 representational groups and subgroups: (a) blazoned (always paginal); 
(b) monochromatic: (b.i) tricked, (b.ii) hatched (both paginal); (c) 
polychromatic: (c.i) painted on pages, (c.ii) painted on wooden panels or 
beams, (c.iii) painted on carved stone bosses &c, (c.iv) painted on plaster 
walls or ceilings, (c.v) as stained glass windows; (d) painted and blazoned 
on pages.

3 WaGNEr, CEMRA, see note 1.
4 PastourEau, Michel, Traité d’héraldique, 3rd Ed., Paris, Picard, 1993, 1st Ed. 1979.
5 BoultoN, d’arcy J., A General Table .. of Concepts and Terms .., January 2009, privately circulated.
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•	 7 armigeral groups and subgroups: (a) illustrative; (b) occasional; (c) 
institutional; (d) geographical: (d.i) intraregnal, (d.ii) regnal-domanial, (d.iii) 
multiregnal, (d.iv) universal (including the known world); (e) ordinary.

The latter set is obviously very similar to that in Figure 1. Both the wording 
and definitions of the three types are arguably very well suited to any discussion 
involving armorials, dictionaries of arms and armorial registers or any decorations 
involving arms.  The beam decorations in the Haus zum Loch (HZl), now classified 
as a decorative armorial, would then be armal, polychromatic on wooden beams (c.ii), 
and occasional or local. The latter depending on whether the visit of the Kings of the 
romans in 1305 or the geographical spread of the arms are considered the dominant 
trait.

The above classification of HZl is just one example of the possible differences of 
opinion as to the dominant trait of an armorial. Though assignment of an armorial to 
a class is subjective, it appears that most scholars would eventually agree that a given 
armorial could go into the group proposed in the inventory, though some might 
prefer grouping on another trait.

Following Boulton the 44 armorials classified as decorative should be 
redistributed, which would demand some effort, but no new problems of classification. 
also the present three generals would have to be revised, which would probably be 
of little use, and would greatly impair the analysis of relations between armorials, for 
which the subgroup composite is of crucial importance.

one aspect of representational classification is often overlooked, the layout. 
Most chromatic armorials are simply read as text is written: by page and by rows 
from left to right, but not all. a few must be read by column, as must a few blazoned. 
and more curiously, some are copied by long lines, i.e. read by rows extending across 
the double pages of an open book. For the English segment in the Bergshammar both 
per row and by long lines were used in copying from the Toison d’or.6

The last aspect to be addressed is the dating of an armorial, or rather the dating 
of several specified segments. one needs to be aware whether to discuss the date 
of manufacture of the manuscript, or the period of collation. The latter is usually 
taken as the dates of first and last probable occurrence of particular arms-name 
combinations, always bearing in mind that copyists might change a name or title 

6  clEMMENsEN, steen, “reminiscences from a wedding ? The English section of the toison d’or”, Actes 
du 24e Congrès International de Sciences Généalogique et Héraldique, Besancon 2000, as: La Vie Généalogique, 29 
(2002) , pp.77-84.  
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during copying or modify certain arms.

Evolution of the use of armorials
during the formative period of heraldry, before 1250, the only records of arms 

surviving are those used for illustrating poems, novels and chronicles and a few 
decorated caskets. some 10 works are noted: from England notably the chronicles of 
Matthew Paris, a monk of st. albans (MP, 1244), but also the Morte d’Arthur (MaP, 
1136); from France the Roman du castelain de Coucy & de la dame de Fayel (coF, 
1216); and from Germany the Eneide by Herman von veldeke (HvE, 1174) and the 
Clipearius Teutonicorum, in latin (ctE, 1249).7

There might be a single occasional armorial Otto IV’s Aachener Krönung von 
1198 (oaK, 1198) from this period, which would make it the earliest ‘real’ armorial. 
But as this is one of the de Haucourt copies, it is more likely to be a later construction 
based on a list of witnesses to the coronation of otto iv as King of the romans.

From the next, proto-classic, period, 1220/50 – 1340/60, we have more than 
a hundred works of all classes, except the institutional, so it will be convenient to 
subdivide the period for the discussion of English and French armorials. Most of 
the German armorials belong to the ultimate part of the period and as the author’s 
knowledge of spanish and italian armorials is limited, the last two will be largely 
omitted.

The first subperiod covers the reigns of Henry iii of England  (r.1216-1272) 
and louis iX ‘le sacre’ of France (r.1226-1270). among the English we may note the 
painted Dering (a, 1275), a local armorial of knights owing castle guard at dover, 
and the painted Walford (c, 1273), a rudimentary general armorial giving the arms 
of christian realms, English knights and the crusader orders of the templars and 
st. John, also noted by Matthew Paris. among the French there are the Bigot (BiG, 
1254) of a campaign on the northern borders, but only known from a copy in later 
blazon.  There is also the painted Wijnberghen (WiN, 1267, c.1280), which can be 
placed as an early composite armorial. it is probably made up of two manuscripts, 
the first a registry of crown vassals from the ile-de-France, the second a list of nobles 

7 For full references to manuscripts, published papers and editions of the armorials mentioned see the 
inventory in clEMMENsEN, Ordinary. all armorials are assigned a unique 3-letter sigla, though the English 
armorials are mostly referred to by the widely used sigla given in WaGNEr, CEMRA. The principal work on 
German armorials is BErcHEM, Erich; GalBrEatH, david l.; HuPP, otto; MaYEr, Kurt, Beiträge zur 
Geschichte der Heraldik, J. siebmacher’s grosses Wappenbuch, Band d, Berlin, 1939, reprint Neustadt an der 
aisch, Bauer & raspe, 1972. Most armorials are also mentioned in PoPoFF, Michel, Bibliographie héraldique 
internationale, Paris, léopard d’or, 2003.
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by province, and as the last segment a list of christian realms. 
The second subperiod, the reign of Edward i (r.1272-1307) extended to c.1320, 

is often called the golden age of English armorials. Gérard Brault has published all 
of the armorials of the reign, which include the Caerlaverock poem (K, 1300) and 
many other occasional and general armorials.8 The Herald’s or FitzWilliam (HE, FW, 
1280) used the French Tournoi de Compiégne (tco, 1278) as one of its sources.  one 
armorial, the blazoned Parliamentary or Great Roll (N, 1312), a registry of most of 
the English knighthood by counties, must have been commissioned around the time 
of Edward’s death.

a smaller number of fine French armorials has survived from this period, 
including the occasionals Tournoi de Chauvency (tcH, 1285) with a number of 
miniatures supplementing the blazons of the poem, and the Ost de Flandre or Chiflet-
Prinet (cPF, 1297) where the various copies are either blazoned or painted.  The 
blazoned Vermandois (vEr, 1285-1300) in its current copies is probably made up of 
a first part of 23 segments of mainly French knights by marche d’armes, representing 
contemporary individuals, not family arms. The second part has 8 segments of 
kings, dukes, viscounts and some aragonese as well as a list of knights of the order 
of toison d’or, instituted 1430. This second part must be a later addition, and the 
inclusion of non-christian kings cannot be a period trait. The last example is the 
painted Le Breton or Montjoie-Chandon (lBr, 1292-1295), which has a core of 580 
contemporary Franco-Wallons, probably with many later inserts and in the style of 
WiN. surrounding this are 416 items in 4 segments from 15th and 16th century added 
by the later owners. as several other manuscripts it was damaged by recutting and 
rebinding.

From the last subperiod, 1320-1360, only a few French armorials have survived, 
mostly occasionals and decorative, while two innovations occurred in England. The 
first is represented by the Dean Tract (dtt, 1345), a short treatise on blazon; the 
second by Cooke’s Ordinary  (cKo, 1340), 646 coats-of-arms of individuals painted 
on a vellum roll being a reorganisation of the contents of several contemporary 
armorials by the dominant figure-of-arms. Most of the items (379) must have been 
extracted from the Ashmolean Roll (as, 1334, 489 items), which is blazoned on a 
vellum roll and has a short treatise on heraldry on the dorse. some of the figure-types 
in as are omitted in the contemporary cKo manuscript, of which the end pages 
were very damaged by water.

8 Brault, Gérard J., The Rolls of Arms of Edward I. Aspilogia III. i-ii, Woodbridge, Boydell, 1997.
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another innovation is the spanish Libro de Conoscimiento or Book of Knowledge 
(lic, 1360), a description of the travels of a friar round the world, and one of the 
earliest collections of imaginary arms for heathen and fabulous kingdoms.

Four armorials from the German-speaking area deserve notice: the Zürich 
(Zur, 1345), an armorial of German nobles, mostly from the Bodensee area, 
preceded by a segment of diocesan and monastic arms and a segment of European 
and heathen realms, making it universal. Balduinum (Bal, 1350) relating to the 
crowning of Emperor Heinrich vii in rome 1313, but in part a registry of the vassals 
of the abp.trier. The murals in the Burg zu Lauf  (BZl, 1353) have the arms of many 
German and czech knights serving Emperor charles iv.  lastly, the Codex Manesse 
or Grosse Heidelberger Liederhandschrift (MaN, 1300) illustrating poems by German 
Minnesänger.

For the high classic period, 1340/60-1530, marked changes can be noted 
among the more than 300 surviving armorials. Firstly, a gradual change from focus 
on individuals to family identity as the armorials of the ‘general’ group tend to grow 
larger and be composed of distinct segments. secondly, with the increase in size and 
shift of focus, extraction and copying from older sources overtake the contemporary 
collation as the major material for armorials. Thirdly, a number of institutions, 
societies and wealthy families generate their own armorials of their benefactors, 
members, vassals and possessions. Fourthly, the rise of the formalized tournament as 
a favourite sport among the upper classes continuing the listing of the participant’s 
coats-of-arms. lastly, a twin tendency of commercialism, where local or national 
chronicles, often with a considerable number of coats-of-arms, found an increasing 
market among wealthier burgesses and landowners, and a likewise wider demand 
for access to knowledge about arms and their users. The spread of knowledge was 
fuelled by the advance of printed, and thereby affordable, books from 1480 on. The 
tendencies obviously differ in magnitude from country to country, and manuscript 
armorials of all classes continued to be collated and manufactured.

it is only possible to mention a few of the several hundred titles, and these must 
be the better known and/or typical of the changes noted. For the temporal evolution 
three subperiods should be considered, with a middle of c.1420-c.1470. 

among the English armorials, we might note the Sherborne Missal (sM, 1405) 
with illustrative arms probably taken from the Segar Roll (G, 1282) and supplemented 
by contemporary arms. The Brabantian chronicler Froissart writing on the early 
part of the Hundred Years’ War included many arms of the English participants 
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(Fro, 1370). There are several general and universal armorials with mainly English 
armigers, of which the Willement (s, 1395) is one, which includes a list of founder 
members of the order of the Garter. The 2840 items in the Domville (dv, 1470) are 
mostly from extracts of a number of older armorials, as are the 2070 in the Peter le 
Neve (PlN, 1499).

Writhe’s Garter Book (WGa, 1488) is a record of members of the order. The 
Salisbury Roll (sa, 1460) and the Rous-Warwick (rW, c.1480) both have illustrations 
of earls and their wives centred on the families who held those dignities, and were 
made in copies reflecting the political changes between the Houses of York, lancaster 
and tudor. The Great Coucher Book of Duchy of Lancaster (lc, 1408) includes the 
arms of the major honours of the House.

With a few half-hearted attempts in France (Orleans, orl, 1390) and the Grand 
Livre d’armes (Gla, 1475) both in BnF, ms.fr.5931, the ordinary remained an English 
speciality with the Thomas Jenyns’ (tJ, 1410) building on the as and cKo mentioned 
above, and the William Jenyns’ (WJ, 1380) being a new composition.

From the French-speaking area, there is the chronicle of families Mirroir des 
nobles de Hasbaye, 1102-1398 and an armorial / treatise of blazon by Jacques de 
Hemricourt (MNH, c.1400) and the occasional Paix d’Arras (aPa, 1435) as well as the 
composite Armorial Équestre de la Toison d’or et de l’Europe  (Eto, c.1440), noted for 
the magnificent equestrian paintings and as centre of a group of armorials. Both aPa 
and Eto were made under the direction of Jean de st. rémy roi d’armes dit toison 
d’or. The relations between other major French composites, e.g. Urfé (urF, 1380), 
Navarre (Nav, 1375) and Berry (BEr, 1458) will be discussed below. The chivalric 
mood of the period gave rise to several armorials of the knights of the arthurian 
romances or table ronde (ctr, 1480). From the Franco-imperial northern borders 
there are two very similar composite armorials: the Bellenville (BEl, 1364-1390) and 
the Gelre (GEl, 1370-1386). The former has about a dozen segments of participants 
in tournaments and/or Baltic crusades, and both have several segments of German, 
Flemish and French chivalry.

The Cour Amoureuse (caM, 1420) and the Rois de l’épinette de Lille (EPi, 1486) 
are two institutional armorials from the royal court and bourgeoisie respectively. 
The EPi appears to be a later construction based on name lists with some later arms 
inserted to please the influential families of the period. The Dénombrement de la 
comté de Clermont en Beauvaisis (NcB, 1376) and the Visitations de Caux (vcX, 
1415) are local registers, the latter probably made by English heralds during the 
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occupation of Normandy.
From spain we have i.a. the institutional equestrian paintings in the Libro de la 

Confradia de Santiago de Burgos (csB, from 1440 on), the general Reino de Navarra 
(rNa, 1475) and the Tamburino (taM, 1516). The Stemmario Trivulziano (vis, 
1466) of 2300 Milanese is but one of several italian local armorials.

Though mainly from the southern parts, the developments in the German-
speaking area are in some ways more interesting. Guilds, like the luzern bakers (lZB, 
1408), made registers of their members, and monasteries of their benefactors, e.g. 
Arlberg (arl, 1400 on) and the Franciscans in landshut (NFl, 1400 on) and other 
places. chroniclers, most spectacularly ulrich richental (Kcr, 1420/1460), added 
what came to be large armorials to their tales. in the case of richental, the several 
manuscripts attest that they were modified to suit various groups of customers and 
were made in artisan workshops, probably by professional book illustrators and/or 
decorative painters. His chronicle of the church council in constance 1414-18 and 
the associated composite armorial became so popular that it came in print already in 
1483 and was reprinted twice during the next hundred years.

Both professional heralds, e.g. the Ingeram or Wappenbuch des Hz. Albrecht 
von Österreich (iNG, 1459), and amateur armorists, e.g. Konrad Grünenberg (Gru, 
1483), edited armorials which included both the traditional survey of European 
kings and nobles, imaginary arms of heroes and non-catholic princes, and as a novel 
feature, lists of members of the tournament societies. These societies composed 
mainly of non-titled nobles were founded both to celebrate the sport of tournament 
and to act as a counterweight to the increasing power of the local rulers. Though 
some of the surviving armorials might be the work in part or in toto of the editor, it 
is more likely that most were made in artisan workshops, and drawing extensively 
on sources kept there. a professional painter, vigil raber, has left a series of large 
armorials (e.g. vrN, 1450) in monastic and noble archives.

during the last two periods, the late classic 1530-1600, and the post-classic 
1600-1660/90, armorial manuscripts were still being manufactured and copies made 
of older sources, notably in England by people associated with the college of arms. 
But the much cheaper printed works became dominant as the interest changed to 
treatises on blazons, noble genealogies and dictionaries of arms. among the latter, the 
edition of Johann siebmacher (siE, 1605) became so dominant that he gave his name 
to the modern multi-volume German standard dictionary of arms and armigerial 
families. leaving this survey, one may note that the medieval armorials are still 
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major sources for such dictionaries, and that extracts from Richental (Kcr, 1420/60) 
account for all or a significant part of books like Virgil Solis Wappenbüchlein (vsW, 
1555) and Schrott’s Wappenbuch (Qds, 1576), and the amusing mistakes of diocesan 
arms in volume 8 of the Neue siebmacher.

Relations between armorials
Ever since Paul adam-Even, some 60 years ago, noted the similarity of the 

Normandy parts in the Wijnberghen (WiN, 1270) and Toison d’or (Eto, c.1440) 
armorials, armorists have recognised that a fragment of an armorial might reappear 
over a period of several hundred years. What is less acknowledged is how widespread 
this might be. While the early armorials, as we know them, are nearly all short original 
collations, by 1370 larger, composite editions, not collations, begin to dominate the 
surviving manuscripts. of course, many segments were contemporary collations, but 
not the armorial as a whole.

The use of the Ashmolean Roll (as, 1344) as the major source for a series of 
ordinaries, and the inclusion of the Tournoi de Compiègne (tco, 1278) in the Herald’s 
(HE / FW, 1280) were noted above. Extraction and reordering is very cumbersome, 
but simple copying of whole segments are straightforward, even though names and 
titles might be changed in order to make the copy appear contemporary.9 For the key 
royal territory of ile-de-France in the Berry (BEr, 1458), Gilles de Bouvier dit Berry, 
the principal French roi d’armes, used the segment in the Navarre (Nav, 1375), but 
omitted all items with brisures. unfortunately, he, or his associates, had difficulties in 
reading the older manuscript and combined with the not unusual slips in transferring 
the legend above to the arms below, he created a number of non-existing armigers.

The relations of two French groups of armorials are summarized in Figure 2.  
The members of the Urfé group each have a large number of segments from the 
parent armorial, but these were not entered in sequence, but a few at a time and they 
might be combined with segments from other armorials, e.g. the LeBlancq (lBQ) 
reads by segments: urF 1, 21, 18, .., 26, 25, 24, 23, 22, .., BEl 38-43, urF 32, lYN 
32, urF 3, lYN 36, 40, 53, 39, BEl 20, 14, 18, .., though it is uncertain whether the 
segments were taken from lYN, BHM or Eto itself. 

For most of the Toison d’or group similar simple copying was used, though 

9 clEMMENsEN, steen, Armorials as evidence. 2007, www.armorial.dk; and clEMMENsEN, steen, 
“The armorials, groups and relations”, Proceedings of the 26th ICGHS, Brügge 2004. Brussel, vlamse overeheid, 
2006, pp.163-173. The two papers give more details on the relations discussed here.
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the Bergshammar editor mixed smaller fragments from Gelre with similar short 
fragments from either Lyncenich or Toison d’or, and sometimes added crests from 
Gelre to coats-of-arms from the other armorials.

alignment of the items is of course necessary to establish a concordance between 
armorials, and when this is supplemented with overlays of items from one armorial 
on the corresponding items of another, the identity of donor and acceptor may be 
established even if the apparent donor is itself a copy. in the case of the LeBlancq, we 
have supplementary evidence that this armorial is the product of exchanges between 
bibliophile armorists in lille, and for the Bergshammer it is certain that four splendid 
surviving armorials were once lying on the same worktable. such information is 
important evidence, not only for the provenance of the armorials involved, but also 
for the history of the heralds and armorists and their work.

The German Bodensee group is different, in that there is no apparent parent 
armorial, but they have a number of common features.10 The loosely defined members 
all appear to have been painted in the Bodensee area in southern Germany. The 
items include a considerable number of imaginary arms, many of which have the 
characteristics of marker items. it is too early to speculate on the origin of the corpus 
of imaginary arms, but the earliest occurrences are in the Richental copies, composed 
c. 1420, but painted around 1460/70, the Donaueschingen of 1433 and the Ingeram 
of 1459. several late German armorials include segments of tournament societies, 
though their members (individuals and families) appear to be contemporary 
selections, not copies from a parent source. The traditional ranked lists of European 
realms and nobles also have several markers in common.

some armorials have used the same sets of woodblocks for preprinting 
the outlines of the shields, helmets and manteling, e.g. Ingeram, St.Gallen, 
Donaueschingen, and Stuttgart. several are composed of different manuscripts in 
different styles, which complicates the analysis. Though professional heralds and the 
amateur armorists, who commissioned the manuscripts, probably collated part of the 
items, it is likely that much of the material was held by or was available to professional 
artisans, who painted the manuscripts under editorial supervision. at least some of 
the artisans might have a limited knowledge of arms, which would explain the fairly 

10  The Miltenberg group provisionally includes: Miltenberg (Mil, 1490), Richental Chronik (Kcr, 
1420/1460), Donaueschinger  (dWF, 1433), Stuttgart (stu, 1446), Raber-Neustift (vrN, 1450),  Ingeram (iNG, 
1459), Berliner (BlW, 1460), Ortenburg (ort, 1466), Grünenberg (Gru, 1483), St.Gallen-Haggenberg (sGH, 
1488), Rugen (ruG, 1492), Uffenbach (uFF, 1400/1440), with several more as potential candidates. The analysis 
of the group and the editing of unpublished manuscripts (all contemporary) is in progress at the time of writing 
and will be published on www.armorial.dk .
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high proportion of mistakes or variant arms. The use of professional painters might 
have been common also in other parts of Europe by the middle of the 15th century.

A few confounders
How far can we trust the contents if we look at just one armorial, not knowing its 

relations to other armorials? The answer obviously varies from armorial to armorial 
and depends on the knowledge and meticulousness of the collators and makers – and 
of the modern editor or commentator. The former conditions are beyond our reach 
and the later always debatable. However, most coat-of-arms may be independently 
verified either from seals or from other armorials. in the case of the Bellenville 
armorial 1628 of the 1740 arms (93.5%) can be claimed to be essentially correct or 
contain fully explained variations.11 For most other armorials the proportion would 
be smaller, but often in the range of 80-90% identified items. 

The above percentage includes items which are deemed to be confounded. The 
maker might get the blazon or name wrong in copying from notes, another armorial 
or observations, e.g. by transposing the name from the item above or by misreading 
the words or painted figure. We have five types of confounders, omitting any 
differences in position (rampant/statant/guardant), horns or attires or the presence 
or not of crowns:

1. different blazons, e.g. a Ram issant rather than passant.
2. inversions (of colour) – Sable a ram argent replacing Argent a ram sable. 
3. reversions, or having the mirror image, e.g. or-Gules in a per pale coat-of-

arms, or the quarters mirrored. Flopping, for lack of a better word, would be 
Barry argent-azure rather than azure-argent.

4. Wobbling, the exchange of 3 pales for paly, and similarly for barry, bendy 
and chevronny.

5. Fading, as is common in old manuscripts, where it is sometimes difficult 
to differentiate between or and argent, and also between vert, azure and 
sable.

variations 1 and 2 are the more troublesome forms, and fictitious families might 
be created, as did Gilles le Bouvier l’heraut Berry when he copied the arms croixetes 
à iij molettes (3 mullets, crusily) of caumont and Fillièvres (Nav:1015, 1017) into au 

11  The calculation was made by clemmensen from the editions by JéQuiEr, léon, “l’armorial Bellenville”, 
Cahiers d’Héraldique, 5 (1983); and PastourEau, Michel; PoPoFF, Michel, Armorial Bellenville – BnF 
ms.fr.5230, st.Jorioz, Editions de Gui, 2004.
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croissant de iij merlettes (a crescent between 3 martlets) into cormont and de siliènes 
(BEr:298-299).12

some changes might be more subtle. The short fragment Nav:917-935 of 19 
items was reduced to 7 (BEr:268-273) by eliminating brisures, but contain 3 changes: 
The castelan of Beauvais (de beauvès) was changed into a des Boves, aubert de 
Hangest became a Genlis, a branch that differentiated the arms by charging the cross 
with escallops, and the last sire de coucy (Enguerrand (vii), o.s.p.1398) became 
a vervins by 1458 with the undifferentiated arms of coucy. The vervins separated 
from the ancient coucys c.1200 and used coucy with a bend (GEl:485, c.1380), 
but are also known with the undifferentiated arms (BHM:2989, c.1450). The ancient 
coucy became extinct 1311, and Enguerrand (v) de Guines inherited the lands and 
arms of his maternal uncle.

reversions, flopping and wobbling will often reflect the fashions of the time or 
the layout of the source. Quarters might be reversed due to the importance placed on 
the 1st quarter, which might reflect the more important lordship or family – as seen 
by the artisan or reporter. it might even be the owner himself who has changed the 
order. Flopping is nearly always due to mistakes by an artisan, either in colouring or 
misreading his source. Wobbling might equally be due to changing fashions. Most 
will know that chevronny was later replaced by three chevrons. Fading is self-evident. 

The Grünenberg armorial is a beautiful piece of artwork, but hardly a reliable 
source of heraldry.13 of the 906 arms of southern Germans evaluated from segments 
14-23, only 17 families are represented more than once (another 131 arms could 
not be verified). of these 86 had different blazons, 88 inversions, 49 reversions or 
flopping, 22 wobbling and 56 showed fading. The result of the analysis is rather 
overwhelming. if we had only one instance of each of these 906 arms, we could be 
wrong for nearly every third coat-of-arms, and seriously wrong every fifth time. But 
fortunately, the frequency of variation is much lower in any armorial examined, and 
for many items we can determine whether the image or blazon is appropriate.

lastly, one must always be aware of the possibility of later inserts. as an example: 
The printed edition of the Richental chronicle of the council of constance 1414-
1418 by anton sorg (1483), derived from the st.Georgen or Karlsruhe manuscript 

12 clEMMENsEN, Armorials, groups and relations, see note 9.
13 clEMMENsEN, steen, “Medieval armorial displays from southern Germany”, Proceedings of the 29th 

ICGHS, Stuttgart, 2010, in print. in addition to clEMMENsEN, steen, Conrad Grünenbergs Wappenbuch, www.
armorial.dk, 2009, and the München copy, cgm.145, http://www.bsb-muenchen.de/impressum.22.0.html [as cd-
roM], several reprints of the facsimile, stillFriEd-alcaNtara, rudolf; HildEBraNd, a.M., Des Conrad 
Grünenbergs Wappenbuch, Görlitz, 1875, are coming on the market, incl. one edited by Michel Popoff.
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of c.1470, has on page 180r2 the impaled arms of luxembourg and Woodville for 
richard Woodville Earl rivers (1405-1469) and his wife Jacquetta of luxembourg, 
widow in 1435 of John duke of Bedford. richard was a renowned jouster and not 
least father-in-law of King Edward iv of England, but too young to have attended the 
council, though his father might have.

Medieval armorials have always been important sources for later works, but 
unfortunately this implies that the mistakes in them are propagated and can be 
found in several of the standard handbooks like the rietstap and New siebmacher, 
sometimes through intermediates. The arms of Nicholas Bubwith Bishop of Bath 
& Wells (Bathoniensis) are in Richental (Kcr:52, a.o.), but were transformed by 
Martin schrott into a non-existing bishop of Bochamensis (different arms) and an 
equally non-existing bishop of axiensis (arms of Bubwith) and reproduced in the 
New siebmacher.14

 

14 Neue Siebmacher, Band 8 (part 1.5.2, appendix), reprint Neustadt an der aisch, Bauer & raspe, 1976, 
plate 32 no.3-4; Martin Schrott‘s Wappenbuch, Nürnberg, 1576.
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1 illustrative
illustratif

41 chronicles, novels and poems &c with coats-of-arms in 
capitals, margins or in miniatures, or blazons of arms in the 
text.
The arms are usually painted, and heraldry is only of 
marginal interest to the author.

2 occasional
occationel

46 collections of coats-of-arms, where the contents can be 
related to a specific occation, e.g. tournament, battle or 
muster.
The arms are often in blazon only, but might be painted and 
with crested helmets.

3a local
provincial 
intraregnal

49 collections of coats-of-arms, possibly crested, rarely with 
achivements, mottos or adornments. 
arms from a single non-sovereign territory.
in its simplest form without any structure, but often 
structured only by rank. 
The arms can be related to families or individuals.

3b general
general
regnal-
-domanial
multi-regnal

49 collections of coats-of-arms, possibly crested, rarely with 
achivements, mottos or adornments. 
arms from one or more sovereign territories.
in its simplest form without any structure, but often 
structured only by rank, never by territory. 
The arms can be related to families or individuals. 
a few imaginary arms may be included. arms of spiritual 
institutions or towns are rare.

3c universal
universel

25 a variant or subgroup of the general armorials, where there 
is a substantial number of imaginary arms representing 
non-catholic rulers and dignitaries.

3d composite
combiné

84 collections of coats-of-arms, often crested, some with 
achivements, mottos or adornments. 
arms from several countries, provinces or marches d’armes, 
each in its own segment, usually ordered by rank. 
segments of imaginary arms, spiritual institution or towns 
might be present.

4a institutional
institutionel

29 collections of coats-of-arms, possibly crested. achivements, 
mottos or adornments might be included.
The arms can be related to an institution, monastery, or 
order of chivalry. often in chronological sequence, e.g. 
Necrologiae.

4b family
related
familial

13 collections of coats-of-arms, possibly crested. achivements, 
mottos or adornments might be included.
The arms can be related to one family, and might often 
include their relatives, friends and visiting dignitaries.  The 
stammbuch and liber amicorum are major subtypes.
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5 ordinary
ordonné

8 collections of coats-of-arms, never crested, structured 
according to the dominant figures of arms and possibly by 
colour.

6 treatise
traité

7 a treatise on the design of and/or use of arms, where 
blazons and/or painted coat-of-arms are included, but not 
in the form of a separate armorial.

7 decorative
décoratif

45 Murals and decorations on walls, tapestries and moveables 
with several coats-of-arms.
usually surviving in situ, but also preserved only in written 
or painted copies.

Figure 1:  armigeral classification of medieval armorials. The number of armorials in each group 
in italics, for a total of 396, excl. 64 unclassified, 9 collections and 9 spurious. several more treatises 
are known. alternate terms proposed by Boulton in italics. He did not use 3d, 4b, 6 and 7, and had a 
slightly variant definition of 3c (all the known world). 

Figure 2:  relations between 16 late medieval armorials, indicating sigla, date based on content, 
designation, number of segments and number of items
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… com armas de Aragon et Leones et Castiellos et 
armas de Portogal. Representações heráldicas nos 
bens de Leonor de Portugal, rainha de Aragão 
(1347-1348)  

Adriana R. de Almeida                       

No dia 30 de outubro de 1348, morria em Jérica leonor de Portugal, a segunda 
esposa do rei Pere iv de aragão. desta filha de afonso iv de Portugal e Beatriz de 
castela, nascida em 1328, pouco se conhece, em grande medida pela sua curta vida, 
mas talvez também por não ter deixado descendência que lhe cultivasse a memória. 
Não obstante, subsiste documentação que nos permite, de certa forma, resgatá-la 
do pó em que se tornou, dando-nos vislumbres da imagem que, enquanto rainha de 
aragão, terá projectado.

a proposta de aliança com Pere iv não foi a primeira a ser considerada para a 
infanta portuguesa, mas diversas circunstâncias, que não cabe explorar inteiramen-
te neste espaço, levaram a que fosse esse o seu destino1. do lado do rei de aragão 
destaca-se a urgência em ter um filho varão, uma vez que só tivera filhas da primeira 
esposa2, e a União –  um forte grupo de opositores políticos no reino, encabeçado 
pelo irmão do rei, d. Jaime – opunha-se a que fizesse da mais velha sua herdeira, 
alegando que a tradição ditava que o trono não podia passar para as mãos de uma 
mulher3. Este aspecto prático e muito premente não diminui outra vantagem que 

1 uma substancial explanação do contexto político e das relações entre Portugal, castela e aragão durante 
as décadas precedentes, que contextualizam o casamento de leonor de Portugal e Pere iv de aragão, e a moti-
vação de ambas as partes, pode encontrar-se em rodriGuEs, ana Maria s. a., “un destin interrompu” [a ser 
publicado]. uma análise dos aspectos burocráticos, financeiros e administrativos da preparação do consórcio e 
da acção da já rainha em território aragonês é dada por costa ParEtas, Maria Mercés, “leonor de Portugal, 
reina de aragón (1347-1348)”, Bracara Augusta, Xviii-XiX, Nº 41-42 (53-54) (1965), pp. 93-101

2 casara em primeiras núpcias com María de Navarra, de quem teve três filhas: constanza, Juana e María, 
e um filho que morreu à nascença, levando consigo a mãe, em abril de 1347.

3 uma carta do monarca a Bernat d'olzinelles, seu representante na cúria pontifícia, datada de 2 de Junho 
de 1347, sugere que o rei terá procurado obter uma dispensa papal tanto para casar com leonor de Portugal, 
como com leonora de sicília, e que para a escolha poderá ter contribuído o facto de apenas a primeira ter tido 
parecer favorável do papa nessa data. PErE iv, rEY dE araGÃo, “a Bernart d'olzinelles, doctor en lleis (sant 
Miquel de cuixà, 2 juny 1347)”, in Epistolari de Pere III. volume i, ed. por Gubern, ramon, Barcelona, Editorial 
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apresentava a infanta portuguesa: a sua mão fora já alvo de um pedido por parte do 
meio-irmão de Pere, Ferrando, marquês de tortosa, e como este integrara entretanto 
a oposição ao rei, uma tal aliança podia implicar que a União viesse a contar com o 
apoio do reino de Portugal.4 

da parte de afonso iv, a oportunidade de reequilibrar os poderes na Península 
fortalecendo os laços com aragão, e a perspectiva de poder vir a ter um neto também 
no trono desse reino5 devem ter pesado a favor do enlace. Não será possível saber-
mos hoje até que ponto a resistência que afonso Xi de castela tentou opor a essa 
aliança terá feito algum dos monarcas dos dois outros reinos hesitar no seu propósito 
ou se, pelo contrário, mais os terá incitado. seja como for, a 11 de Junho de 1347 é 
assinado o contrato, e d. leonor parte, por mar, para aragão, nos finais de outubro, 
celebrando-se o casamento em meados do mês seguinte.6 

Menos de um ano mais tarde, porém, d. leonor vem a falecer em Jérica, víti-
ma da peste negra, sem ter chegado a cumprir o que dela mais era esperado.7 é, no 
entanto, o facto de não ter tido filhos que lhe permite dispor inteiramente dos seus 
bens, o que faz no testamento que manda escrever a 13 de setembro de 1348.8 Neste 
documento, a rainha lega roupas, jóias e peças da sua baixela a certos familiares e 
servidores mais próximos, e quantias em dinheiro às pessoas da sua casa, ordena 
o pagamento das suas dívidas e, finalmente, estipula a fundação e dotação de dez 
presbitérios, para o que os seus executores devem recolher todas as rendas que ainda 
lhe forem devidas e proceder à venda de todos os seus restantes bens. 9 

ora, juntamente com dois exemplares do testamento, subsistem oito dos treze 
cadernos em que, ao longo dos sete anos seguintes, foram sendo registados todos 
os movimentos da executoria, desde o papel que era comprado para os fazer, aos 
animais alugados para transportar os bens de um lado para outro, passando por 

Barcino, 1955, p. 84. leonora de sicília virá, no entanto, a ser a terceira esposa de Pere iv, pouco depois da morte 
da infanta de Portugal.

4 sousa, Bernardo vasconcelos e, D. Afonso IV (1291-1357), [lisboa], círculo de leitores, 2005, p. 207; 
rodriGuEs, p. 4-5

5 a sua filha mais velha, Maria, casara em 1328 com o rei afonso Xi de castela, que viria a ser sucedido 
pelo filho de ambos, d. Pedro.

6 rodriGuEs, pp. 7-8; costa ParEtas, p. 94.
7 rui de Pina refere uma filha, de nome Beatriz, que teria sido enviada para Portugal para ser criada pela 

avó materna, mas parece ser confusão com uma filha do mesmo nome do futuro rei d. Pedro. Para a discussão, 
ver rodriGuEs, pp. 9-10.

8 sobrevivem duas cópias do testamento da rainha, ambas guardadas nos Archivos de la Corona de Aragón: 
uma em cancillería, reg. 1063, fols. 68-71 (citado por costa ParEtas, n. 36, p.100) e outra num dos livros que 
aqui se tratam: real Patrimonio, Maestre racional, volumenes, Nº 2256, fols. 1-4v..

9 uma descrição detalhada dos conteúdos do testamento encontra-se em rodriGuEs, p. 10-13.
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descrições, mais ou menos minuciosas, dos bens que iam sendo vendidos, seus pre-
ços e respectivos compradores.10 ainda que não se possa reconstituir a totalidade do 
património móvel de d. leonor, estes documentos ajudam, por exemplo, a conhecer 
a materialidade da imagem da rainha, reflectida nos objectos de que fazia uso tanto 
nas ocasiões solenes como no seu dia-a-dia. Estes apresentam uma imensa variedade, 
não só dentro das tipologias mais habituais nestes conjuntos de bens (baixela, vestu-
ário, livros, objectos de devoção, etc.), mas também de natureza mais trivial, como 
tábuas de cera, pinças ou pequenos barris com bálsamo. No seu conjunto constituem 
um tesouro impressionante para a época em questão, não só pela sua dimensão (839 
entradas respeitantes a objectos), como pela riqueza dos materiais da maior parte 
das peças (prata, ouro, marfim, cristal, sedas, etc.) e a sumptuosidade e elaboração 
dos seus ornamentos. Entre estes últimos, é surpreendente, não a presença em si de 
representações heráldicas, mas a variedade de meios para as exibir: botões, roupa, 
toucados, adereços de vestuário, tapeçarias, toalhas,  livros, ourivesaria, selas e ar-
reios, etc..

sendo o fim último deste artigo partilhar o interesse de fontes deste tipo para 
a compreensão do uso da heráldica na idade Média, transcrevem-se abaixo as en-
tradas respeitantes aos objectos armoriados.11 Naturalmente, as manifestações mais 
proeminentes são as das armas reais de Portugal, de aragão, de castela e de leão, 
que identificam as famílias de origem da rainha e aquela que d. leonor integrou pelo 
casamento.12 Estas aparecem ora sozinhas, ora combinadas de forma variável, o que 
pode ajudar a identificar a proveniência, altura ou forma de aquisição de cada um 

10 Estes documentos, escritos sobre papel, no que parece ser um aragonês já com muitos empréstimos 
do castelhano, encontram-se nos Archivos de la Corona de Aragón, em quatro volumes, com as referências: real 
Patrimonio, Maestre racional, volumenes, Nº 2256, 2257, 2258 e 2259. 

o último caderno identifica-se como “libro Xiii” e correspondente ao período de Novembro de 1354 
a abril de 1355; não obstante tem pelo menos uma entrada datada de 1373, respeitando a um legado que, por 
não ter sido atempadamente pago, era-o nesta data, em dobro. isto leva a crer tratar-se efectivamente do último 
caderno respeitante à executoria da rainha. Em falta estarão os “livros” iii, iv, vi, vii e Xii. 

os livros sobreviventes, e mais concretamente os bens móveis da rainha aí descritos, são o foco de um 
projecto de doutoramento que está presentemente a ser desenvolvido sob a orientação da Professora doutora ana 
Maria s. a. rodrigues e da doutora Filipa lowndes vicente.

agradeço à doutora cristina santjust i latorre pelo seu parecer sobre a  língua dos documentos.
11  trata-se da congregação de trechos extraídos dos livros i (aca, vol. 2256) e ii (aca, vol. 2257), e 

ordenados por tipologias amplas, estabelecidas apenas em função dos objectivos deste artigo.
12 como se poderá ver nas transcrições, nestes documentos os emblemas são referidos como “sinais” ou 

“armas” de cada reino e não tanto como “sinais” ou “armas” do monarca, pelo que aqui se adoptou a mesma 
linguagem.

alguns objectos mais há em que figuram “sinais” de animais (“senyales de aguillas”, por exemplo) que 
poderão eventualmente ser insígnias, mas por não ser claro, foram deixados de fora.
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dos objectos por d. leonor.13 Para além destas, figuram pontualmente outras, como 
as armas reais de inglaterra, ou o que parecem ser os emblemas das famílias cornell 
e cardona. as representações heráldicas aparecem frequentemente acompanhados 
de outras figurações, nomeadamente animais (“águias”14, “trutas”), mas também do 
mundo vegetal (“ramos”) e inclusive figuras humanas (“moros” e “moras”). é curioso 
notar que as armas de Portugal aparecem três vezes acompanhadas de aves, que, 
apesar da descrição ou aparência não coincidente, poderiam eventualmente ser o 
mesmo animal (“papagayes”, “aves piretas”, “aves doro”) – poderia este ser um padrão 
preferido, ou mesmo uma empresa de d. leonor?

intrigante é o facto de a maior parte destes objectos, após a morte da rainha, 
ser adquirida por gente estranha à família real e aos expectáveis portadores de tais 
armas; isto passa-se não só com objectos de ourivesaria, os quais facilmente podiam 
ser desfeitos, transformados em novas peças, ou ter a armas removidas ou alteradas, 
mas também têxteis, por exemplo, em que as insígnias tinham sido tecidas ou borda-
das, o que seria muito mais difícil, ou mesmo impossível, de retirar. Quão “pessoal” 
era, afinal, o uso da heráldica? 

Finalmente, uma menção ao último objecto listado: trata-se de um “pano de 
estrado” com as armas de aragão e de Portugal, que foi colocado no chão junto à 
sepultura da rainha, juntamente com um dossel de tornasol15 e outros panos de ouro 
e escarlatas que cobriam a sepultura e as paredes da igreja de Jérica,16 onde a rainha 
foi enterrada imediatamente após o seu falecimento, por medo de contágio. de acor-
do com o costume da família real aragonesa, bem como com a vontade expressa por     
d. leonor no seu testamento, não seria esse o seu local de descanso último, mas sim 
o Mosteiro de Poblet, para onde viria a ser trasladada dois anos mais tarde.17 No en-
tanto, o cuidado posto em forrar de conforto e riqueza mais esta morada temporária, 
assemelha-se ao que a documentação e a iconografia sugerem relativamente aos es-
paços que os reis e outros grandes senhores iam habitando nas suas vidas itinerantes. 

13 a frequente troca de noivas entre estes três reinos ibéricos, com tudo o que isso acarreta em termos 
de circulação de objectos e modas, porém, torna a identificação destes elementos impossível só com base na 
heráldica. No caso, d. leonor não só era filha de um rei português e de uma infanta castelhana, mas também neta 
de uma infanta aragonesa

14  ver n. 11.
15 Pano de seda ou de lã, elaborado de cores contrastantes ou vivas, de forma a melhor reflectirem a luz. 

ver dávila coroNa, rosa Mª., et alli., Diccionario Histórico de Tela y Tejidos. Castellano-Catalán, [s.l.], Junta 
de castilla y león, 2004, p. 195.

16 aca, vol. 2256, fol. 178.
17 ou assim parece pelo registo, no livro v (aca, vol. 2258/1), de um mulo que os executores compraram 

para levar as ossadas da rainha de Jérica para Poblet – fol. 3v.
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Quem entrasse na igreja de Jérica saberia sem dúvida que ali pousava leonor de 
Portugal, rainha de aragão.

Extractos dos livros de contas da rainha D. Leonor de Portugal, apensos ao 
testamento

VESTUÁRIO E TOUCADOS

item recibieron de leonor Martinez de un sobrecap de seda blancha con los 
cabos de letras doro que dizen reyna et castiellos et leones que del dicho corredor 
compro18

item recibieron de don (?) adan de un sobrecap de seda desfillado con obras de 
plata et de fillo doro et de seda morada verde et bermella et a los cabos con armas de 
Portogal et con leones morados puestos en un tavulero de plata et ramos de fillo doro 
que dela dita corredera compro19 

item recibieron de la senyora de villamerchant de un velo de seda obra de 
tolledo obrado con listas amplas doro al cabo et con figuras de castiellos et leones 
que de la dita corredera compro20 

item recibieron de la senyora de villamerchant de un velo frances sembrado 
con truchas doro et con armas reales et aguillas et castiellos que dela dita corredera 
compro21 

item recibieron del dicho alfonso Gonçalvez de una crespina de fillo doro con 
senyales reales que dela dicha corredera compro22 

item recibieron de la dita domenia de un velo de seda de tolledo obrado a 
los cabos con listas amplas doro con figuras de castiellos et leones que dela dicha 
corredera compro23 

item recibieron de Eximen Perez de un castiello de una penya vera la qual fut de 
un manto de panyo de seda verde con obras de senyales de Portogal et aves piretas el 
qual dicho manto retuvieron por acasulas que del dicho corredor compro24 

18  aca, vol. 2256, fol. 113.
19 aca, vol. 2256, fol. 137. Sobrecap é uma espécie de toucado.
20 aca, vol. 2256, fol. 138.
21 aca, vol. 2256, fol. 138.
22 aca, vol. 2256, fol. 138v. Crespina é outra espécie de toucado.
23 aca, vol. 2256, fol. 139v
24 aca, vol. 2257, fol. 22. Penya vera são peles, segundo a maior parte dos autores, de esquilo
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item recibieron de Pere soriguer de un capirot de muler de panyo de seda 
meyatades , la una meyatat blancha escacada con un liston doro et tenia armas de 
quinas et la otra meyatat verde picaraçado con quinas et aves doro que del dicho 
corredor compro25 

item recibieron de Bartholome de villamaior de un capirot de muler largo de 
panyo de seda com papagayes y con senyales de Portogal que del dicho corredor 
compro26

item recibieron de en Gisbert de castellet de un pellot ameyatades la una meya-
tat de panyo doro et de velut azullado et la otra meyatat de panyo blancho obrado 
con seda morena a senyal de Portogal et las mangas con senyales reales et el cuerpo 
forrado con tafatan verde et en las mangas unos pocos troces de hermjnos. item de 
.j. mantiello chico de panyo blanco de seda obrado con seda morena et con oro a 
senyal de Portogal con senyales reales et es forrado con tafatan viado que del dicho 
corredor compro27

item recibieron de Gonçalvo Martinez scollar de un manto pellot et piell de 
panyo doro et de seda con senyales de Portogal, forrado el manto con peña vera et el 
pelot et piel son forrados de tafatan escacado. con adobo el manto et pelot de fulla 
doro et ensomo de la fula obras de perlas. Et el pelot tiene delant .v. bronchas grandes 
fechas como strellas  con .vij. piedras de vidrio en cada una et en medio una piedra 
verde de vidrio fecha como luna et aderredor de la luna estan .vij. granos de nacra 
que del dicho corredor compro28

item recibieron de Maria Martinez de un pelot de velut pireto con maripossas 
de fillo doro la meyatat et la otra meyatat escacado de velut bermello cardeno et 
doro et bandas doro entre la una casa et la otra, forrado de tafatan verde scuro et 
verde claro, et havja delant .v. bronchas de plata dorados planos grandes et avia en 
las mangas et en el cabeçon de susso de una trena doro perlas menudas et .lxxiij. 
castones doro, en cada uno ha piedras menudas bermellas et verdes et de diversas 
colores et con diverssas perlas grossas er menudas. Et havia en cada una de las dichas 
bronchas .ix.piedras de diversas colores. Es a saber color de rubices et de saphires et 
de esmaraldes et havia en cada una de las bronchas .viij. perlas grossas. item de un 

25 aca, vol. 2257, fol. 26. Capirot é um tipo de capuz muito usado no s. Xiv.
26 aca, vol. 2257, fol. 44.
27 aca, vol, 2257, fol. 31 Pellote é uma sobreveste, que pode ter ou não mangas.
28 aca. vol. 2256, fol. 131/131v. Piell parece ser uma espécie de túnica, cujas particularidades ainda não 

são claras
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manto de panyo doro con bandas reales et con ruedas de figuras de moros forrado 
de penya vera de Barcelona que del dicho corredor compro29

item recibieron de Gracia Yuanes de Portogal de una capa con alletas de panyo 
de seda verde con figuras de truchas obradas de fillo doro et a un cabo tiene una 
banda con armas de Portogal , forrada con tafatan escacada que del dicho corredor 
compro30

item recibieron de Johan Çapata de una piell castellana viada de velut ber-
mello et de panyo doro morisco con figuras de moras et con .v. esmaltes grandes de 
plata con senyal de Portogal, forrado con tafatan barreiado que del dicho corredor 
compro31 

item ponen en data los dichos marmessores que dieron a Gonçalvo Yuanes ca-
vallerizo que fue de la senyora reyna un redondel de scarlata bermella con siet vias 
de fresses et .vij. botones et esmaltes de plata sobredorados con senyales de quinas et 
de castiellos et leones que eran de la senyora reyna el qual el devia haver por razon 
de su derecho32 

ADEREÇOS 

item recibieron de Gonçalvo Yuanes de .xviij. botones chicos fechos como scu-
dos con senyales de Portogal con cada .v. granos de perlas que del dicho corredor 
compro33

item recibieron de alfonso Gonçalvez, homen del prior, de .xiij. botones planos 
de plata esmaltados con armas de Portogal que del dicho corredor compro34 

item recibieron de Guillem Nin, argentero, de tres botones de plata esmaltados 
con armas de castiella que del dicho corredor compro35 

item recibieron los ditos exequtores de Gonçalvo Ferrandez, portogales, de .xj. 
botones de plata dorados los cabos et esmaltados con senyales de castiella los .vj. et 

29 aca, vol. 2256, fol. 135/135v.
30 aca. vol. 2256, fol. 135v.
31 aca, vol. 2256, fol. 136.
32 aca, vol. 2256, fol. 180v. Redondel é um manto muito largo, cortado em círculo ou a três quartos.
33 aca, vol. 2257, fol. 46v.
34 aca, vol. 2256. fol. 108v. 
35 aca. vol. 2256, fol. 122v.
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los otros con senyales de leon que pesaron .iiij. onças menos .j.millares que del dicho 
corredor aº de .xj.soldos barchinonenses la onça compro36 

item recibieron de Bernalt dolit argentero, vezino [de] valencia, de. xj. botones 
de plata planos esmaltados con senyales de castiella et aderredor quinas que del 
dicho corredor compro37

item recibieron de remon de soler de seys botones de plata planos esmaltados 
con senyales de castiella que del dicho corredor compro38

item recibieron de Gonçalvo Ferrandez, portogales, de .xxx. botones de plata 
esmaltados a senyales de castiella que pesaron .v. onças et media et medio quarton 
(?) que del dicho corredor aº de .x. soldos la onça compro39

item recibieron de Johan correya de Portogal de una cinta la tela de seda ber-
mella et la otra blancha con placones largos de plata sobredorada con senyales de 
castiella, que pesso dos marchos .vij.onças et media et medio quarton (?) que del 
dicho corredor aº de .xiiij.soldos .viij.dineres la onça compro40 

item recibieron de Pere Marrades de una cinta strechuella de alfres et de seda 
clara con cabo et fiviella de plata dorados et esmaltados con senyals de aragon et con 
agnus dei de plata dorado esmaltado muy chico que tenie un cordon de seda morada 
et tenia letras que dizen ave María, que del dicho corredor compro41

item recibieron de Bernalt torra, vezino de valencia, de una cinta de sevastre 
con la forradura verde con barras, et esmaltes cabo et mosqueta de plata esmaltados 
ad armas de Portugal, que pesso .xij. onças et tres quartones et medio, que del dicho 
corredor aº de .xvj. soldos barchinonenses la onça compro42

item recibieron de Ferrant Martinez Brandon de Portogal de una cinta de se-
vastre con placones esmaltados a senyales de Portogal que pesso .viij. onças .xiiij. 
millareses, que del dicho corredor compro43

36 aca, vol. 2256, fol. 126.
37 aca, vol. 2256, fol. 128v.
38 aca, vol. 2256. fol. 128v.
39 aca, vol. 2256, fol. 129.
40 aca, vol. 2256, fol. 116v.
41 aca, vol. 2257. fol. 35.
42 aca, vol. 2256, fol. 100.
43 aca, vol. 2256, fol. 107v.
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item recibieron de Pay Gomez de Portogal de una cinta de plata con senyales 
de Portogal con la tela de seda carmesina que pesso .vij. onças et viij. millaresses, que 
aº de .ix. soldos la onça [compro]44 

item recibieron del dicho alfonso Yuanes de otra cinta de seda verde con ban-
das et en las oriellas una veta blanca et bermella que tiene diverssos placones de plata 
sobredorados con armas de Portogal que pesso .xx. onças et media et medio quarton, 
que del dicho corredor aº de .xiij. soldos .iiij. dineres.la onça compro 45

item recibieron de Johan Gerau de .xvj. esmaltes de plata chicos con senyales de 
aragon, que del dicho corredor compro46

item recibieron de Maria Martinez, de casa de la dita senyora reyna, de .ix.
troçes de fresses de dos caras con .l.j. senyal de castiella que pesaron .xiij. onças que 
del dicho corredor compro aº de .vj. soldos .j. dinero la onça47

item recibieron de Belenguer vidal de dos orelloras (sic) doro con senyales de 
aguillas et con manos al cabo doro en las quales avia xxxix. pares de perlas, et havia 
entre las dichas perlas .vj. piedras verdes chicas, que del dicho corredor compro48

BAIXELA

item recibieron de Jayme Martinez de Marziella de .j. ganivet chico obra de nica 
con mango de hueso blanco et con bayna cubierta de panyo [de] seda y guarnida en 
plata con una boquera de plata com senyales de aragon et un virot en medio con 
senyales de Portogal et la concervella (?) de plata con senyales de aragon, et tiene un 
cordon de seda cardena que del dicho corredor compro49

item recibieron de Johan correya de una quchareta de plata sobredorada es-
maltada con armas de Portogal et el manguielo de cristal, que del dicho corredor 
compro que pesso .xvj. milaresses aº de .xvj. soldos .iiij. dineres la onça50 

44 aca, vol. 2256, fol.108.
45 aca, vol. 2256, fol. 121v.
46 aca, vol. 2257, fol. 46v.
47 aca, vol. 2256, fol. 129. Fres é uma espécie de galão, que pode ser tecido com fio de prata ou de ouro 

[orfres].
48 aca, vol. 2256, fol. 108v. ainda não é claro o que são estas orelleras, que parecem grandes para brincos. 

talvez parte de um toucado, que cubra as orelhas. 
49 aca, vol. 2257, fol. 27.
50 aca, vol. 2256, fol. 117v.
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item recibieron del dicho tresorero de una copa con piet et sobrecop dorado et 
esmaltado con senyales de castiellos que pesso .iiijº marchos .v. onças et media, que a 
razon de cient soldos el marcho de los dichos exequtores compro51 

item recibieron del dicho tresorero de otra copa con sobrecop dorada con ar-
mas de Portogal que peso .ij. marchos .v. onças, que aº de .xc. soldos el marcho de 
los dichos exequtores compro52

Primeramente recibieron de vicent de Graus, vezino de valencia, de iiij. taças 
de plata seyelladas sobredoradas con un esmalt en medio et con armas de aragon et 
de Portogal que pesaron .viij.marchos .vj.onças menos .ij. millaresses, que del dicho 
corredor aº de cxl. soldos el  marcho compro53

item recibieron del dicho tresorero de otra taça de argent con piet combitrada 
(?) et dorada con su sobrecop, esmaltada con dos esmaltes a senyales de castiella que 
pesso iij. marchos .vº. onças, que aº de .lxxx soldos el marcho compro54

Primeramente recibieron de Bernalt dolit argentero de dos taças de plata blan-
cas con senyales de aragon et de Portogal que pessaron dos Marchos et dos onças 
et tres quartones que del dicho corredor aº de .lxviij. soldos .vj. dineres el marcho 
compro55

item recibieron de Bernalt dolit, argentero, de una taça de plata con senyales 
segunt de las otras dos que pesso .ix.onças et un quarton et medio que del dicho 
corredor compro aº de .lxviij. soldos .vj. dineres el marcho56

Primeramente recibieron de Guillem Nin, argentero, de dos scudiellas de plata 
blancas con senyales de Portogal que pesaron .iij. marchos .vj. onças que del dicho 
corredor aº de .lxvij. soldos el marcho compro57 

item recibieron del dicho Guillem Nin argentero de dos scudiellas la una grant 
et la otra chica de plata blanca que non son marchadas et la scudiella mayor tiene 
armas de Portogal que pesaron dos marchos .vj. onças et tres quartones et medio, que 
del dicho corredor aº de .lxvij  soldos el marcho compro58

51 aca, vol. 2256, fol. 93v (2) [Há dois fólios seguindos com o número Xciii].
52 aca, vol. 2256, fol. 94.
53 aca, vol. 2256, fol. 99v.
54 aca, vol. 2256, fol. 94.
55 aca, vol. 2256, fol. 115.
56 aca, vol. 2256, fol. 115.
57 aca, vol. 2256, fol. 107.
58 aca, vol. 2256, fol. 107.
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item recibieron de vicent tona de una scudiella grant de plata plana con armas 
de aragon et de Portogal que pesso un marcho .vij. onças et .iiij.millareses, que del 
dicho corredor compro aº de .lxviij. soldos .vj. dineres el marcho59 

item recibieron de vicent tona, vezino de valencia, de tres scudiellas de plata 
con senyales de aragão et de Portugal et de dos picheres de plata con sus cobertores 
el uno ochavado et el otro con senyales de flores que pesaron .xj. marchos et .v. onças, 
qui (sic) del dicho corredor aº de .lxviij. soldos .vij. dineres el marcho compro60 

item recibieron de alfonso Yuanes collaço de tres scudiellas de plata, las dos 
quebradas et la una sana et tiene armas la sana, et otra quebrada aguillas et castiellos, 
et la otra de fuera un scudo la meyatat real et la otra meyatat flores, que pessaron 
quatro marchos una onça et media et medio quarton que del dicho corredor aº de 
.lxix soldos el marcho compro61 

item recibieron de Guillem Nin, argentero, de un picher de plata con esmaltes 
et con babuines que tenia senyales de Portogal que pesso quatro marchos iiij. onças 
et media, que del dicho corredor aº de .lxix. soldos el marcho compro62 

LIVROS

item recibieron de Matia torres de otro livro senblant que eran oras de santa 
Maria con letras doro et las tavulas cubiertas de plata con senyales de Portogal que 
del dicho corredor compro63 

OBJECTOS RELIGIOSOS

item recibieron de leonor Martinez de dos agnus dei, el uno con .xij. perlas 
et con senyal de cornellas et de cardona esmaltado et con cadeneta de plata et con 
figuras de agnus dei et de Jesus cristo. Et el otro con figuras de santa Maria con su 
fillo en los braços de la una part, et crucificio de la otra con Maria et Johan et letras 
enderredor, todo esmaltado et con cordon moreno, que del dicho corredor compro64 

59 aca, vol. 2256, fol. 107.
60 aca, vol. 2256, fol. 107.
61 aca, vol. 2256, fol. 115v/116.
62 aca, vol. 2256, fol. 107v.
63 aca, vol. 2257, fol. 19v.
64 aca, vol. 2256, fol. 110.
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EQUIPAMENTO DE MONTAR

item recibieron de Bernalt dolit, argentero, de un freno con su peytral, con las 
cabeçanas et el peytral de una part de orfres et de la otra part de seda verde, et con 
riendas de seda morada et con muesos et senyales et barvellera et cuebiertos de plata 
dorados alugares. Et havia en el dicho freno entrependientes et sobrependientes, que 
eran .xxv., de plata esmaltados con senyales de Portogal et de castiella et con navallas 
de plata de los dichos senyales et con una figura de castiello ensomo de las ditas 
cabeçanas de plata dorada, con scudos chicos de plata dorados de los dichos senyales. 
Et el peytoral do el dicho freno tiene entrependientes, que son .x. con senyales de 
suso scriptos, que fue desfecho et la plata tirada que pesso .xiiij. marchos .iij. onças 
et media, que del dicho corredor aº. de .lxxj. soldos .vj. dineros el marcho compro65 

item recibieron de Bernalt dolit, argentero, de un freno todo de fillo de plata 
et con riendas et cabeçanas de fillo de plata, et con muesos de plata et senyales de 
fierraro (?) et con pendientes chicos de plata, esmaltados con senyales de Portogal. 
Et ensomo de las dichas cabeçanas esta un castiello de plata dorado, et ensomo del 
castiello esta una figura de aguilla. Et los muesos entresi (?) de el dicho freno son 
dorados et en las ruedas del dicho freno estavan dos  mançanas de plata ochavadas 
et esmaltadas alugares. Et en los cabos de las dichas ruedas estan .iiij. mançanas de 
plata doradas, El qual fierraro (?) que estava en el dicho freno fue sacado et peso 
.iij. onças .iij.onças .iij. quarterones et medio. Et la plata del dicho freno peso .xiij. 
marchos .iij. onças et media, la qual plata del dicho corredor compro aª de .lxviij. 
soldos el marcho66 

item recibieron de Frances Marrades de una siella de marromachs con su peytral 
que tenia en el arzon delantero iij. scudos de plata et en los dos de los cabos senyales 
de Portogal et en el scudo de medio armas de castiella . Et en el arzon de caga (?) 
havia v. scudos de plata, los tres con senyales de castiella et los dos con senyales de 
Portogal, et havia en los ditos arzones aderredor claviellos de plata et cuerdas de seda 
de disvariadas colores, que del dicho corredor compro67 

item recibieron del dicho Françes Marrades de otra siella de marromaques con 
su peytral que tenia alugares cubiertos amos los arzones de plata Et ay .vj. scudos de 

65 aca, vol. 2257, fol. 18.
66 aca, vol. 2257, fol. 24.
67 aca, vol. 2257, fol. 24v.
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plata chicos con senyales de Portogal et derredor de los dichos arzones estan clavos 
de plata con cordones de seda de diverssas colores, que del dicho corredor compro68 

DIVERSOS

item recibieron de alfonso Yuanes de Portogal de un candelero de plata con 
senyales de Portogal que pesso quatro marchos menos media onça, que del dicho 
corredor aº de .lxvij. soldos el marcho compro69 

Primeirament recibieron de Michel trullas, mercader de Girona, de dos can-
deleros de plata con esmaltes con armas de aragon et de Portogal que pesaron .v. 
marchos et dos onças et un quarton, que del dito corredor aº de .lxix. soldos .ij. 
dineres el marcho compro70

item recibieron de alfonso Yuanes de Portogal de una caxeta de plata que 
tenia armas de castiella et de inglaterra et otras diverssas senyales que pesso tres 
marchos et media onça, que del dito corredor aº de lxij. soldos .vj. dineres el mar-
cho compro 71

item recibieron de García Ximenez de caudet de .iiij adufas (?) doro chicas 
con piedras bermellas et verdes et son puestas las piedras como quinas et alugares 
minguan delas piedras, que del dicho corredor compro72 

item recibieron de Guillem Nin, argentero, de un bacin de plata con armas de 
aragon et leones et castiellos et armas de Portogal que pesso tres marchos .v. onças 
et media, et un quarton et medio, que del dicho corredor aº de .lxvij. soldos .viij. 
dineres el marcho compro73

item recibieron de Guillem Nin argentero de tres bacines de plata con senyales 
de aragon et castiellos aderredor que pessaron .x. marchos .vij. onças et media que 
del dicho corredor aº de .lxvij. soldos .viij. dineres el marcho compro 74

68 aca, vol. 2257, fol. 24v.
69 aca, vol. 2256, fol. 119.
70 aca, vol. 2256, fol. 120.
71 aca, vol. 2256, fol. 119v. 
72 aca, vol. 2257, fol. 22. ainda não foi possível encontrar o significado de adufas (ou adusas?). Parecem 

ser um tipo ornamento.
73 aca, vol. 2256, fol. 115v.
74 aca, vol. 2256, fol. 116.
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item recibieron de donya Maria cornell, comtesa sobredicha, de una cortina 
de lana bandada una banda verde et otra bermella con senyales de castiella et com 
armas de Portogal, que del dicho corredor compro75 

item recibieron de la dicha comtesa de otro panyo de paret de lana con .v. leo-
nes, el uno coronado et los otros sin corona, aforrado de panyo de lienço amariello, 
que del dicho corredor compro76 

item recibieron de Bernalt dolit de un panyo de lino obrado de seda con senya-
les de aragon et de Portogal, que del dicho corredor compro77 

item recibieron de la comptesa de Portogal de un tapet nuevo grande con 
senyales de Portogal que del dicho corredor compro78 

item recibieron de la comtesa sobre dicha de otro tapet mas viello con senyales 
de Portogal 79

item recibieron de simon Bernalt de una cortina en la qual ya de panyo blanco 
de disaper .viij. bandas et de panyo de seda ad armas reales .vij. bandas forrada de 
lienço de lino bermello et amariello, que del dicho corredor compro80 

item recibieron de donya Maria cornell de un pexnador de lienço obrado con 
senyales de aragon et de Portogal con oro, que del dicho corredor compro81 

item recibieron de lorenz Pascual de unas toualletas obradas con oro con ar-
mas reales et de Portogal et con encabaduras doro et de seda, que del dicho corredor 
compro82 

APARATO FÚNEBRE

item a otra part ponen en data et despessa los dichos marmesores que pusieron 
en la Eglesia de Exericha en terra do el monument de la senyora reyna estava, un 
panyo de lana de strado de tierra fecho ad armas reales de aragon et de Portogal. 83

75 aca, vol. 2257, fol. 31v.
76 aca, vol. 2257, fol. 31v.
77 aca, vol. 2257, fol. 46.
78 aca, vol. 2257, fol. 25.
79 aca, vol. 2257, fol. 25.
80 aca, vol. 2256, fol. 126v/127.
81 aca, vol. 2256, fol. 126.
82 aca, vol. 2257, fol. 23.
83 aca, vol. 2256, fol. 178.
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Rainha com pelote ameyatades e manto com as 
armas de Aragão e figuras de mouros. 

as insígnias podiam ser usadas, por exemplo, na roupa, onde 
eram combinadas com outros motivos e padrões.

(desenho de ana B. rodrigues) 
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La paternité littéraire des hérauts d'armes et les 
textes héraldiques. Héraut Sicile et le Blason des 
couleurs en armes  

Torsten Hiltmann

l´objectif de cette contribution réside dans la volonté d´attirer l´attention sur 
les difficultés rencontrées par l´historien dans l´attribution correcte de la paternité 
littéraire et dans la classification appropriée de l´origine des textes héraldiques. il 
s´agit de montrer la complexité du contexte de la tradition dans lequel les textes 
ont parfois pu être transmis et la manière dont même des preuves qui paraissent 
évidentes peuvent se révéler fausses après un examen critique, ce qui n´est pas sans 
conséquence considérable pour la classification correcte et l´interprétation de ces 
textes.

sans nul doute, le rôle des hérauts d´armes est important dans l´étude des 
armoiries. les différents témoignages des contemporains tels olivier de la Marche, 
antoine de la sale ou diego de valera qui évoquent un lien étroit entre les hérauts 
et l´héraldique et insistent sur leur expertise dans ce domaine, vont dans ce sens.1 
cependant, ce lien étroit exprimé en apparence par le terme « héraldique » et dans 
lequel on confond étude des armoiries et art des hérauts d´armes, est plus récent. 
la première citation du terme «  héraldique  » en français remonte à 1680. on la 
trouve dans le dictionnaire de Pierre richelet sous forme adjective.2 ce n´est qu’au 
XiXe siècle qu´apparaît le nom commun dans la langue française. En angleterre, 
où les hérauts d´armes évoluèrent différemment et où leur office était lié de manière 
beaucoup plus étroite à l´héraldique, le terme semble être apparu plus tôt, mais 

1 voir par exemple olivier de la Marche, Mémoires, éd. par Henri BEauNE et Jean d’arBauMoNt, 4 
vol., Paris: renouard, 1883–1888, t. 1, p. 73 concernant la description des armoiries bourguignonnes; antoine 
de la sale, «le traité des anciens et des nouveaux tournois», in lEFÈvrE, sylvie, Antoine de La Sale. La fabrique 
de l’oeuvre et de l’écrivain, suivi de l’édition critique du »Traité des anciens et des nouveaux tournois«, Genève: 
droz, 2006, pp. 299–324 traite à plusieurs reprises des hérauts et des armoiries; voir aussi diego de valera, «ung 
petit traictyé de noblesse» in vaNdErJaGt, arie J., ›Qui sa vertu anoblist‹. The Concept of ›noblesse‹ and ›chose 
publicque‹ in Burgundian political thought, Groningen: Jean Miélot & co., 1981, p. 235–275, ici p. 273: à la fin de 
son traité sur les armoiries, l´auteur renvoie aux hérauts considérés comme de meilleurs experts dans ce domaine.

2  ricHElEt, Pierre, Dictionnaire françois contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques 
sur la langue françoise. Ses expressions propres, figurés et burlesques, Genève: J.-H. Widerhold, 1680, t. 1, p. 399. 
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toutefois pas plus tôt que dans la seconde moitié du Xvie siècle3 - et ainsi à une 
époque à laquelle l´office du héraut d´armes se distinguait déjà très nettement dans 
son importance et sa fonction de l´office du héraut d´armes du Moyen Âge tardif.4

ainsi, il faut être prudent lorsque l´on attribue par réflexe aux hérauts d´armes 
des textes médiévaux et des recueils de textes héraldiques tels les armoriaux pour 
la seule et unique raison qu´ils traitent d´armoiries. les traités sur les armoiries et 
sur les hérauts d’armes ainsi que les armoriaux peuvent tout à fait avoir été réalisés 
par d´autres auteurs que les hérauts.5 la relation entre hérauts et héraldique, ou plus 
exactement, entre hérauts et armoiries n´est pas exclusive. Pour les hérauts, le blason 
ne représentait pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à ses fins. 

cependant, même si on considère la paternité littéraire d´un héraut d´armes 
comme très probable et qu´un texte est nommément attribué à un héraut dans la 
tradition littéraire plus tardive ou que ce héraut se désigne apparemment lui-même 
comme l´auteur, la précaution reste de rigueur. car l´origine et la transmission de ces 
textes sont bien plus compliquées que ce que l´on veut bien admettre. En regardant 
de près, même les attributions que l´on croyait les plus certaines s´avèrent fausses. Et 
ce sont justement les textes les plus diffusés, ceux qui rencontrèrent un grand intérêt 
auprès de nombreux lecteurs au Moyen Âge tardif et au début de l´époque moderne, 
qui témoignent des impondérables presque impossibles à résoudre des traditions 
textuelles médiévales et qui exigent de procéder à une analyse critique de la tradition 
textuelle avant de se livrer à un examen du fond. c´est ici grâce à l´exemple du célèbre 
traité du Blason des couleurs en armes, l´un des textes médiévaux d´héraldique les 
plus influents, que nous allons étudier les chemins et les détours que peuvent prendre 
les attributions de paternité littéraire et leur appréciation dans la tradition littéraire.

3 “Heraldry, n.” in Oxford English Dictionary Online, oxford: oxford university Press, actual. décembre 
2011 [consult. 6 janvier 2012], disponible en www: http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/86052. dans 
cet article, le terme anglais relève, plus encore que dans les autres langues, de l´office du héraut d´armes et ne se 
limite pas a priori à la science des armoiries, ce qui peut aussi être le cas dans cette mention ancienne.

4 sur l´étendue de la charge des hérauts d´armes et leurs missions cf. MElvillE, Gert, “»un bel office«. 
Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt des adels, der Höfe und Fürsten» in MoraW, Peter, 
Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter, sigmaringen: Thorbecke, 2002 pp. 291–321; 
idEM, „Hérauts et héros“, in ducHHardt, Heinz, JacKsoN, richard a., sturdY, david, European 
Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, stuttgart: Franz steiner verlag, 
1992, pp. 81–97; ainsi que la récente introduction détaillée dans HiltMaNN, torsten, spätmittelalterliche 
Heroldskompendien. Referenzen adeliger Wissenskultur in Zeiten gesellschaftlichen Wandels, Munich: oldenbourg, 
2011, pp. 11-44, et concernant leurs caractères principaux idEM, „vieux chevaliers, pucelles, anges. Fonctions 
et caractères principaux des hérauts d’armes d’après les légendes sur l’origine de l’office d’armes au Xve siècle» in 
Revue du Nord, 88, 2006, pp. 503–525. 

5 Pour des exemples cf. HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, pp. 68-82. cf. aussi p. 20. 
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Le Blason des couleurs6

le texte du Blason des couleurs traite, dans une première partie, de l´origine 
des armoiries et mentionne rapidement les poursuivants, c´est-à-dire les apprentis et 
successeurs des hérauts d´armes, pour ensuite engager une discussion entre un héraut 
d´armes et son interlocuteur au sujet de la composition des armoiries et de leurs 
couleurs notamment. la deuxième partie approfondit encore une fois la réflexion sur 
les couleurs et explicite, cette fois-ci sans aucun rapport avec l´héraldique, chacune 
de leur signification sociale et explique, par exemple, qui avait le droit de porter 
quelle couleur et quand.

Bien que les principales sources dont on dispose pour ce texte ne remontent 
qu´au Xvie siècle, ce traité est sans cesse invoqué comme référence pour l´étude de 
la symbolique des couleurs héraldiques et du symbolisme héraldique du Moyen Âge. 
ainsi, Johan Huizinga renvoie à ce texte lorsqu´il parle de la place importante que la 
symbolique des couleurs occupait dans la vie et notamment dans l´amour au Moyen 
Âge tardif.7 de même, derek Brewer et Jonathan Gibson, dans leur Companion to the 
Gawain poet, un auteur anglais du Xive siècle, citent le Blason des couleurs comme 
un aperçu utile des représentations médiévales des couleurs.8 de la même manière, 
enfin, l.a.J.r. Houwen renvoie aux règles compilées dans le Blason des couleurs dans 
son édition de The deidis of armorie, un traité d´armoiries et bestiaire.9

Même si c´est d´une façon peu flatteuse, rabelais fait apparemment déjà 
allusion à ce texte lorsqu´il mentionne un traité nommé Blason des couleurs qui 
prétend vouloir décider des significations qui sont à attribuer à chacune des couleurs 
et ce sans en avoir l´autorité.10 tandis que rabelais se moque du fait que l´auteur de 
cet ouvrage ne livre pas son identité et qu´il en aurait toutes les raisons (rabelais 

6 Pour une étude plus approfondie du texte cf. NElsoN, Elizabeth, »Le Blason des couleurs«. A Treatise on 
Color Theory and Symbolism in Northern Europe during the Renaissance, Providence (ri): Brown university, 1998, 
thèse de doctorat, ainsi que BoudrEau, claire, Les traités de blason en français (XIVe–XVIe siècles), 3 vol., Paris: 
école Pratique des Hautes études Paris ,1996, thèse de doctorat, t. 1, pp. 158-175. texte édité par cocHEris, 
Hippolyte, Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises par Sicile, hérault d’Alphonse V, roi d’Aragon, Paris: a. 
aubry, 1860. dans cette contribution-ci, on utilisera cependant le texte de l´édition corrigée dans l´appendice de 
Elizabeth NElsoN, «Blason des couleurs», pp. 252–373, dans la forme dans laquelle il y est présenté.

7 HuiZiNGa, Johan, L’ automne du Moyen âge, Paris: Payot, 1989, p. 285.
8 cf. BrEWEr, derek, GiBsoN, Jonathan, A companion to the Gawain-poet, cambridge: Boydell & 

Brewer, 1997, p. 186. 
9 cf. HouWEN, luuk a. J. r., The Deidis of Armorie: a Heraldic Treatise and Bestiary , 2 vol., Edimbourg: 

scottish text society, 1994, t. 1, p. lij et passim. 
10 raBElais, François, La Vie treshorrificque du grand Gargantua, éd. par Françoise JouKovsKY, Paris: 

Flammarion 1993, p. 68-71 (chapitre iX: «les couleurs et livrée de Gargantua»). 
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parle-t-il ici effectivement du même texte ?11), le nom de son auteur semble tout à fait 
connu aux auteurs suivants.

Jean scohier le mentionne comme autorité première lorsqu´il écrit dans son 
Estat et comportement des armes (1597) :

«ceux qui désirent particulièrement connaître la composition des armes 
pouront avoir recours aux livres subsequents : le Blason des couleurs en armes, 
par sicile héraut du roy d’arragon, imprimé à Paris»12.

le ci-nommé auteur sicile, héraut du roi d’aragon, et son livre sont également 
cités à plusieurs reprises dans le Veritable art du blason de claude-François Menestrier 
(1661) comme le plus ancien ouvrage imprimé d´héraldique.13 au XiXe siècle, tout 
ceci fait tout simplement du héraut sicile le pionnier et le précurseur de l´héraldique. 
charles Grandmaison cite le héraut Sicile dans son Dictionnaire héraldique comme le 
« premier auteur d´une sciences spéciale. »14 Et le marquis de Magny écrit dans son 
Nouveau traité historique et archéologique de la science des armoiries:

«Jusqu’au temps du fameux sicile, héraut d’armes d’alphonse d’aragon (1431-
1485), tout était resté vague et confus pour les armoiries, et c’est seulement dans 
son ouvrage, qui ne fut imprimé que sous charles viii (1483-1498), que l’on 
trouve les règles du blason formulées d’une manière claire et scientifique.»15

Père roland, chargé de l´impression d´un recueil de manuscrits également 
attribué au héraut sicile16, juge ainsi la portée de l´œuvre de ce dernier :

«depuis lors, l‘autorité de ce maître de la science héraldique a été grande et 
considérée : c‘est, d‘après les manuscrits de sicile, que les hérauts d‘armes du 
Xvie et du Xviie siècle ont blasonné les écussons ; et, sous le règne de louis Xiv, 
dans les fêtes de la cour du grand roi, les grandes questions de prééminence et 
les petits détails de convenance furent souvent réglés d’après les principes émis 

11 sur la question concernant le livre auquel rabelais fait référence lorsqu´ il parle de Blason des couleurs, 
cf. scrEEcH, Michael andrew, Some Renaissance studies. Selected articles 1951-1991, Genève: droz, 1992, p. 186. 

12 scoHiEr, Jean, L’Estat et comportement des armes, livre autant util que nécessaire à tous gentilshommes 
et officiers d’armes, Bruxelles : J. Mommart, 1597, p. 5.

13 MENEstriEr, claude-François, Le véritable art du blason, ou L'usage des armoiries,  Paris: E. Michallet, 
1673, pp. 34, 109.

14  GraNdMaisoN, charles, Dictionnaire héraldique contenant l’explication et la description des termes et 
figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de Chevalerie, Paris: J. P. Migne, 1861, p. xiii. 

15 MaGNY, claude drigon, Nouveau traité historique et archéologique de la science des armoiries, Paris: au 
secrétariat du collège héraldique, 1846, p. xxviii. 

16 cf. aussi p. 5sv. 
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par notre écrivain.»17

cet avis est également partagé par claire Boudreau dans ses travaux de premier 
plan, qu´il s´agisse de sa thèse inédite de 1996 sur les Traités de blason en français 
(XIVe-XVIe siècles) ou de son anthologie intitulée L’héritage des hérauts d’armes 
(2006), lorsqu´elle qualifie le héraut sicile d´être «un des pères fondateurs de 
l’idéologie armoriale».18

En effet, le Blason des couleurs est probablement, comme le pensait déjà 
Menestrier, le premier traité imprimé ayant pour sujet les armoiries et les couleurs. 
le Blason des couleurs fut imprimé pour la première fois en 1505 dans sa version la 
plus répandue, une version différant fortement ayant déjà été publiée sous un autre 
titre en 1495.19 on recense une bonne dizaine d´autres éditions pour les Xvie et 
Xviie siècles, ainsi qu´une traduction en italien parue en 1565 à venise et rééditée 
en 1595.20 la dernière version imprimée connue du Blason des couleurs daterait de 
1614. on a donc affaire ici à une large diffusion du texte, ce qui explique l´influence 
et l´importance que l´on a accordées au Blason des couleurs et ainsi à son prétendu 
auteur, le héraut Sicile.

Jusqu´à présent, les chercheurs ont proposé des datations différentes pour 
ce texte, allant du Xve au Xvie siècle. certaines datations reprennent simplement 
l´année de l´édition du texte utilisé (1505, 1528, 1540, ...), en prenant l´année de 
parution comme date de rédaction du texte.21 dans les cas où les auteurs manifestent 
plus d´intérêt pour le texte en lui-même, ils situent sa date de rédaction dans le 
deuxième quart du Xve siècle pour la simple raison que son auteur, au début de 
l´imprimé, se présente lui-même comme sicile, héraut d´armes du roi alphonse v le 
Magnanime d´aragon qui régna de 1425 à 1458.22 après avoir finalement déterminé 

17 rolaNd, Ferdinand, Parties inédites de l’oeuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Aragon, maréchal 
d’armes du pays de Haynaut, auteur du Blason des Couleurs, Mons: dequesne-Masquillier, 1876, p. xx-xxi. 

18 BoudrEau, claire, L’héritage symbolique des hérauts d’armes. Dictionnaire encyclopédique de 
l’enseignement du blason ancien, XIVe-XVIe siècles, 3 vol., Paris: le léopard d’or, 2006, t. 1, p. 74. 

19 cf. aussi p. 7. 
20 trattati die colori nelle arme, nelle livree, et nelle dirise, venise: Nicolino, 1565 ainsi que venetia: 

Bonibetti 1595. ce qui conduisit du reste Gustav seyler à supposer que la version italienne aurait été la 
version originale qui aurait été traduite plus tard en français, cf. sEYlEr, Gustav a., Geschichte der Heraldik 
(Wappenwesen, Wappenkunst, Wappenwissenschaft), Nuremberg: Bauer et raspe, 1890, p. 553. 

21 cf. par exemple HEBEstrEit, andreas, Die soziale Farbe. Wie Gesellschaft sichtbar wird, Münster: lit 
verlag, 2007, p. 82, pour lequel le Blason des couleurs en Armes, Livrées et Devises aurait été publié en 1526 par 
un auteur dénommé héraut sicile ou PavEY, don, Colour and Humanism. Colour Expression Over History, éd. 
par roy osBourNE, Parkland (Fl): universal-Publishers, 2003, p. 6 qui décrit également le traité comme un 
texte essentiel pour l´étude des couleurs au Xvie siècle mais qui propose environ 1540 comme datation du texte. 
En outre, il désigne héraut sicile de manière équivoque comme Jean d´Enghien et ne le fait naître qu´en 1503.

22 cf. par exemple cocHEris, Le Blason des couleurs en armes, p. xviii. 
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de manière plus précise l´année de la mort de sicile (avant 1437)23, il fut possible de 
dater encore plus précisément le texte: on retient en général 1435, l´année pendant 
laquelle il réalisa probablement aussi sa compilation sur l´office du héraut d´armes.24 
ce qui fait finalement de sicile un auteur du Moyen Âge tardif et du Blason des 
couleurs manifestement une œuvre du Xve siècle.

Le possible rapport du Blason des couleurs au Compendium du héraut Sicile

on a supposé à plusieurs reprises déjà que le Blason des couleurs correspondait 
tout simplement à la quatrième partie manquante du Compendium du héraut Sicile,25 
un recueil de textes à destination des hérauts d´armes et contenant les connaissances 
nécessaires à l´exercice de leur office: histoire de la charge du héraut d´armes, 
déroulement des cérémonies nobles telles obsèques, gages de batailles et tournois, 
héraldique, généalogie et connaissance du monde noble. En résumé, un manuel de la 
culture noble médiévale.26

dans le prologue de son compendium, sicile explicite de manière détaillée le 
contenu envisagé, organisé en quatre parties. concernant la quatrième et dernière 
partie, on peut y lire:

La quatrième et derrenière partie de cedit présent livre contient : pluiseurs 
belles introductions pour aprendre à blasonner et congnoistre les couleurs 
en armoyerie et leurs propriétéz, avec pluiseurs armes de pluiseurs nobles 
roys, ducz, princes, comtes, barons, seigneurs, pays, villes et cités, tant 
du noble royaulme de France et des tènemens d’iceluy comme d’ailleurs; 
aussi les Empereurs et Papes et la ligniée de la vierge Marie; la généalogie 
armoyée par arbres des nobles roys de France et des princes et seigneurs 
qui en sont descendus tant de estoc en branche comme par alliances et 
mariages27.

Et alors que la version connue de cette compilation contient bien les trois 

23 voir dEcaMPs, Gonzalès, “les hérauts ›sicile‹ et ›saint-Paul‹. Essai biographique” in Annales du cercle 
archéologique d’Enghien, 6, 1901, p. 216–241, ici p. 223. 

24 cf. par exemple NElsoN, »Le Blason des couleurs« p. 7: «’le blason des couleurs’ was written by sicile 
around 1435.» 

25 ainsi dans son introduction à l´édition du «compendium du héraut sicile», rolaNd, Ferdinand, 
Parties inédites, p. xxi, ou dEcaMPs, «les hérauts ›sicile‹ et ›saint-Paul‹«, p. 217. 

26 on doit la version imprimée du compendium à rolaNd, Ferdinand, Parties inédites. Pour une analyse 
détaillée des compendia de hérauts en général et du Compendium du héraut Sicile en particulier cf.  HiltMaNN, 
Spätmittelalterliche Heroldskompendien, pour la compilation du héraut sicile en particulier p. 57-67 et 129-143. 

27 rolaNd, Parties inédites, p. 3. 
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premières parties mentionnées plus avant, elle ne renferme pas de textes qui 
pourraient correspondre à cette quatrième partie annoncée. ainsi, le contenu du 
Blason des couleurs pourrait tout à fait correspondre à la première partie de cette 
quatrième partie de la compilation. c´est aussi ce que laisse supposer la description 
du contenu au début du Blason des couleurs, description qui est très semblable à ce 
que l´on pourrait attendre en début de quatrième partie de la compilation:

Si ay a layde de dieu et de tous mes bons amys fait et ordonne entre 
autres choses toucha[n]t ledit office cestuy petit traicte pour apre[n]dre a 
blasonner toutes armes selon leur couleurs et en sept sortes de manieres 
tant aux noms des couleurs que des metaux et tant en la maniere ancieune 
que de present28.

cependant, il est frappant de constater que, dans les deux textes, le prologue 
de la compilation et le Blason des couleurs, le héraut sicile se présente de la même 
manière détaillée, avec les mêmes mots, en nommant son seigneur, le lieu où il 
demeure, son propos. il décrit également la grande compétence qu´il possède dans 
sa charge dans des mots très similaires:

roland, Parties inédites, p. 1:   Nelson, »Blason des couleurs«, p. 267f.:

28 NElsoN, »Le Blason des couleurs«, p. 268-69. 

Je, hérault à très-puissant roy Alphonse 
d’Arragon, de Sicille, de Valence, de 
Maillorque, de Corseghe et de Sardaigne, 
comte de Barselone, etc., à présent et 
de longtemps ayans domicille et ma 
résidence en la bonne ville de Mons en 
Hainau, ay par pluiseurs fois prétendu de 
tant enquérir, entendre et sçavoir à l’aide 
de Dieu, de tous mes seigneurs, princes, 
chevaliers et escuyers, et de tous mes 
frères, amis et compagnons, roys d’armes 
et héraulx, que je puisse tant faire 
aucunement par vrais et raisonnables 
entendements, que si on me demandoit 
ou parloit de mon office par quelque estat 
que ce fust à moy appartenant, de sçavoir 
en respondre par si bonne manière qu’on 
feust de moy content.

Ie Sicille herault a trespuissant roy Alphonse 
Darrago[n]/de Sicille de Valle[n]ce/ de 
Maillorq[ue]/ de Corseigue et Sardeigne, 
co[n]te de Barselo[n]ne et cetera. Au prsent 
et de lo[n]g te[m]ps a aya[n]t domicille et 
ma residence en Maboirie1* ville de Mo[n]s 
en Henault, ay par plusieurs foys pretendu 
de tant enquerre et aprendre et sauoir a 
layde de dieu et de to[us] messeigneurs 
princes cheualiers escuiers et de tous mes 
freres amys et co[m]paignons darmes 
roys et heraulx q[ue] ie puisse tant faire 
aucuneme[n]t p[a]r vraiz raisonnables 
ente[n]dmens que se len me demandoit 
ou parloit de mo[n] office en quelq[ue] 
estat q[ue] ce fust a moy app[ar]tenant de 
y scauoir respondre par si bonne forme et 
maniere que len fust de moy content.

1 * il faut lire ici: ma bonne.
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la concordance des textes des deux prologues est considérable. Elle rapproche 
encore plus les deux textes l´un de l´autre, tout en soulevant des questions sur la 
genèse du Blason des couleurs.

Le Blason de toutes armes et escutz […] de 1495

déjà Hippolyte cocheris, l´éditeur de la version imprimée du Blason des 
couleurs, remarquait que celle-ci ne pouvait pas être le texte original et que, s´il 
n´avait pas été corrigé entre temps, il devait au moins avoir été remanié.29 la raison 
en est la suivante: le texte contient des allusions aux Chroniques de Robert Gaguin qui 
avait à peine 25 ans à la mort d´alphonse v et à peine cinq ans à la mort de sicile 
(date que cocheris ignorait).30

Mais cocheris fait une autre remarque encore plus importante. comme 
mentionné au début de cette contribution, on peut distinguer deux parties dans 
le Blason des couleurs. la première partie, intitulée De la manière de blasonner les 
couleurs en armoiries, traite des armoiries, de leurs origines et des différentes formes 
de blasonnement des couleurs héraldiques. la seconde partie, intitulée De la manière 
de blasonner toutes couleurs sans armoiries pour apprendre à faire livrées, devises et 
leur blason, traite peu d´armoiries mais décrit voire réglemente l´emploi général des 
couleurs. Pour Hippolyte cocheris déjà, ces deux textes portent non seulement sur 
deux sujets différents, mais ils proviennent de deux auteurs différents. voici son avis 
très tranché sur la question: 

«la première partie, écrite par le héraut sicille, offre, comme la plupart des 
livres écrits à cette époque, un mélange bizarre d’ignorance et de pédanterie. 
… aussi me bornerai-je à constater son [héraut sicile] peu de mérite comme 
écrivain et la valeur très-contestable de son savoir…. cette première partie est 
la seule, je crois, qui doive être attribuée au héraut sicille31. »

En revanche, il écrit concernant la deuxième partie:

«l’ originalité qui distingue la seconde partie suffirait à elle seule pour décider 

29 cocHEris, Le Blason des couleurs en armes, p. xvii sv. 
30 Père roland propose en revanche une explication tout à fait personnelle pour ces particularités du texte: 

“l’auteur paraît lui-même avoir revu son œuvre à différentes époques, si l’on en juge par des interpolations qui se 
rapportent à des dates assez éloignées. il complétait ce qu’il n’avait fait qu’ébaucher; c’était l’enfantement laborieux 
d’une science nouvelle. “ (rolaNd, Parties inédites, p. xx).

31cocHEris, Le Blason des couleurs en armes, p. viii-x. 
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la question, résolue, il me semble, par la fin du livre qui est ainsi conçue: «Dieu 
mercy, nous avons descript la manière de blasonner les couleurs en armoiries qui 
fait le premier traicté de ce livre composé par Sicille, hérault du roy Alphonce 
d’Aragon. Et aussi la manière de blasonner toutes couleurs sans armoiries pour 
apprendre à faire livrées, devises et leur blason, qui faict le second traicté de ce livre 
tant pour roys et princes, seigneurs, chevaliers, héraulx et gens de tous estatz.»32 

selon cocheris, si sicile avait été l´auteur des deux traités, son nom n´aurait 
pas seulement été cité à la fin du premier traité de la version imprimée, mais dans 
le deuxième aussi. En même temps, il souligne les différences de style entre les deux 
textes imprimés:

«le second traité, bien que très-simplement écrit, est cependant, je le répète, 
de beaucoup supérieur au premier. les citations inutiles apparaissent moins 
fréquemment, les raisonnements sont plus justes. l’auteur, moins préoccupé 
que sicille de la Bible et d’aristote, cherche par son propre savoir à plaire et à 
instruire.»33

l´incunable intitulé Blason de toutes armes et escutz […], auquel Elizabeth 
Nelson et claire Boudreau font référence presque simultanément, prouve la justesse 
de cette observation.34 cet imprimé datant de 1495 contient seulement le texte de 
la première partie du Blason des couleurs, dans une variante nettement meilleure 
cependant. Grâce à la comparaison avec le premier traité dans le Blason de toutes 
armes et escutz […] de 1495, on peut démontrer que la première partie du Blason 
des couleurs de 1505 est un texte à part entière qui a été rédigé à partir de longues 
citations du Blason de toutes armes et escutz (1495).35 la modification du titre, de „Le 
Blason de toutes armes et escutz„ à „Le Blason des couleurs en armes, liurees et deuises“ 
indique un net glissement dans le fond qui se retrouve aussi dans les modifications 

32 idEM, ibidem, p. xi.
33 idEM, ibidem, p. x sv.
34 cf. en détail NElsoN, «Le Blason des couleurs», p. 12–25 ainsi que BoudrEau, Les traités de blason,    

t. 1, p. 163-175. le volume fut imprimé pour la première fois en 1495 par Pierre le caron avec pour titre Le blason 
de toutes armes et escutz tres necessaire utile et prouffitable a tous nobles seigneurs et pescheurs pour icelles blasonner 
figure en sept sortes de manieres. 

35 Par exemple NElsoN, »Le Blason des couleurs«, p. 13sv. il est plutôt improbable que les modifications 
présumées et les ajouts dans le Blason des couleurs aient été réalisés par un certain Gilles corrozet comme le 
suppose claire Boudreau (BoudrEau, Les traités de blason, t. 1, p. 158). En effet, alors que selon elle corrozet 
serait né en 1510, la version imprimée la plus ancienne de ce texte date de 1505 comme le montre Elizabeth 
Nelson (cf. NElsoN, »Le Blason des couleurs«, p. 49 note 83). En même temps, il est bien plus probable que les 
deux textes ne soient pas directement liés entre eux, mais qu´ils aient été élaborés tous les deux à partir d´un 
modèle commun.
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du texte. alors que les passages concernant chaque couleur dans les armoiries sont 
nettement développés, dans le Blason des couleurs, même une petite indication sur une 
composante des armoiries au-delà des couleurs, telle celle concernant les différents 
meubles héraldiques qui se trouvait dans le texte de 1495, y a été supprimée.36 dans 
le même temps, la référence à sicile est plus proche dans la version de 1495, car il se 
nomme lui-même clairement une fois encore comme auteur dans la deuxième partie 
du texte, et ce à l' inverse de la version de 1505.37

ainsi, une introduction aux armoiries et à leurs couleurs s' est transformée en 
une introduction aux couleurs, du fait notamment de l´ajout d' un deuxième texte 
qui ne traite que de couleurs. cela signifie que justement la partie à laquelle le Blason 
des couleurs doit sa notoriété et à laquelle les chercheurs font sans cesse référence, 
c´est-à-dire le deuxième texte de 1505, est un ajout tardif, probablement rédigé qu´au 
Xvie siècle. Et selon toute probabilité, il ne provient pas de la main du héraut sicile . 

dans le Blason des couleurs, une œuvre qui est si étroitement liée au héraut sicile 
et à laquelle il doit sa gloire, il ne reste ainsi du héraut rien d´autre que la première 
partie, bien moins considérée, et que cocheris qualifia avec dédain (bien que de 
manière très anhistorique) de « mélange bizarre d’ignorance et de pédanterie. »38

Les relations au Traité en forme de questionnaire et toujours la question de la 
paternité littéraire de Sicile 

cependant, a contrario de l´opinion d´Hippolyte cocheris, cette première 
partie a bien de la valeur. Elle représente en effet une version particulière du traité de 
blason39 baptisée par claire Boudreau «traité en forme de questionnaire» qui joua 
pour sa part un rôle de premier plan dans la traduction manuscrite au Xve siècle. 

on connaît plus de 40 copies manuscrites de ce traité, et parmi elles une 
traduction en anglais.40 ce texte fut transmis tant dans des compendia de hérauts 
d‘armes que dans des compilations rédigées de main noble et semble pour sa part 
avoir influencé fondamentalement plusieurs autres traités de blason. il n' est pas 

36 EadEM, Ibidem, p. 341-42. il semble que le passage n' ait été recopié ici que par mégarde comme le 
montre une comparaison avec le Traité en forme de questionnaire qui servit fort probablement de modèle et dont 
il sera question plus loin dans le texte.

37 EadEM, Ibidem, p. 368.
38 cocHEris, Le Blason des couleurs en armes, p. viii. 
39 BoudrEau, L’héritage symbolique, t. 1, p. 73. Pour une analyse détaillée des traités cf. HiltMaNN, 

Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 336-350.
40 Pour une traduction anglaise du traité cf. par exemple londres, college of arms, l 10bis, fol. 1–3v. 

concernant l´étendue de la transmission francophone cf. BoudrEau, Les traités de blason, t. 1, p. 22–24.
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possible de surestimer son importance pour la littérature héraldique du Xve siècle. 

comme on vient de le montrer, le célèbre Blason des couleurs ne peut 
manifestement pas être cette quatrième partie manquante du Compendium du héraut 
Sicile comme avaient pu le supposer des auteurs plus anciens. Mais le Blason de toutes 
armes (1495), lui, tout à fait – dans la mesure où l' on admet qu' il ne s' agit ici que de 
la première partie de cette quatrième partie de la compilation.

En ce qui concerne la paternité littéraire de ce texte, claire Boudreau suppose 
que, puisque sicile se nomme lui-même dans le Blason de toutes armes … (1495), il 
faut l´identifier comme étant l' auteur de l'important Traité en forme de questionnaire. 
ce qui fait de sicile, selon elle, «le héraut le plus prolifique de la première moitié 
du Xve siècle» et ainsi, comme mentionné plus haut, «un des pères fondateurs de 
l’idéologie armoriale issue de son milieu.»41

cependant, en dépit de l' évidence, il nous faut également réfuter cette attribution 
car elle est précipitée. En effet, lorsqu' on les examine de plus près, on remarque que 
les nombreuses versions manuscrites du Traité en forme de questionnaire présentent 
de nombreux points communs, ce qui les distingue considérablement du Blason de 
toutes armes (1495).

l´ensemble des textes manuscrits est un peu plus long et plus détaillé que le 
Blason de toutes armes (1495). alors que ce dernier s' interrompt brutalement après 
avoir expliqué tant les couleurs et les métaux dans les armoiries que les particularités 
des armoiries du roi de Jérusalem, on trouve dans les manuscrits, à la suite de ces 
explications, de nombreux passages qui correspondent à l' objet du traité. ce n´est 
qu' à cet endroit que l' on apprend enfin comment et dans quel ordre il faut blasonner 
les armoiries, comment on nomme les différents meubles et figures héraldiques, 
quels éléments peuvent être blasonnés en un seul mot, etc. dans la version textuelle 
du Blason de toutes armes (1945), il manque ainsi exactement ce qui, au-delà des 
couleurs, constitue le contenu héraldique du traité. ainsi, on trouve déjà dans le 
Blason de toutes armes cette réduction aux seules couleurs qui est si caractéristique 
du Blason des couleurs.

cependant, le Blason de toutes armes, dont sicile dit à deux reprises être l' auteur, 
ne restitue pas seulement une version raccourcie du Traité en forme de questionnaire. 
des passages importants dans le texte ont aussi été modifiés. ainsi, à la différence du 

41 BoudrEau, L'héritage symbolique, t. 1, p. 74. 
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traité en forme de questionnaire, les courtes explications au sujet de chaque couleur 
héraldique furent remplacées en bloc par le texte du Traité des couleurs que l´on 
trouve séparément dans plusieurs compendia de hérauts d’armes et qui se rattache 
aux chapitres correspondants dans l´Arbre des Batailles d´Honoré Bouvet de la fin 
du Xive siècle.42 de même, les explications des fourrures que l´on trouve dans les 
sources manuscrites ont aussi disparu dans la version imprimée du corpus de textes.

Enfin, il peut être difficile de saisir le lien entre les deux thèmes lorsque dans 
les deux versions imprimées il est d' abord question des origines des armoiries puis 
immédiatement après des poursuivants d´armes comme des successeurs des hérauts 
d´armes, sans qu' il n' en ait été question à aucun moment auparavant. ainsi, on peut 
lire dans le Blason de toutes armes directement après l' invention des armoiries par 
alexandre le Grand et aristote, sans aucune référence aux hérauts :

Parquoy les princes doiuent entretenir les anciens estatus et coustumes pour 
lonneur de noblesse obseruer et garder et doiuent aduiser ieunes ge[n]s de 
laage de vingt a[n]s bien endoctrines et c[on]dicionnez pour faire diceulx leurs 
poursuyuans et les enuoyer par le monde …43. 

il manque ici un passage qui relie les deux et qui se trouve pourtant dans tous les 
manuscrits du Traité en forme de questionnaire.44 si l´on ne sait pas qu´il manque une 
partie intermédiaire, à la fin de laquelle sont cités les anciens privilèges des hérauts 
et à laquelle fait référence la remarque sur « les anciens estatus et coustumes », il n´est 
quasiment pas possible de comprendre ces réflexions sur les poursuivants.

ainsi, il est clair que le texte du Blason de toutes armes (1495) ne peut pas avoir 
été le modèle immédiat voire la version originale du Traité en forme de questionnaire, 
ce qui fait finalement aussi planer le doute sur la paternité littéraire de sicile pour ce 
texte. car si sicile était effectivement l´auteur du Traité en forme de questionnaire, 
comme le suppose claire Boudreau en raison du fait qu´il se cite lui-même dans 
le Blason de toutes armes, le texte aurait du subir un remaniement tout à fait 
considérable entre une version originale supposée issue de la plume de sicile et la 
version imprimée dans le Blason de toutes armes. alors pourquoi cette autocitation 
de sicile ne se trouve-t-elle que dans le Blason de toutes armes et manque-t-elle dans 
toutes les autres versions connues du Traité en forme de questionnaire ?

42 sur ce texte et sa transmission cf. en détail HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, 
p. 350-360.

43 NElsoN, »Le Blason des couleurs«, p.  273. 
44 cf. HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 337sv.
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il est beaucoup plus probable qu´il s´agisse ici d´un ajout plus tardif au texte 
initial du Traité en forme de questionnaire et que ce texte ne provienne finalement pas 
de la main du héraut sicile bien que la mention du héraut se prête à cette supposition. 
il est bien plus probable que sicile se soit inspiré du texte du Traité en forme de 
questionnaire et qu´il l´ait réécrit selon son goût pour ainsi l´insérer au début de 
la quatrième partie de sa compilation. un autre argument plaide en faveur de cette 
interprétation. En effet, les différentes déclarations et modifications textuelles que 
l´on trouve uniquement dans la version du Blason de toutes armes (1495) ressemblent 
fortement aux modifications de texte que l´on attribue à sicile dans les trois parties 
de sa compilation qui nous sont parvenues.

car comme pour tous les autres compendia de hérauts, il s´agit ici avant tout 
d´un recueil de textes connus d´autres auteurs, mais rarement de contributions 
rédigées par le compilateur lui-même.45 sicile se distingue des autres compilateurs de 
compendia de hérauts d‘armes non seulement par le fait qu´il se mentionne lui-même 
explicitement et qu´il expose ses intentions, ses idées et le contenu de la compilation 
dans une préface. il intervient aussi et bien plus que tous ses collègues dans les textes 
qu´il rassemble et ceci d´une manière tout à fait spécifique. il tente en effet de rendre 
les textes encore plus authentiques.

ainsi, il réécrit par exemple la Lettre carthaginoise, qui était souvent contenue 
dans les compendia de hérauts d’armes et normalement soit attribuée à Jules césar, 
soit adressée à lui, comme si elle était adressée à scipion l´africain, le vainqueur 
de carthage46 – ce qui correspond indéniablement mieux à la vérité historique. Et 
pour conférer à l´ensemble encore un peu plus d´historicité, il date la lettre d´après 
les Jeux olympiques. des modifications qui ne se trouvent que dans le Compendium 
du héraut Sicile et qui rappellent beaucoup la réécriture du texte du Traité en forme 
de questionnaire dans la version du Blason de toutes armes (1495). En témoigne cet 
exemple, tout au début du texte, dans lequel on observe une extension de la titulature 
d´alexandre.

45 le Compendium du héraut Sicile contient des textes rédigés par le compilateur lui-même, ce qui fait 
figure d´exception, cf. HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 130. 

46 idEM, Ibidem, p. 131 avec les extraits de textes correspondants.
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“Traité en forme de questionnaire”                           “Blason de toutes armes”
Paris, Bibliothèque nationale de France,                 NElsoN, »Le Blason des 
fr. 1983, fol. 44r:                                                           couleurs«, p. 270sv.:47

Le tresnoble et trespuissant roy le roy 
Alixandre, pour exaulser le nom et la 
vaillance de ses chiefz et gouverneurs de 
guerres et des autres vaillans hommes et 
victorieux combateurs […].

Je Sicille herault de tresnoble et 
trespuissant roy Alexandre de Macedonne 
roy des roys seig[neur] des seign[eur]s 
filz du dieu amon et de la royne Oli[m]
pias ainsi trouue selon les ancie[n]nes 
hystoires payennes pour exaulcer le nom 
et vaillance de ses chefz et gounerneurs 
de guerre affin dauoir vaillans ho[m]mes 
et victorieux c[om]batans […].

cette extension de la titulature d´alexandre provient peut-être d´orose qui a 
été utilisé également dans d´autres parties du Compendium du héraut Sicile, parties 
que l´on peut potentiellement attribuer à sicile aussi.48

sicile s´est certes servi du texte et l´a réécrit suivant son goût. il n´en est 
cependant pas l´auteur. ainsi, lorsqu´il se mentionne lui-même dans le texte, ce qu´il 
fait très volontiers aussi dans son compendium, il ne le fait que dans sa fonction 
de compilateur voire de remanieur, et non comme auteur dans le sens moderne du 
terme. Enfin, sicile n´est pas non plus identifiable ni comme auteur du premier traité 
du Blason des couleurs (1505), ni comme celui du Blason de toutes armes (1495).49 
où sicile puisa-t-il alors ses sources et ses modèles de texte pour ses remaniements ? 
Qui, quand et où rédigea-t-il ce traité ? on ne pourra probablement jamais répondre 
à ces questions.

47 le texte du Blason des couleurs commence à cet endroit de manière correcte aves les mots: Le tresnoble et 
trespuissant roy Alexa[n]dre de Macedoine […] (NElsoN, »Le Blason des couleurs«, p.  270), ce qui va à l´encontre 
de l´hypothèse selon laquelle l´origine directe du Blason des couleurs serait le Blason de toutes armes.

48 cette extension de la titulature d´alexandre remonterait selon Elizabeth Nelson soit à Justin ou à Quinte-
curce, soit à l´Historiarum adversum paganos libri VII d´orose, œuvre plus célèbre encore. c´est également à 
cette œuvre que fait explicitement référence le traité de chevalerie inclus dans le Compendium du héraut Sicile 
lorsqu´il est question de la création du sénat et de l´institution de la chevalerie par romulus, cf. rolaNd, Parties 
inédites, p. 82. 

49 Qui du reste ne sont pas directement liés l´un à l´autre, mais qui reprirent probablement tous les deux 
des éléments d´une version du Traité en forme de questionnaire remaniée par sicile. c´est en tout cas ce que 
suggère, outre plusieurs indices supplémentaires, la probable erreur de copiste dans le Blason de toutes armes 
mentionnée dans la note 47.
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Les origines du Traité en forme de questionnaire et ses liens avec d´autres traités 
de blason

ainsi, les véritables origines de ce texte demeurent obscures. il est certain qu´il 
s´agit d´un texte très important qui a durablement influencé le genre. En effet, les 
versions connues du Traité en forme de questionnaire participent d´un rapport de 
dépendance plus ou moins clair avec trois autres traités de blason, sans que leur 
relation entre eux ne soit explicable de manière satisfaisante.50 

ces trois textes sont le Traité de Blason du Livre des armes, le Traité Prinsault et 
le Traité de l´Argentaye (qui devrait en réalité s´appeler le « traité largentaye », du 
nom du premier propriétaire connu du seul manuscrit dans lequel il est conservé51).

 ces trois textes et le Traité en forme de questionnaire présentent une structure 
approximativement similaire, utilisent les mêmes exemples et traitent des mêmes 
questions, même s´ils le font parfois dans un autre ordre. Et ceci, sans que l´on puisse 
y constater de quelconques similarités évidentes dans le texte. on dit la même chose 
dans les quatre textes, avec des mots différents à chaque fois cependant. 

Prenons ici l´exemple de l´explication des armoiries du roi de Jérusalem 
(d´argent, croix potencée d’or cantonnée de quatre croisettes du même) qui suit dans 
le texte les règles de composition des armoiries. l´exception à la règle héraldique qui 
interdit métal sur métal est justifiée dans les quatre traités de cette façon:

50 cf. HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 90-92.
51 concernant ces traités cf. idEM, Ibidem, p. 90-92, 105sv et 215sv et passim.
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Traité de blason du Livre 
des armes:

Traité en forme de 
questionnaire:

Traité Prinsault/ Traité 
de l´Argentaye51:

Or pourroit on dire, les 
armes de Jherusalem 
qui sont d’argent et d’or 
qui sont deux metaulx. 
Je respond que ceulx qui 
premiers les prindrent ou 
firent fut adfin que tous 
heraulx et aultres qui se 
congnoissent ce armes en 
euffent [sic] question. Et le 
fist Goddefroy de Buillon 
affin qu’il fust memoire de 
la noble conqueste que il 
fist de conquester le saint 
lieu de Jherusalem52.

Et pourquoy porte 
doncques le roy de 
Jherusalem d’argent a une 
croiz d’or? – Pour ce que 
Godefroy de Buillon, quant 
il conquist Jherusalem, il 
assembla son conseil et 
par bonne deliberacion 
affin que question en fust 
a tousjours mais vers ceulx 
qui se meslent et prenent 
plaisir, asavoir que c’est 
des armes, et pour ce 
print icelui lesdictes armes 
pour la noble conqueste 
qu’il fist et affin qu’il en 
fust memoire. Et ne les 
porte ne ne doit porter de 
deux metaulx ne de deux 
couleurs nulles autres que 
elles ne soient faulses53.

Et généralement toutes 
armes qui sont de 
métal sur métal ou 
couleur sur couleur sont 
faulses. Excepté celles 
de Jhérusalem, qui sont 
de métal sur métal, 
c’est assavoir: d’argent 
à une croix potencée 
et quatre croisettes de 
d’or, et toutesfois ne sont 
pas faulses. Et la raison 
est, car quant Godeffroi 
de Bullon eut très 
victorieusement conquise 
la Terre Saincte, fut advisé 
et ordonné par les vaillans 
et preux princes qui en sa 
compaignie estoient, que 
en mémoire et récordation 
d’icelle victoire exellente, 
luy seroient données 
armes différentes du 
commun cours des aultres, 
affin que quant aulcun 
les verroit, cuidant que 
fussent faulses, fust esmeu 
à soy enquérir et pour 
quoi ung si noble roy 
porte telles armes, et par 
ainsi peut estre informé de 
ladite conqueste54.

52535455

52 dans le Traité de l´Argentaye, le texte du traité a été repris à cet endroit du Traité de Prinsault cf. 
MaNNiNG, alan, The Argentaye Tract, edited from Paris, BN, fonds français 11.464, toronto: university of 
toronto Press, 1983, p. 59, lignes 718–729.

53 douai, Bibliothèque municipale, 1197, fol. 18r–18v.
54 Paris, Bibliothèque nationale de France, 1983, fol. 48r–48v.
55 douËt d’arcQ, louis claude, «un traité de blason du Xve siècle» in Revue archéologique, 15, 1858, 

p. 321–333, ici p. 327.



75FONTES

les deux premiers textes suivent ainsi d´une manière très similaire le mode du 
dialogue dont la structure est encore bien plus marquée dans le Traité en forme de 
questionnaire. En revanche, la forme choisie dans le Traité Prinsault est celle d´une 
explication impersonnelle et distante. Et alors que le Traité de l´Argentaye reprend à 
cet endroit le texte du Traité Prinsault, il suit à d´autres endroits à nouveau la forme 
du dialogue, ce qui le rapproche à nouveau du Traité en forme de questionnaire.56

on pourrait décrire ainsi les relations entre chacun des traités: dans le cas du 
Traité Prinsault, traité dédié par clément Prinsault entre 1468 et 1476 au jeune Jacques 
ii d´armagnac et dont le texte remonte peut-être à 144457, il s´agit probablement 
d´une réécriture très libre du Traité en forme de questionnaire.58 le Traité de 
l´Argentaye quant à lui reprend chacun de ces deux textes, puisque le prologue suit 
le Traité Prinsault, puis les paragraphes suivants correspondent clairement au Traité 
en forme de questionnaire. le Traité de blason du Livre des armes semble cependant 
n´être lié immédiatement à aucun des autres textes, alors que divers indices laissent 
penser qu´il s´agirait de la plus ancienne version parmi les versions citées. Et ceci 
même si le mode et la structure du dialogue par exemple sont bien mieux respectés 
dans le Traité en forme de questionnaire.59 Malgré toutes les ressemblances, il manque 
cependant d´éventuelles concordances textuelles qui pourraient établir un lien direct 
entre les deux. Peut-être, et ce serait la supposition finale, n´existe-t-il pas de tel texte 
original commun à tous les autres textes. Peut-être que la source commune à ces 
textes est une source orale que les différents auteurs et compilateurs retravaillèrent 
de manières différentes en utilisant des variantes de texte déjà existantes. cependant, 
lorsqu´ils se nomment au début d´un texte, que cela soit en tant qu´auteur ou en tant 
que dédicateur comme le font sicile ou clément Prinsault, cela ne signifie pas, et de 
loin, que ce sont eux les auteurs de ces textes. 

la seule chose que l´on puisse dire sur le contenu du texte du Traité en forme 
de questionnaire, c´est qu´il était sûrement en circulation déjà avant 1437, l´année 
de la mort du héraut sicile, et que la sicile l'a probablement largement réécrit. les 
compilateurs, remanieurs ou rédacteurs du Blason de toutes armes (1494) et du 

56 cf. par exemple MaNNiNG, The Argentaye Tract, p. 54, lignes 545–547: Or, demande le poursuyvant: 
comment aprandroy-je le droict d’armes? Tu l’aprandras en un livre que l’on apelle l’arbre des batailles. 

57 du moins chez BoudrEau, L’héritage symbolique, p. 74, avec une référence au manuscrit Musée 
Mermanno-Westreenianum, 10 F 7. ce manuscrit ne contient pas la dédicace de clément Prinsault mais la date 
de 1444.

58 BoudrEau, traités de blason, t. 1, p. 176sv.
59 cf. sur ce point EadEM, Ibidem, p. 135–137 ainsi que HiltMaNN, Spätmittelalterliche 

Heroldskompendien, p. 106.
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Blason des couleurs (1505) eurent alors recours à la version de sicile. cependant, le 
compilateur inconnu du Blason des couleurs y ajouta un autre texte sur les couleurs 
qui ne traite pas d´héraldique. Et c´est ce texte qui a rendu célèbre sicile du fait de 
la mention de son nom au début de la version imprimée, mention interprétée par 
erreur comme attribution de la paternité littéraire de l´ensemble du texte imprimé 
à sicile.

L’exemple du Traité sur les obsèques
si déjà dans les cas où l´attribution d´une paternité littéraire semble pouvoir 

se faire à partir des indices donnés par le texte , cette attribution n´est pas fiable, 
qu´en est-il de ces textes qui ne contiennent absolument aucun indice ? dans ce cas, 
les attributions valables jusqu´à présent résistent encore moins à l´examen critique. 

comme dans le cas de ce remarquable Traité sur les obsèques qui prétend 
traiter du savoir nécessaire aux hérauts dans le domaine des obsèques, mais qui 
prône en réalité un concept radical et particulier de noblesse en évoquant des 
cérémonies prétendument pratiquées autrefois mettant en scène les armoiries d´une 
manière tout à fait particulière.60 Bien que ce traité ne contienne aucune indication 
concernant le contexte de son origine et son auteur, il a été attribué par différents 
historiens à deux personnes différentes. Pour colette Beaune, l´auteur de ce traité est 
Gilles [Nokerscot] qui servait sous Maximilien d´autriche en tant que roi d´armes 
de Flandres, alors que Michel Popoff, dans son édition du texte, l´attribue presque 
en passant au célèbre roi d´armes toison d´or, Jean lefèvre de saint-rémy.61 ces 
différentes attributions s´expliquent simplement par le fait que les deux historiens 
travaillent à partir de deux documents distincts. ainsi Michel Popoff recourt pour sa 
part à un exemplaire du Compendium des hérauts d´armes bourguignon qui contient 
outre le Traité sur les obsèques et beaucoup d´autres textes aussi, le Traité des brisures 
rédigé en 1464 par Jean lefèvre.62 Et celui-ci est écrit, selon Popoff, dans le même 
style « lourd et imprécis » que le Traité sur les obsèques, ce qui fait, d'après lui, de Jean 

60 concernant ce texte cf. en détail HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 292-300. 
61 concernant les différentes attributions voir BEauNE, colette, «Mourir noblement à la fin du Moyen 

Âge» in La mort au Moyen Âge. Colloque de l’Association des historiens médiévistes français réunis à Strasbourg 
en juin 1975 au Palais universitaire, strasbourg: istra, 1977, p. 125–144, ici p. 138 note 70 et p. 141, ainsi que 
PoPoFF, Michel, «»ainsi que faire se doit«. les obsèques de Jacques ii de luxembourg, seigneur de Fiennes» in 
Histoire et généalogie, 26, 1989, p. 5–18, ici p. 5.

62 concernant le Burgundisches Heroldskompendium et le Traité des brisures de Jean lefèvre, dit toison 
d’or, voire HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 142-169.
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lefèvre son auteur probable.63

colette Beaune, de son côté, fonde son propos sur le texte transmis dans le 
Compendium de Louis de Bruges qui a vraisemblablement dû être composé, pour 
le moins en partie, avec le concours d’un certain Gilles, roi d´armes de Flandres, 
puisqu´à la fin de ce texte on trouve ce passage:

Car certes, je ne suis de leur office ne digne de l’estre, mais ce que j’en 
ay escript ça esté au commandement de mon bon filz, sage et prudent, Gilles 
********, roy d’armes de Flandres soubz tresillustre et tresexcellent prince 
Maximilian, duc d’Ostrice, de Bourgogne, de Brabant…64.

Elle interprète le Traité sur les obsèques contenu dans ce compendium, ce qui 
paraît évident au premier abord, comme une contribution personnelle du roi d'armes 
sur ce sujet. Elle indique de plus que l'on retrouve plus tard une seconde version de ce 
traité dans d´autres recueils de textes, de provenance bourguignonne probablement.

En réalité, le Traité sur les obsèques a été transmis dans trois autres compendia 
de hérauts d’armes et dans des recueils de texte qui n´ont rien à voir avec la charge 
des hérauts d´armes. En tout, plus de 30 copies manuscrites sont connues. la 
plus ancienne qui soit datable se trouve dans un compendium de hérauts d’armes 
anglais qui remonte au milieu du Xve siècle, bien avant l´époque à laquelle les 
deux compendia cités plus haut sont censés avoir été élaborés.65 de plus, quelques 
variantes qui prêtent à équivoque suggèrent que les versions les plus anciennes du 
traité ont déjà subi elles aussi une transmission très mouvementée. le texte était ainsi 
certainement largement diffusé avant cette époque, ce qui signifie aussi que, en l´état 
actuel des connaissances, on ne pourra probablement ni identifier son auteur initial, 
ni déterminer si ce dernier était un héraut d‘armes ou non.

Les armoriaux
ce qui nous conduit finalement aux armoriaux qui, selon une opinion 

communément admise, se doivent forcément d´être composés par des hérauts, 
raison pour laquelle on ne recherche leurs auteurs que presque exclusivement parmi 
ceux-ci. ainsi, même des armoriaux datant du Xiiie siècle ont déjà été attribués 

63 PoPoFF, "«ainsi que faire se doit»", p. 5. 
64 Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1280, fol. 134r. concernant l´origine de cette compilation cf. 

HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 193-197.
65 sur la transmission de ce texte cf. idEM, ibidem, p. 298 et 447-48.
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à un «héraut inconnu», alors qu´à l´époque il n´existait en pas encore de hérauts 
d’armes en tant que tel, capables d´en élaborer.66 Pour les armoriaux plus récents, on 
tente en outre de nommer précisément l´auteur exact, et ce en invoquant parfois des 
justifications très vagues.

ainsi le célèbre Armorial Equestre de l’Ordre de la Toison d’Or, conservé dans 
sa quasi-intégralité67 dans un manuscrit de la Bibliothèque arsenal à Paris dans un 
exemplaire contemporain d´une qualité extraordinaire, qui contient entre autres 
des portraits équestres d’un grand nombre des chevaliers de l’ordre de la toison d’or 
en grande tenue héraldique. on attribue volontiers cet armorial au héraut le plus 
haut placé dans cet ordre de chevalerie: Jean lefèvre de saint-rémy, nommé toison 
d’or.68 les éditeurs de l´édition la plus récente de cet armorial justifient ainsi cette 
attribution:

«peut-on imaginer qu’un tel recueil, représentant en grande tenue héraldique 
les chevaliers des quatre premières promotions et ne commettant aucune erreur 
dans la composition des armoiries dont certaines sont pourtant fort complexes 
et d’autres, très récemment adoptées et attribuées – ait été réalisé par un héraut 
ou un peintre étranger à l’ordre ? Non, bien sûr.»69

ils le conçoivent en même temps comme à la tête d´une équipe de hérauts 
chargés de la confection de l´armorial qui fut réalisé pour leur maître, le duc de 
Bourgogne:

«ce travail implique un maître d’œuvre, qui ne peut être que Jean lefèvre lui-
même : une équipe de hérauts, réunissant la documentation et l’information, 
blasonnant les armoiries, exécutant des croquis; et un ou plusieurs peintres … 
un tel recueil ne peut être que le produit d’un travail collectif.»70

un avis qui est repris sans hésiter par d´autres auteurs.71 alors que rien ne justifie 
66 Nussard, robert Le rôle d’armes Bigot. Publié d’après le manuscrit Fr. 18648 (f°32–39), conservé à la 

Bibliothèque nationale, Paris: le léopard d’or, 1985, p. 5. 
67  deux feuillets qui à l´origine faisaient manifestement partie du manuscrit original, se trouvent 

aujourd´hui dans le manuscrit londres, British library, add. 45133, fos. 175r, 177r, ce qui pose la question de 
l´intégrité et de l´organisation interne du manuscrit dans son état actuel.

68 PastourEau, Michel, PoPoFF, Michel, Grand armorial équestre de la Toison d’or, 2 vol., saint-Jorioz: 
éditions du Gui, 2001, t. 2, pp. 36-40. on trouve cette attribution pour la première fois, à ma connaissance, dans 
larcHEY, lorédan, Costumes vrais. Facsimilé de 50 mannequins de cavaliers en grande tenue héraldique, d’après 
le manuscrit d’un officier d’armes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1429-1467), Paris: Plon-Nourrit et cie, 
1899, pp. ix-xi. 

69 PastourEau, PoPoFF, Grand armorial équestre, t. 2, p. 37. 
70 idEM, Ibidem, t. 2, pp. 37sv. 
71 cf. par exemple NaGEl, rolf, «Zur Herausgabe von Wappenbüchern» in MErta, Brigitte, 

soMMErlEcHNEr, andrea. WEiGl, Herwig, Vom Nutzen des Edierens. Akten des internationalen Kongresses 
zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Wien, 3.-5. Juni 2004, vienne : r. 
oldenbourg, 2005, pp. 271-276, ici p. 272. 
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cette attribution jusqu´à présent. dans les sources textuelles qui nous sont parvenues, 
on ne trouve aucun renseignement concernant l´auteur, le commanditaire ou le 
propriétaire, il n´y a aucun texte accompagnant les représentations d´armoiries qui 
pourrait apporter sous une forme quelconque la moindre information sur l´origine, 
la réalisation ou l´intention de l´armorial. l´Armorial Equestre de l’Ordre de la 
Toison d’Or est volontiers présenté comme un recueil institutionnel des armoiries 
de l´ordre de chevalerie, ce qui provoque l´étonnement des éditeurs: pourquoi 
n´est-il plus conservé aux archives de l´ordre  ? Pourtant, il n´existe, en-dehors 
des illustrations des chevaliers de l´ordre cités, aucun rapport à l´ordre, aucune 
reproduction des statuts de l´ordre, aucune dédicace, aucun prologue que l´on 
serait en droit d´attendre dans un tel cas. le recueil d´armoiries donne bien plutôt 
l´impression d´un armorial général en représentant l´Empereur, différents rois tels 
celui d´aragon ou du Portugal et divers princes dont les anciens pairs de France et les 
princes électeurs d´exactement la même manière extraordinaire que les chevaliers de 
l´ordre. de plus, il contient aussi des sections reproduisant des armoiries de nobles 
écossais, anglais, polonais et autrichiens.

En réalité, cette attribution repose sur le fait que l´original qu´elle contient est 
de grande qualité, que les membres de l´ordre de la toison d´or sont figurés en 
portraits équestres en grande tenue héraldique en pleine page et que la représentation 
de leurs armoiries est exempt d´erreur. Bien sûr, rien n´exclut qu´il s´agisse ici d´un 
recueil à l´initiative d´un ou plusieurs hérauts, à l´initiative ou avec le concours du roi 
d´armes de la toison d´or. il n´existe cependant aucun indice qui appuierait d´une 
quelconque manière que ce soit cette hypothèse. En réalité, cet armorial peut très 
bien avoir été commandé par un membre de l´ordre ou par un bibliophile et avoir 
été réalisé, non pas par des hérauts, mais plutôt par des clercs ou des illustrateurs. 
cela est tout aussi probable que l´hypothèse courante actuellement.

du reste, on retrouve des attributions bancales aussi pour plusieurs autres 
armoriaux célèbres. comme par exemple pour l´Armorial d´Urfé, daté jusqu´à 
présent autour de 1380 et que Gaston saffroy attribue à un certain « héraut lefebvre 
dit Walsain » en se référant au manuscrit 672 du fonds Goethals de la Bibliothèque 
royale de Bruxelles.72 cependant, il est clairement indiqué dans le catalogue de cette 
collection que ce héraut, qui ne revendique en réalité que l´élaboration du manuscrit 
672 à partir de différents autres armoriaux, vivait au début du Xvie siècle et que le 

72 saFFroY, Gaston, Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France, 5 vol., Paris: librairie 
Gaston saffroy, 1968–1988, t. 1, n°2909. 
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manuscrit lui-même doit dater de 1502.73

dans son aperçu des armoriaux les plus importants, Jean Bernard de vaivre 
remarque au sujet de ce même Armorial d´Urfé, de manière prudente d´abord, 
qu´il est parfois attribué au susnommé héraut sicile.74 Puis cette supposition devient 
certitude (ce que l´on trouve aussi chez d´autres auteurs) lorsqu´il écrit:

„les armoiries étant par ailleurs exactes, il est fort probable que sicile a suivi un 
armorial du Xiiie siècle»75. 
l´attribution de l´Armorial d´Urfé au héraut sicile semble s´appuyer sur un 

autre armorial, l´Armorial du héraut Vermandois dont l´auteur s´est largement servi 
de l´Armorial d´Urfé et qui est alors apparemment attribué directement au héraut 
sicile. cependant, cette attribution ne repose que sur le titre que l´on trouve sur 
la copie la plus anciennement connue de l´armorial qui ne date, elle, que du Xviie 
siècle:

‘Recueil des armes des roys, pairs et seigneurs de France et autre roys et seigneurs de 
pluiseurs pays fait par Secille herault, mareschal d’armes de Hainault, demeurant 
en la bonne ville de Mons, pris en partie dans le Recueil de Vermandois, herault 
du noble roy Charles de France, faict en lan m iiijc vingt cinq’76.
on peut douter de la fiabilité des informations que nous donne ici le copiste 

du Xviie siècle. tout d´abord, la notice ne livre pas d´indice sur la nature exacte du 
rapport direct entre les écrits des hérauts sicile et vermandois ni sur l´armorial qui 
serait concerné par la date de 1425. Mais avant toute chose, si l’on regarde le texte 
même, la description des armoiries du roi de France fait référence à l´exposé de Jean 
du tillet qui ne prit la plume que dans la première moitié du Xvie siècle.

les preuves évidentes concernant l'attribution de l´Armorial du héraut Navarre 
à ce même héraut Navarre manquent également. le seul lien entre l´armorial et son 
auteur supposé se trouve, dans ce cas aussi, dans le titre donné à une copie plus 
tardive, du Xvie siècle cette fois-ci: 

‘Cy est l’extraict du livre de Navarre maistre hérault du très-noble trèschretien 
et très-puissant roy de France, contenant le blazon et deviz des armes de tous 
les rois chréstiens, princes et seigneurs du sang de France et autres barons, 
baneroys, bacheliers et chevalliers du pais de France, Normendye, Champaigne, 
73 PiNcHart, alexandre Joseph, Catalogue de la bibliothèque de M. F.-V. Goethals, manuscrits, 2 vol., 

Bruxelles: van trigt, 1876-1878, t. 2, n° 672. 
74 vaivrE, Jean-Bernard de, «orientations pour l’étude et l’utilisation des armoriaux du Moyen age», in 

Cahiers d’héraldique, 1, 1974, pp. i–xxxiv, p.  ix.
75 idEM, Ibidem, p. xvi. 
76 Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 4366, fol. 1r.



81FONTES

Bourgongne, …. Lequel présent extraict a esté faict sur un gros livre en parchemin 
d’ancienne escripture, cousu entre deux aez, intitulé en son commencement: Cy 
commence les anciennes histoires d’oltremer. Appartement et estant en la saisine 
et possession des seigneurs de Rubery, surnommé de Stimeay. Et aussy semblable 
livre en langage picart chés ung nommé Jehan de la Rue, bourgeoys de Baieulx, de 
l’art et mestier de paintre et vitrier, …’77. 
alors que louis douët d‘arcq s´abstient, dans son édition de l´armorial (1859), 

de déduire de ces descriptions un auteur présumé, il ne fait aucun doute pour Paul 
adam-Even, un peu plus de cent ans plus tard, que l´œuvre qui s´appelle désormais 
Armorial du héraut Navarre est l´œuvre d´un héraut Navarre dans lequel il veut de 
plus reconnaître un certain Martin carbonnel (une attribution qui eut également 
beaucoup de succès par la suite).78 cependant, ce Martin carbonnel n´est signalé 
dans les sources que comme roi d´armes au service de charles le Mauvais qui fut roi 
de Navarre de 1349 à 1387, et non pas au service du roi de France. Mais ce fut, en fait, 
le seul héraut que l´on trouva qui portait ce titre au moment supposé de l´élaboration 
de l´armorial. sûrement interrogé sur ce problème précis, Paul adam-Even répondit 
donc dans une lettre à sir anthony richard Wagner que Martin carbonnel pouvait 
bien aussi être entré plus tard au service du roi de France ou alors que le copiste aurait 
tout simplement commis une erreur lorsqu´il qualifiait Navarre de roi d´armes du 
roi de France.79

Conclusions
ces réflexions montrent que, dans le domaine des textes héraldiques, même 

des attributions de paternité littéraire dont on était sûr se révèlent manifestement 
fausses ou pour le moins trop succinctement justifiée. comme en témoigne le cas du 
héraut sicile et du Blason des couleurs qui lui a longtemps été attribué, émettre des 
hypothèses sur l´origine et la paternité littéraire est une tâche extrêmement difficile 
et risquée, même lorsque la situation paraît évidente.

cette constatation est valable autant pour les armoriaux que pour les traités de 
blason et autres textes à contenu héraldique ou issu du milieu des hérauts. Et cela 

77 Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 32487, cité d’après douËt d’arcQ, louis, «armorial de 
France de la fin du Xive siècle (première partie)» in Le cabinet historique, 5, 1859, pp. 10-23, ici p. 13. 

78 voir adaM-EvEN, Paul, «l’armorial du héraut Navarre. Partie inédite et corrections» in Nouvelle Revue 
Héraldique, nouvelle série, 1, 1947, pp. 49-68, ici p. 49. 

79 cité dans WaGNEr, anthony richard, Herald and Heraldry in the Middle Ages. An inquiry into the 
growth of the armorial function of heralds, troisième édition, oxford: oxford university Press, 2000, p. 53, n. 3.
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d´autant plus que ces textes ont été transmis dans des compilations ou des compendia 
de hérauts d’armes dont les contenus ont été sans cesse remaniés et réagencés. il 
s´agit donc ici d´une forme de transmission particulièrement difficile à reconstituer 
que l´on retrouve de manière similaire dans le cas des armoriaux. ainsi le chercheur 
qui travaille à partir d´armoriaux rencontre des problèmes analogues.80

En outre, il faut repenser la limitation stricte des contenus héraldiques aux seuls 
hérauts, même si elle peut être justifiée, en partie du moins. En effet, l´élaboration 
des armoiries n´était pas réservée aux seuls hérauts comme le montrent par exemple 
les armoriaux d´ulrich richental, Konrad Grünenberg ou andré de rineck ou 
encore d´autres textes similaires d´auteurs nobles ou non comme antoine de la sale, 
clément Prinsault ou l´Arbre des Batailles d´Honoré Bouvet. un traité sur les hérauts 
pouvait tout à fait provenir d´un non-héraut comme le montre le texte d´aeneas 
Piccolomini, le futur pape Pie ii, même si celui-ci fut intégré plus tard en partie dans 
la transmission des hérauts.81 ce qui vaut aussi du reste pour le traité Selon les ditz, 
particulièrement influent et très largement répandu, ayant pour sujet la création de 
la charge de héraut d´armes sous Jules césar et les droits afférents.82 

Finalement, on observe au Xve siècle que les traités de blason, tout comme les 
compendia de hérauts d‘armes, rencontrent de plus en plus l´intérêt de la noblesse 
pour laquelle ils peuvent dès lors être réalisés. certains traités de blason sont même 
rédigés par des nobles comme le montre l´exemple du Traité Prinsault cité plus haut, 
ou celui du traité de blason du roi Frédéric ier d´aragon.83

Et même lorsqu´il semble évident qu´un texte provienne de la plume d´un 
héraut ou était surtout répandu dans le milieu des hérauts d’armes, l´histoire complexe 
de la transmission de ces textes commande de s´abstenir d´attributions précipitées et 
de commencer par examiner ces dernières de manière critique. il vaut mieux alors se 
satisfaire parfois de l´impossibilité momentanée d´une attribution claire au lieu de se 

80 concernant les formes de la transmission des armoriaux et les problèmes liés à leur utilisation comme 
sources historiques cf. HiltMaNN, torsten, «Potentialities and limitations of Medieval armorials as Historical 
source. The representation of Hierarchy and Princely rank in late Medieval collections of arms in France 
and Germany» in HutHWElKEr, Thorsten, PEltZEr, Jörg, WEMHÖNEr, Maximilian, Princely Rank in late 
Medieval Europe. Trodden Paths and Promising Avenues, ostfildern: Thorbecke 2011, p. 157-198.

81 concernant ce traité cf. FÜrBEtH, Frank, «vom ursprung der Herolde. Ein humanistischer Brief als 
heraldischer lehrtext» in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 117, 1995, pp. 437–488, 
HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 80sv., und demnächst BocK, Nils, «"Omnia degenerant, 
nec est hominum genus, quod stet suis legibus.=» Zur schrift „vom ursprung der Herolde“ des Enea silvio 
Piccolomini, in Franz FucHs, Franz, WaGENdorFEr, Martin, Kaiser Friedrich III. und Wiener Neustadt, 
cologne, vienne: Böhlau 2012 (sous presse).

82 voir HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 248-253.
83 Pour le traité de blason cf. BoudrEau, Traités de blason, t. i, p. 176–224; pour les compendia de 

hérauts d’armes voir HiltMaNN, Spätmittelalterliche Heroldskompendien, p. 410-420. 
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répandre en spéculation. car dès qu´une attribution hypothétique, reposant plus sur 
des supputations que sur des faits, est en circulation, elle est reprise à l´envi et devient 
très vite une certitude que plus personne ne remet en question. Elle mène alors une 
existence propre qu´il n´est plus possible de contrôler. ce qui a pour effet de rétrécir 
de manière totalement infondée la perspective dans l´étude des textes et l´accès aux 
sources en limitant leur compréhension, leur interprétation et finalement le possible 
gain de connaissance sur la place et la fonction des armoiries, des armoriaux et des 
hérauts d’armes dans leur époque.

ainsi, lorsque l´on a affaire à de tels textes, il est nécessaire d´être conscient des 
difficultés que cela suppose et d´interroger de manière critique les indications sur 
leur paternité littéraire, leur genèse et leur transmission, indications qui paraissent 
évidentes à première vue. Mais il serait surtout temps de soumettre les attributions 
et connaissances actuelles sur les textes héraldiques qui nous sont parvenus à un 
examen critique pour enfin jeter les bases d´un accès renouvelé aux sources et fonder 
ainsi une nouvelle réflexion sur l´héraldique du Moyen Âge tardif.





85

Há já algumas décadas foi-nos dado a conhecer um vasto conjunto de selos e 

matrizes sigilares que se conservam no Museu de évora. Fizemos então um ficheiro 

completo destes especímenes,  que fotografámos na sua quase totalidade.

conservámos este acervo de dados que tem sido de alguma utilidade nos 

trabalhos por nós efectuados sobre heráldica eclesiástica e heráldica municipal 

e seleccionámos daí alguns elementos que facultámos ao Marquês de abrantes 

ao tempo em que tinha em preparação o seu inestimável trabalho «o Estudo da 

sigilografia Medieval Portuguesa», e aí foram publicados como exemplares 56 a 61, 

com expressa referência da fonte de tal informação1.

revimos há algum tempo as descrições e comentários do Marquês de abrantes 

e pareceu-nos que alguma coisa poderia ser aditado ao que então foi publicado, 

sem contar que um dos selos medievais por nós encontrados nunca chegou ao 

conhecimento daquele autor.

deixamos de parte os selos do concelho de viana do alentejo (ou de Posin 

como consta da legenda e então assim se designava), de João de ..., de duas possíveis 

personagens judias e de Gonçalo Pais de lisboa,2 por nada termos a juntar de útil ao 

que já foi publicado.

comecemos pelo exemplar inédito.

1 Marquês de abrantes, «o Estudo da sigilografia Medieval Portuguesa», instituto da cultura e língua 
Portuguesa, lisboa, 1983, pag.s 126 a 129, exemplares n.ºs 56 a 61. 

2 Marquês de abrantes, op. cit. exemplares n.ºs 58, 59, 60, 61e 62, pag.s 127 a 129 

Selos medievais portugueses 

Pedro Sameiro
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Fig. 1

descrição – Matriz sigilar com pega no 
verso.

Formato e dimensões – Escudo de ponta 
redonda, com forma de trapézio alongado 
com a base maior para cima, terminado em 
semicírculo. os lados fazem com a linha do 
chefe um ângulo de cerca de 87º, a largura no 
chefe é de 2,5 cm e altura de 3,2 cm, pelo que 
a proporção entre uma e outra é de 5 partes 
de largura para 6,4 de altura.

conteúdo – o escudo, à volta do qual, 
em bordadura limitada por dois filetes, corre 

a legenda, contém uma árvore que identificámos como palmeira e nela pousadas, nos 
cantões do chefe, duas aves afrontadas, o tronco da árvore é ladeado por duas estrelas 
de oito pontas.

Epigrafia - + s. laurENcii MartiNi em caracteres romanos maiúsculos.

origem – desconhecida.

comentário

Encontramos em Portugal e em documentos datados de 1242 a 1310 selos 
que foram impressos com matrizes sigilares semelhantes à que é objecto deste 
comentário3, sendo de notar que nos dois exemplares mais antigos a legenda é escrita 
em caracteres romanos maiúsculos, utilizando-se posteriormente a letra uncial. E 
embora as matrizes sigilares com esta configuração não ultrapassem os primeiros 
anos do século Xiv, a forma de escudo nelas empregada foi utilizada em Portugal até 
ao século Xv4.

tentando uma análise comparativa com o que se passa com as matrizes e nas 
placas de arnês espanholas, não logramos um maior estreitamento de datas.   

3 Marquês de abrantes, op. cit. exemplares n.ºs 146, 216, 239, 270 e 334.
4 Marquês de abrantes, op. cit. exemplares n.ºs 77 e 450.



87FONTES

Faustino Menéndez Pidal e Elena Gómez Pérez no seu inventário de matrizes 
sigilares espanholas5 dão notícia de 39 matrizes de forma similar à de que pertenceu a 
lourenço Martins que, atendendo na quase generalidade dos casos às características 
de estilo, distribuem pelos seguintes quatro períodos: 1225 – 1260, 1260 – 1320, 
1320 – 1370 e 1370 – 1430. o maior número das matrizes inventariadas situa-se nos 
períodos 1260 – 1320 e 1320 – 1370. Nos raros casos em que foi possível identificar o 
titular da matriz, encontramos personagens que viveram entre o final do século Xiii 
e o século Xiv 6.

No concernente a pendentes e placas de arnês, objectos que têm alguma 
semelhança formal com as matrizes sigilares, verifica-se a existência  de peças 
similares a estas matrizes escutiformes datáveis dos secúlos Xiii e Xiv7.

de acordo com estes dados, lourenço Martins terá vivido entre meados do 
século Xiii e meados do século Xiv, excluindo as hipótese de ter sido um precursor 
de modas ou, pelo contrário, um apegado a estéticas arcaicas.

Não conseguimos identificá-lo, até porque poderá ter usado noutras fontes não 
só o nome próprio e o patronímico mas também um nome de estirpe.

as armas são desconhecidas. Nada têm a ver com as os armoriais atribuem a 
tal nome de família, nem tão pouco com as que figuram em vestígios sigilográficos  
medievais conhecidos, de outras pessoas identificadas pelo mesmo patronímico8.  No 
armorial português só encontramos algumas semelhanças com as armas dos cáceres 
(de ouro, com uma palmeira de verde, frutada de sua cor e uma estrela de vermelho 
em chefe) e dos lopes, de João lopes (de azul, com uma palmeira de ouro, rematada 
por um corvo de negro levantando voo). Mas estas armas são concessões de mercê 
nova do século Xv, pelo que nada terão a ver com uma personagem bastante anterior.

5 Menéndez Pidal, Faustino e Gómez Pérez, Elena «Matrices de sellos Españoles (siglos Xii al Xvi)», 
Ministerio de la cultura, direción General de Bellas artes y archivos, Madrid, 1987.

6 Menéndez Pidal op. cit. exemplares 109 (sec. Xiii), 115 (início do sec. Xiv), 129 (1ª metade do sec. Xiv), 
112 (fins do sec. Xiv) e 134 (sec. Xv). 

7 Martin ansón, Maria luisa «la colección de Pinjantes y Placas de arnés Medievales del instituto 
valencia de don Juan en Madrid», universidad autónoma de Madrid, 2004, pag. 277 exemplar n.º 265 (sec. 
Xiv), pag, 312 exemplar 299 (sec. Xiv) e pag. 330 exemplar 317 (sec. Xiii).

8 Marquês de abrantes, op. cit. refere as seguintes armas: aires Martins (exemplar 489 – 1275/1350) 
escudo com uma banda carregada de 3 flores-de-lis, entre dois machados um em pala e outro no sentido da 
banda; Estêvão Martins (exemplar 6 – sec Xiii /Xiv) escudo com dois lobos passantes e sotopostos; João Martins 
(exemplar 52 – sec. Xiv) escudo com um castelo; João Martins (exemplar 343 – 1314 / 1319) duas vieiras; e vasco 
Martins (exemplar 391 – 1354) escudo polvilhado de besantes com 3 asnas. 
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Fig. 2

descrição – Matriz sigilar em bronze 
com pega no verso. dela foi feita uma 
impressão posterior em obreia9

Formato e dimensões – Escudo de 
ponta redonda, com forma de trapézio 
alongado terminado em semicírculo. os 
lados fazem com a linha do chefe um ângulo 
de cerca de 86º, a largura e a altura, tendo em 
atenção medições feitas sobre a fotografia, 
estão na proporção de 5 partes de largura 
para 6,4 de altura.

conteúdo – o escudo, à volta do qual 
corre a legenda, em bordadura limitada por 

dois filetes, contém uma árvore desenraizada (provavelmente um pinheiro), sustida 
por dois leões afrontados.  

Epigrafia - + s: JoHaN : PErEs : dartEBau  em caracteres unciais.

origem – desconhecida.

comentário

o Marquês de abrantes que não teve em conta a epigrafia e que interpretou a 
árvore com um cardo florido, concluiu que se tratava de armas de cardosos.

o brasonário português regista as armas de uma família tibau, que são de 
vermelho com uma árvore de verde, arrancada de prata e perfilada de ouro, sustida 
por dois leões do mesmo afrontados, o que coincide com o conteúdo do selo em 
consideração.

cristóvão alão de Morais10 trata com algum desenvolvimento a família tibau 
de que aponta como fundador em Portugal, artur tibau, em sua opinião um 
estrangeiro «por o nome de artur parecer inglês e pelo sobrenome de tibau parece 

9 como dissemos foi publicado pelo Marquês de abrantes mas como não conseguiu ler a legenda fez uma 
identificação do titular conjectural e não conforme com a realidade.

10  alão de Morais, cristóvão «Pedatura lusitana» Ed. de carvalhos de Basto, Braga, 1998, vol. iv, pag. 
196 /198.
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francês». Este artur tibau teve dois filhos, sendo um deles João tibau. temos alguma 
dificuldade em situar no tempo estas pessoas, pois a única data a que alão de Morais 
faz referência é a de 10 de abril de 1561, como a de um alvará passado a d. Jerónima 
tibau sobrinha bisneta de João tibau. Em função desta data podemos conjecturar 
que João tibau terá vivido por meados do século Xv.

tendo em consideração o que foi dito em relação ao selo anterior, sobre a 
utilização de selos e matrizes sigilares desta tipologia, teremos de concluir que – com 
um maior grau de probabilidade – João Peres dartebau terá vivido na transição do 
século Xiii para o Xiv e que, consequentemente, não poderia ser o João tibau de 
que fala alão de Morais.

 E o que nos leva a relacionar João Peres dartebau com a família tibau tratada 
por alão de Morais?

Em primeiro lugar a mais que evidente coincidência das armas.

Em segundo lugar a semelhança dos nomes. Pelo espaço de um século um nome 
de presumível origem estrangeira, pode ter sofrido modificações significativas de 
modo a aproximá-lo de formas mais pronunciáveis e mais intelegíveis em Portugal. 
cito o caso dos durand de sart que chegado a Portugal no início do século Xviii 
passaram imediatamente a ser conhecidos por durão de sá.

o selo de João Peres dartebau seria, assim, a primeira manifestação conhecida 
das armas dos tibau.

Fig. 3

descrição – Prova em lacre 
recente

Formato e dimensões  - 
hexagonal , com inscrição em 
superfície delimitada pelo 
rebordo externo e por uma linha 
quebrada que lhe é paralela, no 
interior da parte reservada à 
inscrição figura uma rosácea de 
seis pontas em ogiva, no centro 
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da qual se encontra um escudo em ponta redonda, sendo os espaços livres ocupados 
por segmentos lineares curvos, ornamentais.

o hexágono tem 2 cm de lado e uma distância na mediatriz dos lados de 3,2 cm.

conteúdo do escudo – o escudo contém um leão, rompante, estilizado de forma 
a que a pata superior direita e o artelho da perna esquerda se situam sobre o mesmo 
segmento de recta, diagonal ao eixo da figura.

inscrição – s . aldoica : aNEs : BarBosa

origem – desconhecida

comentário

 Na ausência de documento em que o selo esteja aposto e inexistindo referências 
sobre a sua origem, os elementos de que dispomos para a sua datação só podem 
resultar da forma e estilo e da identificação da titular.

Excluídos o quadrado e o losango, não encontrámos não outras formas poligonais 
mais complexas no selos portugueses, pelo que recorremos na nossa análise aos 
selos circulares, dada a evidente analogia formal que apresentam com o que estamos 
analisando. Existem, fundamentalmente, três tipos de selos circulares, todos eles 
contendo uma inscrição que corre por uma coroa circular exterior. No interior dessa 
coroa circular podemos encontrar uma ou mais peças soltas de natureza simbólica, 
ou um escudo com o respectivo conteúdo, ou um escudo heráldico rodeado por 
elementos decorativos ou simbólicos. Encontramos exemplares do primeiro tipo na 
obra do Marquês de abrantes, apostos em documentos datados de 1214 a 133411, 
do segundo em documentos com datas que vão de 1250 a 126812 e do último em 
documentos autenticados num período compreendido entre as datas limites de 1324 
e 138813. Faustino Menéndez Pidal e Elena Gómez Pérez inventariam uma matriz 
sigilar contendo, dentro de uma legenda disposta em coroa circular um escudo 
envolvido por uma rosácea de oito lóbulos, que datam do período de 1320 a 137014.  

Em função destes dados somos levados a incluir o selo de d. aldonsa no século 
Xiv.

 

11 Marquês de abrantes, op. cit. v.g., exemplares n.ºs 109 (1214), 117 (1226), 121 (1228), 145 (1240), 152 
(1244), 161 (1249), 185 (1252), 199 (1257), 211 (1258), 227 (1255) e 359 (1344).

12 Marquês de abrantes, op. cit., v.g., exemplares n.ºs 168 (1250), 188 (1254), 208 (1258) e 229 (1268).
13 Marquês de abrantes, op. cit. v.g. , exemplares n.ºs 363 (1324), 400 (1364) e 420 (1388).
14 Menéndez Pidal, op. cit. exemplas n.º 89.
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a estilização do leão, todavia, parece-nos corresponder a modelos que encontramos 
noutros países no século Xv. Em Portugal não encontramos selos e matrizes em número 
suficiente que nos permitam uma cronologia segura das diversas estilizações, parecendo 
nos primeiros tempos o leão seria representado passante e só mais tarde rompante, mas 
neste caso já com forma similar á que observamos no selo em análise.

os autores estrangeiros referem, na época medieval, três estilizações diversas 
para o leão, nas duas primeiras a pata inferior esquerda está situada na linha do eixo 
da figura, mas com o alargamento progressivo da parte de baixo do escudo, a pata 
inferior esquerda passa a deslocar-se para a direita (não heráldica) do eixo da figura, 
o que se observa no século Xv15. Na Península, a adopção de formas de escudo de 
base alargada, antecipadamente ao que se verificou no resto da Europa, poderá ter 
favorecido a adopção aqui de estilizações do leão que só mais tarde se verificaram 
noutros locais.

o Marquês de abrantes também é suficientemente prudente ao atribuir 
uma data a este selo. diz ele: «o espécime em estudo poderá datar de uma época 
compreendida entre meados dos séculos Xiv e Xv»16.

Por nossa parte, parece-nos mais correcto datar a matriz que produziu o selo 
do século Xiv.

 a identificação de d. aldonça anes Barbosa é um problema insolúvel.

o marquês de abrantes admitiu que d. aldonça, em razão do patronímico 
pudesse ser filha de d. Frei João Pires Barbosa, que foi mestre do templo, embora 
não encontrasse esta filiação nos livros de linhagens medievais. Mais recentemente, 
o Prof. sotto Mayor Pizarro, pronuncia-se negativamente em relação a esta proposta 
filiação, reconhecendo apenas um filho ao mestre do templo, chamado João 
Fernandes de Barbosa e legitimado por carta de 5 de setembro de 131017 . 

ainda que não possamos entroncar claramente d. aldonsa na linhagem dos 
Barbosa, podemos admitir com razoável probabilidade que ela pertenceria a tal 

15 leonhard, Walter «das Grosse Buch der Wappenkunst», Georg d. W. callwey, Munique, 1976, pag.s 
206 a 216; Gevaert, Emile «l’Héraldique son Esprit, son langage et ses applications», Editions Bulletin des 
Metiers d’art, Bruxelles, s.d., pag.s 96, 97, 178, 179, gravuras 15a  e 162; Hussmann, Heinrich «Über deutsche 
Wappenkunst», Guido Pressler, Wiesbaden, 1973, pag. 49; ströhl, Hugo Gerard «Heraldischer atlas», Edizioni 
orsini di Marzo, Milano, 2009, tafel viii «der löwe»; schwarzenberg, Karel «Heraldika», Praga, 2007, pag. 62.

16 Marquês de abrantes, op. cit. pag. 126.
17 Pizarro, José augusto de sotto Mayor Pizarro «linhagens Medievais Portuguesas – Genealogias 

e Estratégias (1279 – 1325), centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da Família, universidade 
Moderna, Porto, 1999, vol i, pag. 524.
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família.

Estaremos, deste modo, perante uma representação das primitivas armas 
dos Barbosa, que mais tarde seriam de prata com banda de azul, carregada de três 
crescentes de ouro, entre dois leões afrontados e trepantes de púrpura, armados e 
lampassados de vermelho. 
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Sigilografia heráldica eclesiástica medieval 
portuguesa no Archivo Histórico Nacional 
de Espanha

Anísio Miguel de Sousa Saraiva e Maria do Rosário Barbosa Morujão

1. Introdução
seguindo a linha de investigação sobre a heráldica nos selos do clero secular 

português, iniciada com o trabalho L’héraldique dans les sceaux du clergé séculier 
portugais (XIIIe-XVe siècles), apresentado por nós e por Miguel Metelo de seixas no 
segundo colóquio internacional Héraldique et Numismatique, Moyen Âge - Temps 
Modernes, realizado na universidade do Havre (França), em setembro de 20111, 
publicamos este novo ensaio, que continua essa primeira abordagem e ao mesmo 
tempo procura dar mais um contributo ao projecto de organização e estudo do corpus 
sigilográfico do clero secular medieval português que trazemos em preparação, e 
no qual também incluímos os espécimes entretanto identificados em diferentes 
bibliotecas e arquivos europeus2.

Fruto desse trabalho de pesquisa e de inventário realizado para além do espaço 

1 colóquio promovido pelo Gric (Groupe de recherches identités et cultures) da universidade do Havre 
e coordenado pelo Prof. Yvan loskoutoff, prevendo-se para breve a publicação dos trabalhos nele apresentados 
pelas Presses des Universités de Rouen et du Havre. a heráldica eclesiástica medieval é um tema ainda pouco explo-
rado, não apenas entre nós, mas de um modo geral, em boa medida devido ao seu carácter tardio relativamente à 
adopção de armas por outros grupos sociais, mormente a nobreza. sobre este assunto, vejam-se, para Portugal, os 
trabalhos de sEiXas, Miguel Metelo de, “Heráldica eclesiástica: entre os usos concretos e as disposições norma-
tivas”, in saraiva, anísio Miguel de sousa e MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa (eds.), O clero secular me-
dieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens, lisboa, cEHr/ucP, 2012 (no prelo); idem, “Heráldica 
eclesiástica na porcelana oriental de importação portuguesa”, in Portugal na porcelana da China: 500 anos de 
comércio, vol. 2, lisboa, artemágica, 2007, pp. 415-477; e saMEiro, Pedro de sá alves, “l’héraldique ecclé-
siastique au Portugal”, sep. de Genealogica & Heraldica. Report of the 16th International Congress of Genealogical 
and Heraldic Sciences. Helsinki. 16/21 Aug. 1984, Helsinki, The Finnish National committee for Genealogy and 
Heraldry, 1986. como bibliografia mais importante a nível internacional, cfr. HEiM, Bruno Bernard, Heraldry 
in the Catholic Church. Its origin, customs and laws, Gerrards cross, van duren, 1981; e BouYé, édouard, 
“ces évêques au chapeau vert…”, Arma et Sigilla. Bulletin du Consortium pour l’Étude de l’Héraldique et de la 
Sigillographie Ecclésiastiques, 1 (1997), pp. 15-18; idem, “Héraldique médiévale des évêques de la France du Nord”, 
in BlEistEiNEr, c. d. (ed.), L’héraldique religieuse. Actes du Xe Colloque International d’Héraldique, München, 
degener & co., 1999, pp. 123-152.

2 os princípios metodológicos e os objectivos deste projecto de investigação foram já motivo de uma pri-
meira apresentação pública a cargo de MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, “o selo como símbolo e represen-
tação do poder no mundo das catedrais”, in saraiva, anísio Miguel de sousa e MoruJÃo, Maria do rosário 
Barbosa (eds.), O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens, lisboa, cEHr/ucP, 
2012 (no prelo).
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nacional, damos a conhecer um pequeno elenco de selos eclesiásticos medievais 
portugueses proveniente da colecção de selos pendentes e de chapa do Archivo 
Histórico Nacional de Espanha3, hoje constituída por mais de dois mil espécimes 
sigilares, de natureza eclesiástica mas também de origem régia, municipal, universitária 
e particular, entre os quais se encontram alguns exemplares relativos a Portugal4. 
No seu conjunto, estes espécimes dão corpo a um dos maiores e mais importantes 
repositórios sigilográficos europeus5, classificação que lhe podemos atribuir com total 
propriedade, não apenas pela dimensão que apresenta, mas sobretudo pela notável 
amplitude cronológica e pela variedade das suas características tipológicas, também 
presentes nas demais colecções de matrizes e de moldes custodiadas igualmente pelo 
Archivo Histórico Nacional6.

3 as colecções de selos pendentes e de chapa medievais e modernos e de moldes do Archivo Histórico 
Nacional (aHN) são constituídas por cerca de 2266 espécimes sigilares, em boa hora inventariados e catalo-
gados por GuGliEri Navarro, araceli, Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico 
Nacional, tomo 1: Sellos Reales; tomo 2: Sellos eclesiásticos; tomo 3: Órdenes militares, corporaciones, particulares, 
vários, Madrid, servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y ciencia, 1974. Este volumoso catálogo 
amplia e termina o trabalho deixado incompleto nos inícios do século XX pelo criador destas mesmas colecções, 
MENéNdEZ Pidal, Juan, Catálogo I: sellos españoles de la Edad Media, Madrid, archivo Histórico Nacional, 
1918.

4 trata-se essencialmente de selos de reis e infantes. Entre eles, um do rei d. afonso v, outro de                   
d. Fernando (infante de serpa, filho de d. afonso ii) e os restantes das infantas portuguesas rainhas de castela 
d. constança (filha de d. dinis e mulher de Fernando iv); d. Maria (filha de d. afonso iv e mulher de afonso 
Xi) e d. Beatriz (filha de d. Fernando e segunda mulher de João i de trastâmara); cfr. GuGliEri Navarro, 
araceli, Catálogo de sellos…, vol. 1: Sellos Reales, nºs. 749, 168, 711, 212, 213, 276 e 277. além destas impressões 
sigilares sabemos ainda existirem no aHN moldes de outros três espécimes que não foram destacados dos 
documentos originais, um deles pertencente à rainha d. constança (mulher de Fernando iv de castela), com 
data de 1309 (aHN, clero, carr. 923, doc. 12; improntas, nº 2944), e os restantes à rainha d. constança Manuel 
(filha do infante d. João Manuel de castela e mulher do rei d. Pedro i de Portugal; cfr. MENéNdEZ Pidal, 
Juan, Catálogo I: sellos españoles …, p. 133) e à infanta d. Branca (neta de afonso X e filha de d. afonso iii de 
Portugal, senhora das Huelgas de Burgos), de 1312 (aHN, improntas, nº 308), cujos originais se encontram no 
archivo Municipal cifuentes (Guadalajara). cfr. MENéNdEZ Pidal dE Navascués, Faustino, Apuntes de 
sigilografia española, Guadalajara, institución Provincial de cultura, 1988, p. 41; idem, “alguns monumentos 
heráldicos portugueses en España”, Armas e Troféus, 4/1 (1963), pp. 38-40.

5 Entre os quais pontificam as colecções de selos do Archivio Segreto Vaticano, do British Museum, dos 
Archives Nationales de France, dos Archives Générales du Royaume de Belgique e do Museo Nazionale del Bargello 
de Florença, que desde o século XiX têm vindo a proceder à identificação, moldagem e estudo dos milhares de 
impressões que as integram; cfr. sElla, Pietro, I sigilli dell’Archivio Vaticano, 6 vols., città del vaticano, Biblioteca 
apostolica vaticana, 1937-1964; BircH, Walter de Gray, Catalogue of seals in the Department of Manuscripts in 
the British Museum, 6 vols., london, Printed by order of the trustees, 1887-1924; BEdos-rEZaK, Brigitte, “les 
politiques du service des sceaux des archives Nationales: bilans et perspectives”, Gazette des Archives, 125-126 
(1984), pp. 156-164; laurENt, rené, Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du 
Royaume à Bruxelles, Bruxelles, archives générales du royaume, 2003; e MuZZi, andrea; toMasEllo, Bruna; 
tori, attilio, Sigilli ecclesiastici e civili dei secoli XIII-XVIII, 3 vols., Firenze, associazione “amici del Bargello”, 
1988-1990.

6 cfr. MENéNdEZ Pidal, Faustino; GÓMEZ PérEZ, Elena, Matrices de sellos españoles: siglos XII al 
XVI, Madrid, Ministerio de cultura, 1987; e carMoNa dE los saNtos, María, “censo de colecciones es-
pañolas de matrices de sellos”, Boletín de la ANABAD, 44/3 (1994), pp. 29-42.
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2. Caracterização do corpus em estudo
Entre a numerosa série de selos eclesiásticos que aqui encontramos, respeitantes 

a papas, cardeais, arcebispos, bispos e cúrias diocesanas, a cabidos catedralícios e a 
clérigos capitulares, ou a abades e priores, mosteiros e conventos, de dentro e de 
fora dos reinos peninsulares, identificámos um conjunto de nove espécimes, seis 
medievais e três modernos, pertencentes a elementos do clero secular português, 
os quais, curiosamente, não existem na sua maioria nos acervos nacionais, ou neles 
não se acham em tão bom estado de conservação. os mais antigos exemplares datam 
dos finais do século Xiii (cfr. Quadro i, em anexo) e correspondem aos selos de 
d. Fernando Martins, bispo de évora (1297-1310/11†)7, e de d. Martinho Pires de 
oliveira, arcebispo de Braga (1296-1313†)8, sendo logo seguidos pelas impressões 
sigilares do bispo de lisboa d. Gonçalo Pereira (1322-1326)9, do bispo de évora     
d. Pedro Martínez argote (1322-1340†)10 e do arcediago de viseu Pedro sánchez de 
Montalbán (1318-1330)11, todas elas realizadas durante a década de vinte do século 
Xiv. de meados da centúria seguinte data o exemplar pertencente ao arcebispo 
de lisboa d. afonso Pires Nogueira (1459-1464†)12, o último da época medieval a 
compor este elenco sigilográfico. os restantes espécimes referem-se já ao século Xvi 
e ao famoso bispo de viseu d. Miguel da silva, mais concretamente ao período em 
que este, já afastado de Portugal e investido na dignidade cardinalícia com o título 

7 sobre este prelado, antes tesoureiro do cabido da évora, e a cronologia do seu episcopado nesta catedral 
alentejana, cfr. vilar, Hermínia vasconcelos, As dimensões de um poder: a diocese de Évora na Idade Média, 
lisboa, Estampa, 1999, pp. 69-73; saraiva, anísio Miguel de sousa, A Sé de Lamego na primeira metade do 
século XIV: 1296-1349, leiria, Magno Edições, 2003, p. 61, nota 110; e MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa 
(coord.), Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325), lisboa, cEHr, 2010, pp. 477-484, docs. 3.1 e 3.2.

8 acerca deste arcebispo bracarense do tempo de d. dinis, cfr. saraiva, anísio Miguel de sousa, 
“Nepotism, illegitimacy and papal protection in the construction of a career: rodrigo Pires de oliveira, bishop 
of lamego (1311-1330†)”, e-Journal of Portuguese History. [Em linha]. 6-1 (2008), nota 21. [consult. 13.11.2011]. 
disponível em http://www.brown.edu/departments/Portuguese_Brazilian_studies/ejph/html/summer08.html.

9 o bispado de lisboa conta-se entre uma das muitas etapas da sua carreira eclesiástica, que culminou com 
a ascensão ao arcebispado de Braga, em 1326; cfr. vilar, Hermínia vasconcelos, As dimensões de um poder…, 
pp. 79-84; e saraiva, anísio Miguel de sousa, A Sé de Lamego…, p. 348.

10 Não deixando de ressalvar a inserção social e a origem castelhana de d. Pedro Martínez argote, já por 
nós comprovada, como mais à frente veremos (cfr. nota 41) e vilar, Hermínia vasconcelos, As dimensões de 
um poder…, pp. 85-86.

11 identificado a partir de 1316 como cónego da colegiada de santa Maria da oliveira de Guimarães, 
Pedro sánchez de Montalbán ascendeu dois anos depois ao arcediagado de viseu, que acumulou com um cano-
nicato em coimbra, onde foi vigário episcopal até 1330. daqui passou ao chantrado da sé de lisboa, dignidade 
com que terminou a sua carreira, por volta de 1347. cfr. arquivo distrital de viseu (advis), Pergaminhos,   
m. 28, nº 88; MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria (1080- 
-1318), lisboa, FcG/Fct, 2010, p. 268; e FarElo, Mário, O cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos (1277- 
-1377), vol. 2, lisboa, Flul, 2003, pp. 123-127.

12 antes de ocupar a cátedra arquiepiscopal de lisboa, d. afonso Pires Nogueira foi bispo de coimbra, en-
tre 1453 e 1459; cfr. alMEida, Fortunato de, História da Igreja em Portugal, vol. 1, Porto, Portucalense Editora, 
1967, pp. 502-503 e 513. 
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dos santos doze apóstolos, exerceu funções de legado a latere do papa Paulo iii, na 
Espanha do imperador carlos v13.

Por transporem o arco cronológico definido para este estudo, optámos por 
excluir da nossa análise estas três impressões sigilares de d. Miguel da silva14, 
bem como as dos bispos d. Fernando Martins, d. Martinho Pires de oliveira e 
do arcediago Pedro sánchez de Montalbán, que, embora pertençam ao corpus dos 
selos eclesiásticos medievais portugueses, não apresentam nas suas composições os 
motivos heráldicos que nos interessa de momento analisar.

com efeito, estes três espécimes medievos, impressos em cera vermelha e no 
formato de dupla ogiva, como era comum na idade Média entre os sigilantes clericais 
e femininos15, perfilham das mesmas formulações presentes nas matrizes eclesiásticas 
que predominaram em Portugal e nos demais reinos europeus durante este período 
dos finais do século Xiii e inícios do século Xiv. o que se aplica sobremaneira 
ao domínio da sigilografia episcopal, em que o modelo iconográfico tradicional 
representa o bispo investido das insígnias representativas do seu poder, munido 
do báculo e da mitra e dando a bênção com a mão direita erguida, modelo esse 

13 España. Ministerio de Educación, cultura y deporte. archivo Histórico Nacional (doravante abreviado 
simplesmente como aHN) sigil-sellos, c. 99, nº 1 e 2; e c. 89, nº 8. datam estes três exemplares de d. Miguel 
da silva do ano de 1542. o primeiro, de 2 de Novembro, autenticou uma carta remissória dada no mosteiro de 
Poblet (tarragona) pelo cardeal a um monge desse instituto; o segundo e o terceiro, de 4 de Novembro, validaram 
duas cartas, uma de indulgências e outra de confirmação de privilégios, dadas por d. Miguel da silva, numa 
localidade da diocese catalã de vic, a esse mesmo mosteiro de Poblet. trata-se de selos circulares com 40 a 46 mm 
de diâmetro, em razoável estado de conservação, impressos em cera vermelha assente em cocho de madeira, que 
apresentam no campo um escudo com um leão rampante, envolto pelo chapéu cardinalício e pela legenda: + Mic : 
Basil : Xii : aP : PrB : car : visEN : lEGatvs; (leitura feita por GuGliEri Navarro, araceli, Catálogo de 
sellos…, vol. 2: Sellos Eclesiásticos, nºs. 1031, 1032 e 1033). sobre o percurso de d. Miguel da silva e em particular 
a legacia que realizou em Espanha, entre 1542 e 1543, com o propósito frustrado de concertar a paz entre carlos 
v e Francisco i de França, cfr. BuEscu, ana isabel, “d. João iii e d. Miguel da silva, bispo de viseu: novas razões 
para um ódio velho”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 10-1 (2010), pp. 141-168; e dEsWartE, 
sylvie, Il “Perfetto Cortegiano” D. Miguel da Silva, [roma], Bulzoni, 1989, pp. 103-104.

14 até ao momento, não se conhecem em Portugal quaisquer impressões desta matriz sigilar de d. Miguel 
da silva enquanto cardeal, dignidade que ocupou oficialmente desde 1541 até ao ano da sua morte, em 1556. No 
contexto dos arquivos e bibliotecas portugueses, apenas apurámos seis impressões sigilares de d. Miguel da silva, 
resultantes de outras duas matrizes, uma que usou enquanto eleito de viseu e outra como bispo desta diocese. da 
primeira existem dois selos de chapa, de 1527 (cfr. saraiva, anísio Miguel de sousa, “a sé: d. Miguel da silva, 
bispo de viseu, 1526-1547”, in Monumentos de Escrita. 400 anos da história da Sé e da cidade de Viseu, 1230-1639, 
viseu, iMc, 2008, pp. 71-74), e da segunda identificámos quatro selos circulares, gravados em cera vermelha e 
assentes em cocho de madeira, dos anos de 1530 (advis, Pergaminhos devolvidos, m. 5, nº 157), 1533, 1534 e 
1537 (arquivo da universidade de coimbra – Gaveta 28, nº 5, 19 e 23).

15 cfr. BautiEr, robert-Henri, “apparition, diffusion et évolution typologique du sceau épiscopal au 
Moyen Âge”, in HaidacHEr, christoph e KÖFlEr, Werner (eds.), Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 
1250. Referate zum VIII. Internationalen Kongress für Diplomatik.. innsbruck: tiroler landesarchiv, 1995, pp. 232-
-233; BascaPé, Giacomo c., Sigillografia: il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte, vols. 1 e 2, 
Milano: Giuffrè, 1969, pp. 74-75 e 30-31; JoHNs, susan M., Noblewomen, aristocracy and power in the twelfth-
century anglo-norman realm, Manchester, university Press, 2003, pp. 122-15 ; e daNBurY, Elisabeth, “Queens 
and powerful women: image and authority”, in adaMs, Noël, cHErrY, John e roBiNsoN, James (eds.), Good 
impressions: image and authority in medieval seals, london, The British Museum, 2008, pp. 17-24. 
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gradualmente preterido, durante a segunda metade de duzentos, em favor de uma 
nova e mais complexa gramática imagética, de tipo gótico devocional, reveladora 
de uma outra sensibilidade espiritual e estética, que recorre na sua composição a 
elementos arquitectónicos, como nichos e baldaquinos, e à hierarquização de dois 
ou mais níveis de figuração, remetendo para um plano inferior a imagem do bispo e 
para os superiores a representação de cenas hagiográficas que, à semelhança do que 
ocorria no padrão mais antigo, tendem, entre nós, a não incluir qualquer elemento 
heráldico do sigilante, pelo menos na fase inicial de difusão deste novo modelo 
sigilográfico16.

o selo do arcebispo de Braga d. Martinho Pires 
de oliveira, impresso na cúria romana, em 1298, 
corresponde precisamente a essa primeira formulação 
da imagética sigilar, mas já numa fase de transição 
para uma gramática totalmente gótica de cariz 
hagiográfico17. Embora este espécime identificado 
no Archivo Histórico Nacional não seja mais do que 
um fragmento da secção central do selo, permite-
nos perceber que resulta da mesma matriz da qual se 
conhece uma impressão em bom estado, conservada no 
arquivo Nacional da torre do tombo (cfr. Figura 1)18. 
trata-se de um selo onde dois terços do campo ainda 
são preenchidos pela representação stante do prelado, 
em postura hierática e solene, vestido de pontifical e de 
mãos erguidas, exibindo os símbolos representativos 
do seu poder:     a mitra, o báculo (seguro na mão esquerda) e o anel colocado 

16 cfr. BascaPé, Giacomo c., Sigillografia: il sigillo nella diplomatica…, vol. 2, pp. 38-68; roMaNElli, 
Francesca cavazzana, “il settimo sigillo: figure e simboli della sfragistica ecclesiastica”, in ricci, stephania (ed.), 
Il sigillo nella storia e nella cultura, roma, Jouvence, 1985, pp. 151-153; BautiEr, robert-Henri, “apparition, 
diffusion…”, pp. 225-241; FaBrE, Martine, Sceau médiéval: analyse d’une pratique culturelle, Paris, l’Harmattan, 
2001, pp. 134-154; dEMouY, Patrick, “les évêques et leur clergé”, in cHassEl, Jean-luc (dir.), Sceaux et usages 
de sceaux. Images de la Champagne médiévale, Paris, somogy, 2003, pp. 67-74; e MoruJÃo, Maria do rosário 
Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, p. 649.

17 o arcebispo bracarense d. Martinho, então presente em rieti, na cúria do papa Bonifácio viii, validou 
com este selo uma carta apostólica de indulgências datada de 1298 (13 de outubro, rieti) e dirigida ao mosteiro 
galego de santo Estêvão de ribas de sil (ourense), documento que também preserva os selos dos prelados das 
dioceses italianas de Gubbio, venafro, Nepi e sutri, e das dioceses ibéricas de toledo, oviedo e Mondoñedo, estes 
últimos hoje desaparecidos; aHN, sellos, c. 100, nº 4 (cfr. GuGliEri Navarro, araceli, Catálogo de sellos…, 
vol. 2: Sellos Eclesiásticos, p. 699, nº 1632).

18 1295 (4 de agosto) – arquivo Nacional da torre do tombo (aNtt), sé de coimbra, 2ª inc., m. 86, 
nº 3999. Este selo encontra-se reproduzido e descrito, embora com a data incorrecta, por távora, luís de 
lancastre e, O estudo da sigilografia medieval portuguesa, lisboa, icalP, 1983, p. 229, nº 278.

Fig. 1 – selo do arcebispo de 
Braga d. Martinho Pires de 
oliveira, de 1295 (imagem cedi-
da pelo aNtt).
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na mão direita erguida, em sinal de bênção. o toque de modernidade revela-se na 
estrutura retabular gótica que envolve a figura do prelado, que introduz uma nova 
conotação de espacialidade já não indefinida; no espaço correspondente à secção 
superior do selo, é representada a virgem sentada no trono com o Menino no 
colo. Nesta formulação, nitidamente de transição, em tudo semelhante à adoptada 
pelos bispos do Porto d. vicente Mendes (1260-1296†) e d. sancho Pires (1296- 
-1300†)19, contemporâneos do arcebispo d. Martinho Pires de oliveira, nenhuma 
representação heráldica é introduzida na composição do selo, neste caso rematado 
na orla com a legenda: + [s(igillum) : M]artiNi : dEi : Grati[a] / [arcH]
iEP(iscop)i : BracHar[EN](sis)20.

Em contraponto, apresenta-se o selo do bispo de évora d. Fernando Martins 
(1297-1310/11†), também contemporâneo do arcebispo d. Martinho de oliveira e 
dos dois bispos do Porto acima referidos, mas que adopta já, de uma forma clara, 
a gramática gótica dos modelos sigilares de carácter hagiográfico, mais modernos 
e complexos, difundidos pela Europa desde o início da segunda metade do século 
Xiii, mas apenas introduzidos em Portugal a partir de 1279, através do clérigo 
francês e bispo de coimbra d. aimerico d’ébrard (1279-1295†)21. Este exemplar 
de d. Fernando Martins identificado no acervo do Archivo Histórico Nacional 
inscreve--se, assim, na lista dos primeiros selos episcopais deste género que 
apareceram em Portugal pela mão daquele prelado de coimbra, no que foi seguido 
alguns anos depois pelos bispos d. Egas viegas de viseu (1288-1313†)22, d. João 
Martins de soalhães de lisboa (1294-1313), pelo próprio d. Fernando Martins de 
évora e pelo seu homónimo d. Fernando de coimbra (1302-1303†)23, e ainda pelo 

19 conforme se pode observar pelos exemplares inventariados e reproduzidos por silva, Maria João 
oliveira, A escrita na catedral. A chancelaria episcopal do Porto na Idade Média: estudo diplomático e paleográfico, 
Porto, FluP, 2010, pp. 159-161.

20 legenda lida a partir do exemplar existente no aNtt; cfr. nota 18. 
21 cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, p. 140-154 e 

649-653; idem, “la famille d’ébrard et le clergé de coimbra aux Xiiie et Xive siècles”, in A Igreja e o Clero Português 
no Contexto Europeu, lisboa, cEHr/ucP, 2005, pp. 77-91.

22 de que existem exemplares a partir de 1291; cfr. saraiva, anísio Miguel de sousa, “traditionalisme, 
régionalisme et innovation dans les chancelleries épiscopales portugaises au Moyen Âge: les cas de lamego 
et viseu”, in KrEstEN, otto et lacKNEr, Franz (eds.), Régionalisme et Internationalisme: Problèmes de 
Paléographie et de Codicologie du Moyen Âge. Actes du XVe Colloque du Comité International de Paléographie 
Latine, Wien, Österreichischen akademie der Wissenschaften, 2008, pp. 308-309, nota 82.

23 cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, pp. 652-655. 
Em relação ao selo do bispo de lisboa d. João Martins de soalhães, veja-se o exemplar que se conhece em melhor 
estado de conservação, datado de 1304 (25 de Junho) e localizado no arquivo da casa dos Morgados de s. João da 
Madeira por caMPo BElo, conde de, Dois selos medievais, Porto, imp. Moderna, 1938, pp. 6-7.
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bispo do Porto d. Geraldo domingues (1300-1307)24.
Para reforçar o interesse e a singularidade desta impressão sigilar concorre ainda 

o facto de ser a única que até hoje se conhece de d. Fernando Martins25, e de com ela 
ter validado aquele que cremos ser o documento mais antigo que dele nos chegou 
enquanto bispo de évora, datado de outubro de 1297, seis meses após o seu provimento 
no episcopado desta diocese26. d. Fernando encontrava-se então na cúria pontifícia 
de Bonifácio viii, para onde se terá deslocado a fim de receber do papa a respectiva 
sagração episcopal e cumprir junto da câmara apostólica as exigências processuais 
decorrentes da obtenção do seu novo cargo27. Esta circunstância da sua presença 
no círculo papal no período imediato à sua nomeação permite-nos, por seu turno, 
avançar com a hipótese de esta matriz sigilar de d. Fernando Martins, demonstrativa 
da sua nova condição de bispo de évora, ter sido comissionada entre os ourives e os 
fundidores-moldadores italianos ligados à corte pontifícia, como se depreende pela 
erudição catequética do tema devocional escolhido e pelo nível de execução plástica 
presente em toda a composição28 (cfr. Figura 2). com efeito, este exemplar único 
do selo de d. Fernando, bastante delido na bordadura e um pouco fragmentado na 
secção inferior, com 63 x 40 mm, exibe a todo o espaço do campo uma estrutura 
retabular gótica seccionada em dois planos, onde se apresenta, no plano superior e 
de maior destaque, a primeira figuração do calvário que se conhece na sigilografia 

24 o primeiro selo conhecido de d. Geraldo domingues data de 1304 (27 de Junho); cfr. silva, Maria João 
oliveira, A escrita na catedral. A chancelaria episcopal do Porto…, pp. 161-163.

25 sabemos que, antes de ascender ao episcopado de évora, d. Fernando Martins fora tesoureiro do cabido 
eborense, já possuindo então selo próprio, hoje desaparecido, com o qual autenticou o seu primeiro testamento, 
em 1296 (20 de Fevereiro, évora); cfr. Testamenti Ecclesiae Portugaliae…, pp. 477-479, doc. 3.1.

26 Este documento de 5 de outubro de 1297 corresponde a uma carta apostólica dirigida à igreja colegiada 
aragonesa do santo sepulcro de calatayud, da província de saragoça, que além do selo de d. Fernando Martins 
recebeu os de outros dignitários também presentes na cúria, nomeadamente o do arcebispo de Jerusalém e os 
dos bispos de orvieto, arezzo e de avinhão – aHN, sigil-sellos, c. 77, nº 5; cfr. GuGliEri Navarro, araceli, 
Catálogo de sellos…, vol. 2: Sellos Eclesiásticos, nº 1659 e 1630-1631, 1654, 1660.

27  a respeito da cronologia do seu episcopado e da sua nomeação papal, exarada a 5 de abril de 1297, 
cfr. nota 7.

28 Esta possibilidade de a matriz de d. Fernando Martins de évora (1297-1310/11†) ter sido executada no 
contexto artístico de produção sigilar da cúria romana não é de todo singular no contexto português, pois tudo 
indica ter acontecido o mesmo, por exemplo, com as últimas matrizes utilizadas pelo bispo de coimbra d. Egas 
Fafes (1247-1267) (cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, 
p. 644) e pelo bispo de viseu d. Mateus Martins (1254-1268; 1279-1287†), identificadas pelos selos apostos em 
documentos de 1260 (10 de Junho) e 1283 (13 de agosto) – aNtt, Mosteiro de s. vicente de Fora, 1ª inc., m. 3, 
nº 39; sé de viseu, d.P, m. 9, nº 20. a propósito do processo de fabricação das matrizes dos selos e do entendi-
mento deste ofício como uma arte visual preciosa que integra o imaginário de todas as artes da representação; cfr. 
PastourEau. Michel, Les sceaux, turnhout, Brepols, 1981, pp. 31-39; FaBrE, Martine, Sceau médiéval: analyse 
d’une pratique culturelle…, pp. 52-56; liEZ, Jean-luc, “l’art du sceau au Moyen Âge”, in cHassEl, Jean-luc 
(dir.), Sceaux et usages de sceaux…, pp. 31-35; e dEMaY, Germain, Le costume au Moyen Age d’après les sceaux, 
Paris, librairie de d. dumoulin, 1880, pp. 68-72.
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episcopal medieval portuguesa29. Nela é 
evidente o cuidado aplicado na gravação 
da matriz e a qualidade plástica da cena 
da crucificação, expressa na postura e 
na indumentária “à romana” das figuras 
de Maria e de João que ladeiam cristo 
na cruz, encimada por uma estrela de 
seis raios (sol) e pelo crescente de lua, 
símbolos marianos da castidade e do 
nascimento, que, neste contexto da paixão 
de cristo, significam as trevas (lua) que 
se abateram durante o dia (sol) aquando 
da morte do salvador30. abaixo, e em 
plano inferior, apresenta-se, por fim, o 
prelado com a mitra vestido de pontifical, 
ajoelhado em veneração à cena acima 
representada, fechada no topo por um 
conjunto de estruturas góticas, figurando 

a prometida Jerusalém celeste31. a legenda deste selo infelizmente já não se conserva 
e, tal como se verifica nos espécimes sigilares episcopais portugueses desta fase inicial 
de introdução do modelo de tipo gótico devocional, nenhum emblema armoriado 
integrou a gramática imagética escolhida por d. Fernando Martins para a sua matriz 
sigilar, símbolo maior da sua personalidade e da sua autoridade socio-jurídica32. daí 

29 além desta representação do calvário apenas se conhece uma outra, já de meados do século Xv, patente 
no selo de d. luís coutinho, bispo de coimbra, de 1448 (8 de abril) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 67, 
nº 2484; cfr. távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, pp. 307-308, nº 447; e Aux confins du 
Moyen-Âge: art portugais, XIIe-XVe siècle, [s.l.], Fondation Europalia internationale, [d.l.1991], p. 208. o tema 
do calvário, que sabemos ter sido raro no contexto sigilográfico português, teve as suas primeiras representações 
precisamente nos selos de alguns cardeais deste período, talvez por influência da pastoral franciscana, como 
atestam as impressões sigilares de Hugh de Evesham (1282), Matteo d’acquasparta (1294) e de teodorico ranieri 
(1300); o que reforça a nossa hipótese da origem romana do selo de d. Fernando Martins; cfr. GardNEr, Julian, 
“curial narratives: the seals of cardinal deacons 1280-1305, in adaMs, Noël, cHErrY, John e roBiNsoN, 
James (ed.), Good impressions…, pp. 85-90; e BascaPé, Giacomo c., Sigillografia: il sigillo nella diplomatica…, 
vol. 2, pp. 65-66.

30  como nos descrevem os Evangelistas Marcos (15:33), Mateus (27:45) e lucas (23:44-5).  
31 cfr. KurMaNN, Peter, “l’allégorie de la Jérusalem céleste et le dessin architectural à l’époque du 

gothique rayonnant”, in HEcK, christian (ed.), L’allégorie dans l’art du Moyen Âge. Formes et fonctions. Héritages, 
créations, mutations, louvain-la-Neuve, Brepols, 2011, pp. 67-77.

32 sobre a função social, jurídica e validatória do selo e a sua importante componente simbólica identitária, 
cfr. BEdos-rEZaK, Brigitte, When ego was imago: signs of identity in the Middle Ages, leiden, Brill, 2011, pp. 26-31, 
231-252; PastourEau, Michel, “les sceaux et la fonction sociale des images”, Cahiers du Léopard d’Or, 5, 1996, 
pp. 275-308; cHassEl, Jean-luc, “Forme et fonctions des inscriptions sigillaires”, in HEcK, christian (ed.), 

Fig. 2 – selo do bispo de évora 
d. Fernando Martins, de 1297 (imagem 
cedida pelo aHN).
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não nos devermos surpreender com o facto de a heráldica deste prelado, distintiva 
da sua identidade social e linhagística, também não constar da codificação figurativa 
eleita para outra não menos importante representação emblemática da sua pessoa, o 
seu jacente tumular33.

Para melhor compreendermos esta ausência de elementos heráldicos, mormente 
nas representações sigilares eclesiásticas portuguesas de finais do século Xiii e de inícios 
do século Xiv, não podemos deixar de ter em conta que, tal como encontramos neste 
período a coexistência de duas formulações estéticas e simbólicas na composição 
das matrizes episcopais, pelo facto de o modelo de tipo gótico e hagiográfico ter 
sido aqui introduzido mais tardiamente do que no resto da Europa (como nos 
mostram os selos do arcebispo d. Martinho Pires de oliveira e do bispo d. Fernando 
Martins), o mesmo julgamos ter também acontecido em relação ao processo de 
adopção dos escudos de armas por parte do clero português. Na verdade, enquanto 
na sociedade europeia dos finais do século Xii e das primeiras três décadas do 
século Xiii a nobreza e boa parte da sociedade não nobre, incluindo o clero e, nele, 
sobretudo o episcopado, já utilizavam em pleno o escudo de armas como sistema de 
identificação34, em Portugal a nobreza senhorial, a hierarquia eclesiástica e a mais 
abastada burguesia urbana adoptaram a emblemática heráldica como mecanismo 
de afirmação da sua identidade individual e de grupo mais tarde e de forma mais 
lenta, a ponto de a adesão a esta prática apenas se poder considerar generalizada no 
decurso do século Xiv35.

Qu’est-ce que nommer? L’image légendée entre monde monastique et pensée scolastique, turnhout, Brepols, 2010, 
pp. 201-217; e FaBrE, Martine, Sceau médiéval: analyse d’une pratique culturelle…, pp. 171-178.

33 sobre o jacente de d. Fernando Martins, inicialmente colocado na capela-mor da sé de évora e hoje 
pertencente ao acervo do Museu de évora, cfr. Barroca, Mário Jorge, Epigrafia medieval portuguesa (862-         
-1422), vol. ii, tomo 1, lisboa, FcG-Fct, 2000, p. 1032; carvalHo, Maria João vilhena de, “Jacente de dom 
Fernando Martins, bispo de évora,” in O sentido das imagens: escultura e arte em Portugal (1300-1500). Catálogo 
da exposição, [lisboa], iPM, [2000], pp. 236-237; e louro, Henrique da silva, “sepulturas da sé de évora dos 
séculos Xiii a Xv”, A Cidade de Évora,48-50 (1965-1967), p. 68.

34  cfr. PastourEau, Michel, “El nacimiento de los escudos de armas. de la identidad individual a la 
identidad familiar”, in Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos aires, Katz Editores, 2006, 
pp. 243-251; BEdos-rEZaK, Brigitte, “l’apparition des armoiries sur les sceaux en Île-de-France et en Picardie           
(v. 1130-1230)”, in Form and order in medieval France, aldershot, variorum reprints, 1993, pp. 23-41; e darNa 
GaloBart, leticia, “una aproximación a la heráldica civil y eclesiástica en el burgo de la corona de aragón       
(s. Xii-Xviii)”, in claraMuNt rodrÍGuEZ, salvador (coord.) El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als 
decrets de Nova Planta. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, [Actes], vol. 2. Barcelona, 2003, pp. 573-582.

35 data, precisamente, dos inícios do século Xiv o primeiro selo episcopal português a apresentar a em-
blemática heráldica na sua composição, que pertenceu a d. Estêvão Eanes Brochardo, bispo de  coimbra (1303-
-1318†); cfr. MoruJÃo, Maria do rosário; saraiva, anísio Miguel; sEiXas, Miguel Metelo de, “l’héraldique 
dans les sceaux du clergé séculier portugais (Xiiie-Xve siècles)”, in losKoutoFF, Yvan (ed.), Héraldique et 
Numismatique, Moyen Âge - Temps Modernes II, le Havre, Presses des universités de rouen et du Havre, 2012 
(no prelo). No entanto, este selo parece ter constituído um caso excepcional, pois será preciso esperar quase vinte 
anos para voltarmos a encontrar esse tipo de emblemática em selos episcopais, mais precisamente  nos selos dos 
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a forma tardia e gradual como 
decorreu o processo de difusão da heráldica 
entre a elite do clero secular português 
ajuda-nos, portanto, a explicar o facto de 
encontrarmos ainda, durante a primeira 
metade do século Xiv, selos episcopais sem 
este tipo de representação identitária36, tal 
como, aliás, acontece nas matrizes sigilares 
das dignidades e dos clérigos catedralícios 
deste período37. disso mesmo é exemplo 
o selo do arcediago da sé de viseu Pedro 
sánchez de Montalbán, agora identificado 
no acervo sigilográfico do Archivo Histórico 
Nacional e que constitui o único exemplar 
que até hoje se conhece referente a este 
clérigo (cfr. Figura 3)38. impresso em 
santiago de compostela, em Julho de 1328, 
como meio de autenticação de um recibo de 

pagamento, este espécime, em forma de dupla ogiva, com 53 x 33 mm e em razoável 

bispos d. Gonçalo Pereira e d. Pedro Martínez conservados no Archivo Histórico Nacional e que fazem parte do 
conjunto objecto deste presente estudo. 

36  além do caso já analisado do selo do bispo de évora d. Fernando Martins, vejam-se também os exemplos 
não heráldicos dos selos de d. Fernando, bispo de coimbra (1302-1303†); d. vasco Martins de alvelos, bispo da 
Guarda (1302-1313†) – aNtt, ordem de santiago, d.P., m. 1, nº 14; d. Geraldo domingues, bispo de évora (1313-
-1321†) e d. Frei Estêvão, bispo de lisboa (1314-1317) – aNtt, Gavetas Xii, m. 5, nº 1; d. raimundo d’ébrard i, 
bispo de coimbra (1319-1324†) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 46, nº 1820; d. raimundo d’ébrard ii, bispo de 
coimbra (1325-1333†) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 64, nº 2362; e do franciscano d. Frei salvado Martins, 
bispo de lamego (1331-1349†); para o primeiro e para este último selos, cfr. respectivamente MoruJÃo, Maria 
do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, p. 654-655; e saraiva, anísio Miguel de 
sousa, A Sé de Lamego…, pp. 388 e 693.

37 Entre as impressões sigilares de dignidades e de clérigos catedralícios da segunda metade do século Xiii, 
já aparecem alguns poucos exemplares que incluem elementos que podemos chamar de protoheráldicos. Porém, 
os primeiros onde claramente se incluem os escudos de armas dos sigilantes datam apenas de 1292 (selo de Fernão 
soares, deão de coimbra), de 1297 (selo de vicente domingues, chantre do Porto) e de 1310 (selo de Francisco 
domingues, chantre de lamego) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 86, nº 3989; Mosteiro de s. salvador de 
Moreira, m. 9, nº 51; e Mosteiro de santa Maria de arouca, gav. 2, m. 3, nº 2, respectivamente; cfr. MoruJÃo, 
Maria do rosário; saraiva, anísio Miguel; sEiXas, Miguel Metelo de, “l’héraldique dans les sceaux du clergé 
séculier portugais” (no prelo).

38  o arcediago de viseu Pedro sánchez de Montalbán, no exercício das suas funções delegadas de juiz 
apostólico numa questão contra a ordem Militar de santiago em Portugal, validou com este seu selo um do-
cumento de pagamento de 80 dobras de ouro, em 1328 (28 de Julho, santiago) – aHN, sigil-sellos, c. 88, nº 1; 
cfr. GuGliEri Navarro, araceli, Catálogo de sellos…, tomo 3: Órdenes militares, corporaciones, particulares, 
vários…, pp. 231-232, nº 2228; sublinhe-se que neste catálogo apenas se identifica o sigilante como “Pedro 
sánchez, juiz”, não associando a sua identidade ao cargo que então ocupava de arcediago da sé de viseu. sobre o 
percurso e a sua carreira eclesiástica; cfr. nota 11.

Fig. 3 – selo do arcediago de viseu Pedro 
sánchez de Montalbán, de 1328 (imagem 
cedida pelo aHN, 88, nº 1)
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estado de conservação, apesar de quebrado na parte esquerda da bordadura, segue 
em rigor o modelo sigilar de tipo gótico devocional, que nesta data já podemos 
considerar comum entre os selos do nosso clero catedralício39. o campo desta matriz 
apresenta-se, assim, ocupado pela habitual estrutura retabular gótica, dividida em 
dois planos, sendo o superior e de maior dimensão preenchido com a imagem da 
virgem com o Menino no colo, representada a três quartos, e o inferior com a figura 
do arcediago stante e em perfil sob um arco trilobado, com as mãos justapostas 
em devoção, dirigidas à imagem da virgem acima representada. Esta composição, 
que, como já referimos, não inclui qualquer elemento heráldico do sigilante, é 
ainda coroada na secção superior por três elementos arquitectónicos góticos, que 
neste contexto julgamos possuir uma função meramente decorativa, e ladeada na 
bordadura pela legenda hoje parcialmente ilegível: + s(igillum) : PEtri : saNcii : 
arc/Hidiac[oNi : …].

3. Os selos armoriados
completam este elenco dos selos eclesiásticos medievais portugueses 

conservados no Archivo Histórico Nacional de Espanha outros dois importantes 
exemplares esfragísticos pertencentes ao famoso bispo de lisboa d. Gonçalo Pereira, 
avó do santo condestável d. Nuno álvares Pereira40, e ao até agora pouco conhecido 
bispo de évora, de origem castelhana, d. Pedro Martínez argote41. apostos num 

39 a título de exemplo, vejam-se os selos de Egas lourenço Magro, deão de lisboa, de 1304 (aNtt, sé de 
coimbra, 2ª inc., m. 22, nº 960); de Mestre Pedro Eanes, cónego de Braga e lisboa, e de Estêvão Gomes, arcediago 
de coimbra, ambos de 1307 (aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 61, nº 2273); de João de alprão, deão de viseu, de 
1308 (aNtt, Mosteiro de santa clara de santarém, m. 22, nº 40); de Francisco domingues, chantre de lamego, 
de 1310 (cfr. saraiva, anísio Miguel de sousa, A Sé de Lamego…, pp. 217-221 e 389); de João Martins, chantre 
de évora, e de Francisco domingues, prior da alcáçova de santarém e cónego de lisboa, ambos de [1314-1317] – 
aNtt, Gavetas Xii, m. 5, nº 1; de Guilherme de Bos, cónego de Braga, de 1330 (Biblioteca Nacional de Portugal, 
Pergaminhos, nº 55P); de Estêvão domingues, cónego de lamego, de 1360 (aNtt, colegiada de Guimarães, 
d.E., m. 3, nº 29a); e de João Eanes, deão de viseu, de 1365 (aNtt, Mosteiro de santa Maria de aguiar, m. 1, 
nº 18).

40  sobre o percurso eclesiástico de d. Gonçalo Pereira, a sua figura e o seu papel incontornável no con-
texto social, político, eclesiástico e diplomático de Portugal da primeira metade do século Xiv, cfr. as referências 
indicadas na nota 9 e coElHo, Maria Helena da cruz, “o arcebispo d. Gonçalo Pereira: um querer, um agir”, 
in IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga. Actas do Congresso Internacional, vol. ii/1, Braga, universidade 
católica Portuguesa, 1990, pp. 389-462.

41 d. Pedro Martínez, membro da linhagem dos argote, foi capelão de sancho iv de leão e castela, arce-
diago de Huete e deão de cuenca, pelo menos entre 1314 e 1322. Neste último ano foi eleito para a cátedra dessa 
diocese castelhana, à qual renunciou em favor do português d. Frei Estêvão, entretanto transferido da sé de 
lisboa para cuenca, por iniciativa papal e a pedido de d. dinis, no contexto da guerra civil entre o rei e o infante 
d. afonso e do diferendo que Frei Estêvão mantinha com o monarca e o próprio cabido lisboeta. Em 1322, na se-
quência deste jogo político de nomeações e transferências episcopais, imposto pelo conflito entre o rei e o infante, 
o papa João XXii promovia a bispo de lisboa d. Gonçalo Pereira, até aí deão do Porto e clérigo afecto a d. dinis, 
e a bispo de évora d. Pedro Martínez, eleito de cuenca e antigo capelão do pai de d. Beatriz, esposa do infante 
d. afonso, futuro d. afonso iv. com a promoção de d. Pedro Martínez à cátedra de évora, onde pontificou 
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documento datado de 1322, estes dois selos (cfr. Figuras 4 e 5) comungam já de uma 
linguagem estética e emblemática mais actualizada, a ponto de serem os primeiros 
entre nós a associar a plástica gótica e a piedade devocional à figuração do escudo 
de armas dos sigilantes, marcando assim o início do uso efectivo da heráldica 
na esfera do nosso clero secular42. Embora ainda não tenhamos reunido dados 
suficientes e objectivos, pensamos que este processo introdutório tenha sido liderado 
precisamente por algumas das mais destacadas figuras da hierarquia da igreja 
nacional da primeira metade de trezentos, também elas protagonistas de uma nova 
atitude cultural e sócio-política de exaltação do poder da individualidade eclesiástica, 
simbolicamente representada, neste caso, pela inclusão dos sinais de identidade nas 
respectivas matrizes sigilares, como, aliás, já era comum na sigilografia episcopal 
europeia desde os finais do século Xiii. a estes dois espécimes soma-se, por último, 
o selo do arcebispo de lisboa d. afonso Pires Nogueira43, impresso em 1461 (cfr. 
Figura 6), também ele um claro exemplo de um selo armoriado, mas credor de 
uma outra formulação, ainda mais moderna, já plenamente heráldica que se impôs 
durante o século Xv, onde este sistema de codificação identitária acaba por assumir 
um completo protagonismo face aos demais elementos emblemáticos presentes nas 
representações sigilares episcopais.

atendendo ao nosso interesse pela relação entre a sigilografia e a heráldica 
eclesiásticas medievais, e tomando em conta o que temos vindo a referir a 
propósito das especificidades do contexto nacional, estes três exemplares revelam-
-nos características materiais e psicossociais únicas, que importa esclarecer e 
contextualizar, não só do ponto de vista do formalismo diplomático, mas sobretudo 
do formalismo sigilar. Na verdade, estes selos de tipo hagiográfico e heráldico, 
para serem verdadeiramente compreendidos, devem ser olhados como um sistema 

até 1340†, terminou o período de vacância resultante do assassinato do bispo d. Geraldo domingues pelos par-
tidários do infante. apesar da nomeação episcopal de d. Pedro ter ocorrido em 1322, o clima de guerra civil em 
Portugal talvez tenha feito com que este novo prelado eborense se mantivesse em castela e em cuenca, onde 
ainda o encontramos a arbitrar uma questão em 1323 (1 de Junho), e onde possuía um considerável património 
fundiário; cfr. nota 10 e dÍaZ iBáÑEZ, Jorge, La iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV): estructura 
y relaciones de poder, Madrid, universidad complutense, 1996, pp. 150-151 e 1067; idem, “El poder episcopal en 
la diócesis de cuenca durante la Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, 9 (1996), pp. 43-44; e salaMaNca 
lÓPEZ, Manuel Joaquín; cHacÓN GÓMEZ-MoNEdEro, Francisco antonio e caNorEa, Julián, Catálogo 
de la Sección Institucional del Archivo de la Catedral de Cuenca. I. Siglos XII-XIV, cuenca, Madrid, Ediciones de 
la universidad de castilla-la Mancha: servicio de Publicaciones de la universidad autónoma de Madrid, 2008, 
docs. 282, 294, 332, 381, 398, 434, 442, 443, 464 e 489.

42 como acima dissemos, encontramos um primeiro caso em 1304 (cfr. nota 35), mas que não só parece 
não ter tido continuidade, como se tratava de um selo de tipologia mais tradicional, apresentando o bispo stante 
sem nenhum outro elemento imagético, à excepção do pequeno escudo que figura à dextra do prelado.

43 d. afonso Pires Nogueira foi arcebispo de lisboa de 1459 até à sua morte, ocorrida em 1464; cfr. nota 71 
a 74.
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Fig. 4 – selo do bispo de lisboa d. Gonçalo 
Pereira, de 1322 (imagem cedida pelo aHN).

Fig. 5 – selo do bispo de évora d. Pedro 
Martínez argote, de 1322 (imagem cedida 
pelo aHN).

Fig. 6 – selo do arcebispo de lisboa d. afonso Pires Nogueira, de 1461 
(imagem cedida pelo aHN).
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complexo de formas codificadas que já exprime uma personalidade e se estrutura em 
múltiplos níveis de leitura, onde a configuração da imagem, a forma do objecto e o 
seu modelo, ou seja, aquilo a que poderemos chamar de parábola sigilar, apesar de 
versátil, não se opõe à sua inalterável função diplomática44.

3.1. Os selos de D. Gonçalo Pereira e de D. Pedro Martínez Argote (1322)
os selos de d. Gonçalo Pereira e de d. Pedro Martínez argote encontram-se 

apostos, juntamente com muitos outros, a uma carta de indulgências concedida à 
igreja aragonesa de s. Marcos de calatayud, redigida em valladolid, em Maio de 
132245. o notável espécime sigilar de d. Gonçalo Pereira, enquanto bispo de lisboa, 
impresso em cera vermelha sobre cocho de cera virgem, com a forma de dupla 
ogiva e medindo 69 x 41 mm, apresenta-se em muito bom estado de conservação, 
mostrando apenas algum desgaste provocado pelo uso e a parte do rebordo do cocho 
algo danificada, tendo sido gravado com a primeira matriz que conhecemos desta 
proeminente figura do episcopado português da primeira metade do século Xiv, 
constituindo a melhor impressão sigilar que dela sobreviveu, a ponto de nos permitir 
a leitura integral da sua legenda: s(igillum)  : GoNsalvi : Mis(er)acio(n)E : 
diviNa : uliXBoNEN(sis) : EP(iscop)i46.

Não menos importante, o selo do bispo de évora d. Pedro Martínez argote 
foi também impresso sobre uma camada de cera vermelha vertida sobre uma base 
de cor natural. com idêntica forma de dupla ogiva e dimensões pouco inferiores 

44 cfr. BEdos-rEZaK, Brigitte, “The bishop makes an impression: seals, authority and episcopal identity”, 
in GilsdorF, sean (ed.), The bishop: power and piety at the first millennium, Münster, lit verlag, 2004, pp. 137-
-154; e FaBrE, Martine, Sceau médiéval: analyse d’une pratique culturelle..., pp. 132-134.

45 trata-se de um documento redigido a 22 de Maio de 1322, em valladolid (diocese de Palência), pelo qual 
vários prelados, entretanto aí reunidos para a realização do concílio legatino, concederam indulgências a quem 
visitasse ou ajudasse a obra da igreja e convento de s. Marcos de calatayud, na província de saragoça. Foi autenti-
cado com um total de trinta selos episcopais, da maior parte dos quais apenas restam as respectivas suspensões; dos 
ainda existentes referenciam-se como pertencentes a prelados portugueses o de d. Gonçalo Pereira e o de d. Pedro 
Martínez argote – aHN, sigil-sellos, c. 81, nº 1; cfr. GuGliEri Navarro, araceli, Catálogo de sellos…, vol. 2: 
Sellos Eclesiásticos, nº 1692 e 1693.

46 além deste selo existente na colecção sigilográfica do aHN, conhecemos outros dois exemplares, mas 
em muito mau estado de conservação. o primeiro, apenso a um documento de 1323 (6 de Julho, lisboa), apre-
senta-se fragmentado em quatro partes, presas ainda à suspensão – arquivo distrital de Braga (adB), colecção 
cronológica, nº 366; o segundo, de 1324 (7 de Maio, Braga), consiste num simples fragmento referente ao tempo 
em que d. Gonçalo Pereira, além de bispo de lisboa, já era coadjutor do arcebispo de Braga d. João Martins de 
soalhães; apesar de ser um fragmento, uma análise mais atenta permitiu-nos concluir corresponder à mesma ma-
triz usada por d. Gonçalo como bispo de lisboa – adB, colecção cronológica, nº 384. a notícia sobre a existên-
cia destes dois exemplares foi colhida no trabalho de aZEvEdo, Francisco de simas alves de, “alguns aspectos 
da heráldica arquiepiscopal bracarense nos séculos Xiv-XX”, in Colóquio Galaico-minhoto, 1º, vol. 1, Ponte de 
lima, 1981, pp. 249-253; no entanto, dada a ausência de referências precisas quanto à sua localização no arquivo 
distrital de Braga, foram preciosas as informações prestadas pela dra. ana sandra Meneses, desse arquivo, rela-
tivas a estes e a outros selos nele conservados, motivo pelo qual lhe manifestamos o nosso agradecimento.
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(65 x 41 mm) às do selo de d. Gonçalo, encontra-se, porém, algo delido e quebrado 
e tem a primeira parte da legenda totalmente destruída, o que não nos impede, 
no entanto, de a reconstituir com alguma certeza: [siGilluM : PEtri Mar-]
tiNi : EP(iscop)i : ElBorENs(is). o campo, pelo contrário, encontra-se muito 
bem conservado, o que torna ainda mais extraordinário este exemplar, dado 
que até agora apenas conhecíamos uma outra impressão, mais tardia, deste selo, 
proveniente do arquivo da catedral de cuenca, que, pelo mau estado em que se 
encontra, não nos oferecia qualquer possibilidade de leitura47.

de acordo com o modelo sigilar de tipo gótico devocional a que pertencem estes 
dois espécimes – distinguidos pela particularidade de neles vermos associada, pela 
primeira vez em Portugal, a emblemática catequética e devocional à representação 
heráldica das armas dos respectivos titulares, como já referimos mas não é demais 
salientar – encontramos os campos repartidos em vários planos de representação, 
hierarquicamente organizados e cuidadosamente gravados com um admirável nível 
de execução plástica. No caso do selo de d. Pedro Martínez argote, o plano superior, 
que ocupa cerca de dois terços do espaço disponível, é formado por uma composição 
retabular gótica com fundo em relevo e encimada por uma cruz, onde aparece a 
virgem, sentada no trono, com o Menino 
no colo, estando ambos a ser incensados 
por um anjo descido do céu. No plano 
inferior, saindo do campo para a orla e, 
deste modo, interrompendo a legenda, 
surge, sob um arco trilobado, a figura 
perfilada à dextra do bispo, mitrado 
e ajoelhado em oração (cfr. Figura 7), 
enquanto que acima do arco se representa, 
de cada um dos lados, um escudo com a 
cruz veirada das armas dos argote, tal 
como as encontramos figuradas no topo 
inferior do jacente tumular deste prelado, que ainda hoje se conserva na capela 
funerária projectada no contexto da construção do claustro gótico que promoveu 

47 Este outro exemplar, partido e desgastado, autentica uma carta de 1335 (1 de Janeiro, évora), dirigi-
da por d. Pedro Martínez ao seu criado e cónego de cuenca, lopo álvarez, sobre os bens que o bispo pos-
suía nesta diocese castelhana, entre os quais se incluía o hospital que nela mandara construir – archivo de la 
catedral de cuenca, i, caja 17, nº 21; cfr. cHacÓN GÓMEZ-MoNEdEro, Francisco antonio; salaMaNca 
lÓPEZ, Manuel Joaquín, Documentos medievales de la Catedral de Cuenca: 1182-1399 [documento electrónico], 
[cuenca], asociación seminario de cultura lope de Barrientos, 2009, doc. n.º 434.

Fig. 7 – Pormenor do selo do bispo de évora 
d. Pedro Martínez argote, de 1322 (imagem 
cedida pelo aHN). 
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e financiou na sé de évora48. Entre aqueles dois escudos e sobre o arco, reconhece-
-se ainda o que parece ser um outro pequeno escudo enxaquetado, incompleto e, 
infelizmente, difícil de identificar. também do ponto de vista do formalismo sigilar 
e heráldico, este selo, de clara temática mariana, apesar de contemporâneo do de 
d. Gonçalo Pereira, distingue-se deste por já apresentar as armas inseridas dentro 
de escudos; e antecipa-se, por recorrer a dois escudos e não a um só, à cronologia da 
evolução dos selos episcopais com elementos armoriados a que mais à frente faremos 
referência49.

detendo-nos na cena central do selo do bispo de lisboa d. Gonçalo Pereira (cfr. 
Figura 8), verificamos que esta ocupa dois terços do campo e que a sua composição 
se organiza sobre um fundo em relevo marcado por pequeníssimos losangos, no 
centro da qual, e em grande destaque, se representa a imagem nimbada de um 
santo, cuja identidade é simbolicamente revelada quer pela presença de dois corvos 
aos seus pés, um de cada lado, quer pela legenda em capitais que ladeia a figura: 
s(an)c(tu)s vicE(ncius). Este pormenor, singular de utilização de texto escrito 
no campo do selo, e não exclusivamente na legenda que o circunda, constitui um 

caso pouco comum no panorama sigilográfico 
português e tem decerto influência do exemplo 
da bula papal, em cujo anverso as efígies dos 
apóstolos s. Pedro e s. Paulo são precisamente 
entificadas por inscrições50.

Entre as imagens dos corvos e a legenda, 
e de cada lado da figura de s. vicente, uma 
cruz vazada e floreada associa à iconografia 
vicentina lisboeta o emblema heráldico dos 
Pereira51. Efectivamente, a cruz descrita, de 

48 sobre o espaço funerário de d. Pedro Martínez, em particular a sua arca tumular e o escudo de 
armas dos argote, cfr. GarcÍa carraFFa, alberto, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, 
vol. 9, Madrid, imp. de antonio Marzo; salamanca, imp. comercial salamantina, 1922, pp. 75-90; cHicÓ, 
Mário tavares, A arquitectura gótica em Portugal, 4ª ed., lisboa, livros Horizonte, 2005, p. 121; FraNcisco, 
Erede lopes, “o bispo d. Pedro ii e o «modo gótico» em évora de 1322 a 1340”, VIPASCA, 1 (2006), pp. 73-74; 
e corrEia, virgílio, Três túmulos, lisboa, Portugália, 1924, pp. 35 e 71.

49  cfr. notas 55 e 56.
50 acerca da prática pouco comum de utilização de inscrições ou de divisas para identificar figuras represen-

tadas nos selos, vejam-se os trabalhos de cHassEl, Jean-luc, “Formes et fonctions des inscriptions…”, pp. 201-217; 
e HaBlot, laurent, “Emblématique et discours allégorique à la fin du Moyen Âge”, in HEcK, christian (ed.), 
L’allégorie dans l’art du Moyen Âge…, pp. 307-319.

51 sobre as armas dos Pereira, a sua origem e relação com a ordem do Hospital, veja-se o mais recente traba-
lho a seu respeito, de sEiXas, Miguel Metelo de e GalvÃo-tEllEs, João Bernardo, “o condestável d. Nun’álvares 

Fig. 8 – Pormenor do selo do bispo de 
lisboa d. Gonçalo Pereira, de 1322 
(imagem cedida pelo aHN). 
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vermelho sobre prata, tal como se pode ver representada na capela funerária que d. 
Gonçalo mandou edificar na sé de Braga, constitui a armaria adoptada pelos Pereira, 
certamente inspirada na cruz da ordem do Hospital, a que esta família esteve muito 
ligada, tendo o filho deste notável bispo de lisboa e futuro arcebispo bracarense 
sido seu mestre52. a cruz dos Pereira, porém, não surge incorporada num escudo, 
como vimos acontecer no selo de d. Pedro Martínez; tal apenas virá a suceder na 
imagética sigilar que d. Gonçalo Pereira veio a adoptar ao tornar-se arcebispo de 
Braga (cfr. Figura 9)53, o que nos demonstra, uma vez mais, como a primeira metade 
do século Xiv em que as suas duas matrizes foram produzidas constitui ainda 
um momento de integração da heráldica nos selos 
episcopais portugueses, num processo que apenas 
se encontrará concluído pela segunda metade desse 
mesmo século54. 

No entanto, se o selo arquiepiscopal de d. 
Gonçalo Pereira apresenta as armas integradas em 
escudos de tipo francês, e nesse sentido constitui 
uma evolução no plano heráldico, elas encontram-se, 
aí, no nível inferior da representação, flanqueando o 
arcebispo orante, enquanto este seu selo como bispo 
de lisboa as integra no principal plano figurativo, 
junto à própria imagem de s. vicente, santo padroeiro 
da cidade e da diocese de lisboa, onde aparecem, 
portanto, num lugar de completo destaque, também 
conferido pela escala das suas próprias dimensões. 
ainda a reiterar o enorme interesse que estes selos de d. Gonçalo Pereira oferecem 

e as armas dos Pereiras revisitadas”, in Olhares de hoje sobre uma vida de ontem. Nuno Álvares Pereira: homem, herói 
e santo, lisboa, universidade lusíada/ordem do carmo, 2009, pp. 205-216.

52 referimo-nos, naturalmente, a d. álvaro Gonçalves Pereira, prior do Hospital, pai do santo d. Nuno álvares 
Pereira; cfr. sEiXas, Miguel Metelo de e GalvÃo-tEllEs, João Bernardo, “o condestável d. Nun’álvares…”,       
pp. 207-208.

53 os dois melhores exemplares do selo de d. Gonçalo Pereira, como arcebispo de Braga, que até ao mo-
mento identificámos encontram-se no arquivo distrital de Braga; um data de 1326 (16 de Novembro, santo 
Estêvão de chaves) – adB, colecção cronológica, nº 452 (selo em mau estado, com a camada superior de cera 
negra a soltar-se, não permitindo uma visão clara da impressão); e outro está avulso e parcialmente quebrado, 
desconhecendo-se o documento de origem – adB, colecção de selos soltos, s/n; já descrito por távora, luís 
de lancastre e, O estudo da sigilografia…, p. 133, nº 68, sem contudo indicar a sua proveniência ou localização 
arquivística.

54 cfr. sEiXas, Miguel Metelo de, “Heráldica eclesiástica na porcelana oriental de importação portugue-
sa…”, p. 428; e, sobretudo, MoruJÃo, Maria do rosário; saraiva, anísio Miguel; sEiXas, Miguel Metelo de, 
“l’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais…” (no prelo).

Fig. 9 – selo do arcebispo de Braga 
d. Gonçalo Pereira, [1326-1348] 
(imagem cedida pelo adB). 
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do ponto de vista armorial, concorre o facto de ambos apresentarem os escudos de 
armas duplicados, tal como verificámos no selo de d. Pedro Martínez, isto numa 
fase em que, já o dissemos, a formulação mais comum entre nós consistia na sua 
representação uma única vez55. Esta precocidade na duplicação armorial indicia, 
certamente, o conhecimento das práticas sigilares seguidas noutros reinos ibéricos e 
na França do papado de avinhão, onde, por exemplo, logo no início do século Xiv 
estão identificados selos com as armas dos prelados duas vezes representadas56.

a completar a leitura figurativa desta cena central do selo de d. Gonçalo 
Pereira (cfr. Figura 8), devemos referir a inclusão de um derradeiro elemento: 
as vieiras colocadas sob os corvos, emblema do apóstolo s. tiago, que podemos 
entender como um indicador a considerar no quadro devocional de d. Gonçalo 
Pereira, senão mesmo uma provável insígnia probatória da sua peregrinação junto 
às relíquias deste santo, apresentada desta forma metafórica, servindo de  apoio 
aos corvos de s. vicente. o que entendemos como uma possível manifestação, 
também ela alegórica, de afirmação da supremacia do culto de s. vicente no espaço 
nacional e peninsular face à hegemonia de compostela, ainda antes do reinado de 
d. afonso iv e do grande impulso dado por esse monarca à promoção do culto 
deste santo mártir, materializada na campanha de obras empreendidas na cabeceira 
da catedral de lisboa, local de deposição e veneração das relíquias vicentinas e 

55 cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa; saraiva, anísio Miguel de sousa; sEiXas, Miguel Metelo 
de, “l’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais…” (no prelo), onde se define uma periodização dos 
selos episcopais com elementos de heráldica, cujas principais características são: 1º período (finais do século Xiii 
a meados do século Xiv) – um único escudo simples, presumivelmente de heráldica de família, desprovido de or-
namentos exteriores; heráldica subordinada a outros elementos iconográficos, com presença relativamente fraca. 
2º período (de meados a finais do século Xiv) – escudos simples, desprovidos de qualquer ornamento exterior; 
continuidade de um único escudo, conjugada com o aparecimento de dois escudos, ora idênticos (reportando-se 
à heráldica de família), ora com duas armas diferentes (uma forçosamente de família, e a outra de natureza à 
partida difícil de identificar); heráldica mantém-se subordinada a outros elementos iconográficos, com presença 
marcadamente forte. 3º período (de finais do século Xiv a meados do século Xv) – fase de transição, com 
escudos simples, desprovidos de elementos exteriores, mas também escudos representados com um elemento 
exterior (nunca vários: tenente, sotoposto e sainte do chefe; dois tenentes, a ladear o escudo; mitra, a encimá-lo; 
ou cruz episcopal, sotoposta); mantém-se a representação de um ou dois escudos, correspondentes a umas únicas 
armas ou a duas armas diferentes; heráldica continua subordinada a outros elementos iconográficos, tendo uma 
presença forte. 4º período (segunda metade do século Xv) – raridade de escudos desprovidos de elementos exte-
riores; mitra como elemento exterior predominante na heráldica episcopal; surgimento de armas com elementos 
exteriores conjugados (mitra, báculo, anjos tenentes); representação de um ou dois escudos, sempre correspon-
dentes a umas únicas armas; heráldica ora subordinada a outros elementos iconográficos, ora como elemento 
predominante, quando não exclusivo; incorporação de elementos da emblemática eclesiástica dentro das armas, 
dando origem às armas de fé; presença heráldica forte, mas não generalizada.

56 cfr. couloN, auguste, “éléments de sigillographie ecclésiastique française (suite)”, Revue d’histoire de 
l’Église de France, 18/79 (1932), pp. 178-179; note-se que este autor não distingue fases para o uso de um ou dois 
escudos, referindo apenas a existência das duas práticas em simultâneo.
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onde d. afonso projectou a instalação do panteão régio nacional57.
Por fim, o plano superior deste selo (cfr. Figura 4) é dedicado à virgem, que 

aparece representada com o Menino no colo, sentada num trono decorado em fundo 
por um padrão geométrico, também de losangos, mas com maiores dimensões e 
carregados de pontos ao centro, simulando no seu conjunto uma delicada estrutura 
retabular gótica. uma vez mais, repete-se a temática mariana, tão comum entre a 
sigilografia episcopal, neste caso enfatizando a dualidade votiva que desde o século 
Xii existiu entre o culto mariano e vicentino no espaço litúrgico da sé de lisboa, mas 
também evocando a dedicação desta catedral à virgem Maria, a quem, aliás, eram 
dedicadas todas as sés portuguesas medievais, razão pela qual a sua representação 
como Mãe segurando nos braços o Filho corresponde à emblemática devocional 
presente na maioria dos selos dos cabidos catedralícios portugueses, tal como nos 
selos episcopais de tipo gótico devocional, de que este é exemplo58.

Em síntese, diversos elementos simbólicos se correlacionam neste selo de 
d. Gonçalo Pereira: os de carácter identitário e familiar (as armas dos Pereira), os 
devocionais (as vieiras de s. tiago) e os que, não deixando também de o ser, associam 
directamente o prelado à sua diocese, como é o caso da representação da virgem e 
do mártir s. vicente. desta forma, reforçamos mais a ideia, já por nós proposta no 

57 sobre a difusão do culto de s. vicente e a atenção a ele dada por d. afonso iv através da reformula-
ção da cabeceira da catedral de lisboa, espaço de devoção das suas relíquias, cfr. FErNaNdEs, Paulo almeida, 
“«Hoc templum aedificavit rex Portugalliae alphonsus i»: o mosteiro medieval”, in saldaNHa, sandra costa 
(coord.), Mosteiro de S. Vicente de Fora. Arte e História, lisboa, centro cultural do Patriarcado, 2010, pp. 77-107; 
Picoito, Pedro, “o rei, o santo e a cidade. o culto de são vicente em lisboa e o projecto político de afonso 
Henriques”, in São Vicente, Diácono e Mártir. Padroeiro de Lisboa. 1700 anos do martírio de São Vicente, lisboa, 
centro cultural de lisboa Pedro Hispano, 2005, pp. 57-68; sousa, Bernardo vasconcelos e, D. Afonso IV (1291-
1357), rio de Mouro, círculo de leitores, 2005, pp. 210-219 e 248-263; FErNaNdEs, carla varela, “d. afonso iv 
e a sé de lisboa: a escolha de um lugar de memória”, Arqueologia & História, 58/59 (2006/2007), pp. 143-166; e 
carrEro saNtaMarÍa, Eduardo, “la catedral, el santo e el rey. alfonso iv de Portugal, san vicente mártir 
y la capilla mayor de la sé de lisboa”, in Hagiografia peninsular als segles medievals. lleida, institut de ciències 
Polítiques i socials-universitat de lleida, 2008, pp. 73-92.

58 cfr. távora, luís de lancastre e, “o culto mariano na sigilografia medieval portuguesa”, in Congresso 
histórico de Guimarães e sua colegiada. Actas, vol. 4, Guimarães, [s. n.], 1981, pp. 435-467. apenas a título de 
exemplo, vejam-se os vários selos que o cabido de coimbra usou até ao século Xiv, em MoruJÃo, Maria do 
rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, pp. 657-665; e o do cabido de lamego, datado 
de 1322, que ilustra a capa da obra de saraiva, anísio Miguel de sousa, A Sé de Lamego… como exemplos 
de selos episcopais com devoção mariana, e para citar apenas alguns já conhecidos, cfr. silva, Maria João 
oliveira, A escrita na catedral. A chancelaria episcopal do Porto…, pp. 161-167, que apresenta as impressões 
sigilares dos bispos portuenses d. Geraldo domingues (1300-1307), d. Pedro afonso (1342-1354), d. afonso 
Pires (1354-1372†) e d. João (1373-1389); e MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, “Bispos em tempos de 
guerra: os prelados de coimbra na segunda metade do século Xiv”, in A Guerra e a Sociedade na Idade Média. 
Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, vol. 1, [torres Novas], sPEM, 2009, pp. 541 e 
548, onde se reproduzem os selos dos bispos de coimbra d. Jorge Eanes (1338-1356†) e d. Martinho afonso de 
Miranda ([1385]-1398).
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trabalho realizado sobre a heráldica nos selos episcopais portugueses59, da existência 
de uma emblemática institucional própria da catedral de lisboa que dá especial 
relevo ao vínculo desta instituição com o culto a s. vicente, a ponto de excluir, ou 
de relegar para um segundo plano, a figura da virgem padroeira. de facto, diversos 
são já os exemplos por nós inventariados que nos mostram claramente essa praxis 
emblemática. Entre eles, o selo usado em 1304 pelo deão de lisboa Egas lourenço 
Magro, que, apesar da linhagem importante a que pertencia, recorreu apenas, na 
sua matriz sigilar, à simbologia vicentina (cfr. Figura 10)60; um outro selo, de 1307, 
pertencente a mestre Pedro Eanes, cónego desta catedral, que associa à representação 
da virgem a figuração da barca e dos corvos (cfr. Figura 11)61; a impressão sigilar, de 
1370, de dinis Eanes, deão da sé, exclusivamente dedicada à iconografia vicentina62; 
ou a de 1373, de Pedro cavaleiro, mestre-escola de lisboa e futuro bispo de silves, 
que tem, na metade superior do selo, a representação da barca de s. vicente e uma 
imagem da virgem com o Menino (cfr. Figura 12)63; além do selo do bispo d. Frei 
Estêvão, de 1314-1317, e do exemplar mais moderno que estudamos neste trabalho,  
do arcebispo de lisboa d. afonso Pires Nogueira, de 1461, que também apresenta, 
como veremos, a barca com os corvos e a imagem de s. vicente64. Em consentâneo 
com estes exemplos, tenham-se ainda em conta os diversos selos do cabido da sé 
de lisboa, que, em 1245, usava uma matriz sigilar onde surgia somente a virgem 
com o Menino65, mas em 1247 já possuía uma outra que associava essa imagem à 

59 cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa; saraiva, anísio Miguel de sousa; sEiXas, Miguel Metelo 
de, “l’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais…” (no prelo).

60 a propósito da sua inserção social e eclesiástica, cfr. FarElo, Mário, O cabido da Sé de Lisboa…, vol. 2,   
p. 32; e MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, A Sé de Coimbra. A instituição e a chancelaria…, pp. 166-168. o seu 
selo, em impressão de 1304 (10 de outubro), encontra-se em aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 22, nº 960.

61 1307 (18 de Janeiro) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 61, nº 2273.
62 1370 (30 de Julho) – aNtt, colegiada de santo Estêvão de alfama, m. 6, n. 118; correctamente referen-

ciado por távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 285, nº 403.
63 1373 (27 de Julho) – aNtt, sé de coimbra, 2ª inc., m. 90, nº 4316 (reproduzido e inventariado por 

távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 287, nº 407). sobre Pedro cavaleiro, de origem 
francesa, que encontramos mencionado como beneficiado de lisboa desde 1359 e que foi cónego de várias ca-
tedrais portuguesas, assim como núncio apostólico e colector-geral em Portugal e, finalmente, em 1379, bispo 
de silves, tendo acabado por abandonar este cargo e Portugal em virtude de ser partidário do papa de avinhão, 
cfr. FarElo, Mário, O cabido da Sé de Lisboa…, vol. 2, pp. 108-115; e MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa, 
L’épiscopat étranger au Portugal pendant la période avignonnaise (trabalho inédito, apresentado no seminário 
internacional La papauté d’Avignon et les royaumes de la chrétienté occidentale, realizado no laMoP, Paris, em 
setembro de 2011).

64 1314-1317 (1 de outubro) – aNtt, Gavetas, Xii, m. 5, nº 1; e cfr. infra, ponto 3.2.
65 1245 (25 de Março) – aNtt, Mosteiro de s. vicente de Fora, 1ª inc., m. 3, n. 6; e aNtt, NaF, 

nº 10601, sem data mas anterior a 1247, visto nesse ano o cabido utilizar já uma matriz diferente; cfr. nota 
seguinte e corrEia, vergílio, “iconografia de s. vicente”, Terra Portuguesa, 5/42 (1927), pp. 102.
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Fig. 11 – selo de mestre Pedro Eanes, cóne-
go de lisboa e de Braga, de 1307 (?) (ima-
gem cedida pelo aNtt)

Fig. 12 – selo de Pedro cavaleiro, mestre-escola de 
lisboa, de 1373 (imagem cedida pelo aNtt) 

Fig. 13 – selo do cabido de lisboa, de 
1318 (imagem cedida pelo aNtt) 

Fig. 10 - selo do deão de lisboa Egas 
lourenço Magro, de 1304 (imagem cedida 
pelo aNtt) 
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barca vicentina66, estando ambas as representações também presentes numa terceira 
matriz, já não em dupla ogiva, mas circular, de uma extrema riqueza figurativa e 
grande qualidade de gravação, que, pelo menos a partir de 1295, o cabido utilizou 
para autenticar os seus documentos (cfr. Figura 13)67, antecipando em muito a 
cronologia da adopção da emblemática vicentina pelo concelho de lisboa patente no 
seu conhecido selo monumental do concelho de lisboa, de 134668.

Estamos, pois, assim o cremos, em condições de afirmar, relativamente a 
lisboa, o que antes tínhamos colocado como hipótese tanto para esta como para a 
sé de coimbra, ou seja, a existência de elementos emblemáticos identificativos da 
instituição catedralícia e da diocese, que ora constituem as únicas figurações patentes 
nos selos, como sucede com os selos de Egas lourenço Magro e de dinis Eanes, ora 
integram os selos do clero da catedral a par de outras figuras, de carácter heráldico 
ou devocional, como acontece nos outros casos já documentados69.

apesar de o selo de d. Gonçalo Pereira como arcebispo de Braga (cfr. Figura 9) 
não constar do elenco dos selos eclesiásticos medievais portugueses do Archivo 
Histórico Nacional de Espanha e, por isso, não ser objecto deste estudo, pensamos 
ser importante sublinhar as suas diferenças face ao que utilizou enquanto prelado 
da diocese de lisboa. vimos como as cruzes das armas dos Pereira surgem gravadas 
sobre escudos de tipo francês, de cada lado do bispo orante, no plano inferior 
do selo, que contém, como o anterior, três diferentes níveis de representação. o 

66 1247 (30 de agosto) – aNtt, Mosteiro de alcobaça, 1ª inc., m. 7, nº 22; corresponde a um selo bastante 
mutilado, do qual possuímos uma descrição através de uma pública forma de 1278 (12 de Fevereiro, leiria) – 
aNtt, Mosteiro de alcobaça, 1ª inc., m. 7, nº 27; e um outro exemplar de 1255 (20 de abril) – adB, Gaveta das 
Propriedades Particulares, nº 534.

67 1295 (7 de Fevereiro) – aNtt, Gavetas, i, m. 2, n. 14, documento este que hoje já não possui este selo 
que ainda nele foi visto e descrito por riBEiro, João Pedro, Dissertações Chronologicas e Criticas, vol. i, lisboa, 
academia real das sciencias, 1810, p. 195. resultante desta terceira matriz veja-se ainda 1318 (4 de outubro) – 
aNtt, Gavetas, XiX, m. 8, nº 21; e aNtt, NaF, nº 10633; este último selo encontra-se mal identificado, como 
sendo do mosteiro de s. vicente de Fora, por távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 193, 
nº 197.

68 1346 (8 de Janeiro) – aNtt, convento de santos-o-Novo, cx. 3, m. 12, nº 245; cfr. távora, luís de 
lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 276-278, nº 385-386; e FErNaNdEs, carla varela, Poder e represen-
tação. Iconologia da família real portuguesa: primeira dinastia, séculos XII a XIV, vol. 2, lisboa, Flul, 2005, pp. 
589-610; e idem, “d. afonso iv e a sé de lisboa…”, pp. 152-155.

69 cfr. MoruJÃo, Maria do rosário Barbosa; saraiva, anísio Miguel de sousa; sEiXas, Miguel 
Metelo de, “l’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais…” (no prelo). Nesse trabalho, relativamente 
a coimbra, foram examinados alguns selos que ora repetem um escudo com faixas ondadas (caso dos selos dos 
bispos d. Estêvão Eanes Brochardo, de 1304 e d. Jorge Eanes, de 1353; e do deão Fernando soares, de 1292), ora 
reproduzem elementos da simbologia municipal (caso do selo do arcediago Estêvão Gomes, de 1307 e, talvez, do 
pertencente ao já referido bispo d. Jorge Eanes). uma outra representação deste mesmo escudo veirado ou de 
faixas ondadas encontra-se na pedra de armas que se conserva no Museu Nacional Machado de castro N.º inv. 
580; E400), proveniente da sé velha de coimbra e que até hoje se mantinha por identificar. Nela estão esculpidas, 
lado a lado, as armas de d. João Garcia Manrique de lara, bispo de compostela e administrador do bispado de 
coimbra entre 1402 e 1407, e esse mesmo escudo, que interpretamos como sendo da diocese de coimbra.
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superior encontra-se destruído nas impressões sigilares que tivemos a oportunidade 
de observar70, mas parece-nos seguro supor que nele figuraria a imagem tutelar da 
virgem, padroeira da catedral bracarense. No plano central, de novo deparamos com 
uma representação hagiográfica: um bispo ao centro, ladeado por dois santos cuja 
identidade é difícil de verificar a partir dos selos estudados. vemos, porém – e é o 
que de momento em especial nos importa – que a figura de s. vicente desapareceu, 
reforçando assim a ideia de que a sua presença no anterior selo de d. Gonçalo se devia 
não exclusivamente à sua devoção a esse santo, mas sobretudo à relação institucional 
cultual e emblemática deste com a sé de lisboa.

3.2. O selo de D. Afonso Pires Nogueira (1461)
o último dos selos episcopais com motivos heráldicos do elenco do Archivo 

Histórico Nacional que aqui apresentamos pertenceu ao arcebispo de lisboa                     
d. afonso Pires Nogueira e data de 146171 (cfr. Figura 6). de cera vermelha, com 
forma circular e 52 mm de diâmetro, apresenta-se dentro de um cocho de madeira 
sem tampa e em bom estado de conservação, pese embora a gravação já se encontre 
um pouco delida.

sobre o percurso inicial desta personagem pouco sabemos em pormenor, além 
do facto de ter sido clérigo presbítero, reitor da igreja de s. João da Praça de lisboa, 
doutor em direito canónico e civil por Bolonha e protonotário apostólico e de, antes 
de ocupar a cátedra arquiepiscopal de lisboa, entre dezembro de 1459 e outubro de 
1464 (data da sua morte em alenquer, vitimado pela peste), ter exercido funções 
como bispo de coimbra e conselheiro régio nos anos de 1452 a 145972. descendente 
da família dos Nogueira e sobrinho-neto de d. afonso dinis, bispo da Guarda e 
depois de évora, esta linhagem, bastante enraizada na oligarquia municipal lisboeta 
pelo menos desde finais do século Xiii, foi construindo importantes ramificações 
na hierarquia eclesiástica da cidade e do reino, apoiada sobretudo na inserção de 

70 cfr. nota 53.
71 Este selo de d. afonso Pires Nogueira autentica o traslado de uma carta do prior do mosteiro de 

s. Bartolomeu de lupiana (Guadalajara), na qual se publicam várias bulas respeitantes à ordem de s. Jerónimo, 
datada de 1461 (15 de abril, lisboa) – aHN, sigil-sellos, c. 98, nº 13; cfr. GuGliEri Navarro, araceli, 
Catálogo de sellos…, vol. 2: Sellos Eclesiásticos, nº 1638.

72 cfr. aNtt, arquivo da casa dos viscondes de vila Nova de cerveira, cx. 1, nº 27 (18/56), fl. 219,               
de 1430 (31 de Janeiro, lisboa); cx. 10, nº 20 (92/215), de 1453 (26 de Março); cx. 10, nº 22 (407/224), de 1454    
(17 de Julho); EuBEl, conradum, Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. Cardinalium, 
ecclesiarum antistitum series, vol. 2, Monasterii, sumptibus et typis librariae regensbergianae, 1914, pp. 132 e 259. 
Foi protonotário apostólico a partir de 1441, por nomeação do papa Eugénio iv (aNtt, arquivo da casa dos 
viscondes de vila Nova de cerveira, cx. 1, nº 17ª (17/53), de 1441 (17 de Julho). agradecemos ao nosso colega e 
amigo doutor Mário Farelo a cedência de informações acerca deste fundo documental particular.
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grande parte da sua parentela no oficialato régio trecentista, onde garantiu o apoio 
que culminou na notabilidade social da família atingida por afonso Eanes Nogueira, 
pai do arcebispo d. afonso Pires Nogueira, que fora alcaide-mor de lisboa e 
membro destacado do conselho régio de d. João i73. Por conseguinte, tudo indica 
que este homem da igreja constitui mais um exemplo, entre muitos que assumiram a 
liderança das dioceses portuguesas durante a centúria de Quatrocentos, com origem 
na burguesia urbana letrada que se acabou por nobilitar pelos serviços prestados 
à coroa, e que aguardam estudos mais aprofundados de forma a nos permitirem 
conhecer melhor quer os seus percursos socio-religiosos, quer as suas actuações, 
neste caso como prelado de duas das mais importantes dioceses portuguesas da 
altura, coimbra e lisboa74.

a sua matriz sigilar, no entanto, permite colmatar um pouco essa falta de 
informações, mostrando-nos que era conhecedor das práticas mais actualizadas no 
que diz respeito quer às matrizes adoptadas pelos prelados do seu tempo, quer à 
utilização do cocho de madeira como forma de proteger a impressão do seu selo, 
dando-nos também a saber que mantinha a tradição cultual da família, devota de 
s. lourenço, santo da igreja lisboeta de que os Nogueira eram padroeiros e onde 
tinham o seu panteão familiar75.

de facto, d. afonso estava bem compaginado com a sua época, ao escolher, 
já desde o tempo em que fora bispo de coimbra, um selo de formato circular76. 
Efectivamente, o século Xv assistiu a uma paulatina substituição da tradicional 
dupla ogiva da sigilografia episcopal por selos circulares, que a pouco e pouco se 

73 cfr. costa, antónio domingues de sousa, “Mestre afonso dinis, médico e secretário de d. afonso iv, 
professor na universidade de Paris”, Itinerarium, 3 (1957), pp. 370-417 e 491-607; FarElo, Mário, “ao serviço 
da coroa no século Xiv: o percurso de uma família de lisboa, os «Nogueiras»”, in Krus, luís, olivEira, 
luís Filipe e FoNtEs, João luís (coord.), Lisboa medieval. Os rostos da cidade, lisboa, livros Horizonte, 2007,             
pp. 145-168; idem, A oligarquia camarária de Lisboa: 1325-1433, lisboa, Flul, 2008, pp. 229 (nota 1272) e 260.

74 Efectivamente, de entre os múltiplos trabalhos que, nas últimas décadas, têm sido dedicados ao estudo 
das dioceses portuguesas, dos seus bispos e arcebispos e do clero catedralício, muito poucos têm incidido sobre 
o século Xv. as principais excepções são constituídas pelas obras de MarQuEs, José, A arquidiocese de Braga 
no século XV, lisboa, iNcM, 1988; e, em parte, de vilar, Hermínia vasconcelos, As dimensões de um poder… 

75 cfr. FarElo, Mário, “ao serviço da coroa no século Xiv…”, pp. 145-168; idem, A oligarquia camarária 
de Lisboa…, pp. 229 e 260.

76 Não conseguimos localizar na cota indicada por távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, 
p. 311, nº 452 o selo de d. afonso como bispo de coimbra que este autor refere, sem, no entanto, apresentar dele 
fotografia. Para o darmos a conhecer seguimos, pois, a sua descrição: de formato circular, com 50 mm de diâmetro, 
com a orla ocupada pela legenda [+siGilu]M : alFoNsi : NoGuEira : EP(iscop)i[: coliMBriEN(sis)], apre-
sentando no campo “um escudo boleado de bico, posto a direito, em que se contém uma banda enxaquetada de 
cinco tiras, sendo a do meio coberta por uma banda. o escudo encontra-se assente numa grelha de S. Lourenço”. 
de acordo com o mesmo autor, esta será provavelmente a mais antiga representação das armas dos Nogueira        
(p. 311), informação que poderá carecer de actualização.
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tornaram predominantes77. Quanto ao cocho de madeira, não conhecemos nenhum 
caso anterior a este nos selos portugueses e, dos vários espécimes sigilográficos que 
nos chegaram deste prelado, não há outro que tenha sido gravado de tal forma, o que 
lhe confere, naturalmente, uma especial importância, por permitir comprovar mais 
cedo do que até agora era possível esta prática, através da qual se pretendia proteger 
a integridade da impressão sigilar78. 

Por outro lado, este é, também, o único caso que conhecemos saído desta matriz, 
que difere da dos outros selos de d. afonso Pires Nogueira enquanto arcebispo de 
lisboa, pelas suas dimensões (o seu diâmetro é mais pequeno cerca de 7 mm) e, 
ainda, por algumas pequenas alterações nos elementos gravados79. Em ambas as 
matrizes, o campo sigilar é preenchido com a representação de dois santos, em pé, 
numa embarcação que flutua sobre as ondas, em cujas extremidades se podem ver 
dois corvos perfilados, um em cada ponta. À dextra identifica-se s. vicente, com 
um livro aberto sobre o peito, e à sinistra s. lourenço, facilmente reconhecível pela 
grelha que segura na mão, representando o instrumento usado no seu martírio.         
o selo de d. afonso como bispo de coimbra apresentava já, também, este atributo 
iconográfico de s. lourenço80, denunciando uma vez mais, e como já referimos, a 
tradição pessoal e familiar do prelado ao culto deste santo mártir, de cuja igreja, em 
lisboa, a família dos Nogueira possuía o vínculo. 

77 o primeiro selo episcopal circular que, até ao momento, temos documentado é o do arcebispo de Braga 
d. afonso Pires Miranda, de 1412 – adB, Gaveta das capelas e Esmolas, nº 47; seguido dos selos de d. Garcia 
de Meneses, bispo de lamego, de 1423 – aNtt, Gavetas, iX, m. 8, nº 22, e de um antecessor de d. afonso Pires 
Nogueira no arcebispado de lisboa, d. Pedro de Noronha (1424-1542) – aNtt, NaF, nº 10619; daí em diante, 
o número de selos com formato circular cresce em grande ritmo, podendo apontar-se os exemplos, anteriores 
a d. afonso Nogueira, das matrizes usadas por d. João de abreu Falcão, bispo de évora, de 1432 – aNtt, 
Gavetas, i, m. 1, nº 16; por d. João vicente, bispo de lamego, de 1436 e 1439 – aNtt, sé de viseu, d.P., m. 
10, nº 26 e auc, Gav. 23 a-N11; por d. luís, bispo da Guarda, de 1449 – aNtt, Mosteiro de santa cruz de 
coimbra, Pasta 38, s/n; por d. João da costa, bispo de lamego, de 1450 – aNtt, Gavetas, iX, m. 8, nº 33; e por 
d. Jaime de Portugal, arcebispo de lisboa, de 1454 – cfr. sousa, antónio caetano, História genealógica da Casa 
Real Portuguesa, vol. 1, coimbra, atlântida, 1946, p. 31, estampa Xlvi. 

78  távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 39, nota 6, afirma que desde o século Xiii se 
encontram selos portugueses protegidos com cocho de madeira; no entanto, o mais antigo que apresenta no seu 
corpus é o de um cónego de lisboa, datado de agosto de 1475 (nº 377), portanto bastante posterior ao de d. afonso 
Pires Nogueira conservado no Archivo Histórico Nacional.

79 1462 (19 de Janeiro) – aNtt, Mosteiro de s. vicente de Fora, 1ª inc., m. 32, nº 15, referido por 
távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 320, nº 470; e por corrEia, virgílio, “iconografia 
de s. vicente”, Terra Portuguesa, 5/42 (1927) pp. 106-107. alguns outros exemplares deste mesmo selo são apre-
sentados por estes autores; no entanto, virgílio correia não cita qualquer cota e as que são dadas pelo Marquês 
de abrantes (cfr. nº 467 e 468), referentes a documentos do mosteiro de chelas do aNtt, estão erradas, pelo que 
não os podemos localizar, sendo-nos por consequência forçoso estudá-los a partir das fotografias da obra citada. 
as dimensões dos selos que o autor fornece são de 59 mm, mas é necessário ter em conta que as suas bordas estão 
bastante desgastadas, o que significa que a matriz teria mais alguns milímetros de diâmetro.

80 cfr. távora, luís de lancastre e, O estudo da sigilografia …, p. 311, nº 452. infelizmente, este autor 
não apresenta a reprodução deste selo, indicando ainda uma cota errada para o documento a que está apenso, 
pelo que só a continuidade de uma pesquisa sistemática dos selos conservados no aNtt permitirá encontrá-lo.
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vemos, assim, no selo de mais um bispo lisboeta, a associação de elementos 
de devoção pessoal e da emblemática vicentina, reforçando a ideia já explanada da 
presença de uma identificação institucional nos selos de clérigos ligados à catedral 
de lisboa. Neste caso, e ao contrário do selo de d. Gonçalo Pereira antes analisado, 
a imagem da virgem é excluída, preferindo-se à evocação mariana a de um santo 
de quem o arcebispo e a sua família eram especialmente devotos. os dois santos 
representados agarram com a mão, ao centro, o mastro da barca, que termina em 
cruz, com uma flâmula no topo.

Para além desta emblemática hagiográfica, também está presente no selo, e em 
lugar de grande destaque, a heráldica: efectivamente, no meio da embarcação, sobre a 
sua borda, surge um escudo de tipo francês, cujas armas estão quase completamente 
delidas, encimado por uma mitra cuja decoração também mal se distingue.

como dissemos, esta matriz, além das suas dimensões, apresenta outras 
diferenças relativamente à dos restantes selos que conhecemos deste arcebispo. de 
facto, a iconografia é idêntica, mas, nas impressões produzidas com a matriz de 
maior diâmetro, os pés das figuras representadas não são visíveis e os elementos 
heráldicos apresentam-se num escudo colocado em cima da embarcação, e não sobre 
a sua borda, sem qualquer elemento exterior identificativo da função arquiepiscopal 
desempenhada por d. afonso Pires Nogueira. Embora mutilados nas bordas, os 
selos feitos com essa matriz maior encontram-se menos gastos do que o do Archivo 
Histórico Nacional, pelo que se vêem claramente gravadas no escudo as armas dos 
Nogueira, com a sua banda enxaquetada de cinco tiras, sendo a do meio coberta por 
uma cotica; a qualidade do trabalho de gravação, aliás, está bem patente na mestria 
com que cada elemento do escudo aparece executado. No que toca às legendas, as 
duas matrizes parecem apresentar a mesma, gravada em ambas com letras góticas 
minúsculas semelhantes: s. r(everendissi)Mi : Patris : dd(omni) : alFoNsi : 
NoGuEira arcHiEPiscoPi : vliXBoNENsi(s).

apesar destas variações, do ponto de vista heráldico estas matrizes integram-
-se perfeitamente no quarto período definido para a presença de armarias nos 
selos, correspondente à segunda metade do século Xv81, visto incluírem um escudo 
armoriado em lugar de destaque. No entanto, a matriz do selo em estudo apresenta 
um elemento de grande importância, que é a mitra: de facto, durante esta fase 
fixa-se este adereço, desde sempre símbolo do poder episcopal, como elemento 
exterior predominante na heráldica prelatícia. sendo este um sinal de modernidade 

81  cfr. nota 55.
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sigilográfica, seríamos tentados a supor que o arcebispo teria, em 1461, substituído 
a sua anterior matriz por esta. No entanto, a estarem certas as datas apontadas pelo 
Marquês de abrantes, de, respectivamente, 1460 e 1462 para os selos de d. afonso 
Pires Nogueira que arrola, as duas matrizes coexistiram. seria a matriz de menores 
dimensões reservada à selagem com recurso a um cocho? implicaria esta forma de 
selar uma matriz própria? recorreria com tanta frequência o prelado à selagem sobre 
cocho de madeira que valesse a pena criar uma matriz específica? Não sabemos, por 
ora, responder a nenhuma destas perguntas, que deixamos como novas indagações 
a colocar em estudos que analisem outros selos quatrocentistas, em especial os 
gravados pelos mesmos sigilantes quer apenas sobre cera, quer recorrendo a cochos 
de madeira.

4. Conclusão

Estudámos, neste trabalho, um conjunto de selos eclesiásticos identificados no 
Archivo Histórico Nacional de Espanha que, apesar de pequeno, se revela de grande 
importância para o estudo da sigilografia do clero secular medieval português, visto 
ser composto, quase integralmente, por espécimes de que desconhecemos outras 
impressões, ou que se encontram em melhor estado do que aqueles que se guardam 
noutros arquivos.

centrando a nossa atenção sobre os seis selos de cronologia medieval que 
integram esse núcleo, distinguimos dois grupos: três selos que não apresentam 
elementos heráldicos, pertencentes a d. Fernando Martins, bispo de évora (1297-
-1310/11†), a d. Martinho Pires de oliveira, arcebispo de Braga (1296-1313†) e 
ao arcediago de viseu Pedro sánchez de Montalbán (1318-1330); e outros três que 
são armoriados, usados pelos bispos d. Gonçalo Pereira, de lisboa (1322-1326), 
e d. Pedro Martínez argote, de évora (1322-1340†), bem como pelo arcebispo de 
lisboa d. afonso Pires Nogueira (1459-1464†). Foram estes que, dada a temática da 
obra em que este trabalho se insere, estudámos com especial pormenor. todos eles, 
porém, constituem testemunho eloquente de momentos marcantes da evolução dos 
selos eclesiásticos medievais portugueses, em especial dos episcopais (pois todos, 
com excepção do que usou o arcediago de viseu, pertenceram a prelados), e por isso, 
no momento de concluir, devem ser recordadas as suas características principais.

o selo de 1298 de d. Martinho de oliveira, único deste núcleo que não constitui 
o melhor exemplar conhecido, mas que podemos estudar na íntegra graças a um 
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outro espécime muito bem conservado, é um belíssimo selo ilustrativo da fase de 
transição da tipologia dos selos episcopais ocorrida em Portugal tardiamente, apenas 
nos finais do século Xiii, em que se passa a inserir a imagem do bispo, hierático e 
stante, numa estrutura retabular gótica. Neste caso, a composição é encimada por 
uma representação da virgem com o Menino, o que anuncia a nova tipologia de 
selos góticos devocionais que, introduzida cerca de vinte anos antes em Portugal, 
começava, por esta altura, a ser adoptada por alguns prelados. assim sucedia, 
já no ano anterior, no selo de d. Fernando Martins, bispo de évora, de que 
apenas conhecemos, de momento, esta impressão, que não só testemunha um 
dos primeiros exemplos de utilização desse novo modelo de selo dividido em 
vários planos figurativos, dando no espaço principal relevo a uma cena de carácter 
hagiográfico e remetendo para o nível inferior a figuração do prelado, como ostenta, 
na composição representada, a cena mais antiga do calvário encontrada, até agora, 
em selos portugueses. 

À medida que esse tipo de selo hagiográfico se tornava comum entre a prelazia 
do reino, no decurso das primeiras décadas de trezentos, começava também a ser 
adoptado por diversos membros das canónicas catedralícias, como nos prova o selo 
do arcediago de viseu Pedro sánchez de Montalbán, de 1328, que segue exactamente 
esse modelo, apresentando a imagem do clérigo no plano inferior e, no plano central, 
uma representação a três quartos da virgem com o Menino.

a fase seguinte da evolução sigilar eclesiástica seria a introdução de elementos 
heráldicos nas matrizes. os selos de d. Gonçalo Pereira e de d. Pedro Martínez 
argote, datados de 1322 e apensos ao mesmo documento, são os primeiros selos 
conhecidos de prelados de dioceses portuguesas a juntar estes elementos a uma 
imagética de tipo devocional. apesar de contemporâneos, os dois exemplares 
apresentam momentos diferentes dessa evolução. No primeiro caso, a cruz vazada 
e floreada dos Pereiras é introduzida fora do espaço heráldico por excelência do 
escudo, o que era habitual numa fase ainda proto-heráldica, mas viria a ser alterado 
quando, em 1326, d. Gonçalo Pereira ascendeu à cátedra bracarense e adoptou nova 
matriz sigilar, onde as suas armas se inserem em escudos. No segundo, a cruz veirada 
dos argote encontra-se já inscrita em escudos de tipo francês. Em ambos os selos, 
a presença duplicada das armas é precoce relativamente ao que sabemos sobre o 
universo sigilar episcopal armoriado da época, e devemos pensar na influência de 
modelos estrangeiros como explicação para esta característica.

o selo de d. afonso Pires Nogueira, arcebispo de lisboa, cerca de século e 
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meio posterior, encerra este conjunto sigilar e surge como exemplo paradigmático 
das mutações que ocorrem nos selos episcopais no decurso do século Xv, passando 
a ser circulares e a dar uma posição de total destaque aos elementos heráldicos. 
No entanto, e apesar da importância que as armas dos Nogueira assumem neste 
selo, o prelado não deixou de fazer nele figurar elementos de piedade catequética, 
colocando o seu escudo de armas entre um santo da sua devoção pessoal e familiar, 
s. lourenço, e outro que estava intimamente ligado à arquidiocese que governava, 
s. vicente, em cuja barca ambos são representados. vemos, assim, neste selo da 
segunda metade do século Xv, a permanência de uma emblemática ligada à devoção 
vicentina de que temos exemplos desde o século Xiii nas matrizes sigilares dos 
prelados e clérigos da sé de lisboa, e que comprova a existência de uma iconografia 
específica ligada a este santo nos selos provenientes da catedral lisboeta. Este selo 
de d. afonso Nogueira assume ainda particular importância pelo facto de ter saído 
de uma matriz que até agora desconhecíamos, ligeiramente diferente daquela que 
serviu para executar alguns exemplares já identificados em Portugal, e que talvez 
tenha sido gravada para servir na impressão de selos em cochos de madeira, prática 
de que constitui o mais antigo exemplo português até agora encontrado.

como se conclui, este pequeno núcleo de impressões sigilares fornece-nos 
elementos de grande relevância para o projecto em que estamos empenhados, de 
elaboração de um catálogo e do estudo dos selos medievais do clero das catedrais 
portuguesas, nos quais a heráldica, a partir das últimas décadas do século Xiii, 
assume um papel de relevo crescente. um projecto que conta, desde a primeira hora, 
com a colaboração de um dos coordenadores desta obra, Miguel Metelo de seixas, 
num trabalho interdisciplinar que conjuga a História, a sigilografia e a Heráldica, 
para o qual esperamos encontrar os meios necessários para podermos continuar a 
levar a bom termo.
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La problemática del número de elementos 
en las armerías medievales: diseño frente a 
representación

Alberto Montaner Frutos

El afán de exactitud y exhaustividad de la heráldica normativa de inspiración 
racionalista surgida en Francia a fines del siglo XVII y ampliamente difundida por 
Europa durante las dos centurias siguientes llevó a un prurito de precisión en los 
blasonamientos que, unido al desconocimiento del verdadero funcionamiento 
tradicional de algunos aspectos del sistema heráldico, condujo a aberraciones 
conceptuales como especificar el número de armiños en el caso de campos o piezas 
esmaltados con dicho forro, confundiendo la parte (las colas negras del animal 
insertadas en la piel del cuerpo ) con el todo (el propio forro así formado). A la misma 
actitud responde la especificación del número de rayos de las estrellas, del número 
de almenas de las torres o de otras características irrelevantes (castillos mazonados o 
sin mazonar, aclarados o no…) que han hecho concebir como armerías más o menos 
diferenciadas lo que no eran sino las inevitables variaciones de realización de un 
mismo emblema.

A primera vista, no parece ser este el caso del número de elementos (piezas o 
figuras)1 situados sobre el campo del escudo, puesto que intuitivamente se percibe 
que su respectiva cantidad permite diferenciar dos emblemas diferentes. Sin 
embargo, cuando uno se encuentra ante casos como el de las armas ostentadas por 
el linaje aragonés apellidado Frago, las cuales presentan, según las versiones, tres o 

1 Emplearé este término, aunque ajeno al blasón hispánico, a falta de otro mejor, como equivalente del 
inglés charge (= “a bearing or figure represented on the shield”, según WOODCOCK, Thomas, y ROBINSON 
John Martin, The Oxford Guide to Heraldry, Oxford, Oxford University Press, 1990, p. 198), para designar 
conjuntamente a piezas y figuras, para lo cual se ha empleado a veces mueble, pero sin mucho éxito. De hecho, el 
Diccionario de la Real Academia Española (= DRAE, 22.ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2003, s. v.), lo define como 
“Cada una de las piezas pequeñas que se representan en el escudo, tales como anillos, lises o besantes”, mientras 
que CADENAS Y VICENT, Vicente de, Diccionario Heráldico. Términos, piezas y figuras usadas en la Ciencia 
del Blasón, 2.ª ed., Madrid, Hidalguía, 1976, p. 96b, le dedica dos entradas, una en la que remite a pieza (= “toda 
figura heráldica que se coloca en el campo del escudo, sin representar figuras naturales, artificiales o quiméricas”, 
p. 107a-b) y otra en la que ofrece, abreviada, la definición del DRAE.
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cinco herraduras de oro o plata en campo de gules,2 no resulta verosímil pensar que 
realmente se haya querido diferenciar armerías, en especial en un caso como el de 
la heráldica hispánica, en el que las brisuras nunca han formado realmente parte del 
sistema. Claro está que siempre podría pensarse en un error de transmisión, como 
es sin duda el caso de otro linaje aragonés, los Salvaje, cuyas armas traen, de azur, 
cabezas de unicornio de plata en número que oscila (en los blasonamientos escritos) 
tres y trece, lo que obviamente indica un yerro del numeral, siendo el primero, por 
razones de mera estadística heráldica, el que ha de darse por bueno. No obstante, la 
frecuencia con la que se producen alternancias como la vista para los Frago3 impide 
considerar este fenómeno como un problema heurístico y obliga a preguntarse por 
su condición sistémica. En otras palabras, suscita el problema de si la diferencia 
numérica era un elemento pertinente en la heráldica pretérita.

Para abordar esta cuestión, me propongo, ante todo, determinar los conceptos 
necesarios para el análisis del fenómeno; a continuación, abordar algunos ejemplos 
representativos de esta problemática y después comparar los resultados con el 
funcionamiento de la categoría lingüística de número, en la esperanza de hallar 
alguna clave para la comprensión del fenómeno en el ámbito heráldico, al igual que la 
naturaleza misma de los emblemas queda iluminada por sus analogías con el caso de 
los nombres propios dentro del sistema de la lengua.4 El objetivo final es una mejor 
comprensión del funcionamiento del sistema heráldico (particularmente el ibérico) 
dentro del diasistema emblemático medieval, extensible en parte a la modernidad 
temprana.

En el ámbito conceptual y terminológico, parece oportuno distinguir dos planos:5 

2 Todos los ejemplos aducidos en el presente parágrafo proceden de VALERO DE BERNABÉ, Luis, 
Heráldica gentilicia aragonesa, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (Anejos de Emblemata, 8), 2002, 
s. vv.; los dos primeros los había comentado ya en mi introducción a dicho volumen: MONTANER FRUTOS, 
Alberto, “Prólogo”, en VALERO DE BERNABÉ, op. cit., pp. vii-xx.

3 Sin salir de la heráldica aragonesa ni de la obra de referencia indicada, se advierte la misma alternancia 
de tres y cinco en las alas de los Alemán ~ Alemany, las matas o brezos de los Angulo, los cuervos de los Corvera 
o las hojas de higuera de los Figuerola, entre otros. Mucho más rara es la alternancia de dos y cinco que se da 
en las calderas de los Calderón y en las llaves de los Clavero, o la de uno y tres en las estrellas de los Gregorio. 
Muy problemático es el caso de los Gotor, que traen ora cinco hogazas de pan, ora cinco o trece roeles, ora un 
sembrado de gotas de agua. El trece hace de nuevo pensar en un error por tres como variante estándar del cinco 
documentado, pero la confusión generalizada de las figuras (de las cuales sin duda la primitiva es la gota parlante) 
y de su número impide precisar más sin un estudio específico.

4 Sobre este último aspecto pueden verse mis contribuciones previas MONTANER FRUTOS, Alberto, 
“Metodología: Bases para la interpretación de los sistemas emblemáticos”, en Actas del Primer Congreso 
Internacional de Emblemática General = Proceedings of First International Conference on General Emblematics, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2004, vol. I, pp. 75-115, y “Sentido y contenido de los emblemas”, 
Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática, 16 (2010) 45-79.

5 Parto aquí de la distinción entre “el emblema (constante) y “las pautas (variables) de presentación” 
empleada por Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS en varios de sus trabajos y cuyo fundamento 
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el de la composición del emblema o diseño stricto sensu6 y el de su representación 
o plasmación gráfica concreta, bien mediante la imagen (armerías figuradas), bien 
mediante la palabra (armerías blasonadas). El primer ámbito corresponde al aspecto 
conformativo del diseño (se genera una forma susceptible de ser representada) 
y el segundo al aspecto configurativo (el que hace que la forma sea percibida 
visualmente y desempeñe su función operativa).7 Esto permite distinguir el concepto 
(el emblema conformado en abstracto) y el objeto (cada configuración del mismo, 
particularmente materializada), y con ella diferenciar lo sustancial o pertinente (es 
decir, aquello que, en virtud de una constitución dada del sistema heráldico, hace 
posible distinguir emblemas distintos) de lo accidental o accesorio (aquello que, 
incluso aunque forme parte de los estándares del sistema, por ejemplo en cuanto a 
la forma de representar un elemento u otro, carece de capacidad distintiva a la hora 
de diferenciar emblemas). Es importante tener en cuenta que accesorio no significa 
aquí ‘prescindible’ o ‘irrelevante’, puesto que el estilo heráldico de un período suele 
depender de tales componentes en principio accidentales, que adquieren con ello una 
notable importancia en términos de caracterización diacrónica de las armerías. Tal 
denominación significa, simplemente, que su presencia o ausencia carece, al menos 
en sincronía, de la capacidad de hacer distinguibles unos emblemas de otros. Sirva de 
ejemplo el adjurado de azur de la señal parlante de los reyes de Castilla. Obviamente, 
el castillo de oro en campo de gules es el constituyente esencial de dichas armerías 
y permite identificar correctamente a su titular independientemente del esmalte 
de su puerta y sus ventanas. Sin embargo, una tradición bien asentada hace que su 
representación monocroma constituya una anomalía y que se sienta como impropia, 
aunque no modifique la concepción misma del emblema.

La cuestión planteada arriba puede traducirse, pues, preguntándose si el número 
de elementos iguales incluidos en una representación heráldica resulta pertinente o 
no a la hora de constituir señales distintas.8 Dicho de otra forma, si, por ejemplo, 

teórico se da en Los emblemas heráldicos: Una interpretación histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1993 (en especial, pp. 42-43).

6  Según resulta de aplicar al ámbito emblemático las acepciones tercera y cuarta del DRAE, s. v. diseño: 
“3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, 
industrial. 4. m. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de inspiración modernista”.

7 CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL, Apuntes de Morfología, I: Morfología del Diseño Industrial 
[En línea], Córdoba (Argentina), Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Córdoba, 2009. [Consult. 13 Nov. 2011]. Disponible en <http://es.scribd.com/doc/26681496/
Apuntes-Morfologia-Diseno-Industrial>.

8  En la Edad Media, señal designaba un emblema heráldico cualquiera, estuviese o no encerrado en una 
cartela, circunscrito a un escudo o representado en una enseña; vid. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, 
Faustino, Heráldica medieval española, I: La casa real de León y Castilla, Hidalguía, Madrid, 1982, pp. 11, 40-43 
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uno o varios leones constituyen unas mismas señales. El primer blasonamiento 
transmitido en castellano (coetáneo del asentamiento de la heráldica en la Península 
Ibérica, hacia 1200) parece indicar que el número carece de pertinencia, pues no 
lo menciona en absoluto. Se trata de la descripción de los emblemas que ornan la 
banderola de la lanza y (seguramente) la cota de armas del obispo don Jerónimo en el 
Cantar de mio Cid, v. 2375: “Pendón trayo a corças e armas de señal”, es decir, ‘traigo 
un pendón con corzas (pintadas o bordadas) y (una cota de) armas con el mismo 
emblema’.9 La corzas (equivalentes a las bisses o ‘ciervas’ del blasón anglofrancés)10 se 
presentan aquí en un número indeterminado, dejado al arbitrio de los oyentes.

Parece reforzar esta impresión el caso del señal real de Aragón,11 que el Libro 
del conoscimiento, f. 10r, presenta así: “El rey dende ha por señales bastones del 
rey de Aragón”,12 sin especificar tampoco su número. Si en este caso acudimos 
a las representaciones del período, se advierte que desde su primera aparición 
documentada, en 1150, hasta el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, su número 
oscila de dos a cuatro en los escudos y puede alcanzar cifras mayores sobre otro tipo de 
superficies (por ejemplo, en las gualdrapas de los caballos). Sólo bajo dicho monarca 
su cantidad se fijará en cuatro, un proceso coetáneo al que convierte los bezantes de 
plata de los reyes de Portugal en las célebres quinas, cuando previamente oscilaban 
entre seis y diez por escusón.13 En el caso del señal real de Aragón, tal variación del 
número de palos desconcertó a los estudiosos que partían de los presupuestos de la 
heráldica normativa, lo que les llevó a buscarle justificaciones de tipo alegórico. Sin 
embargo, el análisis en términos semióticos (es decir, considerando la heráldica como 
sistema de signos) revela que su número no era inicialmente pertinente y que, desde 
el punto de vista del diseño, el emblema no lo constituían cuatro palos de gules en 

y 81, y MONTANER FRUTOS, Alberto, El señal del rey de Aragón: Historia y significado, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico” (Anejos de Emblemata, 1), 1995, pp. 41- 45 y 57-58.

9  Cantar de mio Cid, ed. Alberto Montaner Frutos, Madrid, Real Academia Española; Barcelona, Galaxia 
Gutenberg (Biblioteca Clásica, 1), 2011; véase una discusión detallada del sentido del verso en las pp. 940-942. 

10  Cfr. BRAULT, Gerard J., Early Blazon: Heraldic terminology in the twelfth and thirteenth centuries with 
special reference to Arthurian heraldry, 2ª ed., Woodbridge, Boydell Press, 1997, pp. 129 y 252.

11  Para todo lo relativo a este emblema, véanse MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Palos 
de oro y gules”, en Studia in Honorem Prof. M. de Riquer, Barcelona, Jaume Vallcorba (Quaderns Crema),vol. IV 
(1991), pp. 669-704; MONTANER FRUTOS, El señal del rey de Aragón, op. cit., y REDONDO VEINTEMILLAS, 
Guillermo; MONTANER FRUTOS, Alberto, y GARCÍA LÓPEZ, María Cruz, Aragón en sus escudos y banderas: 
Pasado, presente y futuro de la emblemática territorial aragonesa, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada 
(Col. «Mariano de Pano», 26), 2007.

12  Libro del conosçimiento de todos los rregnos et tierras et señoríos que son por el mundo, et de las señales 
et armas que han, ed. María Jesús Lacarra, Alberto Montaner y María del Carmen Lacarra, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico” (Anejos facsimilares de Emblemata, 1), 1999.

13  Véase, además de la bibliografía citada en la nota 11, MONTANER FRUTOS, Alberto, “Testimonios 
heráldicos”, en La Aljafería, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, vol. II, pp. 119-145.
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campo de oro, sino un genérico palado de oro y gules (aunque predominantemente 
en número impar), mientras que en cada representación concreta su cifra era una 
variable sujeta a factores diversos, en especial la forma y tamaño de la superficie en 
que se habían de plasmar.

Fig. 1 -  El rey de Aragón con pendón y sobreveste a señal reyal, a lomos de un caballo con gualdrapas 
de lo mismo y acompañado de su alférez con la senyera, al frente de su hueste. Miniatura de la 
compilación foral In excelsis Dei Thesauris, conocida como Vidal Mayor (Malibú, California, The 
Paul Getty Museum).

Ahora bien, de tal indeterminación numérica no parece poderse deducir que 
el número sea completamente irrelevante. En efecto, el señal real de Aragón nunca 
se reduce a su mínima expresión, que, dado su carácter impar no sería un partido 
de oro y gules, sino un palo de gules en campo de oro. Esto sugiere una distinción 
entre, como mínimo, señal (compuesta de un solo elemento) y señales (compuesta de 
varios). Garantiza la corrección de este análisis el hecho de que, por el contrario, las 
armas regias de Castilla o de León nunca son múltiples, salvo en el cuartelado en que 
se combinan desde Fernando III el Santo, y aun así en cada cuartel sólo aparece la 
señal correspondiente, es decir, un elemento de cada. De aquí puede concluirse que 



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL130

en el sistema heráldico durante su período clásico (siglos XII-XIII) era ya operativa 
la diferencia entre armerías que portaban un solo elemento (incluso si este podía 
acomodarse a pautas repetitivas) y las que traían varios iguales.

Fig. 2 - Representación ecuestre de Alfonso V el Magnánimo, “Le Roy | d’aragon”, portando el 
señal real en la sobreveste y en las gualdrapas de su caballo. Pintura al temple sobre pergamino, de 
mediados del siglo XV, en el Armorial équestre de la Toison d’Or (París, Bibliothèque de l’Arsénal, ms. 
4790, f. 108r, miniatura núm. 228).
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Si bien esta oposición, homóloga de la que en las lenguas naturales se establece 
entre singular y plural, da ya una primera pista sobre la organización interna del 
sistema heráldico, resulta, con todo, demasiado genérica. Para intentar encontrar 
otro patrón distintivo podemos fijarnos en el caso de las armas de la importante 
familia aragonesa de los Fernández de Heredia. Estas se documentan por vez primera 
durante el gobierno de don Juan Fernández de Heredia (ca. 1310-1396) como Gran 
Maestre hospitalario, especialmente en las representaciones miniadas incluidas en 
los códices de lujo surgidos, entre 1385 y 1395 aproximadamente, de su scriptorium 
aviñonés.14 Tales representaciones pueden incluir tan sólo las señales de su linaje (de 
gules, tres castillos de plata aclarados de azur) o bien aludir a su dignidad, y entonces 
aparecer en combinación con las de su Orden, cuartelando en cruz las armas del 
Hospital (en campo de gules, una cruz de plata) con los castillos de los Heredia. 
A este mismo modelo correspondían las armas del cojín sobre el cual reposaba su 
cabeza, flanqueada por dos ángeles, en su sepulcro pétreo de la Colegiata de Caspe, 
salvo que allí los cuarteles de los Heredia precedían a los del Hospital.15

Fig. 3 - Escudo de armas de Juan Fernández de Heredia como 
Gran Maestre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, 
sostenido por un ángel custodio (ca. 1390-1392). Detalle de la orla 
miniada del inicio del Eutropio o Breviarum ab urbe condita (París, 
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 8324).

14  MARÍN PINA; María Carmen, y MONTANER FRUTOS, Alberto, “Estado actual de los estudios sobre 
la vida y la obra de Juan Fernández de Heredia”, en Juan Fernández de Heredia y su época: IV Curso sobre lengua y 
literatura en Aragón, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1996, pp. 217-283 y 357-368.

15  Este túmulo, lamentablemente destruido en la Guerra Civil, se conoce por fotografías de los años treinta 
del Archivo Mas, de Barcelona; véanse CORTÉS ARRESE, Miguel, “Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de 
San Juan de Jerusalén: una aproximación a su imagen”, Anuario de Estudios Medievales, 13 (1983), 327-337, y “En 
torno a la imagen del Gran Maestre Heredia”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, 11 (1985), 143-154.
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Fig. 4. Las mismas armas en el cojín 
sobre el que reposa la cabeza de la 
estatua yacente de Juan Fernández 
de Heredia en su sepulcro de la 
Colegiata de Caspe (1396), hoy 
desaparecido. Fotografía del 
Archivo Mas (Barcelona), por 
gentileza del Grupo Cultural 
Caspolino (IFC).

Fig. 5. Armas del arzobispo 
don García Fernández de 
Heredia (1335-1411) en la 
clave de bóveda de la iglesia 
de San Francisco (Teruel).

Ahora bien, en 



133TEMÁTICAS GERAIS

algunas labras heráldicas del Gran Maestre sitas en otros monumentos realizados 
bajo su patrocinio o, al menos, bajo su gobierno, las representaciones no constan 
de tres castillos, sino de cinco, puestos en sotuer (2-1-2) o en cruz (1-3-1), e incluso 
siete, puestos en tres palos (2-3-2) o al tresbolillo (1-2-1-2-1).16 

El modelo intermedio fue el preferido por sus descendientes, que además 
modificaron las figuras y variaron sus esmaltes (esto último, sin duda por influjo de 
las armas reales de Castilla), de modo que finalmente sus armerías traerían, de gules, 
cinco torres de oro, mazonadas y orpasadas de sable, puestas en sotuer.17

Fig. 6. Señales de los Heredia en el segundo cuartel 
de las armas plenas de los condes de Fuentes. 
Dibujo sobre calcografía del siglo XIX.

Fig. 7. Señales de los Heredia en el primer cuartel 
de las armas plenas de los marqueses de Bedmar. 
Composición infográfica actual.

16  MERCERON, P.; MERCERON, R., y ALIQUOT, H., “Constats héraldiques sur les armes de Juan 
Fernández de Heredia et da sa famille”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, X (1984), pp. 233-252.

17  GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, “Los Heredia”, Linajes de Aragón, 6 (1915), pp. 193-203.
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En este último caso, el cambio de figuras y esmalte indudablemente da lugar a 
un emblema diferente, por más que genéticamente vinculado al de los castillos de 
plata sobre gules. Está claro, sin embargo, que en las señales primitivas el número 
y disposición de aquellos resultaba a todas luces irrelevante. De aquí se deduce que 
otro aspecto al que todavía se suele otorgar cierta pertinencia, el de la específica 
distribución de los muebles en el campo, nunca la tuvo.18 Esto queda corroborado 
por las variantes de las armas de los Castro gallegos, cuyos seis roeles de azur en 
campo de plata pueden representarse indistintamente puestos en dos palos (3 y 3, en 
vertical), en faja (3 y 3, en horizontal), al tresbolillo (2, 1, 2, 1) o en orla.19 Por otro lado, 
lo que enseña la comparación con el caso gallego es que el carácter par o impar de 
los elementos quizá no fuese irrelevante, como sucede con los palos del señal real de 

Aragón. De ahí que las representaciones 
documentadas muestren tres, cinco o 
siete, pero no cuatro, seis u ocho.

Fig. 8. Señales de los Heredia con cinco castillos 
puestos en cruz. Azulejo del siglo XIV en el 
castillo de Mora de Rubielos (Teruel).

En suma, puede concluirse que 
las señales de los Heredia estaban 

constituidas por una cifra impar de castillos de plata en campo de gules; mientras 
que su pauta de representación (el número y disposición de los castillos) respondía 
a la acomodación de ese emblema a la forma y tamaño de cada escudo o superficie 
en concreto, para lo cual preferentemente se adoptaba un incremento en quincunce 
o al tresbolillo, es decir, reiterando la secuencia 2 +1. Esto justifica la preservación 
del número impar, pero también sugiere que la ya establecida oposición señal única 
/ múltiple se articula en realidad como señal única (=1) / doble (=2) / múltiple (>2), 
respondiendo esta última a patrones de multiplicación par o impar.

18  Cosa que ya señaló PASTOUREAU, Michel, Traité d’héraldique, 2ª ed., París, Picard, 1993, p. 171.
19  BUGALLAL Y VELA, Jaime, “Curiosas variantes de las armas de los Castro en Galicia”, Hidalguía, 

XXXVIII (1990), pp. 439-447.
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Parecen oponerse a esta propuesta dos ejemplos. Uno es el ya citado de la 
alternancia de de dos y cinco en las calderas de los Calderón y en las llaves de los 
Clavero. Este último ejemplo, no obstante, es problemático, porque las variantes con 
dos llaves en unos casos las presentan con los ojos entrelazados y unidas por un 
cordón y en otras se cruzan en aspa, lo que (junto a modificaciones en los esmaltes 
y la presencia de otros elementos) revela un caso de auténtica diferencia de diseño 
(muy probablemente por acomodación al emblema de San Pedro) y no de un mero 
cambio numérico. En el caso de las variantes de las armas de los Calderón, de las 
cuales unas traen, de plata, cinco calderas de sable puestas en sotuer y bordura de 
gules cargada de cinco sotueres de oro, y otras, de oro, dos calderas de sable puestas 
en palo, resulta imposible, sin más datos, averiguar si se trata de dos representaciones 
del mismo diseño (abstracción hecha, claro está, de la bordura) o de dos diseños 
diferenciados. Sin embargo, el carácter excepcional de dicha alternancia es un fuerte 
indicio a favor de la segunda opción.

El otro ejemplo aludido, corresponde al sepulcro de doña Inés Rodríguez 
Girón, esposa del infante don Felipe († 1274), hijo de Fernando III, en la iglesia de 
Santa María la Blanca, en Villalcázar de Sirga (actual provincia de Palencia). El lateral 
de dicho túmulo presenta en sus bordes una fila de escudos en la que aparecen, junto 
a las armas del infante (un cuartelado de Suabia y Castilla) y las del Temple, las de 
la difunta: el jaquelado de los Girones (las primitivas de los Ruiz de Cisneros) y 
las panelas de los Guevara (es decir, las de los Mendoza de la casa de Estarrona y 
Mendívil), representadas en número de tres, cinco y seis.20 Sin embargo, esta variación 
no es arbitraria, sino que depende del tamaño de los escudos en que se representa. 
Así, en la hilera que recorre el borde de la tapa, aparecen diecisiete escudos, cuatro de 
ellos correspondientes a la señal de las panelas, cada uno con cinco de ellas puestas 
en sotuer. En la hilera que recorre el pie de la urna también aparecen diecinueve 
escudos, pero es más corta, de modo que estos son de menor tamaño, por lo que 

20  MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, Heráldica medieval española, I, op. cit., pp. 94-97 (cf. 
también su “Heráldica funeraria en Castilla”, Hidalguía, 12 (1965), 133-144, reed. en Leones y castillos, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1999, pp. 147-162); SUÁREZ SMITH, Covadonga; SANTOS RODRÍGUEZ, Rosa 
María de los, “Investigación museológica acerca de los fragmentos de tejido pertenecientes a la capa del infante 
Don Felipe (s. XIII)”, Boletín de la ANABAD, 47, 1 (1997), 161-164. El primero señaló ya que la usual identificación 
de la difunta con la tercera esposa del infante, doña Leonor Ruiz de Castro (así, por ejemplo, en RUBIO SALÁN, 
Antonio, “Breve noticia de Villalcázar de Sirga y de su Templo”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses, 8 (1952), 27-48), es incompatible con los emblemas heráldicos que ornan su sepulcro, pese a lo cual 
el dato sigue repitiéndose insistentemente, incluso si lo desmiente una fuente tan accesible como las completas 
entradas “Felipe de Castilla” e “Inés Rodríguez Girón” en la Wikipedia [En línea], actual. 24 oct 2011. [Consult. el 
14 Nov. 2011]. Disponibles en <http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Castilla> y <http://es.wikipedia.org/wiki/
In%C3%A9s_Rodr%C3%ADguez_Gir%C3%B3n >.
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en cada uno aparecen solo tres panelas. Finalmente, las hileras verticales presentan 
cuatro escudos (uno de cada), pero como se trata de modelos más alargados (casi un 
tercio más en proporción de alto a ancho), comprenden seis panelas. Ahora bien, en 
todos los casos se ha respetado la misma pauta de representación triádica: 2-1-2 en 
la hilera superior, 2-1 en la inferior y 2-1-2-1 en las laterales.

Fig. 9. Sepulcros del infante don Felipe (†1274) y, en primer término, de su segunda esposa, doña 
Inés Rodríguez Girón, en la Capilla de Santiago de la iglesia de Santa María la Blanca, en Villalcázar 
de Sirga (Palencia). [Tomado de Wikimedia Commons. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Sta_Maria_la_blanca-1.jpg>].

Como en el caso de los castillos de los Heredia, las panelas de los Mendoza y 
los Guevara, fueron indistintamente tres o cinco en los siglos XIII y XIV, fijándose 
en diez sólo en la segunda mitad de esta centuria.21 Se advierte, pues, que este caso, 
aunque no afecta directamente a la posible distinción entre señales compuestas de 
dos elementos y de más de dos, parece reafirmarla, toda vez que no se documentan 
configuraciones con menos de tres panelas, sino solo de dicha cantidad en adelante. 
En cambio, sí ofrece un neto contraejemplo al aducido respeto de cifras pares e 
impares dentro de la última categoría. Esto no significa que no se dé tal tendencia, 
pero la reduce de principio sistémico a preferencia representativa, aunque el mismo 
ejemplo del sepulcro de doña Inés revela que, cuando menos, poseía una considerable 

21  MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Las armas de los Mendoza: un ejemplo de los usos de 
fines de la Edad Media”, en Las armerías en Europa al comenzar la Edad Moderna y su proyección al Nuevo Mundo, 
Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1993, pp. 277-295.
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potencia configurativa, lo que queda confirmado en este mismo caso por su clara 
sujeción al principio del incremento al tresbolillo.

Fig. 10. Detalle del lateral del sepulcro de doña Inés Rodríguez Girón (ibídem).

Un caso límite en cuanto al número de señales que componen unas armerías 
es el del sembrado, en el cual ha de haber un número tal de elementos iguales que 
todo el campo del escudo quede repleto de los mismos, de lo cual es suficientemente 
expresivo el adjetivo utilizado. El interés que presenta este caso para el problema que 
nos ocupa es que no admite cuantificación, puesto que no se trata de representar una 
cantidad específica, sino de ofrecer el efecto de algo innumerable. Esto indica que ni 
la mera oposición señal única / señales múltiples ni la más matizada uno / dos / más de 
dos dan completa cuenta de los mecanismos numéricos del sistema heráldico, puesto 
que dentro de esta última categoría habría que diferenciar los casos numerables de 
los que no lo son. El problema práctico es que, de hecho, los elementos que integran 
una representación concreta son siempre cuantificables. De ahí el hincapié puesto a 
veces en el hecho de que en el sembrado se representen incompletos los elementos 
contiguos al perímetro del escudo. El problema es que entonces se incorpora un 
rasgo de configuración que no es imprescindible para la conformación del emblema: 
“Le nombre ne compte plus, et pour bien le montrer certains théoriciens affirment 
que l’on doit alors représenter des morceaux de meubles issant des bords de l’écu. 
En fait, cela ne se rencontré pas toujours. Au xiiie siècle, dans des nombreuses 
représentations du semé des fleurs de lis des armes de France, le nombre des fleurs 
tombe juste et l’on ne voit pas de demi-fleur ou de quart de fleur tangeant aux bordes 
de l’écu”.22

22  PASTOUREAU, Traité d’héraldique, op. cit., p. 171.
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En general, un número suficientemente elevado de elementos reiterados por 
toda la superficie del escudo basta para poder hablar de sembrado. Como señala 
Pastoureau, “Au delà de douze meubles pareils, on considère que l’on a affaire à un 
semé”.23 De ahí que blasonamientos como los de las trece cabezas de unicornio de 
los Salvaje o los trece roeles de los Gotor (en origen, un sembrado de gotas, como se 
ha visto) manifiesten la confluencia del yerro de transmisión (trece por tres) con los 
excesos descriptivos de la heráldica normativa. Revela bien que la cuantificación de 
los elementos de un sembrado es una reductio ad absurdum de su verdadera naturaleza 
el blasonamiento jocoso con que Góngora acogió la aparición de La Arcadia de Lope 
de Vega (1598), en cuyo frontispicio aparecían las armas sembradas de castillos 
atribuidas a Bernardo del Carpio, del cual el Fénix se consideraba descendiente:

Por tu vida, Lopillo que me borres
las diecinueve torres del escudo
porque, aunque todas son de viento, dudo
que tengas viento para tantas torres.24

Fig. 11. Armas del duque de Osuna (en la cabecera) y de 
los Carpio (al pie) en la orla calcográfica del frontispicio de 
La Arcadia de Lope de Vega, impresa en Madrid, por Luis 
Sánchez, a costa de Juan de Montoya, en 1598.

Podría alegarse como contraejemplo de 
lo dicho el caso ya citado de las lises de Francia, 
representadas como un sembrado de lises de oro 
en campo de azur desde su adopción en tiempos 
de Felipe Augusto (1179-1223) y como tres a partir 
de 1376, lo que parece corresponder al mismo tipo 

de alternancias entre tres, cinco y (más ocasionalmente) seis o siete que se aprecia en 
la heráldica de la Plena Edad Media. Sin embargo, ya se ha visto que en el siglo XIV 

23  PASTOUREAU, Traité d’héraldique, op. cit., p. 171.
24  GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, Antología poética, ed. Antonio Carreira, Barcelona, Critica, 2009, p. 

227, núm. 62, w. 1-4.
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(que es un período de reorganización del sistema heráldico) determinadas armerías 
(en particular, regias, como los palos de Aragón o las quinas de Portugal) tienden 
a adoptar lo que hoy denominaríamos diseños oficiales, es decir, conformaciones 
fijas de patrones más fácilmente reconocibles. Dado que este proceso de fijación 
justamente elimina la libre alternancia, no puede considerarse que el caso francés 
contradiga lo dicho sobre la naturaleza del sembrado y la operatividad de la oposición 
numerable / innumerable en el diseño heráldico. Antes bien, la reducción a tres de las 
lises de Francia resulta ser la forma más drástica de este tipo de ajuste, puesto que se 
cambia de categoría interna dentro del sistema heráldico vigente.

De los casos comentados creo que se desprende con bastante claridad que, para 
el período clásico, el sistema heráldico se regía, en este plano, por la oposición uno 
/ dos / más de dos, pero contables / incontables. Esto justifica tanto las alternancias 
antedichas como el hecho, resaltado por Pastoureau, de que la variación numérica 
apenas se usase como brisura: “La modification de la ou des figures afin de briser 
peut revêtir cinq formes: augmentation ou diminution du nombre; modification 
de la forme ou de la position; changement de figure. Les cas d’augmentation ou de 
diminution du nombre des figures sont assez rares. Dans le Rôle d’armes du traité de 
Guérande (1381), Balthazar de Blossac porte par exemple de vair à deux fasces de 
gueules alors que son frère aîné René II de Blossac n’en porte qu’une. Inversement, en 
1383, Guillaume de Percy scelle d’un écu á trois besants alors que son père en porte 
neuf ”.25 Como puede apreciarse, cuando la variación numérica se usa efectivamente 
para diferenciar armerías, es porque permite pasar de una a otra de las categorías 
señaladas, lo que hace pensar que en el segundo de los ejemplos aducidos las armas 
plenas de los Percy se considerasen más bien un sembrado. En todo caso, no se trata 
de defender que la composición heráldica se atuviese de forma inflexible a estos 
principios, sino que estos conformaban la base del sistema, habiendo de contarse 
siempre con la versatilidad que implicaba el acomodo del diseño a unas determinadas 
condiciones de representación.

Viene en apoyo de este planteamiento el hecho de que el tratamiento del número 
en las lenguas naturales responda en muchos casos a pautas similares a las que se 
aprecian en el sistema heráldico, en virtud de una conceptualización tradicional en 
el tratamiento del número. El caso más obvio y al que ya he hecho referencia es 
el de la oposición uno / múltiple como homóloga de la marcación morfológica del 
número singular / plural, que es casi un universal lingüístico. Ahora bien, el plural 

25 PASTOUREAU, Traité d’héraldique, op. cit., p. 182.
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puede manifestarse gramaticalmente de varias maneras, algunas de las cuales se 
corresponden perfectamente con las que hemos advertido en el sistema heráldico. 
Por su claridad, me permito hacer aquí una cita un tanto extensa de la voz número 
de Gómez de Silva:

Muchos idiomas distinguen mediante la flexión el número singular […], 
que denota uno, del número plural […], que denota más de uno (por ejemplo, 
en español, un hombre, muchos hombres; un libro, muchos libros). Algunas 
lenguas tienen también un número dual (árabe muthanna, griego dyikon 
génos), que distingue uno de dos y dos de más de dos:

(árabe) nominativo singular malikun ‘un rey’, nominativo dual malikāni 
‘(dos) reyes’, nominativo plural malikūna ‘(más de dos) reyes’ […]

(griego) en el caso nominativo, hē bíblos = ‘el libro’, tō biblō ‘ambos libros, 
los dos libros’, hai bíblioi ‘los libros (más de dos)’; el dual no ha sobrevivido en 
griego moderno. […]

(latín) la forma dual del indoeuropeo sobrevive en ambō ‘ambos, los 
dos’, duo ‘dos’.26

Según puede advertirse, la articulación singular / dual / plural se corresponde 
perfectamente con la de uno / dos / más de dos que opera en el sistema heráldico. En 
cuanto a la ampliación que supone el sembrado, cabría considerarla homóloga de 
la que en árabe diferencia los plurales de pequeño número y de gran número, puesto 
que los primeros, “en palabras que tienen varios plurales posibles, debían usarse 
para conjuntos de 3 a 10”.27 En ese caso, el sistema quedaría articulado así: uno / 
dos / más de dos y menos de diez / más de diez. Aunque este planteamiento responde 
perfectamente a lo que se advierte en las representaciones emblemáticas, desde el 
punto de vista del concepto parece ofrecer una analogía más adecuada la categoría, 
común a muchas lenguas, de incontable: “Los nombres contables […] se oponen 
a los no contables (también denominados incontables […]). Los primeros 
designan entidades que se pueden contar o enumerar (un libro, tres planetas, cuatro 
formas de proceder), mientras que los no contables denotan magnitudes que 

26  GÓMEZ DE SILVA, Guido, Diccionario internacional de literatura y gramática, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1999, p. 461. Sobre el indoeuropeo señala SZEMERÉNYI, Oswald, Introducción a la 
lingüística comparativa, Madrid, Gredos, 1978, p. 206: “En cuanto a los números, el i-e. poseía tres: el singular, 
el plural y el dual. El último se conservaba al comienzo de la tradición todavía en el i[ndio] antiguo, gr[iego], 
irl[andés] ant[iguo], esl[avo] ecl[esiástico] ant[iguo] y lit[uano], pero pronto o tarde se pierde. Hoy sólo hay unas 
pocas lenguas i-e. en que el dual se conserva (por ejemplo en el lit.)”.

27  CORRIENTE, Federico, Gramática árabe, 3.ª ed., Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1984, 
p. 84.
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interpretamos como sustancias o materias, en lugar de como entidades individuales 
(demasiada testarudez, mucho tiempo, un poco de café)”.28 Por ello, “Expresan así 
mismo la noción de pluralidad los nombres no contables, como en acumular 
arena”.29 En consecuencia, el funcionamiento del número en el sistema heráldico 
clásico puede considerarse organizado en dos niveles, uno que opone incontable a 
contable y otro relativo a esta segunda categoría y articulado sobre la tríada singular 
/ dual / plural, tal y como refleja el siguiente esquema:

Incontable

Contable
Singular (x = 1)
Dual (x = 2)
Plural (2<x<10 ó 2<x<12)

Esta constatación permite comprender mejor lo que Pastoureau ha denominado 
“l’instabilité des armoiries” o “le caractère mouvant des armoiries”, sobre todo en la 
Edad Media, pero también al inicio de la Edad Moderna,30 fenómeno que Menéndez 
Pidal de Navascués ha caracterizado como “quizá más bien ausencia de sujeción —
de las formas, en este caso, pero también de los usos— a las concepciones rígidas 
derivadas de una racionalidad estricta. En el emblema gráfico existe pues una 
parte invariable, esencial, por la que es ése y no otro, junto con otra amoldable a 
la ocasión — por ejemplo el número en las formas repetitivas—, que queda fuera 
de la significación y se rige sólo por consideraciones estéticas”.31 Aunque este 
planteamiento es básicamente correcto, la comprensión del sistema numeral de la 
heráldica pre-racionalista permite comprender que esa variabilidad no es absoluta ni 
aleatoria y que, salvo ocasionales excepciones, se atiene a las categorías preinsertas, 
por la sencilla razón de que es así como los usuarios y observadores de las armerías 
las comprendían. Por tanto, variabilidad de las representaciones, sí, pero dentro de 
un orden, o, para ser exactos, de unos órdenes, de acuerdo con la expresión medieval 
de las cantidades: “tales números eran utilizados por los cronistas como si, más que 
números, fueran nombres que denotan amplios órdenes de magnitud”.32

Una última reflexión que suscita este análisis es la necesidad de diferenciar el 

28  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2009, 
vol. I, p. 795.

29 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nueva gramática…, op. cit., vol. I, p. 129.
30 PASTOUREAU, Traité d’héraldique, op. cit., pp. 239 y 271-272.
31 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Los emblemas heráldicos, op. cit., p. 42.
32  MURRAY, Alexander, Razón y sociedad en la Edad Media, Madrid, Taurus, 1982, p. 200.
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blasonamiento de los emblemas y el de sus representaciones. En efecto, pese a los 
excesos cometidos en este terreno, el reconocimiento de que muchos rasgos propios 
de las plasmaciones concretas carecen de capacidad distintiva no significa que se 
deba renunciar por completo a ellos. A mi juicio, la forma adecuada de proceder, 
para proporcionar la cantidad de información pertinente en cada caso, consiste en 
determinar cuándo el blasonamiento debe traducir la conformación del emblema y 
cuándo la configuración de una de sus representaciones. En el primer caso, es obvio 
que debe ofrecer solo los elementos pertinentes o distintivos; pero en el segundo 
tiene que permitir la reversión de la plasmación verbal a la gráfica, por lo que ha de 
dar cuenta de todos los aspectos que lo caractericen, aunque obviamente el grado de 
detalle no depende solo del objeto descrito, sino de la finalidad de cada descripción 
en particular.

Si tomamos como ejemplo el ya citado sepulcro de doña Inés Rodríguez Girón 
y se pretende señalar qué armerías incluye, bastará con identificarlas en virtud de sus 
aspectos básicos de diseño: el cuartelado de Suabia (de oro, águila de sable) y Castilla 
(de gules, castillo de oro) de su esposo, el infante don Felipe; la señal del Temple 
(de plata, cruz de gules), las señales de los Girones (jaquelado de oro y gules) y de 
los Guevara (de gules, tres o más panelas de plata). Ahora bien, si se pretende hacer 
una descripción detallada del monumento, entonces habrán de darse, para el caso 
de estas últimas armas, los pormenores ofrecidos arriba sobre sus tres variantes. En 
definitiva, no se trata de obliterar las particularidades, si no de situarlas en el nivel que 
les corresponde, utilizando con criterio el blasonamiento de las representaciones o el 
blasonamiento de los emblemas, el cual debe dar cuenta, no de sus particularidades 
configurativas, sino de su diseño, que a su vez se atiene, como pauta general, a la 
articulación de categorías numéricas que, según se ha visto, es posible deslindar en el 
sistema heráldico medieval.
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Entre pratique militaire et symbolique du pouvoir, 
l’écu armorié au XIIe siècle

Laurent Hablot

L’ association entre le signe héraldique et l’écu est depuis longtemps déjà une sorte 
d’évidence. La plupart des figurations héraldiques qui nous sont familières placent en 
effet les armoiries dans le cadre formel du bouclier qui, même si sa forme évolue 
dans le temps, reste le support attendu et privilégié de ce discours sémiologique. Il est 
d'ailleurs, pour certains auteurs, une condition sine qua non de l’armoirie.

Une fois énoncée l’habituelle cause militaire de la naissance des armoiries - la 
nécessité pour chaque combattant d’être identifiable qui le conduit, dans le courant 
du XIIe siècle, à peindre sur la plus grande surface visible de son équipement un 
signe personnel -, les raisons profondes de cette association entre un support et 
un signe ont curieusement peu interrogé les spécialistes du Blason. Les liens entre 
emblème personnel et bouclier ne coulent pourtant pas de source. Toutes les sociétés 
guerrières n’emblématisent pas leurs boucliers et tous les systèmes d’emblèmes connus 
ne s’inscrivent pas nécessairement sur ce support. A lire les sources en détail, le port 
d’un bouclier héraldisé n’est d’ailleurs pas une évidence pour tous les chevaliers de la 
fin du XIIe siècle. 

Bien sûr, aucun manuel n’échappe à l’inévitable comparaison entre les boucliers 
des hoplites grecs, ceux des chevaliers de la Broderie de Bayeux, et les premiers 
écus armoriés1. Et plusieurs analysent l’évolution formelle et graphique de ce cadre 
et son influence sur le dessin et la composition héraldique2. Bien peu s’interrogent 
en revanche sur la fonction à la fois pratique et symbolique du bouclier armorié. 
L’une comme l’autre sont pourtant essentielles à la compréhension du phénomène 
héraldique. Sa fonction pratique d’abord : Comment s’opère exactement la mise en 
signe de cet élément défensif de l’équipement militaire ? Qui est concerné par cette 

1 NEUBECKER, Ottfried, Le grand livre de l’héraldique: l’histoire, l’art et la science du blason, adaptation 
française de HARMIGNIES, Roger, Paris, Séquoia, 1977. PASTOUREAU, Michel. Traité d’héraldique. 2nde éd. 
revue et augm., Paris, Picard,1993.

2 Ibid.
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héraldisation? Pourquoi cet élément spécifique est-il retenu pour porter l’emblème ? 
Sa fonction symbolique ensuite : Pourquoi l’écu est-il devenu, au détriment d’autres 
supports, puis resté, en dehors même de tout contexte militaire, le principal cadre 
de ce discours sémiologique? Dans quelle mesure la fonction symbolique du signe a 
concurrencé voire supplanté sa fonction pratique? 

Nous nous interrogerons donc d’abord sur les origines précises de la mise 
en signe de l’écu pour resituer ce support dans son contexte politique, pratique et 
symbolique qui permettent de comprendre la permanence du cadre autant que celle 
du signe. 

L’héraldisation du bouclier, un dossier ouvert
S’interroger sur l’héraldisation du bouclier des chevaliers du Moyen Age conduit 

avant tout à reposer la question fondamentale des fonctions militaires des armoiries. 
Jusque récemment encore, l’association entre héraldique et écu s’expliquait, chez les 
héraldistes, par la nécessité militaire de distinguer les combattants sur le champ de 
bataille médiéval3. De ce besoin serait né l’usage de la mise en signe du bouclier de 
chaque chevalier, véritable acte de naissance de ce système sémiologique qui s’impose 
ensuite à l’ensemble de la société occidentale à partir de la fin du XIIe siècle pour se 
maintenir jusqu’à nos jours.

Relativement séduisant, ce récit des origines ne résiste pourtant pas longtemps 
à la critique4, tant scientifique que de bon sens. 

3 PASTOUREAU, Michel, « ’origine militaire des armoiries », Actes du 101e congrès national des sociétés 
savantes. Section d’archéologie et d’histoire de l’art, Paris, 1978, p. 107-118. Et, du même, Traité d’héraldique, Paris, 
Picard, 1993, p. 27: «il est aujourd’hui définitivement admis que cette apparition (des armoiries) n’est en rien due 
aux croisades, ni à l’Orient, ni à l’Antiquité gréco-romaine, ni même aux envahisseurs Germains, mais qu’elle est 
simplement liée à l’évolution de l’équipement militaire entre la fin du XIe siècle et le milieu du XIIe siècle»; id. p. 
300 «Il est définitivement établi que la cause matérielle – mais non unique, je l’ai dit – qui joue un rôle de cata-
lyseur sur l’apparition des premières armoiries, est essentiellement militaire et liée à l’évolution de l’équipement 
défensif des combattants entre la fin du XIe siècle et le milieu du XIIe siècle. Rendus à peu près méconnaissables… 
ces combattants ont progressivement (l’adverbe est important) pris l’habitude de faire peindre sur la grande sur-
face plane de leur bouclier en amande des figures – géométriques, animales, florales – leur servant de signes de 
reconnaissance au cœur de la mêlée…».

4 Adrian Ailes semble être un des premiers a avoir proposé une analyse critique de la question, il y a main-
tenant plus de dix ans, dans son article essentiel AILES, Adrian, «The Knight, Heraldry and Armour: The Role 
of Recognition and the Origins of Heraldry», Medieval Knightood IV, Papers from the fifth Strawberry Hill confe-
rence, C. Harper- Bill et alii éd., 1990, p. 1-21. Robert Jones a prolongé le débat dans son article JONES, Robert 
W., «Identifying the Warrior on the Pre-Heraldic Battlefield », XXX. Anglo-Norman Studies: Proceedings of the 
Battle Conference, C. P. Lewis (dir.), Woodbridge, 2008 et, plus récemment encore, dans son ouvrage Bloodied 
Banners. Martial Display on the Medieval Battlefield, Woodbridge, 2011. Un certain nombre des questions posées 
en 1990 par Adrian Ailes ont été partiellement résolues par l’auteur dans une communication présentée, en 
novembre 2011, à l’occasion du colloque international tenu à Poitiers, Marqueurs d’identité dans la littérature 
médiévale : « Heraldry as Markers of Identity in Medieval Literature : Fact or Fiction?».



145TEMÁTICAS GERAIS

En effet, dans le courant du XIe siècle, la dimension plus locale des conflits, 
l’évolution de l’équipement militaire et la modification des techniques de combat 
des cavaliers lourds conduisent d’une part à rendre méconnaissables les guerriers 
et d’autre part à développer les éléments défensifs de ceux que l’on nommera bientôt 
« chevaliers ». 

La broigne, sorte de longue veste toute de cuir et de plaques de métal, a été 
progressivement remplacée par cette chemise de maille ou haubert bientôt prolongée 
par une capuche serrée qui, recouverte du casque conique à nasal, dissimule 
effectivement les traits du visage du chevalier. La technique de la charge « à lance 
couchée »5 favorise quant à elle la modification du bouclier des cavaliers, depuis la 
rondache carolingienne (clipeus) vers ce long écu en amande (scutum) destiné à résister 
au choc de la charge et à couvrir presque entièrement le côté gauche du chevalier. Ce 
nouvel écu, composé de planches de bois assemblées, les ais, et maintenues par une 
armature métallique – bordure, écharpes, rayons, bandes – est souvent chargée au 
centre d’une protubérance, l’umbo, que les sources désignent sous le terme de buccula 
ou bocle dont provient, à la fin du XIIIe siècle, le terme bouclier. Ces boucliers qui 
recevront les premiers décors armoriés sont très vastes : près d’un mètre cinquante 
de haut pour un mètre de large et, à en croire les images, franchement incurvés pour 
véritablement envelopper le combattant (Fig. 1). 

Le décor de ces boucliers n’a longtemps rien eu de proprement héraldique. Vers 
1080, les nombreuses figurations d’écus de la célèbre Broderie de Bayeux attestent 
seulement de la présence courante d’ornements sur cette grande surface et de l’absence 
de portée proprement emblématique de ces décors6. Cette pratique se confirme 
dans quelques grands manuscrits de luxe des années 1100-12007. C’est notamment 
le cas de la Bible de Cîteaux (v. 1110) analysée par Pierre Gras8 ou de la Bible de 
Winchester (1160-1180)9. Dans la première, les écus placés aux mains des chevaliers 

5 FLORI, Jean, Croisades et chevalerie, XIe-XIIe siècles, Bruxelles, de Boeck université, 1998, p. 345 et sui-
vantes «encore de l’usage de la lance».

6 PARISSE, Michel., La tapisserie de Bayeux, un documentaire du XIe siècle, Paris, 1988 et MUSSET, Lucien, 
La Tapisserie de Bayeux, Paris, 2002. JONES, «Identifying the Warrior...», multiples références ; PASTOUREAU, 
Michel, L’Art Héraldique, Paris, Seuil, 2009, p. 16-25. L’auteur souligne qu’Eustache de Boulogne change réguliè-
rement de bouclier. 

7 Bible de Saint-Martial de Limoges, Paris, BNF, Ms lat. 8, voir par exemple le fol. 91; Bible d’Etienne 
Harding, Dijon, B.M., Ms. 14, Cîteaux vers 1110; Commentaires sur les Psaumes de Pierre Lombard, Bamberg, 
Staatsbibliothek, Ms. Bibl. 59, vers 1170.

8 GRAS, Pierre, «Aux origines de l’héraldique : la décoration des boucliers au début du XIIe siècle d’après 
la Bible de Cîteaux», Bibliothèque de l’école des Chartes, t. CIX, 1951, p. 198-208.

9 Bible de Winchester, Winchester Cathedral Library, voir par exemple le fol. 69. Voir aussi le folio de cette 
bible conservé à La Pierpont Morgan Library de New-York.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL146

y sont presque tous peints. Les motifs géométriques dominent largement. Ils ne 
respectent pas les règles du blason et n’ont assurément aucune valeur emblématique. 
Dans la seconde, enluminée une soixantaine d’années plus tard, les écus semblent 
cette fois suivre la règle de superposition des couleurs mais restent majoritairement 
géométriques. Là encore, presque tous les chevaliers en semblent dotés mais une 
attention particulière est portée aux écus des chefs d’armées10, souvent également 
porteurs d’un gonfanon dont le décor, la plupart du temps anépigraphe, n’entretient 
d’ailleurs pas de lien avec celui de l’écu chargé de figures géométriques variables. 
L’ensemble des manuscrits du XIIe siècle consultés livrent presque tous le même 
discours  : des écus anonymes, chargés de couleurs ou de figures géométriques 
basiques et des enseignes anépigraphes. Ce corpus pourrait encore s’enrichir des 
quelques bas-reliefs et de chapiteaux de la même période qui figurent des chevaliers 
en armes11. Avec leur succession d’écus chargés d’escarboucles, de bordures ou de 
bandes, ils ne nous disent finalement pas autre chose de l’héraldisation de  l’écu au 
tournant du XIIe siècle.  

Un document iconographique exceptionnel pose pourtant un important jalon 
dans ce dossier: la plaque funéraire de Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou, duc 
de Normandie et père du roi d’Angleterre Henri II (Fig. 2)12. Aujourd’hui datée des 
années 1155-1160, elle associe clairement, sur un support autre que le sceau, un 
prince identifié par un bouclier armorié13. Quelques éléments figurés ici semblent 
essentiels à la compréhension et à l’interprétation de l’image en particulier et des 
fonctions originelles de l’héraldique en général. Paradoxalement, le prince est vêtu en 
tenue de cour – bliaud et chemise de soie brodés et galonnés, chaussons, cape fourrée 
de vair – mais porte les attributs du combat – épée brandie, bouclier héraldisé dressé, 
la guiche passée derrière l’épaule du prince, et défense de tête (ou coiffe princière?) 
armoriée. L’attitude générale n’est pas sans rappeler la figure équestre de guerre 
du sceau. Placé à la porte d’un édifice – l’Eglise? – le prince en apparaît comme le 
gardien et le défenseur à la fois militaire et civil, ce que souligne d’ailleurs l’épitaphe: 

10 C’est déjà le cas me semble-t-il sur la broderie de Bayeux.
11 Voir les multiples exemples illustrés dans CAMUS, Marie-Thérèse, CARPENTIER, Elizabeth et 

AMELOT, Jean-François, Sculpture romane du Poitou, Paris, Picard, 2009. Voir spécialement p. 235 et suiv. 
«scènes de la vie chevaleresque».

12 Le Mans, Musée Tessé, vers 1155-1160. Cet émail de plus de soixante centimètres de haut, figure Geoffroi 
Plantegenêt. Il a sans doute été commandé par sa veuve, Mathilde pour son monument funéraire destiné à la 
cathédrale du Mans. 

13 La permanence de ces armoiries chez les successeurs de Geoffroy et le respect des règles du Blason 
permettent de considérer ce décor comme proprement héraldique. Sur l’histoire de ces armes voir AILES, Adrian, 
The Origins of the Royal Arms of England : Their Development to 1199, Londres, 1982.
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«ton épée, prince, disperse la foule des pillards et ta paix vigilante assure le repos des 
églises».

A l’exception de ce document-monument, la mise en signe héraldique du 
bouclier nous est principalement connue par l’intermédiaire des sceaux14. L’apparition 
d’écus armoriés s’y produit, en relation avec les figures équestres de guerre, dans les 
années quarante du XIIe siècle. Elle a été précédée, quelques décennies plus tôt15, 
par l’héraldisation du signe vexillaire porté par la figure équestre, sur lequel nous 
reviendrons. A partir des années 1140, le champ de l’écu, d’abord laissé partiellement 
illisible par sa position – à l’opposé de la face visible de cavalier galopant vers la 
droite – est progressivement dévoilé et, occasionnellement, chargé d’un motif 
emblématique stable. Dans quelques cas documentés, ce signe opère un glissement 
direct depuis l’enseigne vers l’écu16, réalisant une substitution d’attributs symboliques 
lourde de sens. Cette héraldisation du bouclier sur les sceaux concerne d’abord les 
grands feudataires ou «comtes» (1150) puis les domini (1180) et enfin les milites 
(1200) avant d’être reprise par la société médiévale dans son ensemble (1250). Elle 
s’accompagne de l’évolution du motif sigillaire, depuis la figure équestre portant un 
bouclier armorié, vers le simple sceau armorial, figurant uniquement le bouclier et 
son décor héraldique (Figs. 3a et 3b). L’étape intermédiaire - le passage sur le contre-
sceau de l’écu armorié de la figure équestre, désormais figuré pour lui seul, (premier 
exemple en 1178) - marque une importante rupture. Si le sceau armorial est bien, 
à l’origine chez les domini, une synthèse graphique du type équestre armorié, il 
contribue à la diffusion au XIIIe siècle du type armorial chez des sigillants de plus 

14 L’analyse de cette apparition des armoiries a été conduite, dans un article fondamental, pour un cadre 
géographique et socio-politique précis par BEDOS-REZAK, Brigitte, «L’apparition des armoiries sur les sceaux 
en Ile-de-France et en Picardie (v. 1130-1230)», Les origines des Armoiries, actes du IIe colloque international 
d’héraldique, PASTOUREAU, Michel et alii éd.  Paris, 1983, p. 23-41. Voir aussi l’analyse de CIVEL, Nicolas, La 
fleur de France. Les seigneurs d’Ile-de-France au XIIe siècle, Brepols, 2006. Pour d’autres exemples de cette mutation 
sur les sceaux voir BONY, Pierre, Un siècle de sceaux figurés (1135-1235), Paris, 2003.

15 Dans son Traité, Michel Pastoureau cite l’exemple désormais bien connu du comté de Boulogne qui, déjà 
sur la Broderie de Bayeux (v. 1080) est matérialisé par le gonfanon de son comte chargé de trois tourteaux. Ces 
figures sont semble-t-il parlantes par un jeu de mot entre bulla et Boulogne. Cette composition fournira les motifs 
des armoiries à proprement parler du comté à la fin du XIIe siècle. L’auteur souligne la possible généralisation 
de ce phénomène mal connu faute de sources. Il ajoute cependant les exemples, presque assurés, du burelé des 
Luxembourg figurant sur un gonfanon dans un sceau de 1123, du bandé de Bourgogne sur un gonfanon d’un 
sceau de 1106, de l’échiqueté de Dreux sur le gonfanon d’un sceau de 1135. M. Pastoureau renvoie aux travaux 
de SCHRAMM, P. E., Herrschaftszeichen und Staatssymbolik von III. Bis. XVI. Jahrundert, Stuttgart, 1955, t. II, p. 
643-673 et à ceux de ADAM-EVEN, Paul, «Les enseignes militaires du Moyen Age et leur influence sur l’héral-
dique», Recueil du Ve congrès international des sciences généalogique et héraldique, Stockholm, 1960, p. 167-194.

16 Voir l’exemple désormais bien connu de Raoul de Vermandois cité par Michel Pastoureau (Traité d’Hé-
raldique, p. 31). Le sceau du sénéchal vers 1135 ne figure que le revers de son écu tandis que dans sa main droite 
le seigneur porte un gonfanon échiqueté. Son sceau de 1146 nous le présente en revanche portant l’épée et, dans 
sa main gauche, un long écu, cette fois de profil, chargé du même motif échiqueté. Les Vermandois portent en 
effet un écu échiqueté d’or et d’azur attesté pour la forme à cette période et pour les couleurs, à la fin du siècle.
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en plus nombreux et de moins en moins connectés à la pratique militaire: chevaliers 
puis femmes, bourgeois, clercs17. Cette diffusion, hors du contexte chevaleresque, 
d’un système emblématique a priori proprement militaire est absolument essentielle 
et doit nous éclairer en retour sur les fonctions symboliques et sociales dévolues à ce 
signe - l’écu armorié - au Moyen Age. 

Il convient toutefois de ne pas oublier que tous les sigillographes s’accordent 
aujourd’hui à reconnaître au sceau une fonction symbolique essentielle qui 
conditionne en grande partie son contenu, texte et image. Ce constat invalide 
quelque peu sa capacité à traduire avec une stricte exactitude les modes et les 
pratiques contemporaines, en matière militaire notamment. Le décalage entre le 
discours du sceau et celui de l’image est notable. Alors qu’au tournant du XIIe siècle, 
l’iconographie ignore encore le décor héraldique du bouclier, le sceau proclame 
depuis près de cinquante ans déjà l’utilisation de ce système sémiologique. 

Les sources narratives pourraient fournir un utile renfort au traitement de 
cette difficile question. Même s’il manque encore une étude littéraire consacrée 
exclusivement à l’origine des armoiries depuis le travail fondateur de Gerard Brault18, 
plusieurs héraldistes ou spécialistes de la littérature médiévale se sont essayés, avant 
et après lui, à trouver dans les textes des réponses au problème19. Pourtant, plus 
encore que l’image dont la nature onirique ou symbolique est patente, le texte – qu’il 
s’agisse de romans, chansons ou chroniques - biaise le réel au crible de l’exploitation 
de motifs, de constructions épiques, de dramatisations poétiques ou de complexes 
questions de vocabulaire. Il devient dès lors très délicat de démêler l’enseignement 
précis de ces sources sans une connaissance de détail de la littérature du temps en 

17 Pour cette diffusion sociale des armoiries via les sceaux, je renvoie aux nombreux travaux de Michel 
Pastoureau et spécialement au chapitre I et II du Traité d’Héraldique.

18 BRAULT, Gerard J. Early blazon : heraldic terminology in the twelfth and thirteenth centuries with special 
reference to Arthurian literature, Oxford, Clarendon press, 1972.

19 Plusieurs spécialistes de la littérature médiévale se sont attachés à chercher dans les textes les mentions 
initiales des armoiries, de leurs fonctions et de leur fonctionnement (G. A. SLEYER, p. 3-323; L. BOULY de 
LESDAIN, «Etudes héraldiques sur le XIIe siècle», Annuaire du conseil héraldique de France, 1907, p. 185-244; Jean 
Marchand, «L’art héraldique d’après la littérature du Moyen Age. Les origines : la Chanson de Roland», Le Moyen 
Age, 3e série, t. VII (XLVI de la collection), 1937, p. 37-43; ADAM-EVEN, Paul, «Les usages héraldiques au milieu 
du XIIe siècle d’après le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure», Archivum Heraldicum, 1963, p. 18-29 et 
«Les enseignes militaires du Moyen Age et leur influence sur l’héraldique», Recueil du 5e congrès international 
des sciences généalogiques et Héraldiques à Stockholm, 1960, p. 167-172 ; PASTOUREAU, Michel, «Les éléments 
proto-héraldiques dans Gormont et Isembart», Cahiers d’héraldique, t. II, 1975, p. 49-57). Il semble pourtant que 
la dimension spécifique de ces productions littéraires, la dimension virtuelle et symbolique du récit, n’aient pas 
toujours été prises en compte pour relativiser et contextualiser leurs informations. Le traitement de ce problème 
est, entre autre, un des objectifs du groupe d’études réuni à Poitiers en novembre 2011 autour du thème Marqueurs 
d’identité dans la littérature médiévale. Ce thème était notamment celui retenu dans la communication d’Adrian 
Ailes précédemment citée «Heraldry as Markers of  Identity in Medieval Literature: Fact or Fiction?”.
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général et du contexte l’œuvre concernée en particulier. Malgré toutes ces réserves, 
ces textes se font globalement le reflet des miniatures et des sceaux en évoquant les 
«connaissances» qui ornent les écus, le décor des housses, le rôle des enseignes. La 
plupart de ces mentions ne servent pourtant pas encore utilement l’analyse précise 
des pratiques. 

Force nous est donc, pour étudier l’héraldisation du bouclier, de nous fonder sur 
des constructions iconographiques et littéraires qui empruntent très certainement 
autant au réel qu’à l’imaginaire de leur auteur ou de leur public. Et c’est assurément 
davantage une chance qu’un obstacle que de considérer ce problème à travers les 
yeux et l’esprit mêmes des hommes de ce temps pour lesquels l’idée vaut autant que la 
chose et le système n’existe que pour être contredit. Cette réalité doit nous permettre 
de ne jamais perdre de vue la dimension proprement symbolique de ces images 
graphiques ou textuelles qui façonne déjà la conception médiévale de l’héraldique.  

La pratique 
Si l’on interroge maintenant les pratiques martiales du temps, la prétendue 

origine militaire des armoiries tourne rapidement court. Que se passe-t-il donc sur 
le champ de bataille du tournant du XIIe siècle? Les boucliers armoriés des sceaux et 
des romans sont-ils effectivement les signes de reconnaissances employés au combat? 
Par qui? 

Si l’on se base sur la rencontre militaire classique des années marquées par 
l’apparition des armoiries (c. 1140), le combat archétypal oppose alors des contingents 
relativement modestes, composés principalement de cavaliers lourds, les chevaliers, 
et de piétons, archers et fantassins. Après une charge en conroi, à lance couchée, et la 
rupture de la ligne, des rencontres individuelles, à l’épée et au corps à corps, isolent 
les combattants et décident du sort de la bataille. Dans cette mêlée furieuse faite de 
coups et de cris, la nécessité de pouvoir distinguer amis et ennemis est évidemment 
essentielle. Elle se joue d’abord et avant tout à l’échelle du groupe, qu’il soit cohérent 
ou qu’un de ses membres soit isolé. A l’un comme l’autre niveau, cette reconnaissance 
doit être évidente et immédiate. Signalons que le développement de l’héraldique ne 
coïncide pas, loin s’en faut, avec l’évolution de la tenue militaire et les problèmes 
d’identification qu’elle pose. Haubert, capuche de maille et casque à nasal rendent 
déjà méconnaissables les combattant d’Hastings (1066)20 et les premières armoiries 

20  Cf. l’épisode de Guillaume le Conquérant obligé de se faire reconnaître en ôtant son casque, motif 
littéraire aujourd’hui bien connu. Sur ce dossier voir notamment JONES, «Identifying the Warrior on the 
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ne sont figurées sur des écus que près de cent ans plus tard!
La question des moyens mis en œuvre pour établir cette reconnaissance est donc 

essentielle et intéresse depuis peu les historiens de la guerre et du signe. Quelques 
éléments de réponse peuvent dors et déjà être avancés. Le principal signe collectif 
utilisé est l’enseigne vexillaire du seigneur pour lequel on combat. Nous reviendrons 
sur ce signe et sa relation à l’héraldique en comparaison de l’écu mais il est évident 
qu’il rassemble l’armée, désigne son chef, organise ses mouvements et ce jusqu’à la 
fin du Moyen Age, quelque soit le système emblématique ou symbolique auquel 
il appartient: gonfanon, bannière ou étendard21. Cris de guerre et signes collectifs 
complètent utilement cette emblématique de groupe. Les premiers sont connus dès 
le début du Moyen Age et ces cris fonctionnent jusqu’à la fin de la période, passant 
progressivement du signe féodal au signe national22.

La question des signes collectifs, bien étudiée et documentée pour la fin de la 
période23, est plus débattue en ce qui concerne les XIe-XIIe siècles. Elle est même au 
cœur de notre sujet. Si les textes contemporains aux premiers sceaux armoriés restent 
fort discrets sur la mise en signe des écus des combattants, à l’exception de ceux des 
chefs d’armées ou des héros, plusieurs mentions évoquent en revanche l’usage de 
signes collectifs ou «cognizances» qui donnent au groupe une cohérence visuelle24.

Pre-Heraldic Battlefield».
21 La terminologie de la vexillologie médiévale gagnerait à être précisée, notons toutefois que, de façon 

générale, le terme drapeau reste volontairement imprécis. Quelque peu anachronique, je lui préfèrerai celui 
d’enseigne vexillaire, lui-aussi très général. On désigne d’ordinaire par le terme gonfanon une enseigne à plu-
sieurs queues - pointues ou arrondies – le plus souvent anépigraphe. Le terme de bannière – relatif au pouvoir 
de ban - désigne une enseigne carrée ou rectangulaire, dépourvue de queue et normalement chargée d’armoiries. 
L’étendard est une enseigne de grande dimension, proche du gonfanon dans la forme mais ressemblant à la ban-
nière par son décor héraldique. A la fin du Moyen Age, l’étendard est le support privilégié des devises parfois 
associées à des croix nationales et/ou aux armoiries du capitaine. Sur cette question, JONES, Bloodied Banners, 
chap. 2, «The Banner as a Symbol of Identity, authority and Status», p. 33-56 et ma thèse à paraître La devise, mise 
en signe du prince, mise en scène du pouvoir, Brepols, Turnhout, 2012.

22 Sur cette question, JONES, Bloodied Banners, chap. 4, «Audible display on the Battlefield», p. 69-83. La 
lecture diachronique de l’auteur gêne toutefois la précision et la pertinence du propos. Pour une synthèse sur 
l’évolution du cri dans l’héraldique HABLOT, Laurent, «Les cris écrits. L’apparition des cris, mots emblématiques 
et sentences dans l’héraldique médiévale, un regard sur la voix et l’écrit», Pris-ma, t. XXIII, n° 45-46, janvier 
décembre 2007, La voix et l’écrit, p. 22-52.

23 Pour une bonne synthèse et de riches monographies sur la question voir CONTAMINE, Philippe, «La 
croix droite blanche de France au XVe siècle et au début du XVIe siècle», Actes du colloque Signes et couleurs des 
identités politiques du Moyen Age à nos jours, AURELL, Martin, dir. et alii, Rennes, 2008, p. 57-70; SCHNERB, 
Bertrand, «La croix de Saint-André, ensaigne congnoissable des Bourguignons», ibid., p.  45-55 ;   HABLOT, 
Laurent, «La croix noire des Bretons, origines et fonctions d’un signe d’identité politique hier et aujourd’hui», 
ibid., p. 57-70. Voir aussi JONES, Bloodied Banners, chap. 3 «Badges and Communal Display», p. 57-67.

24 Adrian Ailes a rassemblé plusieurs de ces mentions de la seconde moitié du XIIe siècle de signes collec-
tifs. Vers 1135 Geoffrey de Monmonth avance : “ Quicumque vero famosus probitate miles in eadem erat unius 
coloris vestibus atque armis utebatur. ” (Chaque chevalier du pays connu pour sa probité portait des vêtements et 
des armes d’une seule couleur), Geoffrey of Monmouth, History of the Kings of Britain, ed. WRIGHT and trans 
REEVE, p. 213. Vers 1170, c’est Wace qui affirme : e tuit orent fait conoissances, / que Normant altre coneüst / 
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Distinguer l’individu, si ce n’est le chef, n’a en effet longtemps pas de sens dans 
la pratique de la guerre médiévale. Seul l’exploit du groupe et celui dont il dépend 
comptent. Pour ce que l’on en sait, quand les premiers écus des chevaliers se chargent 
en effet de signes héraldiques, leur représentation emblématique reste longtemps 
étroitement dépendante de celle de leur seigneur. Soit qu’elle résulte d’un groupe 
héraldique25 soit qu’elle consiste en un partage héraldique strict. 

De façon pratique, l’idée de l’utilisation de boucliers armoriés employés comme 
signes de reconnaissance sur le champ de bataille n’est pas recevable. Ce ne sont 
assurément pas les armoiries peintes sur l’écu, si simples soient-elles à l’origine, 
qui permettent de savoir d’un simple coup d’œil si l’on a affaire à un allié ou à un 
adversaire. Les arguments ne manquent pas pour le démontrer. En dépit de sa 
large surface, l’écu n’est d’ailleurs peut-être pas le meilleur support d’un discours 
identitaire. L’angle de lecture de cet objet bidimensionnel, est très limité, si grand 
soit-il, et seule l’observation de face peut permettre une connaissance immédiate de 
son dessin. Et encore, l’incurvation croissante du bouclier au XIIe siècle complique 
davantage cette lecture26. Ceci sans compter avec les altérations dues aux coups, à 
la boue et au sang qui peuvent rapidement rendre illisible cet écu dans le combat 
ou le simple fait qu’on puisse le perdre ou bien l’abandonner par commodité lors de 
la bataille27. Ces constats expliquent en partie la multiplication des représentations 
armoriales sur l’ensemble du harnois de tournoi dès le milieu du XIIIe siècle28. 

qu’entrepresture n’i eüst, / Que Normant normant n’oceïst / Ne Normant altre ne ferist” (Et tous avaient établi 
des signes de reconnaissance afin que les Normands se reconnaîssent les uns les autres et pour éviter que dans la 
bataille un Normand ne tue un autre Normand, ou qu’un Normand ne frappe un autre Normand). Wace, Roman 
de Rou, ed. BURGESS & HOLDEN, ll. 7680-84. Vers 1160, Benoit de Sainte-Maure relate les vers suivants : “ 
Armes ont fresches e noveles, / Heaumes, haubers, escuz e seles, / Totes d’un teint, d’une color, / Qu’ensi plaisent 
a lor seignor, / Por ço qu’il s’entreconeüssent / Es granz batailles ou il fussent, / E que il fust dit e retrait, / Saveir 
come il l’avreient fait.” (Ils ont des armes fraîches et nouvelles, des heaumes, des hauberts, des écus et des selles, 
toutes d’une seule teinte et d’une seule couleur, pour plaire à leur seigneur et afin qu’ils se reconnaîssent dans les 
grandes batailles où ils se trouveraient et afin qu’on dise et raconte ce qu’ils auraient fait.), Benoit de Sainte-Maure, 
Roman de Troie, ed. CONSTANS, ll. 6721-28.

25 Sur cette question voir notamment PASTOUREAU, Traité d’héraldique, p. 35 et 257-258 ; de VAIVRE, 
Jean-Bernard, «Un élément décisif pour la compréhension de la genèse des armoiries médiévales: les groupes 
héraldiques», Journal des Savants (repris dans Cahiers d’héraldique I, 1974). Voir par exemple le beau travail accom-
pli par Nicolas Civel et sa tentative de reconstitution d’un groupe héraldique capétien. CIVEL, Nicolas, La fleur de 
France. Les seigneurs d’Ile-de-France au XIIe siècle, Turnhout, 2006. Voir aussi pour l’espace germanique BOULY de 
LESDAIN, Louis, « Simples notes sur les armoiries allemandes au XIIe siècle»,  Archives héraldiques suisses, t. XXV 
(1911), p. 145-154; GALBREATH, D. L. et JÉQUIER, L., Manuel du Blason, Lausanne, 1977, p. 28-35.

26 Comme le prouvent d’ailleurs les débats d’héraldistes dans l’interprétation des écus vus pour moitié sur 
les sceaux de la seconde moitié du XIIe siècle. Voir par exemple HARMIGNIES, Roger, «À propos du blason de 
Geoffroy Plantagenêt», actes du colloque de l’AIH, Les origines des armoiries. Paris, Le Léopard d’or, 1983, p. 55-63.

27 Le grand écu en amande est très lourd, c’est d’ailleurs ce qui explique sa mutation en « écu toupie » à la 
fin du XIIe siècle en même temps que les progrès de la défense de jambe métallique. 

28 En plus de l’écu, les armoiries s’imposent alors à la housse du cheval, au casque et au cimier, aux ailettes 
et à la cotte d’armes.
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D’ailleurs connaissance n’implique pas reconnaissance. Dans une mêlée modeste où 
s’engagent cent chevaliers – cinquante de part et d’autre, ce qui est presque la norme 
des contingents du temps -, c’est cent armoiries qu’il faudrait être capable d’identifier 
si l’on veut à la fois atteindre ses ennemis et épargner ses amis. Sans parler de la 
difficulté à «lire» très rapidement ces armoiries, il faudrait encore s’interroger sur les 
connaissances héraldiques des chevaliers et combattants de ce temps – les archers et 
les fantassins eux-mêmes doivent également savoir qui atteindre! Ces guerriers ne 
sont pas des hérauts, loin s’en faut! 

En réalité, il est absolument nécessaire de relativiser la dimension 
individualisante de ces premières armoiries. Quand ces armes sont documentées - 
au tournoi par exemple -, on constate en effet que nombre de chevaliers portent 
sur leur écu les armes d’un patron ou d’un seigneur29. Par ailleurs, les doublons et 
les armoiries ressemblantes sont légions aux premiers temps de l’héraldique. Les 
premiers armoriaux en témoignent et le thème de la méprise héraldique devient 
un topos du roman de chevalerie et des chroniques30. Beaucoup des rites et de 
pratiques héraldiques que les sources nous laissent deviner pour le premier siècle 
de fonctionnement du système (1150-1250) entrent encore en contradiction avec 
cette prétendue fonction identificatrice des armoiries. En effet, les cas d’échanges, 
de substitution ou de concessions ne manquent pas et remettent en cause cette 
dimension strictement identitaire des armoiries et la capacité à identifier un individu 
au signe qu’il exhibe31. Dès la fin du XIIe siècle, dans la description du tournoi de 
Noaz dans le Chevalier à La Charrette de Chrétien de Troyes (1178-1181), l’auteur 
mentionne parmi la listes de tournoyeurs reconnaissables à leurs armes «Et veez vos 
cel deux deles / A ces deux chevax pomelez / As escus d’or as lyons bis? / Li uns a non 
Semiramis / et li autres est ses conpainz / S’ont d’un sanblant lor escuz tainz» 32. Dès 
la fin du XIIe siècle encore, le système même des brisures, en multipliant les armes 

29 C’est par exemple le cas de Guillaume le Maréchal qui, lors de ses premiers tournois, en 1167 en l’occur-
rence, porte les armes de son cousin et patron Guillaume de Tancarville et non celles qu’on lui connaît par la suite. 
History of William Marshal, HOLDEN, A.J. ed., Londres, 2006, vol. I, ligne 1478

30 Gerard Brault mentionne l’exemple du siège de Caerlaverock, vers 1300 où se produit une confusion 
semblable (BRAULT, G. J., Early Blazon. Eraldic Terminology in the twelfth and thirteen centuries, p. 6). Max Prinet 
cite également les passages de Froissart qui utilisent ce motif (PRINET, Max, «Les usages héraldiques au XIVe 
siècle d’après les chroniques de Froissart», Annuaire bulletin de la Société de l’histoire de France, Paris, 1917, p. 7 
et note 5). 

31  Voir à ce sujet l’article de de VAIVRE, Jean-Bernard, «Échange et adoption d’armoiries», Archivum héral-
dicum XCV, 1981, bulletin 1-2, p. 15-19 et celui de LOUTSCH, Jean-Claude, «Emprunts d’armoiries entre parents 
et alliés au début du XIIIe siècle», Les origines des Armoiries, actes du IIe colloque international d’héraldique, 
PASTOUREAU M. et alii éd.  Paris, 1983, p. 81-96. 

32 CHRÉTIEN DE TROYES, Lancelot ou Le Chevalier de la charrette, VINCENSINI, Jean-Jacques, trad., 
Paris, Larousse (Petits Classiques), 2009.
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identiques distinguées par un seul point de détail, s’oppose encore en partie à cette 
application visuelle des armoiries.

Ainsi, si l’héraldisation des écus des chefs d’armées est fort probable et 
fonctionnelle au XIIe siècle, celle des boucliers de leurs chevaliers est bien moins 
assurée. La diffusion, à partir du XIIIe siècle et jusqu’à la fin de la période médiévale, 
d’une image stéréotypée de chevalier en grande tenue héraldique contamine 
assurément notre analyse critique du phénomène. Poser la question des besoins est 
donc essentielle à la compréhension des systèmes de signes médiévaux. Un signe 
de reconnaissance pour les chevaliers? Pour quoi faire? Mais il convient de ne pas 
oublier non plus les différentes natures de ces besoins, d’ordre pratique certes mais 
aussi assurément d’ordre symbolique. Contester la finalité militaire de signes de 
reconnaissance individuels n’exclut pas totalement que ceux-ci aient pu exister à 
d’autres fins, symboliques notamment. Ce sera apparemment le cas au XIVe siècle où 
de modestes chevaliers partent effectivement en guerre parés de leurs armes sur leur 
écu pour proclamer la vertu militaire de leur lignage ou qualifier leur rang. Il est donc 
possible que, dès le XIIe siècle, certains, grands feudataires et domini notamment, 
aient réellement porté des boucliers armoriés à la guerre tandis que ceux de leurs 
chevaliers demeuraient monochromes ou, au mieux, calqués sur celui de leur patron 
et que ce modèle se soit ensuite progressivement diffusé à ce groupe. N’oublions pas 
non plus qu’une partie des réalités pratiques de la guerre médiévale nous échappent 
encore et que nous la relisons à la lumière de stéréotypes et d’idées reçus. Les travaux 
de Dominique Barthélemy soulignent ce décalage et l’existence, durant les conflits 
armés, d’occasions de rencontres individuelles où la renommée personnelle pouvait 
être mise en scène et l’identité exaltée33. 

Contester cette théorie sur l’origine et l’application militaire des armoiries ne 
dispense pas d’essayer de combler les lacunes de nos connaissances sur les signes de 
reconnaissance à la guerre ni de proposer d’autres pistes pour saisir les raisons du 
développement de l’écu armorié comme signe identitaire du groupe chevaleresque. 
Et support de la diffusion héraldique.  

33 BARTHELEMY, Dominique, «Points de vue sur la chevalrie en France vers 1100», Distinction et 
supériorité sociale (Moyen Âge et époque moderne), éd. Laurence, Jean-Marie et Christophe Maneuvrier, Caen, 
Publications du CRAHM, 2010, p. 173-185.
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Les supports de l’héraldique, une piste de lecture ? 
S’il importe de comprendre pourquoi le bouclier deviendra, à terme, le principal 

support de la diffusion sociale du système héraldique – l’analyse de son apparition 
sur le sceau a déjà partiellement répondu à cette question – il convient également de 
souligner qu’à l’origine du système, le bouclier n’est pas, loin s’en faut, le seul cadre 
de ces signes plus ou moins nouveaux. Le rôle joué par les enseignes vexillaires dans 
la gestation et la promotion des armoiries est évident et de mieux en mieux connu 
même si cet objet attend encore son historien34. Michel Pastoureau a déjà souligné à 
quel point le vocabulaire et les structures formelles et graphiques du blason traduisent 
dès l’origine cette influence des textiles, par le biais notamment des enseignes, dans 
la naissance de l’héraldique35.

L’analyse des sceaux des grands feudataires dans le courant du XIIe siècle 
montre ainsi clairement la progressive substitution de l’écu armorié à l’enseigne 
vexillaire de type gonfanon qui jusqu’alors caractérise l’autorité militaire à l’échelle du 
comté. Quelques témoignages déjà cités attestent de la mise en signe précoce de ces 
enseignes ordinairement anépigraphes. Mais il convient toutefois de souligner que le 
sceau ne s’attarde que rarement sur le signe présent sur le gonfanon qui vaut d’abord 
pour son sens symbolique d’enseigne au moyen de laquelle le puissant rassemble les 
hommes de la terre qu’il domine. Est-ce à dire que ces gonfanons ne sont chargés 
d’aucune figure ou que les grands feudataires n’usent d’aucun emblème ? Il est difficile 
de répondre mais on peut souligner deux points essentiels:

D’une part le fait que le signe emblématique, quand il existe à cette date, ne 
s’inscrit pas nécessairement dans un cadre déterminé. Il n’est pas rare de trouver de 
futurs «meubles héraldiques» placés dans le champ du sceau sans pour autant être 
inscrits dans un écu ou une enseigne36. L’association entre un signe personnel ou/et 
féodal et ces cadres formels et militaires que sont l’écu et l’enseigne n’a donc été que 
progressivement admise.

D’autre part le fait que le sens précis dont est chargé le gonfanon ne le prédispose 
pas nécessairement à accueillir ce type d’emblèmes. Il peut sembler plus important 
pour un grand seigneur de se dire investi du pouvoir symbolisé par le gonfanon plutôt 

34 Voir en dernier lieu de chapitre de JONES, Robert W., «The banner as a Symbol of Identity, authority and 
Status», Bloodied Banners, p. 32-55. Avec les mêmes réserves sur la lecture diachronique et donc anachronique 
du phénomène.

35 PASTOUREAU, L’Art Héraldique, p. 23.
36 C’est par exemple le cas du brochet (lus) parlant de Richard de Lucy qui se trouve dans le champ de son 

sceau de 1135-1154, ou celui des chevrons de la maison de Clare présents sur le sceau de Gilbert Ier, comte de 
Pembroke, entre 1138 et 1148, cité dans PASTOUREAU, Traité d’Héraldique, p. 43-48). 



155TEMÁTICAS GERAIS

que de celui signalé par l’écu ou la bannière armoriée. N’oublions pas non plus qu’un 
nombre important de ces gonfanons restent parfois définitivement anépigraphes et 
monochromes et qu’au combat ils complètent même les enseignes de type héraldique 
ou bannières37. Ces signes ne sont donc pas redondants mais hiérarchisés a priori 
en faveur du gonfanon. Les titulaires d’anciens comtés d’origine carolingienne ou 
assimilée conservent parfois les deux types de signes – gonfanon anépigraphe et écu 
et/ou bannière armorié - sur leur sceau ou dans leurs outils de représentation38. 

 L’enseigne armoriée constitue donc, de notre point de vue, une étape 
intermédiaire importante entre le gonfanon anépigraphe et monochrome et l’écu 
armorié. Elle précède d’ailleurs ce dernier dans son apparition sur le sceau. Chez 
ces grands feudataires, l’écu ferait ainsi office de bannière de substitution pour des 
d’abord raisons pratiques: le combat à lance couchée impose le port de ce lourd 
écu en amande,  y compris pour le prince qui peut difficilement porter à la fois 
une enseigne, une épée et un écu39; le corps du «comte» reste ainsi en permanence 
identifié par son écu qui répète le motif de la bannière désormais portée à ses côtés. 
L’usage d’une housse armoriée et/ou d’un tapis de selle héraldique complète très tôt 
ce discours visuel destiné à faire du chef d’armée un véritable point de mire. Les 
exemples en sont relativement précoces et dès le milieu du XIIe siècle en effet des 
sceaux nous montrent ces longues étoffes qui habillent le cheval et exposent les 
armoiries figurées sur l’écu40. Les sources narratives relayent ici les images comme 
l’indique ce passage de l’Ensenhamen de Arnaud Guilhem de Marsan, vers 1180: “Et 
puis [prenez] vos armes: la lance et l’écu et le hauberc avec son enseigne … Et faites 
faire la couverture de la selle et mettez-y la même enseigne de la même couleur que 
sur l’écu, et le pennon sur la lance, d’exactement la même manière” 41. La dimension 
fortement esthétique de cette mise en signe du cheval est importante. N’oublions pas 

37 Pour le cas français et la coexistence de l’oriflamme et de la bannière fleurdelisée voir notamment 
PINOTEAU, Hervé, La symbolique royale française, La Roche-Rigault, 2003, «tout ce qui vole au vent…», p. 630 
et suivante.

38 C’est par exemple le cas, au début du XIIIe siècle, du sceau du comte de Toulouse ou encore, de rois de 
France qui, sur les verrières de Chartres, font apparaître simultanément l’oriflamme aux mains de Jean du Metz et 
la bannière héraldique aux mains du prince Louis.

39 Paul Adam-Even souligne déjà cette idée dans son article ADAM-EVEN, Paul, «Les enseignes militaires 
du Moyen Age et leur influence sur l’héraldique», Recueil du Ve congrès international des sciences héraldiques et 
généalogiques, 1960, p. 174.

40 Sceau de William FitzEmpress (1156-1164); sceau de Roger de Mowbray (1157); sceau d’Anselm de 
Candavène (1162), sceau de Raymond VII, comte de Toulouse (1228).

41 E las armas depress / La lansa e l’escut / et l’ausberc conugut…./ e faitz far la sostsela / del senhal de la sela 
/ e d’aquel meteys tenh / on l’escut sera penh, / e.n lansa senheira / (de meteissa maneira). ARNAUT GUILHEM 
DE MARSAN, Ensenhamen, SANSONE, Giuseppe E., éd., Testi didattico-cortesi di Provenza, Biblioteca di filolo-
gia romanza n°29, Bari, 1977, vv. 486-88, 495-500.
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pourtant l’aspect pratique – cet housse armoriée constitue un véritable «étendard» 
aux armes du cavalier, bien plus lisible que son écu – et l’aspect symbolique de cette 
pratique – le cheval est assurément un des éléments identitaires de la chevalerie 
les plus nécessaires. La housse armoriée a souvent été précédée par des éléments 
héraldiques figurés sur le tapis de selle, c’est semble-t-il déjà le cas sur le sceau de 
Galéran, comte de Meulan et de Worcester vers 113942 ou la selle elle-même à l’instar 
de celle de Richard Cœur de Lion43.  

Au milieu du XIIe siècle, le sigillant, titulaire d’une autorité féodale de type 
comtale, pose donc un choix emblématique et symbolique important entre le port 
d’un gonfanon, d’une enseigne armoriée, d’un bouclier armorié. La promotion du 
bouclier héraldisé est révélatrice d’une mutation des valeurs mises en jeux et de la 
nature même de l’autorité exercée44. Cette mutation ne s’accomplit pas subitement 
et ses hésitations se traduisent dans le discours du sceau par des jeux de glissements 
emblématiques et symboliques entre les signes du pouvoir45. 

L’ensemble de ces sources permet d’établir assez clairement que la mise en signe 
héraldique du harnois militaire - dans les outils de représentations et sans doute 
également sur le champ de bataille - concerne en priorité les grands feudataires. Le 
port d’armoiries ne se diffuse vraisemblablement chez les châtelains et les sires puis 
dans la noblesse chevaleresque que par imitation, délégation et/ou accaparement 

42 C’est le cas par exemple sur le sceau de Galeran, comte de Meulan et de Worcester, datation supposée 
des années 1139, sur lequel ses armes échiquetées semblent figurer à la fois sur le gonfanon, sur sa cotte et le tapis 
de selle de son cheval. GRAY BIRCH, W. de, Catalogue of Seals in the Departement of Manuscripts in the British 
Museum, Londres, 1887-1900, t. II n° 5666 et BL Harley charter 45 I 30. Leur lecture n’est pourtant pas évidente 
et un sceau daté avec certitude des années 1141-1142 (Birch, n° 5668) présente pour ce personnage un écu vierge.

43 La selle de Richard Cœur de Lion était déjà peinte de son emblème du lion. Selon un chroniqueur décri-
vant Richard à Chypre en 1191: “Le roi bondit sur sa monture, et s’installa sur une selle étincelante d’or, de rouge 
brillant et de beaucoup d’autres teintes scintillantes intermédiaires. A l’arrière de la selle, une paire de petits lions 
dorés rugissants se faisant face, chacun d’eux portant une patte de devant étirée vers l’autre comme pour s’entre 
déchirer. Le roi portait aussi des éperons dorés à ses pieds. Il portait une tunique rose samite avec une cape par 
dessus; la cape avait des sortes de petites demi-lunes brodées sur elle, blanches et brillantes en argent massif, et des 
globes étincelants comme une multitude de soleils éparpillés.” Itenerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, 
NICHOLSON, Helen J., éd., livre 2, chapitre 36. 

44 Brigitte Bedos Rezak avait déjà formulé ces lectures dans son très riche article «L’apparition des armoi-
ries sur les sceaux en Ile-de-France et en Picardie (v. 1130-1230)», p. 23-41. Elle distingue notamment les trois 
groupes originels d’utilisateurs de sceaux : les anciens comtes d’origine carolingienne (Vermandois), les comtes 
récents (Clermont, Beaumont, Meulan, Dammartin, etc.) et les châtelains (Senlis, Montmorency, Coucy, etc.). Elle 
constate que le gonfanon reste l’apanage des comtes – qui ont aussi le choix du bouclier - et justifie sa disparition 
sur les sceaux, au profit de l’écu, par l’effondrement des structures carolingiennes dans le paysage politique des 
années 1080. Ce passage du gonfanon au bouclier marque une mutation du signe collectif vers le signe individuel. 
L’auteur soutient en revanche la thèse militaire de l’apparition des armoiries comme signes de reconnaissance de 
chevaliers dissimulés sous leur armure.

45 BEDOS, «L’apparition des armoiries…», p. 26, souligne le fait qu’à la fin du XIIe siècle, un certain 
nombre de grands feudataires n’utilisent pas nécessairement de sceaux armoriés ou repoussent ces signes sur le 
contre-sceau, alors même que leurs pères usaient de figures équestres armoriées et que leurs armes sont connues.
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des signes et des pouvoirs de l’autorité féodale, le droit de ban notamment. Une fois 
encore, c’est le sceau, dont on a assez souligné la structure symbolique, qui porte 
essentiellement témoignage de cette promotion de l’héraldique militaire entre 
le milieu du XIIe siècle et celui du siècle suivant. Mais, pour un chevalier, porter 
un écu armorié sur un sceau sert sans doute d’abord à prétendre à l’exercice d’un 
pouvoir seigneurial plutôt qu’à faire connaître son signe militaire. De même que le 
blasonnement suffira à faire exister l’armoirie sans avoir à la représenter, la figuration 
de l’écu armorié suffit sans doute à faire exister le bouclier héraldisé. Le cimier, 
souvent figuré mais rarement réalisé, connaîtra le même processus et les nombreux 
témoignages d’écus de parade, décoratifs ou funéraire soulignent cette dimension 
«virtuelle» de l’écu armorie. Par l’action du sceau, entre autre, l’écu armorié – qu’il 
existe ou non dans le réel - devient abstraction du sire, de sa personne et de son 
pouvoir militaire et judiciaire.

L’interprétation de ce discours tient donc autant de l’analyse du signe - l’armoirie 
- que de celle de son support - le bouclier.

La symbolique du bouclier 
L’analyse de cette mise en signe de la panoplie militaire dans la seconde moitié du 

XIIe siècle pose clairement la question de l’écart entre un discours de représentation 
et la réalités des pratiques. Si l’on a pu démontrer l’incapacité de l’écu armorié à 
devenir un véritable signe de reconnaissance sur le champ de bataille, l’ensemble des 
sources consultées confirme pourtant la mise en signe progressive des élites féodales 
dans la dimension militaire de leur pouvoir. L’héraldisation de l’ensemble du groupe 
chevaleresque est assurément plus tardive et d’ailleurs fort mal connue46. A l’exception 
des sceaux et des textes de fiction, les sources qui attestent de l’usage réel de boucliers 
armoriés sont fort rares. La véritable héraldisation des combattants, très certainement 
liée aux pratiques du tournoi qui généralisent et uniformisent socialement l’usage 
héraldique et promeuvent la distinction de l’individu plutôt que du groupe, ne semble 
s’établir que dans le courant du XIIIe siècle. Là encore, la question est délicate tant les 
sources semblent contradictoires et l’élaboration d’une image du chevalier en armes 
s’impose à travers les modèles iconographiques ou littéraires47. Quoiqu’il en soit, le 
sceau est là, entre autres supports, pour confirmer qu’au tournant du XIIe siècle, une 

46 PASTOUREAU, L’Art héraldique, p. 34.
47 Les démonstrations d’Adrian Ailes et de Robert Jones, pour documentées qu’elles sont, souffrent d’un 

manque d’analyse de détail du contexte de production des sources et de recul par rapport à la production d’une 
image.  
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part importante de l’aristocratie militaire retient ce système sémiologique et le cadre 
de l’écu comme principal signe de représentation sociale. Pourquoi, parmi la gamme 
relativement variée des supports héraldiques utilisés par les élites, l’écu est-il resté le 
principal cadre de l’écu?   

Au milieu du XIIe siècle, le bouclier est devenu, dans l’imaginaire collectif, 
une des armes emblématiques de l’identité chevaleresque, de ses capacités 
militaires et de ses valeurs que revendiquent et promeuvent les grands, primi inter 
pares (Figs. 4a et 4b)48.

Avant même de se parer des signes emblématiques de la chevalerie et de ses 
élites, le bouclier était déjà riche d’un fort patrimoine symbolique. Il occupe une place 
importante dans les rituels militaires de l’Antiquité et du haut Moyen Âge. Tacite 
dans son De Germania, (vers 100) revient sur ces pratiques de guerriers germains 
associées au bouclier bientôt introduites dans l’empire49. La clipeatio, l’acclamation 
par des coups frappés sur l’umbo, la remise des armes – dont le bouclier – lors des 
rites d’entrée dans le groupe des guerriers, sont autant de rituels qui valorisent alors 
cette arme qui prendra longtemps place, avec le reste de l’équipement militaire, dans 
les tombes des guerriers mérovingiens et carolingiens. Le décor de ces boucliers 
antiques, germaniques ou scandinaves, est relativement mal connu. Pour ce que 
l’on sait des boucliers romains, le signe qui y est porté est collectif et de nature 
politico-religieuse. Les décors des boucliers grecs, souvent cités comme point de 
comparaison graphique dans l’analyse des systèmes pré-héraldiques, ne semblent pas 
non plus emblématiques mais seulement symboliques. On sait en revanche que les 
légionnaires du Bas-Empire marquaient leur nom sur l’umbo de leur bouclier et que 
différents systèmes chromatiques organisaient l’emblématique des légions.  

Sans avoir été oubliées, ces considérations symboliques s’enrichissent, avec la 
naissance de la chevalerie, de nouveaux paramètres. Avec la lance lourde et l’épée, l’écu 
long, armement défensif pourtant a priori moins «noble» que l’armement offensif, 
devient un des attributs propres à ce groupe de combattants d’élite que forment les 
cavaliers lourds. Sa grande taille et son poids le rendent quasi inutilisable au sol. Il 
devient donc, comme l’épée, un symbole identitaire de la chevalerie. Au début du 

48 Sur leur sceau, un certain nombre de grands feudataires abandonnent le type équestre «princier» au 
gonfanon, au profit du type équestre avec épée et écu, id est, le type «chevaleresque», sans pour autant présenter 
de signes héraldiques. La priorité ici est donc bien d’investir l’identité chevaleresque. C’est par exemple le cas du 
sceau de Louis VII en 1137 (Paris, Archives Nationales, Sceaux, D. 37 bis).

49 Voir aussi sur le sujet AURELL, Martin, La noblesse en Occident, Paris, 1996, p. 36. Sur la symbolique de 
la transmission des armes voir ALBERT Sophie, et MORAN, Pierre, «Des parentés choisies: la transmission des 
armes dans trois romans en prose du XIIIe siècle», Viator, vol. 41/2010, p. 179-210.
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siècle déjà, dans son Parzival, Wolfram von Eschenbach affirme: «porter l’écu, telle est 
ma condition par nature!». Rapidement l’écu s’inscrit dans une hiérarchie d’attributs 
sociaux qui le situe entre l’enseigne des seigneurs et l’épée des piétons comme en 
témoigne ce passage de la Chronique de Guillaume de Tyr décrivant l’occupation de 
Jérusalem par les Francs en 1099: «Li baron avoient devisé que chacuns aurait le 
meson que il prendrait. Dont il avenoit que li baron metoient sur les mesons leur 
banieres, li meneur chevalier i pendoient leur escuz, la gent à pié i metoient leur 
chapiaus ou leur espées»50. Jusqu’à la fin du Moyen Age d’ailleurs, le vocabulaire 
extrait du champ sémantique du terme scutum se rattache à la chevalerie a l’instar 
du terme d’écuage qui désigne la taxe due pour le service militaire d’un chevalier ou 
d’écuyer qui renvoie au porte-écu. Avant même d’être armorié, l’écu donc est déjà 
synonyme de chevalerie.

Mais la symbolique sociale du bouclier est rapidement complétée par une 
symbolique ontologique, prophylactique et apotropaïque, sans même parler des 
signes qui y figurent et qui renforcent encore ces trois dimensions51. En effet, chargé 
de protéger le cavalier de l’épaule au mollet, il le dissimule véritablement, se fait 
connaître avant lui, ou plutôt devant lui, et devient ainsi une sorte de projection 
de son corps, en même temps que son ultime refuge. Avant même d’être mis en 
signe, le bouclier entretient déjà avec le corps du guerrier une relation très étroite, 
servant d’abri, de carapace, de plateau-repas52, de civière53. L’apparition de figures 
emblématiques sur ce support renforcera évidement cette dimension ontologique 
et contribuera largement à faire de l’écu armorié un véritable substitut du corps du 
chevalier54. Déjà, en chargeant sa bannière, et plus encore son écu, de l’emblème de 
la terre qu’il contrôle, ou en associant à son domaine le signe qui lui est propre, le 
seigneur fait véritablement corps avec sa terre et en devient l’incarnation en même 
temps que le défenseur. 

Dans le rituel de l’adoubement lui-même, la place accordée au bouclier conserve 

50 GUILLAUME DE TYR, PARIS, P. éd., Paris, 1879, I, p. 291, cité dans RüDT von COLLENBERG, « Au 
sujet de l’héraldique des états croisés en Palestine et en Syrie », Les origines des Armoiries, actes du IIe colloque 
international d’héraldique, PASTOUREAU, Michel, et alii éd.  Paris, 1983, p. 134. Contrairement à la déduction 
de l’auteur, je pense que ce n’est pas le contenu emblématique des objets qui compte ici mais leur fonction symbo-
lique, attachée au statut du propriétaire qu’il révèle.

51 On sait en effet que dès l’Antiquité, ces armes se chargent de signes à portée totémique, effrayante ou 
protectrice.

52 Cet usage est notamment attesté dans une scène de la broderie de Bayeux.
53 Cité par PASTOUREAU, L’Art héraldique, p. 72 et note 1.
54 Ce discours est encore renforcé par l’apparition des casques et heaumes peints, dès les années 1150-1180, 

puis bientôt des cimiers tridimensionnels (1190) qui assimilent la tête et ses fonctions symboliques et identitaires 
au signe héraldique.
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une part de sa symbolique ancienne d’outil de passage. C’est semble-t-il à cette 
occasion et sur ce support qu’au XIIIe siècle nombre de bacheliers reçoivent pour 
la première fois leurs armoiries personnelles55. Les sources manquent hélas pour en 
savoir davantage sur ce rite et son lien à l’héraldique au XIIe siècle.

En lien avec sa signification chevaleresque et antique, le bouclier est également 
investi d’une très riche symbolique religieuse. Arme défensive essentielle et primitive, 
il est l’attribut courant, dans l’iconographie médiévale et les psychomachies, des 
représentants du Bien. Anges psychopompes et Vertus sont ainsi parés de boucliers 
chevaleresques qui les assimilent implicitement à l’œuvre de la militia (Fig. 5)56. La foi 
elle-même se dote très tôt d’un écu spécifique, le scutum fidei, abondamment illustré 
dès la fin du XIIe siècle (Fig. 6)57. S’il faut attendre semble-t-il le XIIIe siècle pour 
que cette dimension symbolique soit théorisée, comme dans l’Ordene de Chevalerie 
d’Hugues de Tibériade rédigé vers 1270, l’écu semble depuis longtemps déjà assimilé à 
la vertu de Charité58. L’épisode du pont Milvius59, bien connu au Moyen Age puisqu’il 
inspire plusieurs légendes héraldiques médiévales à commencer par celle des lis de 
France, intègre ces différentes données. Il conduit Constantin à retenir un signe 
prophylactique et à le partager à ses guerriers, sur leur bouclier, pour faire triompher 
le Bien. Le partage héraldique, réalisé d’abord au sein de la familia chevaleresque dans 
le cadre du groupe héraldique, puis ensuite, plus strictement dans celui du lignage au 
moyen des brisures, procède sans doute en partie de cette même «charité héraldique» 
que l’on retrouvera plus tard dans les concessions armoriales. Entre le dominus et le 
miles, le bouclier est assurément le plus petit dénominateur commun en matière de 
support d’emblèmes. Le seul partageable en réalité compte tenu du sens politique du 
gonfanon et de la bannière. Il devient donc le signe le plus performant du pouvoir 
délégué avant d’être le principal signe de l’autonomie politique.

55 Par exemple Bohémond VII, prince d’Antioche et comte de Tripoli, adoubé par saint Louis à Jaffa en 
1253 et qui, selon Joinville : par le grei dou roy (il) escartela ses armes qui sont vermeilles [de gueules à la bande 
échiquetée d’argent et d’azur] aux armes de France pour ce que li roys l’avoit fait chevalier. D’après la Chronique 
de Joinville, NATALIS de WAILLY, éd., chapitre CI p. 286, cité dans MATHIEU, Rémi, Le système héraldique 
français, La roue de la Fortune, Paris, 1947, p. 210.

56 CAMUS et CARPENTIER, La sculpture romane du Poitou, chapitre 5 et 8.Voir notamment p. . On 
pourrait ajouter ici la figuration des vertus dans les œuvres d’Hildegarde de Bingen.

57 EVANS, Michael, «An Illustrated Fragment of Peraldus’s Summa of Vice: Harleian MS 3244», in Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 45 (1982), p. 14-68. 

58 Le thème de l’écu d’or est ainsi associé à l’idée de Charité en référence à la vita du roi Salomon. L’émission 
d’une monnaie de ce type par saint Louis ou encore la devise de Louis II de Bourbon intègrent cette dimension 
symbolique. 

59 Lors de la batille du Pont Milvius, en 312, Constantin reçoit d’une vision céleste l’ordre de porter et de 
faire porter le Chrisme à ses soldats sur leur bouclier, condition de sa victoire «in hoc signo vinces». Curieusement, 
à l’exception de la croix, l’insignologie religieuse n’investi pas véritablement l’héraldique qui reste un art profane 
comme le prouve sa terminologie vernaculaire.
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Enfin et paradoxalement peut-être, l’écu devient également signe de paix et 
de justice – garanties par la force - quand il est déposé ou associé à un contexte 
civil. C’est déjà le sens de l’épitaphe de Geoffroy Plantagenêt vers 1160. Ce sera très 
certainement un des messages symboliques des armoiries de femmes et de clercs et, 
assurément celui de l’écu suspendu, à l’arbre en particulier, si couramment figuré à la 
fin du Moyen Age.   

Ces dimensions religieuses et sociales confèrent au bouclier une portée 
eschatologique de moins en moins implicite à mesure que l’on s’avance vers la fin de 
la période. Chargé de défendre les faibles et d’établir la justice par la force de son épée 
et la fermeté de son bouclier, le chevalier participe par son rôle social et ses vertus 
personnelles à l’avènement des Temps derniers. Le signe individuel dont se couvrira 
bientôt son écu rend témoignage de son action dès Ici-bas et dans l’éternité de l’Au-
delà. De multiples rituels médiévaux confirment cette dimension «spirituelle» de 
l’écu armorié (Fig. 6)60. 

Quand il sera partagé par les non-combattants, l’écu armorié restera 
évidemment investi d’une grande partie de ces dimensions symboliques. Là n’est sans 
doute pas la moindre cause de son succès dans la société médiévale. C’est bien à ce 
titre symbolique qu’il est bientôt adopté par l’ensemble de la société. Constituant une 
véritable synthèse de l’expression du pouvoir autonome, ce signe, ontologiquement 
militaire et qui renvoie d’abord et avant tout à l’exercice de la force armée, porte en 
lui les vertus qui fondent l’identité médiévale, force, justice, paix, charité, foi. Associé 
à un signe qui dit à la fois l’individu et le groupe, il constitue le meilleur alter ego 
produit par la sémiologie du temps. 

L’utilisation du bouclier armorié comme signe d’identité et de pouvoir par les 
élites féodales résulte donc d’un choix, mais un choix sans doute bien plus symbolique 
que pratique. 

La définition progressive d’une caste chevaleresque homogène contribue 
au partage de ce code sémiologique dont le support, le bouclier, reste le plus petit 
dénominateur entre les domini et leurs milites mais symboliquement le plus efficace 
de leurs signes communs. Sans doute d’abord utilisé virtuellement, sur les sceaux et 
les images du pouvoir, puis de façon onirique, dans le cadre du tournoi, l’écu armorié 
finit par devenir un signe effectivement porté sur le champ de bataille presque 

60 Voir sur le sujet mon article à paraître «L’héraldisation du sacré aux XIIe-XIIIe siècles, une mise en scène 
de la religion chevaleresque?», Actes du colloque Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe siècles, dir. Martin 
AURELL, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 211-233.
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simultanément avec sa disparition de la panoplie militaire. Remplacé à la guerre par 
d’autres supports, comme la cotte armoriée notamment, le bouclier héraldisé n’en 
reste pas moins un des signes les plus forts et les plus partagés du pouvoir et de 
l’identité. 

Fig. 1. Chevaliers au combat vers 1170 
(pleine image et détail) (Pierre Lombard, 
Commentaires sur les Psaumes, Bamberg, 
Staatsbibliothek, Ms. Bibl. 59, fol. 3). Déjà 
fidèles aux règles du blason , ces écus ne 
sont pas véritablement emblématiques (deux 
adversaires portent d’ailleurs le même, de 
gueules à la bordure d’or!) 
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Fig. 2 Plaque funéraire de Geoffroy Plantagenêt, comte 
d’Anjou, duc de Normandie et père du roi d’Angleterre 
Henri II. Le Mans, Musée Tessé, vers 1155-1160. Cet 
émail de plus de soixante centimètres de haut, figure 
Geoffroi Plantagenêt. Il a sans doute été commandé 
par sa veuve, Mathilde pour son monument funéraire 
destiné à la cathédrale du Mans. Porteur d’un message 
politico-religieux il associe la fonction princière à l’identité 
chevaleresque du comte.

Figs. 3a et 3b Du sceau équestre de guerre au sceau armorial. Sceau de Louis, fils du roi de France et 
futur Louis VIII (Paris, AN, Sceaux, A1, vers 1211). Cette image entretient des liens étroits avec la 
verrière de Chartres qui figure le Prince avec la bannière fleurdelisée. C’est la première représentation 
de ces armoiries. Sceau armorial de Henri d’Arzillères (AD Marne, 17 H 95 - Ch 183, en 1202). L’écu 
seul suffit à dire le chevalier en même temps qu’il incarne les fonctions politiques, religieuses et 
sociales du seigneur.
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Figs. 4a et 4b La valorisation de l’identité chevaleresque des grands feudataires apparaît notamment 
dans leur sceaux équestres. On le constate déjà sur le sceau de Guillaume le Conquérant vers 1065 
(Paris, AN, Sceaux, D. 9998 bis) mais le gonfanon dit le prince territorial avant le bouclier qui dit le 
chevalier. Sure le sceau de Louis VII en 1137 en revanche, c’est l’identité chevaleresque qui prime sur 
toutes les autres et sans qu’il soit besoin d’armoiries (Paris, Archives Nationales, Sceaux, D. 37 bis).

Fig. 5. Les vertus Humilité et Largesse écrasant l’Orgueil et l’Avarice. Aulnay de Saintonge (Charente). 
Eglise Saint-Pierre, façade sud. Milieu du XIIe siècle.
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Fig. 6 Le scutum fidei (pleine image et détail) (William 
Peraldus, Summa Vitiorum ou traité des Vices et des 
Vertus  », Londres, British Museum, Harleian Library, ms. 
3244, folios 27-28, vers 1255). Cette allégorie du chevalier 
reflète bien la mission eschatologique dévolue à la militia et 
le rôle symbolique du bouclier dans ce combat. 
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Los emblemas heráldicos en Galicia (siglos 
XIII-XV) 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Como es bien sabido, los emblemas heráldicos aparecieron en todo el occidente 
europeo en las décadas centrales del siglo XII, sin que puedan apuntarse significativas 
diferencias cronológicas, salvo las que pudieron derivarse de las diferentes 
circunstancias sociales y culturales que condicionaron su aceptación y posterior 
desarrollo. Por ello, lo más fácil sería pensar que la aparición de esta moda -entiéndase 
el uso y aceptación de los emblemas heráldicos- en el viejo reino gallego debió ser 
en todo coincidente con la cronologías que ofrecen los otros reinos peninsulares. 
Lamentablemente, como se verá aquí, la escasez y limitación de los testimonios 
conservados, todos relativamente tardíos además, no sólo impiden corroborar este 
supuesto, sino que invitan a suponer una cronología bastante más tardía, algo que 
también parece confirmarse a través de algunos indicios determinantes; entre ellos, 
la no menos tardía cristalización social de los linajes en el viejo reino de Galicia.

De cualquier forma, parece muy poco oportuno aventurar que las armerías 
pudieron tener presencia aquí en aquella etapa inicial del fenómeno emblemático 
heráldico. La afirmación es obvia, a la vista sólo de lo queda señalado, pero no 
resulta del todo gratuita en el caso presente, pues algunos acostumbran a suponer 
lo contrario, en buena medida a partir de dataciones aventuradas, cuando no por 
la desenfocada interpretación de ciertos recursos decorativos de carácter pre-
heráldico. No hace muchos años, además, un reconocido medievalista gallego llegó 
a resaltar el hecho extraño de que un personaje de la dimensión del conde Fernando 
Pérez de Traba, fallecido en torno a 1155, no dispusiera de ninguna ornamentación 
heráldica sobre su sepulcro. Pero lo cierto es que por aquel entonces -conforme a las 
precisiones avanzadas por F. Menéndez Pidal- el rey Fernando II de León todavía 
procedía a introducir por vez primera el león en su signo rodado, no representándolo 
en el reverso de sus sellos hasta 1170, mientras que Alfonso VIII no lo haría hasta 
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algunos años después, por 1175, y Sancho I de Portugal hasta 11891. Aunque es cierto 
que los reyes no fueron los más adelantados en gustar de los emblemas heráldicos, 
estas cronologías resultan suficientemente indicativas para comprender que en el 
desaparecido enterramiento del monasterio de Sobrado, lugar al que poco después 
de su muerte fueron trasladados los restos de aquel gran personaje gallego, no se 
dispusiera todavía ninguna señal heráldica, sino una sencilla cruz sobre un sillar 
inmediato, que hacía notar -así suele aceptarse- aver sido de los que con la cruz 
pasaron a la conquista de Hierusalem2. 

Por estas y otras razones, todas determinantes, tampoco cabe conceder crédito 
alguno a otras referencias que parecen reflejar una realidad contraria para muy 
pocas décadas después. Así ocurre, sólo por ejemplo, con una de las mandas que se 
incluyen en la copia del testamento de Álvaro Fernández de Valladares, cabaleyro de 
boo curazón e boa boontade, que habría sido otorgado en 23 de septiembre de 1187: 

Que no día de meu finamento me digan XX misas cantadas e XII 
salterios e outras trinta misas mais pola miña alma e pola de Gonzalo 
Muñoz, meu padre, e mais aboengos, que Deus aja, e mando que no dito 
día arrastren os meus pendons coas minhas armas3... 
Sin duda alguna se trata de un testamento apócrifo o, mejor, de una simple 

interpolación, un mero adorno o realce del copista, a partir probablemente del 
testamento de otro personaje posterior, miembro de la misma estirpe; acaso el de un 
segundo nieto y homónimo del anterior, otorgado en 20 de agosto de 1282, donde este 
otro dejaba ordenado que no día do meu finamento se creben dez escudos co as minhas 
armas de Valladares [...], o incluso el de otro descendiente ya más tardío, Gregorio de 
Valladares, otorgado en 8 de enero de 1475, donde también se incluye una manda de 
idéntico carácter: que ao tempo de miñas honras quebren por mín una ducía de escudos 

1  Estas cronologías y otras valiosas apreciaciones de carácter general en relación con lo aquí tratado en F. 
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Le début des emblèmes héraldiques en Espagne”, Armas e Troféus, III-
IV (1982-1983), págs. 5-46, y más extensamente en Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1993, págs. 47-66. 

2  INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS “PADRE SARMIENTO”, Tumbo de Sobrado, Fol. 172. Este 
personaje hizo efectivamente dos viajes a los santos Lugares, como se precisa al término de una donación 
suya al monasterio de Sobrado, en 1153: anno quo ego comes Fernandus secundo Jerosolimam perexi...Véase, C. 
VAAMONDE LORES, Ferrol y Puentedeume. Escrituras referentes a propiedades adquiridas por el monasterio de 
Sobrado en dichos partidos durante los siglos XII, XIII y XIV, La Coruña, 1909, pág. 3.

3  De este personaje parece que quedó por hijo un Alfonso Fernández de Valladares, comendador de la 
Barra en la Orden de Santiago, que está servindo ao Rey don Fernando, meu señor, e ao rey seu sobrino... El 
otorgante dejó a este último por heredero dos ditos meus coutos de Valadares e Sajamonde... La transcripción 
del instrumento en Museo de Pontevedra, VI (1951), págs. 137-138. La edición se extrae de una copia hecha por 
Sampedro y Folgar sobre otra copia que existía, a su vez, en el archivo del Marqués de Alcedo. Véase, MUSEO DE 
PONTEVEDRA, Colección Sampedro, C-81, núm. 24.
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e arrastren meos pendons pintados de armas de Meyra e Valadares e Camba4...
En realidad, por lo que se sabe, aunque la expansión del fenómeno emblemático 

heráldico fue ciertamente rápida, su avance no tuvo un carácter uniforme, de lugar a 
lugar, o de reino a reino, sino que se desarrolló de forma un tanto irregular, como al 
influjo casi exclusivo de unos focos localizados, que aquí y allá fueron imponiendo el 
gusto y la moda de las señales y emblemas heráldicos, lo que muy pronto alcanzaría 
pleno sentido e inusitado auge. Esto es lo que ocurrió en los reinos de León y 
Portugal en las primeras décadas del XIII, pero no todavía en el de Castilla, donde la 
penetración social parece que fue algo más tardía. Estas circunstancias permitirían 
pensar también que la posición de Galicia, entre León y Portugal, pudiera haber 
favorecido una rápida asimilación del fenómeno. A favor de ello estaría también la 
conocida pujanza cultural de Compostela, meta de las peregrinaciones jacobeas5. En 
este sentido parece inevitable aludir a las famosas miniaturas del llamado Tumbo A 
de la Catedral de Santiago, con los importantes retratos ecuestres de Fernando II y 
Alfonso IX, que podrían hacer pensar que en el momento de su ejecución el reino 
gallego participaba ya de aquel temprano auge heráldico. Pero esto tampoco es así, 
pues tales representaciones no deben interpretarse más que como una manifestación 
artística aislada, una especie de trasposición de los sellos reales, que nada indica 
respecto a la penetración social que fácilmente se advierte en los otros reinos vecinos 
ya mencionados6. La ausencia general de otros testimonios o referencias indirectas 
que puedan vincularse con aquel primer momento permiten intuir que la realidad 
no fue sino la planteada. 

4  Este último personaje, regidor de Pontevedra y titulado señor de Valladares, Saxamonde y Meira, fue hijo 
de Gonzalo de Valladares y de doña Teresa de Meira. Su hermana, doña Leonor de Meira, casó con Diego Sarmiento 
de Sotomayor, señor de Sobroso, y entre sus hijos figuró Pedro Vázquez de Valladares, que murió sin dejar sucesión 
legítima, y doña Teresa de Meira, que le sucedió, transmitiendo la Casa de Valladares a su hijo, Álvaro de Valladares, 
nacido de su matrimonio con García Sarmiento el Bermejo, caballero de Santiago. Esta genealogía se extracta de una 
copia sacada del Archivo del Marqués de Alcedo. MUSEO DE PONTEVEDRA, Colección Sampedro, C-81, núm. 14.

5  Aunque el hecho se remite a un momento más tardío, resulta muy ilustrativo al caso cierto pasaje de una 
de las narraciones del largo periplo del noble bohemio León de Rosmithal, barón de Blatna, que llegó a Santiago 
en el verano de 1467. Me refiero a la de Gabriel Tetzel, patricio y antiguo burgomaestre de Nuremberg, en la parte 
que describe la visita que realizaron a la catedral compostelana. En este punto del relato, hace referencia al detalle 
de lo que entonces no era más que un simple testimonio del rittervahrt, o peregrinación de caballeros, aunque 
para los estudiosos de las armerías tiene hoy -por lo que hace al sentido con que éstas eran usadas en aquel 
tiempo- un muy estimable valor: en esta capilla cuelgan la mayor parte de los escudos que proceden de príncipes y 
viajeros, por lo que allí también dejaron mi señor y sus nobles compañeros de viaje sus escudos Véase, K. HERBERS 
y R. PLOÖTZ, Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al “fin del mundo”, Santiago de Compostela, 
1998, pág. 116.

6  La miniatura de Fernando II parece que fue ejecutada hacia el año 1180, mientras que la de Alfonso 
IX pudo serlo a su vez entre 1211 y 1216. Véase, M. C. DÍAZ Y DÍAZ, F. LÓPEZ ALSINA Y S. MORALEJO, 
Los Tumbos de Compostela, Madrid, 1985, págs. 55-58. Comentarios heráldicos en F. MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUÉS, Heráldica Medieval Española I. La Casa Real de Castilla y León, Madrid, 1982, págs. 39-40 y 72-73. 
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Las primeras noticias y testimonios
A la vista de lo que queda dicho, puede afirmarse que Galicia muy probablemente 

no participó hasta ya bien avanzado el siglo XIII del gusto general por las armerías. 
Esto permite suponer también que la penetración social fenómeno debió ser muy 
pausada y en relación sólo con un círculo muy restringido de personajes. Entre ellos 
figurarían, debe suponerse también así, los vástagos de los primeros linajes que por 
aquel entonces comenzaban a cristalizar aquí; esto es, los Baticela de Limia7, junto 
con los Novoa y los Orcellón, así como los galleguizados Castro, los Valladares y los 
Sarraza, los Temes, los Rodeiro, los Deza y los Churruchao, los Ulloa, los Ozores, los 
Abeancos, los Mariño8... Del uso de armerías por un miembro de este último linaje, 
cuanto menos, hay ya una temprana referencia en la denominada Primera Crónica 
General de España que importa tener en cuenta. Allí, al tratar de la conquista de 
Sevilla, se refiere el siguiente pasaje:

Estando en estos conbatimientos sobre el castiello de Triana, un infançón 
que y estava, que entonce avie llegado de nuevo a esa cerca de Sevilla, vió 
y a otro cavallero traer tales sennales como las suyas -ondas blancas et 
cárdenas- et dixo a otros cavalleros que estavan y con él “¿et cómmo trae 
este cavallero las sennales de las mis armas? Dígovos que gelas quiero 
mandar tomar, ca non pertenesçen las ondas commo para tal omne como 
es él”. Et dixiéronle estos cavalleros quel connosçien: “Vos catad lo que 
queredes fazer ante que lo provedes, ca este es Garçí Pérez de Vargas, et 
commo que es sin ufana, et sin brio lo veedes por aquí andar, cierto sed 
que vos las querrá defender, et non á en esta hueste ningún cavallero que 
lo osase provar con él lo que vos aquí dixiestes. Et çierto seed que si él a 
de saber que vos tal cosa dél dixiestes, que vos non podredes partir dél sin 
vuestro danno, que es tal cavallero et tan provado en fecho de armas, que 
todo omne lo deve reçelar9... 
El tal caballero era, en efecto, nada menos que el toledano Garcí Pérez de Vargas, 
7  El origen de sus armerías, que puede situarse algo antes de mediar el siglo XIII, así como su propio influjo 

en la configuración de las que trajeron después otros linajes, en E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “Las armas 
de los Limia y sus derivaciones (siglos XIII-XV)”, e-Spania [En línea], 11 | juin 2011, Puesto en línea el 05 juillet 
2011, consultado el 31 octobre 2011. URL : http://e-spania.revues.org/20540 ; DOI : 10.4000/e-spania.20540.

8  La conformación de estos primeros linajes en E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “De las viejas 
estirpes a las nuevas hidalguías. El entramado nobiliario gallego al fin de la Edad Media”, Nalgures, 3 (2006), págs. 
265-280. Una versión anterior, con breves apuntamientos histórico-genealógicos de las viejas estirpes gallegas, en 
“Viejos y nuevos linajes en Galicia al fin de la Edad Media. Una visión panorámica”, en Galicia románica e gótica, 
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1997, págs. 263-283.

9  Primera crónica general de España, edición de R. Menéndez Pidal y D. Catalán Menéndez Pidal, Madrid, 
1977, vol. II, Cap. 1112, fols. 351v-352v, págs. 762-763. Véase, también, G. ARGOTE DE MOLINA, Elogios de los 
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cuyo valor era celebrado por ser el que tornó por la cofia10. Por ello, el infanzón recién 
llegado decidió no insistir más en su demanda... Sin embargo, esto no impidió que 
sus palabras llegaran al fin a oídos de aquél, quien en un primer momento aparentó 
no darles mayor importancia. Así fue hasta que, después de un enconado encuentro 
con los moros, el de Vargas -maltrecho y con sus armerías casi irreconocibles por los 
golpes- observó al infanzón allí donde o lo dexara quando aguijara con los moros, que 
se nunca ende partiere. Fue entonces cuando le dirigió las siguientes palabras: 

Sennor cavallero, así trayo yo las sennales de las ondas et en tales logares 
las meto comno vos las agora viestes et desta guisa las saco, ende commo 
vos las agora vedes. Et sy queredes, vayamos agora yo y vos, que las 
trayedes, fazer otra espolonada con aquellos moros que agora serán aquí 
o ante llegaron, et veremos qual de nos meresçe más traer las ondas... 
Al infanzón demandante, que puede identificarse ya como natural de Galicia y 

vástago del linaje de los Mariño, pesó mucho lo que había dicho y tóvose por arrepeso11. 
De ahí su apaciguada respuesta al de Vargas:

Sennor cavallero, vos traed las ondas et faced las ondas et fazed con 
ellas commo agora feziestes et onrradlas como las onrrastes, ca bien son 
enpleadas en vos , et por vos valdrán ellas más; et ruegóvos, como a buen 
cavallero que vos sodes, que si algún yerro dixe o descononnocençia, que 
me lo perdonedes12

Aunque la anécdota, en sí misma, no tiene mayor relieve ni trascendencia 
histórica, sí resulta muy reveladora para la cuestión que aquí se trata, pues pone de 
manifiesto que el uso de las armerías gozaba a mediados del XIII de una aceptación 

conquistadores de Sevilla, edición de M. González Jiménez, F. Menéndez Pidal de Navascués y A. Sánchez Mora, 
Sevilla, 1998, págs. 222-223.

10  Véase, Capítulo de commo Garçi Pérez de Vargas tornó por la cofia a aquel logar o se le cayera. Ibidem, 
Cap. 1084, fols. 343v-344v., págs. 751-752.

11  Argote de Molina precisa esta identidad y el propio blasonamiento de las armas en disputa al escribir 
que un infançón de Galicia, no conociéndole, avía dicho que las armas de las cuatro ondas azules en campo de plata 
que Garci Pérez traía en su escudo no eran suyas sino deste infançón, que era de los Mariño... Véase, Elogios de los 
conquistadores de Sevilla, pág. 223. El Padre Gándara aventura incluso su nombre e identidad social al escribir 
que según mi cuenta presumo era Paio Annes Mariño, que casó con doña Maior Turrichau, hija de Fernán Pérez 
Turricha i de doña Teresa Pérez Vello, y con respecto al desenlace del pasaje relatado en el texto concluye que dizen 
algunos que se hallaron estos cavalleros después ser todos unos i de una sangre los Vargas i Mariños, i que por esto el 
desafío no pasó adelante. Véase, Armas y triunfos de Galicia, Madrid, 1662, fol. 249; el suceso se recuerda, aunque 
con algún error, en A. DE LA IGLESIA GONZÁLEZ, Estudios Arqueológicos, edición e introducción de M. R. 
Saurín de la Iglesia, Cuadernos de Estudios Gallegos, Anexo XXXIX, Madrid, 2008, pág. 215.

12  Y Garçi Pérez ge lo perdonó, et el infançón se tovo por de buena ventura, porque así tan en salvo se partiera 
dél. El suceso corrió en boca de todos, incluidos el propio rey y los magnates, por lo que -contínua el texto 
cronístico- nuestro Mariño tomó ende grant verguenna... porque veye quel catavan todos et se reyen, et lo más 
porquel preguntavan los ricos omnes cada día, commo en juego, commo le acaesçiera con Garçí Pérez de Vargas. 
Ibidem, Cap. 1112, fols. 352r y 352v, pág. 763.
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plena -se usaban y se reconocían- y, para el caso particular de Galicia, que el fenómeno 
parece que ya había cuajado cuanto menos entre ciertos grupos de la nobleza y de las 
aristocracias urbanas; la impronta sigilar de Fernán Yáñez de Limia, en documento de 
1248, así parece también confirmarlo (Fig. 1)13. Esta afirmación cobra mayor sentido 
cuando se advierte la creciente presencia de representaciones heráldicas -armas de 
referencia- en el reducido número de sepulcros de las últimas décadas de aquella 
centuria que hoy se conservan. En este sentido, resultan muy ilustrativos algunos 
de los testimonios que se hallan en el exterior de la vieja iglesia de Santa María de 
Noya, hoy difícilmente identificables; entre ellos, uno correspondería precisamente 
a otro personaje de los Mariño, pues muestra una cubierta a dos aguas y en los 

frentes de la yacija los dos escudos -la pauta entonces 
acostumbrada- con las ondas alusivas; otros, por su 
parte, corresponderían a vástagos de linajes locales, 
como los Carneiro o los Ponte, ambos con armerías 
también parlantes (Fig. 2). Pero los mencionados no 
son, naturalmente, los únicos testimonios que cabe 
traer a colación aquí. En realidad, pueden localizarse 
otros de idéntico interés en las iglesias y monasterios 
gallegos; en el de Armenteira, por ejemplo, se reconoce 
uno igualmente temprano, que podría corresponder 
-así suele suponerse- a don Ruy Páez de Sotomayor, 
justicia mayor del rey entre los años 1284 y 1289, fecha 
de su muerte, y en cuyo frente visto figuran dos escudos 
con los jaqueles y fajas que por entonces debían traer ya 
los de este último linaje14. 

13  Su existencia la rescata Salazar y Castro: una impronta sigilar de forma almendrada en la que figura un 
escudo con dos palos y en torno al mismo el nombre de su titular, don Fernán Yáñez, y pendía de una donación 
otorgada a su favor en Sevilla, el 18 de septiembre de 1248, por don Pelay Pérez Correa, maestre de la Orden de 
Santiago. Véase, L. DE SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, Madrid, 1694, pág. 679.

14  El monumento, hoy reubicado en la capilla mayor, tiene una cuidada y bella tapa con yacente de factura 
algo posterior, posiblemente de la segunda o tercera década del XIV. A este Ruy Páez de Sotomayor, por otra 
parte, se le puede suponer hijo de Payo Méndez Sorreda y de doña Ermesenda Núñez Maldonado. Consta -lo 
dice así el conde don Pedro- que casó con doña Elvira López de Escano, hija de Lope de Escano, y que fue elevado 
al rango de rico-hombre por Sancho IV, quien de seguido lo envió a la frontera de Aragón, donde encontraría la 
muerte: E el Rey envió luego a Ruy Páez de Sotomayor, a quien él avía dado pendón e caldera e fecho rico ome; e 
fueron con él con grand caballería los infanzones de Castilla e de Galicia, e mandoles que fuesen a defender aquella 
frontera [Aragón]. E estos ovieron sabiduría en commo don Diego e los aragoneses con él entraban a correr a tierra 
de Cuenca e de Huepte; e Ruy Páez con aquella gente llegóse a aquella parte, así que alcanzaron a don Diego, que 
levaba muy grand presa, en un lugar que dicen pasarón; e los caballeros que iban con él nos se tovieron por honrados 
de lo aver por su cabdillo, magüer gelo diera el Rey; ca cada uno se tiníe por tan bueno como él é non tovieron por 

Fig. 1 - Sello de Fernán Yáñez de 
Limia (1248).
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Pero además de estos y otros testimonios, todos de carácter y gusto muy 
semejantes, pueden añadirse todavía algunos más de aire diferente, pero no de 
menor interés. Así, sólo por ejemplo, además de muchas otras representaciones de 
difícil datación, las laudas recientemente estudiadas del último tercio del siglo XIII y 
primero del siguientes, que se localizan en el monasterio de Santa María de Oseira15. 
Son poco más de una decena y fueron reutilizadas en los siglos modernos para cubrir 
el pasadizo abovedado que comunica el claustro de los Medallones con el patio de 

los Pináculos del monasterio ursariense16. En ellas, como puede advertirse en los 
dibujos, se hacen notar unas sencillas y gastadas representaciones heráldicas, entre 
las cuales se distinguen sin mayor dificultad el castillo sobre ondas que según parece 

derecho nin por su honra de morir por Ruy Páez, nin él que venciese a don Diego en lid, e muió y Ruy Páez e otras 
gentes muchas. Véase, Crónica del rey don Sancho el Bravo, BAE, vol. 66, Madrid, 1865, Caps. II, págs Cap. VI, 
págs. 81-82. Para lo demás, PORTUGALIAE MONUMENTA HISTORICA, Livro de linhagens do conde don 
Pedro, edición crítica de J. Mattoso, vol. II/2, Lisboa, 1980, Tit. 75, E (de A1) págs. 185-186 (noticia contradictoria 
en Livro do deâo, Tit. XI, T (de S8), pág, 157), y L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa 
de Lara, I, pág. 317. Las referencias en J. DE SALAZAR Y ACHA, La Casa del rey de Castilla y León en la Edad 
Media, Madrid, 2000, págs. 70 y 453.

15  Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y X. A. 
GARCÍA G. LEDO, “Las laudas armoriadas del monasterio de Oseira. Contexto, descripciones y 
comentarios”, en Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva, 
edición a cargo de R. Casal, J. M. Andrade y R. J. López, Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, 2008, págs. 493-515.

16  Véase, H. DE SA BRAVO, El monacato en Galicia, La Coruña, 1972, vol. II, págs. 37-38.

Fig. 2 - Santa María A Nova (Noia. A Coruña).
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trajeron primero los Churruchao17 y más tarde asumieron también los Deza18, así 
como las fajas propias de los Temes19, el palo del grupo de los Limia20 y finalmente 
las rodas parlantes de los Rodeiro21, por más que algunos de los titulares de esas 

17  A comienzos del XIII se documenta al personaje más temprano, Gonzalo Fernández Churruchao, ca-
sado con doña Rica Fernández, y padre -entre otros- de Fernán González Churruchao. Se conocen además otros 
personajes de su entorno familiar, todos vinculados al monasterio de Melón. Avanzando al último cuarto de esta 
centuria destaca la figura de don Esteban Núñez Churruchao, que ejerció el adelantamiento mayor de León entre 
1285 y 1287, figurando al frente del de Galicia en el verano de este último año y hasta mediados del siguiente. Este 
otro personaje fue hijo de Nuño Fernández y de doña Urraca Gil, nieto de Fernán Pérez o vello y segundo nieto de 
Pedro Arteiro, a quien se tiene por fundador de la estirpe. De su matrimonio con doña Teresa García de Campos 
dejó por hijo a un Juan Núñez, o que matou -lo dice el Livro do Deão- o infante dom João na prisom quando foi a 
guerra d’el rei dom Fernando de Castela. Véase, M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho 
IV de Castilla, Madrid, 1922-1928, vol. II, pág. 83. Algunas referencias en C. JULAR PÉREZ PÉREZ-ALFARO, 
Los adelantados y merinos mayores de León. Siglos XIII-XV, León, 1990, págs. 210-212. También, PORTUGALIAE 
MONUMENTA HISTORICA, Livros velhos de linhagens, edición crítica de J. Piel y J. Mattoso, vol. I, Lisboa, 
1980, Tit. XI,  N (=M16), págs, 155-156.

18  Ya en el último cuarto del XII sobresalió la figura del arzobispo don Pedro Suárez de Deza, 
que gobernó la archidiócesis compostelana entre los años 1172 [?] y 1206. Sin embargo, no es posible reconstruir 
la sucesión y trayectoria de este viejo grupo familiar en sus primeros tiempos, sobre los que abundan las noticias 
aisladas o sin suficiente contexto. En el Livro do Deão se consigna, por ejemplo, el matrimonio Alfonso Suárez 
de Valladares, hermano de Pedro Suárez o Sarraça, con doña Teresa Anes de Deza -o de Sas, como escribe J. A. 
de Sotto Mayor Pizarro-, quedando de ellos un Fernando Alonso de Deza, que no dejó sucesión, y doña Mayor 
Alfonso de Deza, que casó a su vez con Gómez Enríquez de Provaos. A comienzos del siglo XIV sobresalió un 
nieto de estos últimos: el famoso Alonso Suárez el Churruchao, que fue mayordomo del infante don Felipe y 
adelantado mayor de Galicia; su oposición al arzobispo Fr. Berenguel culminó con su propio asesinato en el 
castillo de la Rocha, inmediato a Santiago. Véase, V. DE APONTE, Recuento de las Casa antiguas del Reino de 
Galicia, introducción y edición crítica con notas del equipo “Galicia hasta 1500”, Santiago, 1986, pág. 131. Para 
lo demás, PORTUGALIAE MONUMENTA HISTÓRICA, Livros velhos de linhagens, vol. I, Tit. XIV, N (de M11)  
pág. 173, y J. A. DE SOTTO MAYOR PIZARRO, Linhagens medievais portuguesas. Genealogías e estratégias, 
Porto, 1999, vol. II, pág. 192. 

19  El grupo de los Temes ya había alcanzado una sólida posición en el entorno de la villa de Chantada en 
tiempos relativamente tempranos. Entre sus primeros personajes figuran Suero Arias, documentado en 1213 
como tenente en Temes, don Vasco, documentado también como tenente en Temes por el año 1244, o Rodrigo 
Vázquez de Temes, a quien se documentada en 1272. Un personaje de referencia, ya de comienzos del siglo XIV, 
fue Vasco Pérez, que por entonces señoreaba la villa de Chantada, así como un importante patrimonio, a la cabeza 
del cual figuraban las torres de La Peroja, Milleirós y Arcos. Su testamento, otorgado en 1333, en el Boletín de 
la Comisión de Monumentos de Lugo (en adelante sólo BCML), VI (1956-1957), págs. 194-196. También, M. 
ROMANÍ MARTÍNEZ, A Colección Diplomática do mosteiro de Oseira, vol. I, doc. 818, pág. 783 y vol. II, doc. 
533, págs. 499-500.

20  El origen del grupo puede fijarse en un personaje llamado Arias Calvo, documentado entre los años 
1125 y 1151, del cual parece que quedaron sólo dos hijos, Juan y Fernando Arias Baticela, de Limia, tenente en 
Aguiar y Castela, que matrimonió con doña Teresa Bermúdez, nieta de Pedro Froilaz. De estos últimos fue hijo 
el primer Juan Fernández de la estirpe, al cual se documenta al frente de la tenencia de Limia entre los años 
1189 y 1214, así como de otras varias, a veces de manera simultánea, como las de Lemos, Monterroso, Toroño, 
Trastámara, Milmanda o Allariz. Este personaje fue, además, mayordomo mayor y alférez mayor de Alfonso 
IX. Véase, J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, Madrid, 1944, vol. I, págs. 227, 323 y 324, y S. DE MOXÓ Y ORTÍZ DE 
VILLAJOS, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad 
Media”, Cuadernos de Historia, 3 (1969), pág. 92. Una visión general, crítica y novedosa, en J. A. DE SOTTO 
MAYOR PIZARRO, “Os Limas: da Galiza a Giela (Séculos XII a XV)”, en Actas del II Congreso internacional “A 
Casa nobre”, Arcos de Valdevez, 2010 (en prensa).

21  La trayectoria histórica de los Rodeiro, oscurecida a partir de la segunda mitad del siglo XIV, dio co-
mienzo en tiempos también muy tempranos. Así se apunta y detalla en la conocida remembranza del monasterio 
de Ferreira de Pallares, que foi herdade e casa de morada del conde don Ero. El recorrido genealógico, muy inte-
resante por las conclusiones que cabe extraer en otros órdenes, concluye con las siguientes generaciones: E dona 
Teresa Muniz, fila del conde don Monio, casou cun dom Fernando Arez de Boro [de Blezo] e foron seus filos don 
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laudas que han podido identificarse parece que poco o nada tenían que ver con las 
líneas principales de los linajes cuyas armerías les identificaban. Por eso no está de 
más insistir, en el contexto de lo aquí tratado, que el verdadero interés de estos otros 
testimonios no está tanto en la imprecisa identificación de esas alusiones familiares, 
cuya significación o sentido no resulta fácil determinar, como en la presencia de 
representaciones heráldicas sobre unos enterramientos singularmente sencillos y 
austeros. A través de esta circunstancia se pone de relieve, una vez más, que el uso 
de las armerías no fue privativo de los grupos más afortunados de la nobleza y de las 
aristocracias urbanas, sino que implicó rápidamente también -y todo parece indicar 
que con no menor intensidad- a los escalones inferiores o menos relevantes de la 
nobleza (Fig. 3). 

Monio Fernández de Rodero e don Martín Fernández Gargantero e don Oer Fernández e dona Luba Fernández 
e dona Aldara Fernández. E de don Monio Fernández nasció don Pay Muniz e don Fernando Muniz de Rodeyro. 
E de don Fernán Muniz nasció don Monio Fernández e don Rodrigo Fernández e dona Maor Fernández e dona 
Elvira Fernández. E de dona Aldara Fernández veeno o arcibispo don Joan Arias e os de Burrageros. E de dona Luba 
Fernández veen os de Deza e os de Tavoada AHN, Clero, 1096, núm. 21. El texto en el Boletín de la Real Academia 
Gallega (en adelante sólo BRAG), Colección de documentos históricos, vol. I, págs. 184-185.Véase, también, J. DE 
SALAZAR Y ACHA, “Los descendientes del conde Ero Fernández, fundador del monasterio de Santa María de 
Ferreira de Pallares”, en Galicia en la Edad Media, Madrid, 1990, págs. 83-84.

Fig. 3 - Monasterio de Santa María de Oseira. (Ourense).
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A la vista sólo de estos pocos testimonios -podrían mencionarse algunos 
otros todavía- cabe entender que si los personajes a los que se alude con tales 
representaciones heráldicas dispusieron así sus enterramientos, que eso es lo que 
cabe suponer, no fue sólo porque ya las traían en vida, sino porque que a través de 
ellas eran efectivamente identificados. Este simple hecho corrobora, por consiguiente, 
la realidad que dejaba entrever el pasaje cronístico protagonizado por el infanzón 
de los Mariño. Esto es, que la penetración social de las armerías en Galicia puede 
fijarse en torno a las décadas centrales del siglo XIII, un momento quizá un tanto 
tardío, pero coincidente -esto es muy importante- con el también tardío proceso de 
cristalización social del linaje en las tierras de Galicia. Por desgracia, la escasez de 
los testimonios impone -de momento- un límite infranqueable al avance de estos 
primeros comentarios sobre la cuestión. 

Por eso, todavía es más de lamentar que en Galicia no se conserve prácticamente 
ningún testimonio sigilar de los siglos XIII y XIV, pese a que el uso de los sellos alcanzó 
aquí una intensidad muy semejante a la que se dio en los otros reinos vecinos; esto 
puede intuirse muy bien por las abundantes referencias documentales y, sobre todo, 
por las propias plicas de las que pendían aquellos signos de validación22. La pérdida 
de esta fuente imprescindible para el estudio de las armerías es difícil de explicar, 
posiblemente por la diversidad de circunstancias que pudieron contribuir en ello; 
como ilustración respecto al alcance de tan extraña pérdida, puede recordarse que 
hoy sólo se conservan unas pocas improntas -como las de Esteban Fernández de 
Castro, su nieto el famoso don Pedro el de la Guerra23 o el obispo García Martíz de 
Vaamonde24- y un número también muy reducido de matrices, tres exactamente, 
de las que dos corresponden a personajes de la jerarquía eclesiástica25. No puede 

22  Las referencias recopiladas, en relación con la provincia de Lugo, resultan cronológicamente muy sig-
nificativas de lo que se sostiene en estas páginas: todas las referidas a personajes gallegos son posteriores a 1250. 
Véase, M. T. GONZÁLEZ BALASCH, “Varia sigilográfica lucense: aplicaciones metodológicas”, en Actas del 
Primer Coloquio de Sigilografía, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990, 117-124.

23  El de Esteban Fernández de Castro es del año 1276, mientras que el de don Pedro Fernández es ya de 
1334. Se conserva, además, otro del año 1326 correspondiente a la madre de este último, doña Violante Sánchez, 
hija de Sancho IV y viuda de Fernán Ruiz de Castro. Noticias y referencias en E. PARDO DE GUEVARA Y 
VALDÉS, Los Señores de Galicia, serie Galicia Histórica, Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” y 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2000, vol. I, pág. 198.

24  En un documento otorgado en 27 de febrero de 1445. AHN, Clero, carp. 1333ª̀, núm. 14. 
25  En el cómputo no se incluyen las correspondientes a instituciones eclesiásticas y concejos, como 

Allariz o Santiago; algunas noticias de interés para ambos casos en A. MARTÍNEZ SÁEZ, “Validación y anun-
cio de validación en la documentación monástica medieval: el ejemplo de Sobrado de Trives”, y O. GALLEGO 
DOMÍNGUEZ, “Sellos municipales orensanos”, en Actas del Primer Coloquio de Sigilografía, págs. 343-346 y 137-
144. Las matrices conocidas pertenecieron, por orden cronológico, a don Juan Alfonso, arcediano de Trastámara, 
a don Gonzalo Pérez de Moscoso, arcediano de Abeancos, después obispo de Mondoñedo, y a Lopo López de 
Aguiar. Noticias y descripciones en E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS,”Dos matrices sigilares medievales 



177TEMÁTICAS GERAIS

obviarse, por otra parte, el influjo todavía no bien conocido que los sellos tuvieron en 
los signos notariales, donde las sucesivas tipologías sigilares dejaron una importante 
huella, al igual exactamente que las mismas señales y emblemas que traían26. Esto 
se aprecia desde muy temprano, incluso en los momentos previos a la extensión 
de las armerías27, incrementándose su presencia al avanzar la centuria siguiente28. 
Para entonces, la influencia de los tipos sigilares polilobulados no se advierte sólo 
en las formas o trazos de muchos de estos signos, sino en su propia utilización para 
incorporar alusiones específicas, pues se acostumbraba a reservar el espacio central 
para disponer algún tipo de figura heráldica, como lises, veneras29, roeles30 o simples 
bandas o fajas31, mientras que los lóbulos parecieron preferirse para disponer las 
iniciales o el nombre completo del titular32.

gallegas en el Instituto Valencia de Don Juan”, Hidalguía, 190-191 (1985), págs. 583-592, y F. MENÉNDEZ PIDAL 
DE NAVASVUÉS, “Un nuevo sello medieval gallego”, Hidalguía, (1996), págs. 329-335; una nueva versión de este 
último en F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS y E. PARDO DE GUEVARA Y VALDES. “A propósito de 
un nuevo sello medieval gallego. El obispo don Gonzalo, de Mondoñedo, y los orígenes de la Casa de Altamira”, 
Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), págs. 303-338.

26  Estas tipologías están bien representadas en F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS y E. GÓMEZ, 
Matrices de sellos españoles, Madrid, 1987.

27  Así el signo de un scriptor llamado Petro o acaso Petrus Lupus, que validó una carta de donación post 
obitum, otorgada en el año 1152, con un signo donde incluía una cabeza de lobo o león enmarcada por dibujos 
geométricos que guardan cierta semejanza con los tipos sigilares cuadrilobulados y estrellados usados mucho 
después. Véase, M. J. JUSTO, “Un curioso documento y un sorprendente signo notarial”, Gazeta de los notarios, 
39 (1992), pág. 9.

28  Bien conocido es el signo usado por Pedro Domínguez, notario jurado do conçello de Melide entre los 
años 1265 y 1284, en el cual se dispone una cabeza de lobo -o de león- inserta en un círculo. Véase, M. LUCAS 
ÁLVAREZ, “El notariado en Galicia hasta el año 1300. Una aproximación”, en Notariado público y documento 
privado: de los orígenes al siglo XV. Actas del Congreso internacional de Diplomática, Valencia, 1986, vol. I, pág. 
407. De este mismo notario se conserva en el Archivo de la Catedral de Lugo una pieza alargada de pergamino 
en el que se incluyen tres instrumentos diferentes, otorgados entre julio y septiembre de 1275, cada uno de los 
cuales incluye el consabido signo. 

29  La venera, por ejemplo, parece intuirse ya en los signos de Fernán Eáns o Fernando de Lema y se figura 
claramente en los de Martín Fernández, Pero Afonso y Diego García Mouro. Referencias y cronologías en M. 
J. JUSTO MARTÍN y M. LUCAS ÁLVAREZ, Fontes documentais da universidade de Santiago de Compostela. 
Pergameos da serie de bens do Arquivo Histórico Universitario (1237-1537), Santiago de Compostela, 1991, págs. 
XLVII-LIV.

30 Menciono, por la claridad de la alusión, el signo del notario Pedro Fernández que ejerció en las décadas 
centrales del XIV en la villa de Chantada, por su señor, Álvar Pérez de Castro. El signo, que tiene forma de estrella 
de cuatro puntas dispone un espacio en su centro donde se incluye un escudo con los seis puntos alusivos a los 
roeles que traía aquel bastardo de don Pedro el de la Guerra. AHN, Clero, carp. 1071, núm. 1.

31  Un testimonio sobresaliente, donde se figura un escudo con fajas, en AHN, Clero, carp. 547, núm. 8.
32  Este tipo de signos, que merecen una atención específica, continuaron gozando de aceptación en los 

siglos modernos Testimonios ilustrativos en M. J. JUSTO MARTÍN, Inventario de protocolos notariales de La 
Coruña (1563-1894), Santiago de Compostela, 1995, págs. 15-48; Inventario de protocolos notariales. Santiago de 
Compostela (1506-1896), Santiago, 1998, pág. 23-65, e Inventarios de protocolos notariales de Noya (1531-1895), 
Santiago de Compostela, 1997, págs. 17-32. 
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Sobre la formación del repertorio heráldico gallego
Por fortuna, como no podía ser de otra manera, la situación en cuanto al 

número e interés de los testimonios comienza a invertirse de manera sensible al poco 
de comenzar el siglo XIV. Gracias a ello es posible avanzar aquí algunas cuestiones 
generales en torno al primer desarrollo de los emblemas en Galicia. En particular, 
por lo que se refiere sólo a los cauces más frecuentados en la rápida, pero tardía, 
conformación del repertorio heráldico gallego.

Sobre esta segunda cuestión resulta oportuno advertir de inmediato que en 
Galicia las concesiones regias no significaron absolutamente nada, lo que concuerda 
con lo acontecido en el resto de la corona de Castilla, pero no en el reino de Portugal, 
donde sí parece que alcanzaron cierto protagonismo. De ahí la significación que cabe 
conceder al único caso del que hay constancia, aunque su cronología es ya un tanto 
tardía, probablemente hacia la tercera o cuarta década del cuatrocientos. El hecho lo 
transmite Vasco de Aponte, cuando escribe del linaje de quien descendió doña María 
de las Mariñas, muger de Diego de Andrade; en concreto, al trazar la semblanza de 
su padre, el famoso Gómez Pérez das Mariñas, al cual describe como hombre muy 
dispuesto, hermoso de corpo e de gesto, gentihombre muy solto, recordando de seguido 
que siendo este personaje mancebo, había marchado a la corte del rey don Juan II, 
donde llegó a ser celebrado como el mayor justador que en su tiempo hubo en Castilla: 

Y probóse -escribe Aponte- quando venció en la justa a un gran alemán 
que ya corriera toda España y ninguno osó con él justar, salvo Gómez 
Pérez, que le venció. Y allí ganó la estrella por armas y entonces ganó 
mucha fama y honra33...
Trascendiendo a la singularidad de este caso, podría decirse con carácter 

general que el origen de la gran mayoría de las armerías históricas gallegas -el sentido 
y significado de las figuras presentes ellas- no está como a menudo gusta creerse en 
una acción o hecho memorable, por relevante o digno de ser recompensado. Por lo 
que hoy alcanzamos a saber, la realidad es más bien otra muy distinta, pues pueden 
explicarse a partir de procedimientos mucho más sencillos y espontáneos, en todo 
conformes con la mentalidad de aquellos siglos. En cualquier caso, su consideración 
o su simple constatación resulta de interés, pues aportan elementos nuevos para 
profundizar más y mejor en las concepciones y actitudes que rigieron el primer 
desarrollo de los emblemas heráldicos; más aún cuando se trata de un aspecto del 
fenómeno en el que, una vez más, las preguntas son más que las respuestas. 

33  V. DE APONTE, Recuento de las Casa antiguas del Reino de Galicia, págs. 154-155.
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En muchos casos, las figuras son exactamente alusiones de carácter parlante 
y, por ello, de rápida y fácil identificación. Ocurre así con un elevado número de las 
armerías históricas gallegas, casi una cuarta parte de las mismas, lo que pone de relieve 
el extraordinario influjo que esta moda alcanzó en Galicia, algo que contrasta con lo 
que parece que ocurrió en los otros territorios peninsulares. Nada cabe apuntar como 
explicación, pero sí que ese influjo parece que no se produjo en un solo momento y en 
una sola oleada, sino a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Entre los ejemplos 
más tempranos y relevantes figurarían las ya mencionadas ondas de agua alusivas de 
los Mariño, así como las también aludidas ruedas o rodas de los Rodeiro, las cambas 
de los Camba, el puente de los Ponte o el carnero de los Carneiro, además del águila 
de los Aguiar, las lanzas de los Lanzós, las ortigas del grupo de los Ortigueira, el lobo 
de los Lobeira, el bolo y el año de los Bolaño y también, posiblemente, la queiruga de 
los Quiroga, las correas de los Correa, las varillas o varrelas de los Varela, los xuncos 
de los Xunqueiras... Después, probablemente ya a partir de las últimas décadas del 
XIV, esta misma fórmula continuó sirviendo para conformar las armerías de otros 
linajes más nuevos o de fortuna más reciente. Hago memoria aquí de algunas bien 
significativas en los niveles inferiores de la pirámide nobiliaria gallega de aquellos 
momentos: el pino de los Piñeiro, la becerra de los Becerra, el freixo de los Freixomil, 
el carballo de los Carballido, el tronco -rama o cepa- de los Troncoso o la hoz alusiva 
de los Prado. En un momento todavía más tardío, acaso casi un siglo más tarde y 
sobre todo entre estirpes de las llamadas aristocracias urbanas, se documentan otros 
casos significativos, como las cañas de los Canaval, las agullas -o pescados- de los 
Agulla, los muros de los Muros, los usos de labor de los Labora, las pallas -o espigas- 
de los Pallares, el galo de los Galo, la pita de los Pita, el cervo de los Cervo, etc. Dentro 
de este mismo grupo y a inspiración de esta misma moda se situaría también otro 
número ya más reducido de armerías, cuya conformación parece explicarse en la 
simple proximidad fonética, a veces forzada o incluso un tanto rebuscada. Así, sólo 
por citar algunos ejemplos también, las costillas de los Acosta, las alas -o vuelos- de 
los Alemparte, la maza de los Somoza, la lúa de los Luaces, las caras de los Carantoña, 
los corderos de los Cordido o los corazones de los Cora.

En el caso de otras muchas armerías, el origen sólo se puede explicar a partir 
del simple capricho; es decir, a partir de la predilección o gusto de su primer titular 
por una determinada pieza, figura o combinación cromática. En estos otros casos, 
las modas o criterios estéticos asumidos en cada momento y lugar debieron resultar 
igualmente determinantes, aunque su sentido e influjo tampoco han sido estudiados 
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con el detalle que la cuestión sin duda merece. No obstante, como pude comprobar hace 
ya algunos años, en no pocas ocasiones estos procedimientos no fueron espontáneos, 
sino cuidadosamente calculados, a fin de trasladar al emblema de nueva creación el 
prestigio, honor y fama que la sociedad reconocía en el modelo imitado34. Así ocurrió, 
en efecto,en el caso de los palos que trajeron los viejos Baticela de Limia, los cuales 
rápidamente inspiraron a los Valcárcel (Fig. 4), a los Biedma y, no mucho después, al 
grupo de los Taboada y Noguerol, así como a los Quiroga, Varela, Lanzós y otros35. Esta 
misma derivación gráfica parece reconocerse también en el caso de las fajas, que en 
el siglo XIII habían traído los del linaje Temes (Fig. 5) y que después fueron tomando 
o adaptando para sí otros linajes del interior de Galicia, como los Parga -o Párrega-, 
los Mesía, los Gayoso o los Saavedra, además de los ya mencionados Mariñas, cuya 
área de influencia se situaba en el entorno de la capital coruñesa. También parece 
que sucedió algo semejante con el jaquelado de los Bermúdez -en su origen acaso de 
los propios Traba-, que después fueron tomando para sí un buen número de estirpes 
del litoral atlántico, así como algunas del interior gallego, todas con apellidos de 
honda huella histórica, como los Sotomayor, Valladares, Godoy, Abraldes, Ocampo, 
Montaos, Ulloa, Cabarcos o Vaamonde (Fig. 6). 

Un proceso posiblemente parecido podría aventurarse también en relación 
con las seis rodas parlantes que trajeron los Rodeiro, las cuales pudieron servir de 
inspiración gráfica al grupo de los que aquí gustaron de los roeles o bezantes. La 
pauta de los seis roeles parece que fue inaugurada por los “galleguizados” Castro, al 
menos durante el siglo XIII y una buena parte del XIV, mientras que la de los trece 
fue la que singularizó primero a los López de Lemos, titulados señores de Ferreira 
(Fig. 7), y más tarde ya a los dos hijos legítimos de don Pedro Fernández de Castro 
el de la Guerra -don Fernando y la reina doña Juana- y a los Sarmiento, llegados 
a Galicia al poco de mediar el siglo XIV. Con el tiempo, la consabida pauta de los 
seis roeles de los viejos Castro, que también sería usada por los Bendaña -estirpe 
consolidada al amparo de la iglesia compostelana-, recuperaría su protagonismo 
gracias a los bastardos de don Pedro el de la Guerra -don Álvar Pérez, conde de 
Arroyolos, y la infortunada reina doña Inés- y, por esta vía, aquellos no tardaron 
mucho en consolidarse como armas de prestigio entre quienes se sucederían en la 

34  Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS y X. A. GARCÍA G. LEDO, Palos, fajas y jaqueles. La 
fusión de armerías en Galicia en los siglos XIII al XVI, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 1996, 242 págs.

35  Algunos comentarios y testimonios en E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS y X. A. GARCÍA G. 
LEDO, “Los Garza de Castillón y el origen de los Quiroga. Noticias críticas”, Hidalguía, 324 (2007), págs. 237-288.
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Fig. 4 - Monasterio de Santa María de Carracedo (León).

Fig. 5 - Parroquial de Santiago de Lousada (Carballedo. Lugo).
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titularidad de la Casa condal de Lemos (Fig. 8)36.
Es posible que en algunos casos este mimetismo no fuera sólo consentido, sino 

directamente inducido, a fin de expresar algún tipo de subordinación u homenaje. 
Este otro procedimiento, que en los siglos modernos gozaría de conocida aceptación, 
parece intuirse aquí en algunos casos muy señalados. Uno bien temprano es el 
que afecta al jaquelado de oro y veros, que originariamente trajeron los señores 
de la casa de Noreña, en Asturias, pero que después tomaron para sí -con ligeras 
modificaciones- otros muchos linajes de su entorno señorial. Entre ellos figuran los 
Quiñones leoneses, supuestos descendientes de aquellos, pero también -y ahora por 
una clara subordinación- los Velasco castellanos y, ya en Galicia y con una intención 
semejante, los Pardo de Cela, originarios de Betanzos, lo que probablemente pudo 
suceder en tiempos de Rodrigo Álvarez de Asturias, que ejerció como merino mayor 

de Galicia entre los años 1308 y 1310 
(Fig. 9)37. Igualmente ilustrativo, 
aunque mucho más tardío, es el caso 
de los Cadórniga orensanos, que ya 
avanzado el siglo XV incorporarían 
a sus armas los lobos de los Osorio, 
lo que sólo puede entenderse desde 
esa misma perspectiva, pues es bien 
conocida su posición subordinada 
en el círculo señorial orensano del 
entonces titular de la casa condal de 
Lemos, vástago de aquel viejo linaje 
leonés. 

Todos estos procedimientos 
miméticos - espontáneos, inten-
cionados o directamente inducidos - 
no sólo ponen de relieve la capacidad 
de los emblemas heráldicos para 
asumir significaciones nuevas, 

36  Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “Dos Castro ós Enríquez e os Osorio. Prestixio, poder 
e memoria xenealóxica”, en O condado de Lemos na idade media, Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, 
Santiago, 2008, págs. 27-59, e “Identidad y memoria genealógica. Una aportación al estudio de la antroponimia 
medieval gallega”, Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), págs. 27-45.

37  Se apunta así en C. LÓPEZ-FANJUL DE ARGÚELLES, Águilas, lises y palmerines. Orígenes y evolución 
de la heráldica asturiana, Oviedo, 2008, págs. 137-143.

Fig. 6 - Monasterio de Santa María de Sobrado (A 
Coruña).
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sentidos añadidos, sino que constituyen todo un anuncio de los importantes cambios 
que rápidamente afectarían a su concepción y apreciación social. El que me interesa 
destacar, antes de concluir este sucinto panorama sobre el primer desarrollo de las 
armerías en Galicia, es el de la ampliación del valor significante de las armerías, que 
fue más allá de la mera identificación de su portador y alcanzó al fin su personalidad 
social. En función de ello, las armerías dejarían de ser ya un mero signo de identidad, 
para convertirse rápidamente en un signo de distinción, por cuanto a las mismas 
-como también ha destacado Menéndez Pidal- se fueron adhiriendo las cualidades 
de los sucesivos miembros del linaje. Inevitablemente, esta nueva carga significante 
de carácter afectivo alcanzaría una indudable trascendencia, condicionando el 
discurrir de los emblemas heráldicos en los siglos modernos. 

En este mismo contexto explicativo debe situarse la clara intencionalidad de 
algunas costumbres fácilmente apreciables; una de ellas es la utilización por un 
mismo individuo de dos 
armerías diferentes en razón 
de la ocasión o lugar de su 
exhibición. En Galicia lo 
atestiguan con suficiente 
claridad tanto el conde 
don Pedro de Trastámara, 
sobrino de Enrique II, 
como su infortunado hijo, 
el duque don Fadrique 

Fig. 7 - Monasterio de Santa María de Montederramo (Ourente).

Fig. 8 - Torre de Sarria (Lugo).
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de Arjona, quienes incorporaron a sus 
armerías “gallegas” los palos vibrados u 
ondados, que remarcaban su posición 
señorial como titulares del condado de 
Trastámara, trasladando a un jefe las 
señales reales de León y Castilla (Fig. 10)38. 
Fuera de aquí, en cambio, estos mismos 
personajes prefirieron la fórmula más 
conocida del castillo mantelado de leones, 
la cual los reafirmaba inequívocamente 
como parientes del rey. Una intención 
idéntica es la que explica la postergación 
o directa sustitución del emblema propio 
del linaje paterno por el materno, cuando 
este último era más conocido o gozaba 
de mayor prestigio, como hizo el famoso 
mariscal Pardo de Cela, asentado en tierras 
de Mondoñedo, que prefirió el águila de los 
Aguiar a los veros de su varonía, sin duda 
porque el linaje de su madre -doña Teresa 
Rodríguez de Aguiar- era efectivamente 
mucho más conocido y apreciado en estas 
tierras39.

No faltan, por otra parte, algunas 
armerías que siendo ampliación o mera 
modificación de otras ya existentes también 

38  La significación territorial de los palos vibrados u ondados y su adscripción al condado de Trastámara es 
cuestión ciertamente singular en Galicia. Por otra parte, aunque resulta un tanto imprecisa, al menos en cuanto 
a su proceso de maduración, parece poco discutible que fue así, más aún si se observa cómo fue su posterior 
transmisión, que puede rastrearse hasta la actualidad. La trayectoria y singular protagonismo político de ambos 
personajes en E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los Señores de Galicia, vol. I, págs. 210-246 y 251-292.

39  En realidad, a excepción de algunas conocidas atribuciones de difícil comprobación, no se conserva 
ningún testimonio heráldico directamente relacionado con la figura del mariscal don Pedro Pardo de Cela. Sin 
embargo, el que el águila parlante de los Aguiar -abundantemente representada en tierras de Mondoñedo y 
Lugo- comenzara a ser tomada como propia entre quienes se identificaban con el renombre del Mariscal -cosa 
que puede atestiguarse sin dificultad ya en las décadas centrales del siglo XVI- parece confirmar la hipótesis 
tradicionalmente aceptada que se recoge en el texto. Véase, por lo demás, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, 
“El mariscal Pardo de Cela. Leyenda, mito y realidad”, en O Mariscal Pardo de Cela e o seu tempo, I Xornadas de 
Historia medieval da Mariña Lucense”, Diputación provincial de Lugo, Lugo, 2006, págs. 1-63.

Fig. 9 - Conventual de San Francisco 
(Betanzos. A Coruña).
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t e r m i n a r o n por adquirir 
s e n t i d o s n u e v o s ; 
ocurrió esto c u a n d o 
dos o más e m b l e m a s , 
de significados d i f e r e nt e s , 
se fundieron en uno sólo. 
En algunas o c a s i o n e s , 
por lo que p u e d e 
intuirse, el influjo de las 
leyendas genealógicas resulta determinante para comprender el proceso de estos 
cambios. Este fue, en efecto, el caso de los Vaamonde, que originalmente traían por 
armas un jaquelado de oro y gules, incorporando después una bordura con los peces 
o truchas de los Mirapeixe o Gayoso, y finalmente un jefe con la M alusiva de los 
Montenegro y Sanjurjo (Fig. 11). No puede precisarse el momento exacto de esta 
nueva disposición, ni tampoco naturalmente la alianza o enlace genealógico que lo 
justifica, pero sí puede suponerse muy bien que estas nuevas armas comenzaron a 
exhibirse en las últimas décadas del siglo XV y que la combinación gozó de una 
particular aceptación. Después, una vez fosilizada, adquiriría la nueva significación 
de la que se hizo eco el Licenciado Molina en su octava de arte mayor, aunque ya sin 
el jaquelado original:

   Solar que de antiguo ya pierde sazón
   es de Baamonde con sus siete peces,
   que no son de mar ni cosas sueces
   mas moros bien bravos se muestra que son.
   Sacó la mujer inglesa en nación
   según lo demuestran sus armas y escudo
   por donde la letra que es M le pudo
   dar la corona de aquel su blasón40. 
De los cambios formales que afectaron al emblema de los Vaamonde dio cuenta 

detallada un erudito investigador del pasado siglo, Gonzalo Gayoso Carreira, quien 
acertó a señalar las diferentes versiones que se sucedieron, algunas en el entorno de 

40  B. S. DE MOLINA, Descripción del Reyno de Galizia, Mondoñedo, 1550 (edición facsimilar de Bibliófilos 
Gallegos, Compostela, 1949), fol. L. El obispo don García Martíz de Vaamonde, que lo fue de Tuy, Orense y Lugo 
entre los años 1437 y 1475, todavía usaba sólo el jaquelado de oro y gules, como se comprueba por la impronta 
sigilar que ha quedado mencionada más atrás, así como por su escudo grabado en la base de un cáliz del tesoro 
catedralicio lucense. Noticia y descripción de la pieza en P. S. OTERO PIÑEYRO  MASEDA, La Catedral de Lugo. 
Guía Histórico-Artística, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 2005, págs. 48 y 84.

Fig. 10 - Torre de A Pena da Merla (Palas de Rei. Lugo).
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Lugo, otras en Orense y no pocas asimismo en Santiago. Se equivocó, sin embargo, 
al no apreciar correctamente las razones ni las significaciones nuevas que asumían 
aquellos cambios41. La realidad es 
que, la leyenda genealógica que 
había nacido para explicarlos -en ella 
había cuanto menos un cierto poso 
histórico- forzó la fosilización de 
la novedad42. Al cabo, este mismo 
influjo propició la definitiva 
relegación del viejo jaquelado original, 
cuyo protagonismo pasó a ser ocupado 
ya en solitario por la señal alusiva de 
los Montenegro43. En el caso de 
otros linajes gallegos parece 
que se produjeron s i t u a c i o n e s 
semejantes a la que acaba de glosarse; 
así, por ejemplo, los Varela44 o los 
Losada45. En otras ocasiones, sin embargo, el proceso difícilmente puede explicarse 
sólo desde esta única perspectiva; así ocurrió con la celebrada sirena, tan repetida 

41  G. GAYOSO CARREIRA, “Armas o blasón de los Baamonde”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 72-74 
(1969), págs. 528-547.

42  Ese único poso histórico sería el enlace de Vasco Pérez de Vaamonde con doña Milia Pérez de Castro, 
bastarda de don Pedro Fernández de Castro. La importancia de aquel enlace en el ascenso y consolidación de la 
estirpe dejó una huella profunda en su memoria genealógica, dando pie a que la leyenda incluyera el pasaje de 
la embajada a Inglaterra y el matrimonio del Vaamonde con una hermana, muy hermosa, llamada Milia, que el 
rey tenía. De ahí, continúa el relato, que a los siete peces de su escudo añadió una M coronada, la M como inicial 
del nombre de su real esposa, y la corona como signo de realeza de los Bamondes. La leyenda figura en muchos de 
los nobiliarios manuscritos que circularon por Galicia en los siglos modernos. La glosa de la que entresacamos 
la referencia, aunque de gusto dudoso, en A. DE TRUEBA, Leyendas genealógicas de España, Barcelona, 1887, 
vol. II, págs. 73-77. Una versión más correcta y completa en F. DE LUGO Y DÁVILA, Elogio al libro de la Corona 
de Espinas, Madrid, 1656; la referencia y el texto en G. GAYOSO CARREIRA, “Armas o blasón de los Andrade”, 
págs. 545-546. El trasfondo histórico ya aludido, con un breve comentario en E. PARDO DE GUEVARA Y 
VALDÉS, Los Señores de Galicia, vol. I, págs. 99-101.

43  El jaquelado original de los Vaamonde figura en los escudos de la urna funeraria de Vasco Pérez de 
Vaamonde, en la antigua monasterial de Sobrado. Dos buenos testimonios con las nuevas armerías en la ciudad de 
Santiago: en el número 11 de la rúa da Trinidade y en la llamada Casa de Baamonde, esta última ya sin el jaquelado 
original. Un blasonamiento convencional de las nuevas armerías, de comienzos del XVIII, en E. PARDO DE 
GUEVARA Y VALDÉS, “Un heraldrario anónimo del siglo XVIII titulado Armas de algunos apellidos de España”, 
Hidalguía, 146 (1978), págs. 89-102.

44  Sus armas se derivaron de los palos portados por los Limia, a través de su enlace con una hija -María 
Vicos-del adelantado García Rodríguez de Valcárcel. Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS y X. A. 
GARCÍA G. LEDO, Palos, fajas y jaqueles, págs. 18 y 34. El blasonamiento ajustado ya a la leyenda en B. S. DE 
MOLINA, Descripción del Reyno de Galizia, fol. LV. 

45  Sus armas parece que se forjaron también a partir de los palos portados por los Limia, en este caso a 
partir de su vinculación con el grupo de los Biedma, Taboada y Noguerol. Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y 

Fig. 11 - Santiago de Compostela (Rúa da 
Trinidade).
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en las representaciones heráldicas de la cornisa atlántica gallega, donde su presencia 
acostumbra a justificarse como mero soporte de las alusivas ondas de los Mariño, que 
se decían descendientes de una fantástica coyunda46.

Pero, mientras sucedía todo esto, la aceptación y subsiguiente fijación -o 
transmisión- del apellido, que el individuo recibía desde fuera, terminó por potenciar 
también su carácter identificador. De esta manera, el apellido, que hasta entonces sólo 
había servido para dar nombre al linaje, expresando o resumiendo su singularidad, 
terminaría por asociarse con el emblema familiar, que representaba la continuidad 
genealógica, como símbolo de la tradición familiar, sobre todo tras su ya aludida 
apreciación como elemento de distinción, o “marca de honor”. El proceso a partir 
de aquí, como ya he recordado en otras ocasiones, está salpicado de testimonios 
particularmente sabrosos. Como ilustración, merece la pena recordar el caso de 
los Mendoza sevillanos, trasplantados a Galicia al amparo familiar de un arzobispo 
compostelano de mediados del siglo XV: sus armas eran por aquel entonces las de los 
Maté de Luna (Fig.12), pero después -a comienzos del XVI- no dudaron en adoptar 
como propio el cuartelado en aspa traído por la rama más brillante de los Mendoza 
-titular de la Casa del Infantado-, que en modo alguno les correspondía47. Esto 
mismo ocurrió, también por aquellos tiempos, con un linaje de laneros burgaleses 
apellidados Pardo, que al tiempo que se enriquecían y ennoblecían en la lejana plaza 
de Brujas, donde su consideración alcanzaría cotas insospechadas, se atrevieron a 
adoptar sin pudor ni rechazo las asociaciones onomásticas y las propias armas que 
traían otros Pardo mucho más lustrosos -los de Cela y Figueroa, en el entorno de 
Betanzos-, que naturalmente tampoco les correspondían48.

Observación final
Poco más cabe añadir por el momento en relación al caso gallego, pese a que 

VALDÉS y X. A. GARCÍA G. LEDO, Palos, fajas y jaqueles, págs. 18 y 34. El blasonamiento también ajustado ya 
a la leyenda en B. S. DE MOLINA, Descripción del Reyno de Galizia, fol. LI. 

46  Ibidem. fol. 51.
47  El arzobispo en cuestión fue don Lope de Mendoza, que rigió la archidiócesis compostelana entre los 

años 1400 y 1445, concertando ventajosos matrimonios para varios sobrinos suyos -don Juan, don Alonso y doña 
Mayor, entre otros- con destacados vástagos de la nobleza gallega. Por lo que aquí interesa, convendrá añadir 
que este prelado era hijo de Juan Fernández de Mendoza, alcalde mayor de Sevilla, y de doña Leonor Alonso 
de Saavedra, su mujer, y segundo nieto del almirante don Juan Maté de Luna, cuyas armerías portaba. Véase, 
D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Madrid, 
1677, pág. 278.

48  Véase, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “De burgueses enriquecidos... y ennoblecidos. Testimonios 
heráldicos de una pretensión genealógica (Siglos XV y XVI)”,  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, VI (2004), págs. 7-40.
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las cuestiones apenas enunciadas en estas páginas, aunque no son pocas, atañen 
sólo a lo más fundamental del asunto planteado. A modo de recapitulación, por 
tanto, creo importante insistir en dos de ellas; de una parte, que no hay testimonios 
ni indicios que permitan rastrear la presencia de las armerías en Galicia en un 
momento anterior a las décadas centrales del siglo XIII y que la realidad reflejada 
en el pasaje cronístico referido al infanzón de los Mariño parece corroborarse con 
los pocos testimonios conservados; de otra, que desde entonces y en el transcurso de 
sólo unas pocas décadas, al tiempo que cristalizaban los linajes, las armerías también 
adquirieron aquí una indudable vitalidad y protagonismo. En sustancia, pues, nada 
nuevo; aunque tanto la comprobación de los hechos y cronologías como el propio 
discurso explicativo en torno a la conformación del repertorio heráldico gallego 
confirman, una vez más, que la realidad de las armerías -su diversidad y su aparente 
anarquía- tiene muy poco que ver con la encorsetada ficción que insisten en ofrecer 
muchos de los que hoy se dicen sus estudiosos y no pocos, ciertamente, de los que 
fueron sus tratadistas y compiladores de ayer. 

A mi parecer, esto constituye por sí solo un excelente punto de partida para 
profundizar en las indagaciones. Pero también, lo que no es menos importante, toda 
una lección a tener en cuenta por quienes deseen introducirse seriamente en el estudio 
del fenómeno emblemático heráldico y extraer, al propio tiempo, conocimientos de 
interés para el saber histórico. Lo dicho, qué duda cabe, debe ponerse en relación 

Fig. 12 - Catedral de Santiago de Compostela.
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con los notables avances alcanzados en el estudio y consideración de los emblemas 
heráldicos a lo largo de las últimas décadas, en España gracias particularmente a 
los esfuerzos de F. Menéndez Pidal. En su virtud, conviene añadir aquí, no sólo 
se ha alcanzado un mejor y más exacto conocimiento diacrónico del fenómeno 
emblemático heráldico -logro sin duda muy importante-, sino que se ha posibilitado 
la exploración de caminos nuevos, insospechados hasta no hace mucho, lo que sin 
duda acabará por reflejarse en un más adecuado desarrollo de los análisis sincrónicos 
y de los estudios comparados. 
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Nobreza medieval portuguesa (séculos XIII-
XIV). Alguns vestígios heráldicos 

José Augusto de Sottomayor-Pizarro

Nos últimos anos, as minhas reflexões sobre a nobreza medieval portuguesa 
orientaram-me para a necessidade de definir aquele grupo numa perspectiva 
de escala: por um lado, no quadro da sociedade e das relações políticas do reino 
português; e, por outro, por comparação com os seus pares dos outros reinos 
ibéricos, de entre os quais, por razões que me parecem óbvias, tais como a origem 
comum ou a proximidade geográfica, a Coroa de Castela assume maior destaque. Só 
dessa forma, no meu entender, se poderá avaliar com rigor qual o verdadeiro papel 
desempenhado por aquele destacado grupo social na evolução da história medieval 
portuguesa.

Essas reflexões, que se materializaram numa série de textos, alguns já 
publicados1 e outros a aguardarem que as respectivas actas dos congressos onde 
foram apresentados venham a lume2, tiveram um mesmo ponto de partida, ou seja, 

1 Por ordem de antiguidade, atrevo-me a destacar os seguintes: “D.Dinis e a Nobreza nos finais do século 
XIII”, in Revista da Faculdade de Letras – História, IIª Série, vol. X, Porto, 1993, pp. 91-101; “A Nobreza Portuguesa 
e as Relações Régio-Nobiliárquicas no Século de Alcañices (1250-1350)”, in El Tratado de Alcañices. Ponencias y 
comunicaciones de las Jornadas conmemorativas del VII centenario del Tratado de Alcañices (1297-1997). Zamora 
y Alcañices, del 8 al 12 de septiembre de 1997 (Coord. de José Sánchez Herrero), Zamora, Fundación Rei Afonso 
Henriques, 1999, pp. 279-298; “A Nobreza portuguesa no período dionisino. Contextos e estratégias (1279-1325)”, 
in En la España Medieval, Madrid (Universidade Complutense), nº 22 (1999), pp. 61-176 (trata-se de uma sín-
tese dos capítulos interpretativos da dissertação de doutoramento); “A Participação da Nobreza na Reconquista 
e nas Ordens Militares”, in As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria entre o Ocidente e o Oriente. Actas do V 
Encontro sobre Ordens Militares. 15 a 18 de Fevereiro de 2006 (Coord. de Isabel Cristina F. Fernandes), Palmela, 
Câmara Municipal - GEsOS, 2009, pp. 143-155 (texto apresentado no IV Encontro, de 2002, mas só publicado 
nas actas do V Encontro; publicado em versão inglesa em 2006 - “The participation of the nobility in the re-
conquest and in the military orders”, in e-Journal of Portuguese History, vol. 4, n º 1 (Summer 2006), pp. 1-10); 
“Da Linhagem ao Solar. Algumas reflexões sobre a evolução da nobreza”, in Casa Nobre – um património para o 
futuro. 1º Congresso Internacional (10 a 12 de Novembro de 2005). Actas, Arcos de Valdevez, Câmara Municipal, 
2007, pp. 33-37; “A Família – estruturas de parentesco e casamento” (co-autoria com Bernardo de Vasconcelos 
e Sousa), capítulo do volume I da História da Vida Privada em Portugal (dir. de José Mattoso), Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2010, pp. 126-133; “De e Para Portugal. A Circulação de Nobres na Hispânia Medieval (Séculos XII 
a XV)”, in Anuario de Estudios Medievales, vol. 40, nº 2 (julio-deciembre de 2010), pp. 889-924; “Linhagem e 
estruturas de parentesco. Algumas reflexões”, in e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 
nº 11 – Légitimation et Lignage (2011).

2 Destacaria apenas três desses textos: “A Nobreza nas Inquirições Medievais Portuguesas (Séculos XIII e 
XIV)”, a publicar nas actas do Congresso Internacional - Inquirir na Idade Média. Espaços, Protagonistas e Poderes 
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algumas das conclusões a que cheguei como corolário da minha dissertação de 
doutoramento3.

Muito sinteticamente, a análise de um vasto conjunto de dados sobre mais de 
dois milhares de indivíduos de uma centena de famílias, ao longo de cerca de 250 
anos permitiu, com uma razoável margem de segurança, chegar a certas conclusões: 
em primeiro lugar, que a nobreza portuguesa manteve até muito tarde (leia-se, 
segunda metade do século XIV), características claramente cognáticas, como sejam 
a transmissão bilinear de direitos como o padroado ou as comedorias nos mosteiros; 
em segundo lugar, e mais importante, que só com a gradual difusão dos morgadios, 
o que também aponta para a segunda metade do século XIV, se alterou a tradição 
da partilha hereditária dos patrimónios por todos os herdeiros, independentemente 
do seu género ou do seu estado; a forte erosão patrimonial daqui decorrente 
obrigou, como claramente se demonstrou, em terceiro lugar, a uma prática muito 
acentuada do celibato, especialmente feminino, mas sem atingir em pleno os efeitos 
desejados, uma vez que os eclesiásticos herdavam bens de raiz, legados depois às 
respectivas instituições, pelo menos até ao final do século XIII; este processo de 
debilitação patrimonial, por fim, correu a par da aplicação de medidas claramente 
centralizadoras levadas a cabo pelos monarcas portugueses, sobretudo a partir de 
D. Afonso III, e essa conjugação de processos ficou demonstrada, na prática, pela 
manifesta incapacidade da nobreza em se opor com veemência àquela política régia, 
como se pode comprovar pela ineficácia da contestação nobiliárquica no final do 
reinado dionisino4.

Por outro lado, o facto de a maioria das linhagens da nobreza do Entre-Douro-
e-Minho ter assumido uma posição de afastamento em relação ao processo de 
Reconquista, por razões que agora seria deslocado pormenorizar5, permitiu que os 

(Séculos XII-XIV). Tributo a Luís Krus (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, 
14-15 de Dezembro de 2007); “Conquistar e Controlar: o domínio da fronteira como expressão do poder régio em 
Portugal (sécs. XII-XIII)”, a publicar nas actas do Congreso Internacional. La Historia Peninsular en los Espacios de 
Frontera: las «Extremaduras Históricas» y la «Transierra» (siglos IX-XV) (Cáceres, 29 de Setembro a 1 de Outubro 
de 2010); e “Ex Semine Legionis: el nacimiento del Reino de Portugal”, a publicar nas actas do Congreso Científico 
Internacional Regnum Legionis (910-1230) - (León, 25-29 de Outubro de 2010).

3 Concluída em 1997, foi defendida publicamente em 1998, sendo publicada no ano seguinte – Linhagens 
Medievais Portuguesas. Genealogias e Estratégias (1279-1325), 3 vols., Porto, Centro de Estudos de Genealogia, 
Heráldica e História da Família – Universidade Moderna (Porto), 1999 (1300 páginas).

4 Sobre a dimensão e as reais consequências da “Guerra Civil de 11319-1324”, remeto o leitor para as 
minhas reflexões sobre o tema em D. Dinis (1261-1325), Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, pp. 189-200.

5 Já tive a oportunidade de abordar a questão com algum detalhe (cfr. “A Participação da Nobreza na 
Reconquista e nas Ordens Militares”), muito embora a tenha desenvolvido mais recentemente (cfr. “Conquistar 
e Controlar: o domínio da fronteira como expressão do poder régio em Portugal (sécs. XII-XIII)”, a publicar nas 
actas do Congreso Internacional. La Historia Peninsular en los Espacios de Frontera: las «Extremaduras Históricas» 
y la «Transierra» (siglos IX-XV) (Cáceres, 29 de Setembro a 1 de Outubro de 2010). Todavia, já há muito que José 
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monarcas, desde D. Afonso Henriques, coordenassem por inteiro a organização e 
a distribuição dos territórios reconquistados, por um lado, ao mesmo tempo que, 
por outro, abdicavam dos prováveis benefícios do saque e da aquisição de bens 
territoriais significativos, mantendo-se como que confinados nos seus domínios 
ancestrais situados no “Norte Senhorial”.

Em suma, e como resultado final desta conjugação de factores, a nobreza 
medieval portuguesa quase sempre revelou graves deficiências ao nível dos recursos 
materiais, num período de crescimento demográfico ainda bastante acentuado 
(séculos XII e XIII). Ou seja, mesmo as grandes linhagens, que globalmente contavam 
com avultados bens territoriais, viam diminuída a sua capacidade de intervenção 
política ou militar, uma vez que aqueles bens se encontravam dispersos nas mãos de 
um grupo de parentes cada vez mais numeroso e não nas de um chefe de família que 
realmente os controlasse.

Um dos aspectos mais evidentes desta debilidade material e político-militar, 
como já tive a oportunidade de chamar a atenção, prende-se com o facto de não existir 
na paisagem portuguesa um dos elementos mais característicos e emblemáticos do 
poder nobiliárquico, ou seja, o castelo ou a fortaleza senhorial, tal como acontece, 
naturalmente com gradações, um pouco por toda a Europa, nomeadamente no país 
vizinho6. As poucas torres senhoriais genuinamente medievais que chegaram até 
aos nossos dias são muito poucas, e quase todas datam do final do século XIV ou 
do século XV, romanticamente enriquecidas com ameias nos séculos seguintes. De 
resto, e como é bem conhecido, os nobres só podiam edificar uma torre e rematá-la 
com ameias com a devida autorização régia7.

Assim, somos obrigados a reconhecer que os castelos que existem – ou outros 
sistemas defensivos com dimensão –, são a expressão material da autoridade régia 
e não da senhorial. O facto de algumas torres estarem articuladas com edificações 
acrescentadas posteriormente, fruto, por exemplo, do enriquecimento fidalgo graças 
à produção de milho a partir do século XVII, acabou por lhes conferir uma aparente 

Mattoso reconhecera esse afastamento da nobreza em relação ao primeiro monarca e, como consequência, das 
campanhas militares que ele conduziu  (cfr. José MATTOSO “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”, in História 
de Portugal (Dir. de José Mattoso). Volume II – A Monarquia Feudal (Coord. de José Mattoso), Lisboa, Círculo 
de Leitores, 1992, pp. 64-69.

6 Cfr. José Augusto de SOTOMAYOR-PIZARRO, “Da Linhagem ao Solar. Algumas reflexões sobre a evo-
lução da nobreza”, in Casa Nobre – um património para o futuro. 1º Congresso Internacional (10 a 12 de Novembro 
de 2005). Actas, Arcos de Valdevez, Câmara Municipal, 2007, pp. 33-37.

7 Sobre o tema das torres senhoriais esta ver, por todos, Mário Jorge BARROCA, “Em Torno da Residência 
Senhorial Fortificada, Quatro Torres Medievais na Região de Amares”, in Revista de História (Centro de História 
da Universidade do Porto), Porto, vol. IX, 1989, pp. 9-61.
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grandeza que a realidade mais “despida” do seu tempo não permite afirmar. E, 
mesmo aceitando o argumento recorrente e algo “caridoso” das perdas patrimoniais, 
não se pode deixar de valorizar o facto de as referências documentais dos séculos 
XIII e XIV apenas referirem torres, paços ou quintãs de morada que se percebe 
serem de pequenas dimensões8, mesmo quando se tratava das linhagens mais 
míticas da nobreza fundacional, como os senhores de Sousa, da Maia ou de Riba 
Douro, confirmando-se, portanto, aquela perspectiva que a paisagem ainda hoje nos 
transmite.

*
*   *

O pequeno contributo que posso oferecer para esta colectânea resume-se, 
assim, a uma interrogação, sugerida pelas considerações anteriores, e a alguns dados 
dispersos, fruto das minhas investigações arquivísticas aquando da preparação da 
já referida dissertação de doutoramento, e que desta forma se disponibilizam ao 
investigadores da Heráldica medieval portuguesa.

*
*   *

Um aspecto que sempre me intrigou foi a forma, quase diria contida, como 
os símbolos heráldicos foram utilizados em Portugal. Na verdade, um pouco por 
toda a Europa, desde a Inglaterra à Itália, passando pela Alemanha, França, Holanda, 
Bélgica ou Suíça, as representações heráldicas surgem um pouco por todo o lado, 
quer em quantidade quer em qualidade. Bastará, de resto, percorrer o país vizinho, 
desde as mais prestigiadas capitais de província às simples vilas ou mesmo humildes 
“pueblos”, para se encontrarem abundantes exemplos de escudos de armas; sendo 
muitas vezes, até, o único elemento decorativo de fachadas bem simples ou mesmo 
modestas.

Por outro lado, à quantidade acresce a complexidade com que muitas vezes as 
composições heráldicas se apresentam, com a inclusão de um número elevado de 
quartéis e de grande profusão de ornamentos exteriores. Representações heráldicas, 
em suma, com uma grande riqueza e diversidade estrutural e decorativa.

O panorama nacional é estranhamente diferente, repito, dando uma ideia de 
comedimento e discrição, compreensível para uma época medieval normalmente 

8 Bastará consultar as Inquirições Régias daquelas duas centúrias.
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mais contida quanto à exuberância das formas estéticas, mas que dificilmente se 
entende para a época moderna, nomeadamente no período barroco. Quanto aos 
materiais, e se apenas nos ficássemos pelas peças de exterior – e há muitas mais, 
como é óbvio –, não colhe o argumento de que o granito é muito difícil de trabalhar, 
bastando para isso percorrer a Galiza, com uma grande abundância de exemplos 
naquela pedra. Por outro lado, não creio que exista proporcionalmente uma grande 
diferença entre o Norte e o Sul do país, onde os materiais líticos são mais “dóceis”.

Trata-se, assim, de uma opção por uma Heráldica nacional deliberadamente 
recatada? É essa a realidade, de facto, ou trata-se antes do efeito da destruição ao 
longo do tempo de vestígios, outros, que contrariassem aquela imagem? Por outras 
palavras, a Sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra ou os ricos armoriais do 
final do século XV e inícios do XVI são excêntricas e inesperadas excepções ou, 
antes, o corolário de uma tradição bem mais impressiva e vistosa, resultado de uma 
evolução de práticas semelhantes às suas congéneres europeias desde os séculos XII 
e XIII?

Em conclusão, a questão que deixo aos colegas que mais se debruçam sobre 
os temas da Heráldica, e sobretudo para o período medieval, é a seguinte: trata-
se de uma questão cultural, ou de gosto estético, apelando à discrição, ou existirá 
uma relação directa entre a escala da nobreza portuguesa, particularmente quanto à 
sua debilidade material e política, nomeadamente face ao poder régio e no quadro 
geral que procurei desenhar no início desta reflexão, a partir dos meados do século 
XIII – coincidindo com o período da difusão da heráldica entre nós – e a maneira 
pouco monumental e diversificada, digamos assim, como evoluíram e se apresentam 
os testemunhos heráldicos nacionais desde a Idade Média?

*
*   *

Todos quantos se têm debruçado sobre a Heráldica portuguesa, sobretudo a do 
período medieval, percebem as dificuldades que decorrem do facto de nunca se ter 
levado a cabo um levantamento sistemático de todas as representações heráldicas 
que chegaram até nós. Esse seria, de resto, o único processo para se constituir um 
corpus que finalmente permitisse o estudo da Heráldica nacional através de estudos 
científicos devidamente fundamentados. Projecto necessariamente colectivo, no 
meu entender – que o Instituto Português de Heráldica deveria institucionalmente 
promover e apadrinhar –, e que bem poderia começar pela sistematização de 
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algumas recolhas parcelares, normalmente de âmbito regional, que foram sendo 
feitas ao longo dos anos, mas que vêem a sua potencial utilidade diminuída devido à 
dispersão e à variedade e/ou fiabilidade dos critérios seguidos para a sua elaboração.

Termino este texto, por isso, com um modesto contributo para esse almejado 
corpus, através da referência a um punhado de selos heráldicos medievais, inéditos, 
que se guardam em vários fundos arquivísticos e encontrados, como disse e entre 
outros9, no acaso de uma prolongada investigação10.

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO

Cabido da Sé de Coimbra (maço 86, nº 3992) – Selo com as armas de D. 
João Afonso, Senhor de Albuquerque [que viria a ser o 1º conde de Barcelos] (1294).

Cabido da Sé de Coimbra (maço 87, nº 4048) – Descrição do selo de Dona 
Urraca Afonso, filha bastarda de Afonso IX de Leão e de Dona Teresa Gil de Soverosa 
(1280).

Convento de Santa Clara de Coimbra (Caixa 10, maço 19, nº7) – Selo 
com as armas de Dona Mor Dias, fundadora do mosteiro de Santa Clara, apenso ao 
seu testamento (1302).

Colegiada de Santa Maria de Guimarães (maço 23, nº 26) – Dois selos 
com as armas de Vasco Pires (?) e de Pedro Dossem (1326).

Cabido da Sé de Lamego (caixa 19, maço 1, nº 24) – Selo de Dona Guiomar, 
filha de D. João Mendes de Berredo e de Dona Urraca Afonso, filha bastarda de         
D. Afonso III (1344)11.

Mosteiro de Tarouquela (caixa 2, mº 11, doc. s/nº) – Descrição do selo 
heráldico de Dona Aldonça Martins de Resende, com as armas dos de Baião-Resende 
(1300)12.

BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA

Reservados (Pergaminhos, Série Preta, nº 49 – 49P) – Selos de Fernão 
Sanches, filho bastardo de D. Dinis, e de sua mulher, Dona Fruilhe Anes de Briteiros 
(1315)13.

9 Já há muito que tenho preparado para edição o texto de um obituário de meados do século XV com 
várias descrições heráldicas. Falta apenas o estudo introdutório e a revisão de alguns detalhes de leitura, estando 
prevista para 2013 a sua publicação.

10  É mesmo provável que algumas cotas já não coincidam com as actuais – a investigação dos fundos da 
Torre do Tombo, por exemplo, ainda foi feita no saudoso espaço do Palácio de São Bento – mas estou convencido 
que não será difícil encontrar as correspondências.

11 Tive a oportunidade de publicitar este selo em Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. II, p. 169 – 
nota 84.

12 Cfr. Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. I, p. 308 – nota 52.
13  Referenciado a partir da notícia dada por D. António Caetano de Sousa, mas depois considerado per-

dido (cfr. Marquês de ABRANTES, O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura 
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ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGA

Cabido da Sé de Braga (Gaveta 1ª das Rendas e Propriedades do Cabido, 
nº 110) – Selo com as armas de Dona Châmoa Gomes de Tougues, fundadora do 
mosteiro de Santa Clara de Entre-os-Rios (1269)14.

ARQUIVO GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Fundo Gabriel Pereira (gaveta 8, maço 2, nº 82) – Escudo-de-armas 
desenhado a tinta nas costas de um pergaminho, possivelmente com as armas de 
João Fernandes de Cambra, meirinho-mor d’Aquém Douro (1315).

Fundo Gabriel Pereira (gaveta 8, maço 2, nº 109 – Escudo-de-armas 
desenhado a tinta nas costas de um pergaminho, possivelmente com as armas de 
Martim Anes de Briteiros (1326).

e Língua Portuguesa, 1983, p. 343). Deles dei notícia pela primeira vez na referida dissertação (cfr. Linhagens 
Medievais Portuguesas (...), vol. I, p. 198 – nota 172).

14 Cfr. Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. II, p. 286 – nota 5.





199

A diplomacia no reinado de D. João I – breve 
reflexão sobre os oficiais de armas

Maria Alice Pereira dos Santos

A João Paulo de Abreu e Lima, in memoriam

Esta breve reflexão tem como objecto de estudo a importância dos oficiais 
de armas, no contexto político-diplomático, no reinado de D. João I. Para isso, 
tivemos em conta a forma como se constitui este corpo específico de indivíduos 
e os valores inerentes à sua conduta. Além disso, parece-nos relevante estabelecer 
um paralelismo entre o código socio-linguístico deste grupo e o ideal de cavalaria 
subjacente à conduta da nobreza. A justificação para este procedimento prende-se 
com o facto de este grupo de oficiais actuar sempre ao serviço de senhores laicos. 
Assim, procuramos verificar se efectivamente existe uma correlação na sua actuação 
e integração social.

Deste modo, pretendemos registar a forma como esses oficias de armas 
serviram os interesses da política externa do rei D. João I, ao serem incumbidos de 
missões a diversos reinos e ducados da Europa, sem esquecer que a Portugal também 
chegavam oficias de armas a representar os intereses de monarquias e ducados.

1. Dos oficiais de armas – ética e conduta
Quando se fala deste grupo sabemos que a ele está inerente, em primeiro lugar, 

uma hierarquia (Rei de Armas, arautos e passavantes) sujeita a regras e resultado 
de uma aprendizagem1. De qualquer das formas, quem entra para este ofício está, 

1 O rei D. Manuel encarregou António Rodrigues, principal Rei de Armas, da estruturação deste ofício 
onde estabelece a hierarquia dos oficiais de armas, as cerimónias de juramento e as principais obrigações e conduta 
a que estão sujeitos.Cf. RODRIGUES, António, Tratado Geral da Nobreza, ORNELAS, Afonso (apresentação), 
Porto, Litografia Nacional, 1931. A esta obra faz igualmente referência Manuel Severim de Faria: “Porém vendo 
ElRey D. Manoel, como ainda esta materia não estava em sua perfeição, mandou Antonio Rodrigues seu Reis 
de Armas às Cortes dos mais Principes Christãos a saber em particular as obrigaçoens, e usos, que os Officiaes 
da nobreza tinhão: e depois que assentou a ordem, que se havia de guardar, poz o nome, ou (como se diz nos 
livros de Armaria) bautizou de novo fallando equivocamente, com grande solennidade nos Paços da Ribeira 
tres Reys de Armas com seus Arautos, e Passavantes” in FARIA, Manuel Severim, Notícias de Portugal, Lisboa, 
Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1740, Discurso III, Cap. XVIII, p.111. Isto não significa que em reinados 
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desde logo, sujeito a um juramento de fidelidade. Este requer pressupostos de serviço 
e lealdade perante o senhor que se vai servir. Deste modo, as características ético-
sociais determinam uma preparação do indivíduo em termos da sua formação 
cultural (conhecimento da realidade política, social e cultural da Europa), de forma 
a ter uma sólida formação, capaz de estar preparado e de liderar com sucesso as 
várias missões de que pode ser incumbido. Além disso, viajar surge como imperativo 
para adquirir esses elementos conhecedores e, ao mesmo tempo, aprender a dominar 
vários idiomas2, pois tinham “de viajar muito por terra e mar, em situações de guerra 
em pátrias diversas, torneios e justas e todos os actos da nobreza” 3. Acresce ainda, na 
especificidade do seu cargo, a necessidade de adquirir conhecimentos de heráldica 
e de genealogia, visto que lhe compete reconhecer tanto os brasões de armas dos 
intervenientes políticos, como as linhagens das famílias mais importantes, pois deve 
saber a ordem de precedências, em casos de actos oficiais, recepções ou cerimónias 
religiosas. Por outro lado, a sua práxis exerce-se sob a subordinação a qualidades 
como fidelidade, honestidade, moderação, contenção e discrição4.

Temos também de ter em conta que a sua existência surge e configura-se em 
função da nobreza, que durante os séculos XIV e XV se pauta por uma intensa 
actividade bélica. Por isso, a cavalaria de guerra afirma-se num quadro de conflitos 
políticos internos e externos, em que a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) gera 
constantes contactos diplomáticos, muitas vezes, a cargo destes oficiais de armas, 
particularmente os arautos, que dispunham de total imunidade nas suas deslocações5.

Se numa primeira fase, séculos XII e XIII, os arautos se confundem ou aparecem 
simultaneamente em actos públicos com os menestreis6, verificamos, contudo, que 
nos séculos seguintes a estruturação deste grupo específico se consolida em torno de 
uma elite, firmemente disposta a projectar a sua imagem através de intermediários 

anteriores não houvesse em Portugal estes oficiais de armas, pois a primeira referência data de 1344 onde dois 
arautos e quatro passavantes estão presentes numas justas e torneios realizados em Castela com os padrinhos dos 
cavaleiros. Cf. LIMA, João Paulo Abreu, “Oficiais de Armas em Portugal nos Séculos XIV e XV” in Actas do 17.º 
Congresso Internacional das Ciências Genealógica e Heráldica, Lisboa, Instituto Português de Heráldica, 1986,       
p. 318; SANTOS, Maria Alice Pereira dos, O Olhar Ibérico sobre a Europa Quatrocentista no Livro de Arautos, 
Lisboa, Universidade Aberta, 2000 (Dissertação de Mestrado) [Lagos, Câmara Municipal de Lagos, 2008], p. 71, 
nota 99.

2 Cf. RIQUER, Martín de, Heráldica Catellana en Tiempos de los Reys Católicos, Barcelona, Quaderns 
Crema, 1986, p. 42: “Ferrand Mexía, en el Nobiliario vero, afirma que el heraldo o rey de armas ha de ser «cuerdo 
e de bon senso; ha de ser sabio e discreto; ha de ser universal en lenguas o lenguajes; ha de ser gramático e lógico...”

3 Cf. SANTOS, Maria Alice Pereira dos, op. cit., p. 89.
4  Idem, pp. 81 e 83.
5  Cf. CHAPLAIS, Pierre, English Diplomatic Practice in the Middle Ages, Cambridge, University Press, 

2003, p. 16.
6  Cf. WAGNER, Anthony Richard, Heralds and Heraldry in the Middle Ages, Oxford, University Press, 

1960, p. 26.
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que a representam, ao ostentar o seu brasão de armas7.
Assim se compreende a importância que os arautos assumem neste quadro da 

aristocracia – monarcas, duques, condes e cortesãos. Esta realidade permite-lhes 
assumir um estatuto privilegiado, pois os cronistas8 a eles recorrem como fontes de 
informação. Além disso, são solicitados para a prestação de serviços peculiares, por 
outros senhores, como a elaboração de escudos de armas9. Mas o mais importante é o 
facto de eles próprios registarem por escrito a sua formação e experiência no cargo10. 

Nesse sentido, podemos destacar o manuscrito de Manchester De ministerio 
armorum11, datado de 1416, armorial ocasional elaborado a propósito do concílio 
de Constança, do arauto Constantinopla, ao serviço do rei D. João I, onde o autor 
se propõe “ falar e discorrer sobre as insígnias que tais senhores [pessoas ilustres e 
nobres, príncipes e senhores, cavaleiros e escudeiros ou armígeros] trazem e ostentam, 
para poderem ser identificados e conhecidos em dias solenes e festivos em que se faz 
e exerce a grande e honrosa tarefa e o prestimoso cargo do ministérios das armas e 
em que se tornam conhecidos esses senhores e nobres, não só pelos seus benefícios e 
méritos, mas também pelas insígnias que ostentam”12 e se propõe também transmitir 
um conjunto de ensinamentos sobre o “domínio e natureza de algumas terras, para 
além daquelas que estão incluídas e dizem respeito ao ofício dos arautos de armas, na 
medida em que quem desejar viajar disso deve tomar conhecimento”13. 

7 Cf. Riquer, Martín, op. cit., p. 41.
8  O cronista mais referenciado que recorreu a arautos como fontes de informação foi Jean Froissart. Cf. 

KEEN, Maurice, Maurice, “Chivalry, heralds, and history”, in The Writing of History in the Middle Ages, Oxford, 
Claredon Press, 1981, p. 409.

9 PAVIOT, Jacques (ed.), Portugal et Bourgogne au XVe Siècle, Lisboa/Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1995, p. 185.

10  Quanto aos armoriais franceses destacam-se os elaborados pelos arautos Navarra, escrito entre 1368 e 
1375 em 61 folhas de velino onde estão registados 1 264 escudos, e Berry, compilado por volta de 1450 com o 
título Armorial de France, Angleterre, Écosse, Italie et autres puissances. Composé vers 1450 par Gilles de Bouvier, 
dit Berry, premier Roi d’Armes de Charles VII, Roi de France. Ambos obedecem a uma critério de divisão em oito 
regiões para explicar as insígnias de armas da França.Cf. WAGNER, Richard Anthony, op. cit., pp. 53-54. Há 
também a referir os armoriais do arauto Sicília do rei Afonso V de Aragão como a Recueil  des armes des roys, pairs 
et seigneurs de France et autres roys et seigneurs, o Traité du noble office d’ armes de 1434, Le blason des couleurs et 
leurs proprietez e La nouvelle manière de blasonner les couleurs en armoirie et métaulx, escritos entre 1435 e 1437. 
Cf. RIQUER, Martín de, op. cit., p. 55. 

11  Manuscrito (ms. Lat. 28) datado de 1416 encontra-se na Rylands Library em Manchester. O seu estudo 
e publicação, no âmbito da linguística latina, deve-se a Aires Augusto Nascimento através da sua dissertação de 
doutoramento com o título Livro de Arautos, e, no âmbito da História à dissertação de mestrado de Maria Alice 
Pereira dos Santos, O Olhar ibérico na Europa Quatrocentista no Livro de Arautos. Acresce ainda o facto de este 
armorial não vir referenciado em qualquer dos estudos de Anthony Richard Wagner, Maurice Keen ou Martín 
de Riquer.

12 NASCIMENTO, Aires Augusto, Livro de Arautos, s.l., 1977, pp. 138 e 140.
13 Idem, p. 164.
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2. Da nobreza – o ideal de cavalaria
Percepcionar a estruturação dos oficiais de armas significa que a sua conduta 

se pauta por um código ético já atrás delineado. Mas torna-se importante salientar 
que a sua acção está condicionada aos senhores que servem. Não basta apenas 
preencher determinados requisitos, pois, quando se colocam ao serviço de um 
senhor, assumem as suas insígnias e representam-no em todos os actos oficiais14. 
Têm, por isso, uma veste própria (estarcão, cota de armas ou tabardo) e, desta forma, 
apresentam-se destituídos de personalidade em si e assumem um lugar em função 
de quem representam.

Por outro lado, já sabemos que a existência deste corpo específico se associa a 
actos de cavalaria, como torneios, justas e cartas de desafio15, e ao desempenho de 
um papel importante em situações de guerra. 

A Europa de Trezentos e Quatrocentos está marcada por um conjunto de 
acontecimentos que determinam a vivência de conflitos permanentes entre os 
principais reinos europeus. Acresce ainda a Questão Cismática que provoca clivagens 
políticas e religiosas, configurando uma rede de intereses entre o papado de Avinhão 
e de Roma16.

Além disso, verifica-se na Hispânia a presença do inimigo da cristandade, através 
do reino de Granada, sem esquecer a ameaça dos Turcos, a Oriente17. Perante este 
quadro, a cavalaria de guerra tende a constituir-se com uma identidade própria, em 
que perpassa uma ética de conduta pautada por valores bem presentes nas narrativas 
medievas, em verso ou em prosa. Assim, segundo a perspectiva de Maurice Keen, a 
realidade histórica e a ficção literária coexistem18. Quer nas canções de gesta, como 
La Chanson de Roland, quer nas crónicas carolíngias ou nas do ciclo bretão, emergem 
virtudes paradigmáticas associados ao cavaleiro: honra, valentia, generosidade, 
sabedoria e lealdade19. Neste sentido, a actuação, a aceitação e a imagem do cavaleiro   
subordinam-se à perfeição modeladora de comportamentos e aspirações. Podemos, 
então, dizer que o ideal de cavalaria se consagra numa aspiração de serviço e honra. 

14 Cf. MARCHE, Olivier de la, “L’Estat de la Maison du Duc Charles de Bourgogne, dit Le Hardy” in 
Nouvelle Collection des Mémoires pour server à L’Histoire de France, III, Paris, s/l, 1837, pp. 597-598; RIQUER, 
Martín, op. cit., pp. 68-69.

15 Cf. CHAPLAIS, op. cit., p.139.
16 Cf. SANTOS, Maria Alice Pereira dos, op. cit., pp. 43-46.
17 A ameaça turca permite que cavaleiros portugueses como Álvaro Vaz de Almada, Álvaro Gonçalves de 

Ataíde e mesmo o infante D. Pedro ofereçam os seus serviços ao imperador Segismundo, que acaba a fazer mercê, 
em 1418, da marca de Treviso ao infante D. Pedro. Cf. MARTINS, Oliveira, Os filhos de D. João I, Lisboa, Parceria 
A. M. Pereira, 1922, p. 85.

18 Cf. KEEN, Maurice, op. cit., p. 395.
19 Idem, pp. 400-401.



203TEMÁTICAS GERAIS

Assim, os oficiais de armas representam, em tautologia, esse modelo, ao encarnar a 
sua actividade ao serviço da nobreza.

3. Da diplomacia – os embaixadores sem rosto no reinado de D. João I
Regista Fernão Lopes na Crónica del rei dom. João I o comentário que este rei 

faz sobre o fracasso da investida sobre a cidade de Cória, em Junho de 1386: Gram 
mjingua nos fezerom oge este dia aquy os boons caualleiros da Tauolla Redomda, ca 
çertamente se elles aquy forom, nos tomaramos este logar20. Perante esta afirmação, 
o fidalgo Mem Rodrigues de Vasconcelos responde: Senhor, nom fezerom aquy 
myngua os cauavalleiros da Tauolla Redomda; ca aquy estaa Martym Vaasquez da 
Cunha que he tam boom como dom Galluaam, e Gomçallo Vasquez Coutinho que 
he tam bom come dom Tristam, e ex aquy Joham Fferrnandez Pacheco que he tam 
bom come Lançarote, e ex-me eu aquy que valho tanto como dom Quea21. De facto, o 
ideal da épica arturiana está bem presente no imaginário da mentalidade dos fidalgos 
que auxiliaram D. João I na defesa do reino. Esta aproximação faz-se sentir não só 
em Portugal, mas noutros reinos da Europa, particularmente em Inglaterra onde foi 
criada em 1348, pelo rei Eduardo III, a Ordem da Jarreteira. Inspirada nos feitos da 
corte do rei Artur e na demanda do Santa Graal, tem como divisa Hon y soit qui mal y 
pense22. A esta Ordem vem a pertencer o rei D. João I, os infantes D. Duarte, D. Pedro 
e D. Henrique23 e ainda outros cavaleiros portugueses24. Assim, em Abril 1416, o rei 
inglês Henrique V envia, a D. João I, o manto com a divisa da Ordem, para a festa de 
S. Jorge25; em Maio de 1436, o rei Henrique VI procede de igual modo para viabilizar, 
através do Rei de Armas Jarreteira, a entrega das vestes da Ordem (manto, vestido 

20 LOPES, Fernão, Crónica de D. João I, Segunda Parte, ed. Entwistle, William J. e Cintra, Luís F. Lindley, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1977, Cap. LXXVI, p. 175.

21 Idem, p. 176.
22 KEEN; Maurice, op. cit., p. 404.
23 D. João I foi eleito membro da Ordem da Jarreteira em 1400, D. Duarte em 1435, D. Pedro em 1427 e 

D. Henrique em 1442. Cf. ROGERS, Francis M., The Travels of the Infante Dom Pedro de Portugal, Cambridge 
– Massachusetts, Harvard University Press, 1961, pp. 32-33. . No entanto, para o infante D. Pedro há referência 
a outra data, 1 de Julho de 1428. Cf. “Rymer’s Foedera with Syllabus”, Rymer’s Foedera Volume 10. [Consult. 
19 Agosto 2011], disponível em URL:www. http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=115185, pp. 
403-409.

24 Trata-se do cavaleiro Álvaro Vaz de Almada que, servindo os ingleses na Batalha de Azincourt, em 1415, 
recebeu de Henrique V o condado de Avranches e as insígnias da Ordem da Jarreteira. Cf. MARTINS, Oliveira, 
op. cit., pp. 83-84. Francis M. Rogers indica o ano de 1445 como a da eleição do conde de Avranches para esta 
Ordem, preenchendo o lugar por morte do duque de Somerset a 27 de Maio de 1444. Cf. ROGERS, Francis M., 
op. cit., p. 34.

25 Cf. “Rymer’s Foedera with Syllabus”, Rymer’s Foedera Volume 9. [Consult. 19 Agosto 2011], disponível 
em URL:www. http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=115185, pp. 334-342.
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forrado de arminho e liga) ao rei D. Duarte e ao infante D. Pedro26.
Aliás, a relação político-diplomática de D. João I com a Inglaterra consagra-se, 

em 1387, através do seu casamento com D. Filipa de Lencastre27. A cerimónia decorre 
na Sé do Porto, no dia 14 de Fevereiro, e apresenta-se como o corolário de um pedido 
de auxílio solicitado em 138328. A presença de arqueiros ingleses na batalha de 
Aljubarrota29, em Agosto de 1385, vem demonstrar como esse pedido foi atendido. 
Tanto assim, que D. João I envia a Inglaterra o arauto Coimbra, a fim de transmitir 
ao rei inglês a vitória em Aljubarrota30. A assinatura do Tratado de Windsor em 1386 
consubstancia esses laços de entreajuda que permanecem, de forma mais ou menos 
intensa, durante os reinados seguintes31.

Por outro lado, a auxílio português aos ingleses verifica-se a nível militar e 
naval, pois em 1418, quando, no contexto da Guerra dos Cem Anos Henrique V 
cerca Rouen, estão presentes cem embarcações portuguesas e, no final, os arautos 
com cotas de armas do rei D. João I participam na procissão, organizada para 
comemorar a vitória32.

Para além da Inglaterra, também se registam ligações importantes com o 
ducado de Borgonha, que culminam, em 1429, com o casamento da infanta D. Isabel 

26 Cf. “Rymer’s Foedera with Syllabus”, Rymer’s Foedera Volume 10. [Consult. 19 Agosto 2011], disponível 
em URL:www. http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=115185, pp. 629-647; SANTARÉM, 
Visconde de, Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomáticas de Portugal com as diversas Potências do 
Mundo, Volume XIV, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1865, p. 176.

27 LOPES, Fernão, op. cit., Cap. XCVI, pp. 208-209. O contrato de casamento estabelece-se após o encontro 
de D. João I com o duque de Lencastre em Ponte de Mouro nos dias 1 e 2 de Novembro de 1386, idem, Cap. XCI, 
pp. 200-203; Cf. RUSSELL, Peter E., A intervenção inglesa na Península Ibérica durante a Guerra dos Cem Anos, 
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2000, pp. 476-477.

28 Efectivamente, em Dezembro de 1383, o Mestre de Avis, na qualidade de Regedor e Defensor do Reino, 
envia a Inglaterra como embaixadores Lourenço Martins e Thomas Daniell com o objectivo de conseguirem, junto 
do rei Ricardo II, auxílio militar. Em 1384, verifica-se o reforço deste pedido com nova embaixada composta por 
Lourenço Eanes de Fogaça e Fernão Afonso de Albuquerque, Mestre da Ordem de Santiago.Cf. LOPES, Fernão, 
op. cit., Primeira Parte, Cap. XLVII, pp. 83-85.

29 Cf. RUSSELL; Peter E., op. cit, pp. 419-420. O auxílio inglês, duzentas lanças e duzentos arqueiros chega 
a Lisboa, em duas naus, no dia 2 de Abril de 1385. Cf. SANTOS, Frei Manuel dos, Monarquia Lusitana, Parte 
Oitava, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988, Livro XXIII, Cap. XXXVI, p. 721.

30 Cf. FROISSART, Jean, BOUCHON, Jean Alexandre C. (ed.), Les Chróniques, II, Paris, A. Desrez, 1837, 
Livro III, Cap. XXXIX, p. 508; LIMA, João Paulo Abreu, op. cit., pp. 320-321.

31 Cf. RUSSELL, Peter E., op. cit., p. 450. Os sucessores de D. João I ratificam o Tratado de Windsor: D. 
Duarte por carta passada em Santarém a 25 de Novembro de 1435 e D. Afonso V por carta [assinada pelo regente, 
o infante D. Pedro], passada em Sacavém a 11 de Setembro de 1439. Cf. “Rymer’s Foedera with Syllabus”, Rymer’s 
Foedera, Volume 10, “Rymer’s Foedera with Syllabus”, Rymer’s Foedera Volume 10. [Consult. 19 Agosto 2 011], 
disponível em URL:www. http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=115185, pp. 615-629 e 735-752, 
respectivamente.

32 WILLIAM, Bejamin (ed.), Henrici Quinti, Angliae Regis Gesta, cum Chronica Neustriae Gallice, Ab Anno 
MCCCCXIV Ad Anno MCCCCXXII, Londini, Sumptibus Societatis, MDCCCL, p. 126, nota 1. 
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com Filipe III, o Bom, duque de Borgonha33. A embaixada, que se desloca a Portugal, 
em Dezembro de 1428, para tratar das cláusulas do casamento, tem como elementos, 
entre outros, Jehan, senhor de Roubais, conselheiro e primeiro camarlengo do 
duque e o Rei de Armas Flandres. Este Rei de Armas deslocar-se-á a Estremoz, onde 
decorriam as cerimónias do casamento do infante D. Duarte com D. Leonor de 
Aragão. Nesta vila, entrega a D. João I as cartas de apresentação, com o propósito 
da sua vinda. A embaixada de Borgonha seria recebida, dias depois, em Arraiolos34.

As relações políticas com o ducado de Borgonha não se circunscrevem apenas 
a esta aliança matrimonial que, aliás, começou a ser gizada em 142435, por parte do 
rei português.

De facto, notamos que, durante o reinado de D. João I, além das relações 
comerciais como, por exemplo, a assinatura do tratado de comércio assinado em 
138936, se verifica a presença assídua de oficiais de armas, na corte do duque de 
Borgonha, em diferentes missões: portadores de missivas, mensageiros e autores de 
tarefas específicas como a execução de brasões de armas.

Em Dezembro de 1414, regista-se a deslocação de dois enviados portugueses, 
junto do duque de Borgonha, João Sem Medo, sendo um deles o arauto 
Constantinopla37. Este arauto estaria novamente no ducado em 1418, recebendo a 
quantia de quarenta e cinco francos, pela execução de um esmalte com as armas do 
duque38.

Como portadores de missivas seladas do rei D. João I e do infante D. Duarte, 
regista-se, em 1423, a presença de um passavante deste infante39 e, em 1426, do Rei de 

33 Veja-se a relação da embaixada flamenga a Portugal escrita pelo Rei de Armas Flandres. Cf. PAVIOT, 
Jacques, op. cit., pp. 205-218. Existem igualmente outros relatos sobre esta embaixada como o de Joaquim de 
Vasconcelos “Relação da Embaixada Flamenga 1428-1430 – viagem de Jehan Van-Eyck a Portugal” in Revista 
de Guimarães, n.ºs de Janeiro a Outubro de 1897, Porto, s.l., 1898. Jean le Févre refere também a vinda dos 
embaixadores flamengos a Portugal e descreve com bastantes pormenores a cerimónia de casamento dos duques 
de Borgonha em Écluse a 7 de Janeiro de 1430, como o facto de a maior parte dos nobres que acompanhavam 
D. Isabel estarem vestidos de azul [a cor da sua empresa] ricamente bordados com a divisa da infanta [Tant que 
je vivre]. Cf. FÈVRE, Jean le, MOREND, Jean (ed.), Chroniques, Tomo II, Paris, s. l., 1881, Capítulos CLXI e 
CLXIII, pp. 150-151 e 158-172, respectivamente. Existe ainda o extracto do códice 10 245 da Biblioteca de Paris 
correspondente à relação de como em 1428 vieram os embaixadores do duque de Borgonha para o casamento com 
a infanta D. Isabel. Cf. As Gavetas da Torre do Tombo, XII, Lisboa, Centros de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1977, pp. 150-162.

34 Idem, p. 207.
35 D. João I envia ao duque de Borgonha, como embaixadores, D. Álvaro, bispo de Silves e o doutor 

Fernando Afonso da Silveira. Esta diligência não surte efeito pois Filipe III, o Belo, casa, a 30 de Novembro, com 
Bonne Artois. Cf. PAVIOT, Jacques, op. cit., p. 29.

36 Idem, pp. 145-146.
37 Idem, pp. 26 e 178.
38 Idem, pp. 28 e 185.
39 Idem, pp. 29 e 195.
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Armas Portugal que entrega ao duque cartas seladas do infante D. Pedro40; em Março 
de 1428, um arauto do rei D. João I desloca-se a Midelburg para entregar cartas ao 
duque41. Em 1431, o arauto Viseu recebe a quantia de dezanove libras para despesas 
relativas ao acompanhamento prestado à duquesa de Borgonha e também para se 
deslocar a lugares onde ela o possa enviar42.

Em 1432, o Rei de Armas Portugal visita o duque Filipe, em Écluse, para lhe 
transmitir notícias de D. João I43.

Por outro lado, verifica-se ainda a presença de oficias de armas, em Aragão, 
nomeadamente em 21 de Janeiro de 1416, quando D. João I pede a Afonso V um 
salvo-conduto para a embaixada portuguesa ao concílio de Constança, através de 
uma carta entregue pelo arauto Constantinopla44.

Também é de realçar o facto de o infante D. Pedro, quando inicia a sua viagem 
por diversas partes da Europa, em 1414, se fazer acompanhar de Garcia Ramires, 
um arauto cedido pelo rei de Castela e que tinha a particularidade de saber muitos 
idiomas45.

A presença de Reis de Armas e arautos portugueses, no contexto de diversas 
querelas internas em reinos e condados de Hispânia, verifica-se através de uma 
especificidade do seu ofício, isto é, portadores de cartas de desafio. Deste modo, em 
1408, o arauto Constantinopla surge como portador de cartas trocadas entre Ramon 
Berenguer de Fluvia, cavaleiro catalão ao serviço de Jaime II de Urgel, e Francesc 
Joan Vives com o seu adversário Joan Desvall, cavaleiro de Girona46. Situação 
idêntica ocorre em Abril de 1424, quando o Rei de Armas Ceuta, ao serviço do 
infante D. Duarte, se faz acompanhar de passavantes do infante D. Pedro, do Mestre 
da Ordem de Avis e de Fores, arauto do duque de Bourbon, para entregar uma carta 
assinada por João Furtado de Mendonça, senhor de Almazán, ao seu inimigo, o 
cavaleiro D. Pedro Maça47. Por último, em Fevereiro de 1429, o arauto Estremoz do 
infante D. Duarte desloca-se a Barcelona para entregar uma carta dirigida a Joan de 
Boixados, assinada, em Portugal, pelo cavaleiro Francí Desvalls. O teor da missiva 

40 Idem, pp. 199-200
41 Idem, p. 203.
42 Idem, p. 221. Pelo facto de este arauto estar ao serviço da duquesa de Borgonha parece provável que 

tivesse feito parte da comitiva que a acompanhou até Écluse em 1429.
43 Este Rei de Armas chega a Écluse em finais de 1432 e regressa a Portugal em Fevereiro de 1433. Cf. 

PAVIOT, Jacques, op. cit., pp. 238-239.
44 Cf. Monumenta Henricina, II, doc. 114, Coimbra, 1960, doc. 114,  pp. 237-239.
45 Cf. SYLVA, Joseph Soares da, Memorias para a Historia de portugal que comprehendem o governo delrey 

D. João I, Tomo I, Lisboa, Oficina de Joseph Antonio da Sylva, 1730, Cap. LVIII, pp. 318-319.
46 Cf. Riquer, Martín, op. cit., p. 41, nota 7.
47 Idem, pp. 42-43.
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constava de um desafio a ter lugar em Ceuta48.
Com estas considerações, procuramos salientar a importância que assume este 

corpo de indivíduos, ao representarem um nome em função de um brasão de armas, 
isto é, o senhor que servem. Nesse sentido, advém a necessidade de se pautarem 
por normas rígidas e específicas. Além disso, tornam-se “leitores” privilegiados dos 
códigos heráldicos e sabem agir consoante a posição social dos agentes que os usam.

Deste modo, as formas de comunicação e actuação são feitas de acordo com 
estes conhecimentos. Podemos dizer, por fim, que a compreensão da realidade social 
e a conduta política da nobreza têm nos oficiais de armas um suporte fundamental 
de interacção e valorização.

48  Para juiz desta contenda surge o nome de D. Pedro de Meneses, capitão da praça de Ceuta, que aceita 
com muito agrado esta incumbência. Cf. Riquer, Martín, op. cit., p. 46.





209

Comunicação visual e relações externas: 
abordagens a partir do caso anglo-português

Tiago Viúla de Faria

Ao que parece, D. João I terá criado um novo cargo no oficialato heráldico, 
o de Arauto Coimbra, quando foi aclamado rei, em Abril de 1385. Segundo 
dados recolhidos por João Paulo de Abreu e Lima, passados poucos meses o 
recém-empossado arauto foi expedido para Inglaterra, a fim de anunciar a vitória 
na batalha de Aljubarrota. Certamente, terá aí visitado as cortes de Richard II e 
do duque de Lancaster. Antes de regressar a Portugal, faz ainda uma paragem 
pela corte ducal da Bretanha. Em Janeiro de 1387 terá sido incumbido de uma 
segunda missão, a de ir ao encontro do duque de Lancaster na Galiza, onde este 
preparava a invasão de Leão e Castela. Faz-se ao caminho ostentando ao peito um 
escudete de latão onde figuram as armas de João I e de membros da nobreza seus 
apoiantes. Durante a viagem, Coimbra será interpelado por Jean d’Abrichecourt, 
que o recompensa com quatro florins; é que o cavaleiro, servidor do duque, tinha 
reconhecido, no catálogo armorial exibido pelo arauto, as armas de João Fernandes 
Pacheco.1 Esta informação é verosímil. Pacheco foi figura presente nos conflitos 
militares em Portugal neste período e parece ter sido um fidalgo viajado, e quanto 
a d’Abrichecourt, não só Fernão Lopes dá conta da sua presença no Porto, como 
também a sua vinda a Portugal é substanciada por documentação inglesa.2 A própria 

1  LIMA, J. P. A., “Oficiais de Armas em Portugal nos séculos XIV e XV”, in s.n., Genealogica & Heraldica: 
Actas do 17.º Congresso Internacional das Ciências Genealógica e Heráldica, Lisboa (Instituto Português de 
Heráldica), 1989, pp. 309–344, pp. 320–2, baseando-se no cronista contemporâneo Jean Froissart. Veja-se sobre a 
fiabilidade de Froissart quanto aos acontecimentos na Península Ibérica RUSSELL, P. E. , “The War in Spain and 
Portugal”, in Palmer, J. J. N., Froissart: Historian, Woodbridge (The Boydell Press), 1981, pp. 83–100, reimpresso 
em RUSSELL, P. E., Portugal, Spain and the African Atlantic, 1343-1490: Chivalry and Crusade from John of Gaunt 
to Henry the Navigator, Aldershot (Variorum), 1955 (capítulo 8).

2  The National Archives (doravante TNA), Kew (Londres), C 76/70, m. 26. Pacheco tinha estado em 
Castela (MORENO, H. B., e SÉRGIO, A., Crónica de D. João I, segundo o Códice  n.º 352 do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, vol. 1 [Fernão Lopes], Lisboa (Livraria Civilização),  1983, cap. 161), e por volta de 1389 ou 1390, 
viajaria para a Flandres, a caminho da cruzada da Prússia, o que fez Salvador Dias Arnaut supor que poderia 
nessa ocasião ir ao encontro de companheiros ingleses que tinham tomado a cruz (ARNAUT, S. D., “Froissart e 
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exibição dos brasões dos fidalgos simpatizantes do regime avisino não só é crível 
como provavelmente se trata apenas de mais uma celebração heráldica entre outras 
levadas a cabo pelo antigo mestre de Avis — lembre-se o travejamento armoriado da 
nave principal da igreja de Santa Maria da Oliveira, que Luís Ferros afirma ser um 
“armorial comemorativo e que se refere à batalha de Aljubarrota”.3 Portanto, o novo 
rei de Portugal acentuava a sua soberania com actos de propaganda: por um lado, as 
cortes de Coimbra, como evento fundador, ficavam fixadas e relembradas através da 
associação do local ao ofício de arauto; e por outro, o próprio arauto era constituído 
transmissor activo dessa mensagem. Que esta mensagem era intelegível fica claro 
pela reacção de d’Abrichecourt. Tudo isto revela a importância da heráldica como 
forma de comunicação política e de projecção externa da coroa de Portugal no final 
da Idade Média. Acentua também a existência de veículos próprios, especializados, 
portadores desta mensagem — sejam eles o suporte material (neste caso a placa 
armoriada) ou o próprio agente (o Arauto Coimbra).

Este ensaio tem como principal finalidade reflectir sobre algumas das implicações 
destas questões, centrando-se nos mecanismos visuais de que o governo régio tardo-
medieval dispunha para gerir as suas ligações com o exterior, estabelecendo laços 
e transmitindo conceitos; e também de que formas se poderia servir esse governo 
para, uma vez conseguidas essas ligações, as publicitar. Focar-se-á concretamente as 
comunicações entre Portugal e Inglaterra, coroas que mantiveram ligações políticas 
quase constantes e, no geral, substanciais desde o último terço do século XIV até 
pelo menos meados do século XV.4 Devo dizer que, apesar de sugerir algumas 

João Fernandes Pacheco”, Revista Portuguesa de História, vol. 3, 1947, pp. 129–59, especialmente pp. 132–3 e p. 158, 
n. 61).

3  Parte do original desapareceu, mas para além das armas do rei e dos escudos de S. Jorge e de S. Bento 
de Avis pode ainda ver-se os brasões dos Sá, Avelar, Albuquerque, Azevedo, entre outros fidalgos que feriram a 
batalha (FERROS, L., “A decoração heráldica do tecto da igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira”, in 
s.n., Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada: 850o aniversário da Batalha de S. Mamede (1128–1978) — 
Actas, vol. 4, Guimarães (s.n.), 1981, pp. 383–401, citada a p. 395; veja-se também observações em TEIXEIRA, L. 
M., “As pinturas dos tectos da igreja da Colegiada de Guimarães e a sua situação no contexto da pintura medieval 
peninsular”, in s.n., Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada: 850o aniversário da Batalha de S. Mamede 
(1128–1978) — Actas, vol. 2, Guimarães (s.n.), 1981, pp. 449–60). Sobre a utilização, por oficiais de armas da 
época, de placas e colares armoriados, ver recentemente HABLOT, L., “Revetîr le prince. Le héraut en tabard, 
une image idéale du prince. Pour une tentative d’interprétation du partage emblématique entre prince et héraut à 
la fin du Moyen Âge à travers le cas bourguignon”, in Schnerb, B., Le héraut, figure européene (XIVe-XVIe siècle), 
2006, pp. 755–803 (número especial de Revue du Nord: vol. 88, n.º 366–7), em especial nas pp. 763–8 e Figs. 6 e 
7 (p. 771).

4  Não existem estudos sobre as relações políticas anglo-portuguesas que cubram exaustivamente toda 
esta cronologia. Consulte-se, entre outras obras antigas, ALMADA, Para a História da Aliança Luso-Britânica, 
Lisboa (Imprensa Nacional / Ministério dos Negócios Estrangeiros), 1955, GUEDES, A. M., A Aliança Inglesa 
(Notas de História Diplomática): 1373–1943, Lisboa (Editorial Enciclopédia), 1943, e SHILLINGTON, V. M., e 
CHAPMAN, A. B. W., The Commercial Relations of England and Portugal, Londres (Routledge), 1907, reimpresso: 
ibidem, Londres (Routledge), 2006. Úteis para o século XIV, veja-se as seguintes monografias: CHILDS, W. R., 
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interpretações para estes problemas, este texto se destina especialmente a discutir 
possíveis rumos futuros de análise e investigação. Não poderia apresentar resultados 
sistemáticos porque não os tenho — incluo-me entre os investigadores que, assim 
desejo, desbravarão o tema. Não serei também exaustivo nos assuntos, porque outros 
há que poderiam estar presentes. Em vez disso, optei por narrar e analisar pequenos 
episódios concretos (como aquele que já vimos), baseados o mais possível em fontes 
inéditas, e que entendo significativos e reveladores na óptica de algumas perguntas. 
Essencialmente, que mensagens visuais eram transmitidas? Como? Onde? O que 
significavam? E que efeitos pretendiam ter? 

Como enquadramento para esta abordagem, tenho em mente os estudos de 
Jean-Philippe Genet sobre comunicação e imagem na cultura e sociedade políticas 
da Idade Média. Por conseguinte, estará muito presente aquilo a que Genet chama 
“l’invisible civique et politique”, enquanto conjunto de ideias, progressivamente 
adoptado e exercido pelos poderes e instituições seculares deste período como 
sistema de comunicação.5 No âmbito mais específico da heráldica, é também 
indispensável um volume recente, editado por Bertrand Schnerb, que — entre 
vários estudos pertinentes — contém uma secção intitulada “Images, emblèmes 
et héraldique”.6 Terei atenção a três funções importantes desta cultura de signos: a 

Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages, Manchester (Manchester University Press), 1978, FONSECA, 
L. A., O essencial sobre o Tratado de Windsor, Lisboa (Imprensa Nacional — Casa da Moeda), 1986, RUSSELL, 
P. E., The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and Richard II, Oxford (Oxford 
University Press), 1955, também publicado em tradução (de Maria Ramos, revisão de João Gouveia Monteiro), 
como A Intervenção Inglesa na Península Ibérica durante a Guerra dos Cem Anos, Lisboa (Imprensa Nacional — 
Casa da Moeda), 2000.

5 Veja-se em particular GENET, J.-Ph., “Image, représentation et communication politique”, in 
Hoppenbrouwers, P., Janse, A., e Stein, R., Power and Persuasion: Essays on the Art of State Building in Honour of 
W. P. Blockmans, Turnhout (Brepols), 2010, pp. 275–89 (citada a p. 288), com copiosas indicações bibliográficas, e 
que amplifica estudos anteriores. Entre esses, destaque-se a panorâmica em GENET, J.-Ph., “Politics: Theory and 
Practice”, in Allmand, C., The New Cambridge Medieval History, Vol. 7, c.1415–c.1500, Cambridge (Cambridge 
University Press), 2008, pp. 3–28, em especial nas pp. 8–9, bem como o exposto em GENET, J.-Ph., “Culture 
et communication politique dans l’État européen de la fin du Moyen Âge”, in Berstein, S., e Milza, P., Axes et 
méthodes de l’histoire politique, Paris (Presses Universitaires de France), 1998, pp. 273–90. Entre outras referên-
cias podem ser destacados PASTOUREAU, M., “Images du pouvoir et pouvoir des princes”, e SABATIER, G., 
“Rappresentare il principe, figurer l’État. Les programmes iconographiques d’État en France et en Italie du XVe au 
XVIIe siécle”, ambos constantes em Genet, J.-Ph., L’Etat moderne, genèse: bilans et perpectives: actes du colloque 
tenu au CNRS à Paris, les 19–20 septembre, Paris (Éditions du C.N.R.S.), 1990, respectivamente pp. 227–34 
e pp. 247–58, bem como MÖRKE, O., in Gosman, M., MacDonald, A., e Vanderjagt, A., Princes and Princely 
culture, 1450–1650, Volume One, Leiden (Brill), 2003, pp. 31–49, RUBIN, M., “Religious Symbols and Political 
Culture in Fifteenth-Century England”, in Clark, L., e Carpenter, C., Political Culture in Late Medieval Britain, 
Woodbridge (The Boydell Press), 2004, pp. 97–109.

6  O estudo de Laurent Hablot já foi citado. Também útil, no mesmo volume (Schnerb, B., Le héraut, figure 
européenne) é AGUIRRE, M. K., “Hérauts et rois d’armes de Navarre. Insignes de l’office et signes d’identité”, pp. 
729–53, bem como a introdução de PARAVICINI, W., “Le héraut d’armes: ce que nous savons et ce que nous 
ne savons pas”, pp. 467–90. Veja-se, adicionalmente, TURREL, D., AURELL, M., MANIGAND, Ch., GRÉVY, J., 
HABLOT, L., e GIRBEA, C., Signes et couleurs politiques du Moyen Âge à nos jours, Rennes (Presses Universitaires 
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formulação e disseminação de uma identidade visual do rei/reino ligada à heráldica; 
a promoção de dependências através da circulação de objectos, nomeadamente de 
objectos com elementos emblemáticos; e a encenação do espaço com a finalidade de 
expressar ligações a poderes externos.

Uma questão de identidade
As insígnias régias são uma imagem de marca na comunicação política. No caso 

português, mais do que noutros, as armas do reino estão — já seguramente no século 
XIV —  associadas à figura do rei. Tal como se tinha passado no tempo de Afonso III 
(cujas armas pessoais eram, necessariamente, diferentes das de Sancho II, o filho 
primogénito do rei anterior, Afonso II7), as armas do rei de Portugal mudariam a 
partir de D. João I, neste caso através da introdução paulatina da cruz da ordem de 
São Bento de Avis na bordadura do escudo. No selo de chumbo apenso a um diploma 
lavrado pouco tempo após a aclamação de João, e enviado para Inglaterra, ainda não 
aparece qualquer vestígio desse desenvolvimento; e tudo continua igual cerca de dois 
anos depois.8 No entanto, com o tempo a cruz de Avis tornar-se-á uma marca de 
distinção, como bem se vê, a mero título de exemplo, pela ornamentação heráldica 
sucessivamente promovida por João I, Duarte e Afonso V no mosteiro da Batalha.9 
Da mesma forma esta marca identitária, entretanto adquirida, é veiculada também 
na correspondência formal com Inglaterra. Em 1413, e porventura já desde antes, 
esses novos elementos figuram no selo utilizado pelo rei português, em substituição 
do anterior.10 

de Rennes), 2008. Particularmente relevantes para os assuntos aqui tratados são os seguintes artigos, constantes 
neste volume: PASTOUREAU, M., “Pour une histoire des emblèmes et des couleurs”, pp. 9–19, SCHNERB, B., “La 
Croix de Saint-André, ensaigne congnoissable des Bourguignons”, pp. 45–55, HABLOT, L., “La croix noire des 
Bretons: un signe d’identité politique à travers l’histoire”, pp. 57–70, SLANICKA, S., “La fonction distinctive des 
ordres et du portrait noble dans les sociétés de cour (XIVe–XVIIe siècles)”, pp. 313–32 (particularmente sobre a 
visual turn no que toca às insígnias de poder: pp. 315–7). Obrigado, Miguel Metelo de Seixas, por estas indica-
ções bibliográficas tão preciosas. Note-se também a variedade de suportes heráldicos e emblemáticos utilizados 
em quatrocentos pela coroa portuguesa em GOMES, S. A., D. Afonso V, o Africano, Rio de Mouro (Círculo de 
Leitores), 2006, cap. 7, especialmente nas pp. 273–80.

7 SÃO PAYO, Marquês de, “A bordadura nas armas do Infante D. Henrique — Esclarece-se de vez a origem 
da bordadura dos castelos nas armas nacionais”, Armas e Troféus, vol. 1 (2.ª série), 1959, pp. 101–6.

8 TNA E 30/307; E 30/311.
9 Sobre a reordenação das armas régias motivada pela ascensão do mestre de Avis ao trono, LIMA, J. P. A., 

Armas de Portugal: Origem, Evolução, Significado, Lisboa (Inapa), 1998 (e sobre a incorporação da cruz de Avis, 
p. 107 e seguintes).

10  TNA E 30/381. Na numária são conhecidas representações equiparáveis desde pelo menos 1392–7 (ob-
serve-se, por exemplo, AVELAR, H., e TÁVORA, F., “As Empresas dos Príncipes da Casa de Avis”, XVII Exposição 
Europeia de Arte, Ciência  e Cultura. Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento. Convento da 
Madre de Deus — Catálogo, Lisboa (Presidência do Conselho de Ministros),1983, pp. 227–33, p. 193, n.º 167: 
meio real, anverso).
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O percurso heráldico do cunhado de João I, Henry duque de Lancaster 
e, entre 1399 e 1413, Rei Henry IV, tem semelhanças. Também ele foi um rei 
usurpador (forçou a demissão de Richard II), e também adopta as armas da coroa 
(o esquartelado de França e Inglaterra), existindo alguns exemplos que indicam que 
utilizou também, apensa ao escudo, a representação do colar ducal já utilizado pelo 
seu pai.11 E será esta a fórmula repetida no aparato envolvendo o túmulo de Henry 
e da sua mulher Blanche de Navarra, na catedral de Cantuária — aliás, um popular 
palco de propaganda plantageneta, e destino de peregrinação não só para ingleses. 
A monarquia inglesa, bem assim como a portuguesa, actualizava os seus códigos 
identitários e de regime, e actualizava-os também para o exterior, reiterando o poder 
e a soberania destas dinastias em particular, ambas marcadas — graficamente — pela 
diferença.

Mas quer isto dizer que as insígnias heráldicas, por serem passíveis de serem 
mudadas desta forma, não detinham auctoritas? Ou, por outras palavras, não eram 
levadas a sério? Pelo contrário. Não sabemos qual a configuração das armas do rei 
que o Arauto Coimbra levaria ao peito quando foi a Inglaterra, mas quaisquer que 
elas fossem seguramente teriam uma carga simbólica e identitária elevada. Tanto 
era o valor simbólico da heráldica e a sua relação particular com a reputação do 
indivíduo e a linhagem, que podia mesmo ser juridicamente validada como penhor 
da palavra e da honradez. Como notou Peter Russell, quando em 1386 os agentes 
diplomáticos Lourenço Eanes Fogaça e Fernando Afonso de Albuquerque contratam 
crédito com alguns ingleses, a estes credores ficava garantido o direito de declarar 
os dois portugueses como falsos cavaleiros, e a forma de o fazer era invertendo, ou 
tombando, as suas armas.12 Como é bem sabido, motivos e preocupações em tudo 
idênticos levariam João II ao ponto de alterar as suas próprias armas em 1485, armas 
essas naturalmente herdadas dos seus predecessores, com o propósito de que “os dous 
escudos das jlharguas que andauão lancados de ilhargua se endirejtassem e todos 
cinquo andassem direjtos”. Também se achou por bem eliminar “a Cruz uerde dAvis 
que elRej Dom João seu visauo posera nas armas”. Estas decisões, que demonstram, 
aliás, o conhecimento da história e evolução das próprias armas, não foram tomadas de 
ânimo leve: durante três anos tinha havido “grandes conselhos”, ou seja, deliberações 

11 DEVON, F., Issues of the Exchequer [...] from King Henry III to King Henry VI, London (John Murray), 
1837, p. 274.

12 RUSSELL, English Intervention, p. 370, n. 1.
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sobre a matéria.13 Era uma decisão de vulto modificar aquele que, seguramente, seria 
o mais sólido e reconhecível símbolo visual da monarquia portuguesa — símbolo 
esse que se queria, acima de tudo, prestigiante. A questão de fundo era que, antes da 
reforma heráldica de 1485, emanava da própria configuração das armas informação 
que poderia sugerir aos observadores contemporâneos mácula da linhagem, e daí 
pôr em causa a dignidade do rei e da casa real. A auctoritas porventura decorrente da 
antiguidade e fixidez das armas do rei de Portugal sucumbira à retórica dos próprios 
símbolos.

Não é impossível que este ensejo reformador tenha encontrado eco na gestão, 
em Inglaterra, dos símbolos da monarquia portuguesa. E pelo que vimos, essa 
reforma até seria de esperar. A capela de S. Jorge, no castelo de Windsor (onde adiante 
regressaremos), é, ainda hoje, a sede cerimonial da Ordem da Jarreteira, ordem essa 
de que terão constado todos os reis portugueses desde João I a Manuel I. No cadeiral 
pode ser visto um conjunto de placas heráldicas, identificando antigos membros da 
ordem. Uma dessas placas ostenta as armas de “Johan roy d’ portingallie”, e a sua 
bordadura parece estar incompleta, uma vez que os castelos não se distribuem de 
modo uniforme ao longo do espaço existente. Manuel Côrte-Real atribuiu esta placa 
a D. João II, argumentando que as pontas da cruz de Avis terão sido eliminadas 
após a segunda eleição do monarca para a ordem, que se deu após a data em que, 
em Portugal, as armas régias foram alteradas.14 Se houve, efectivamente, o cuidado 
de actualizar o aparato heráldico de João II tal como ele era exibido em Windsor, 
essa preocupação com a correcta projecção externa da imagem régia apenas seguia 
parâmetros existentes ao longo de pelo menos um século nas relações da coroa 
portuguesa com Inglaterra [Figura 1].

Marcas de afinidade
Já vimos como o dispositivo heráldico envergado pelo Arauto Coimbra 

cumpriu pelo menos um dos seus objectivos: o de religar identidades. Esses 
símbolos permitiam identificar, rememorar, e, no final de contas, estabelecer nexos 

13 SALGADO, A. M., e SALGADO, A. J., Álvaro Lopes de Chaves: Livro de Apontamentos (1438–1489), 
Códice 443 da Colecção Pombalina da B.N.L., Lisboa (Imprensa Nacional — Casa da Moeda), 1984, pp. 257–8.

14  CÔRTE-REAL, M.H., The Portuguese Knights of the Order of the Garter, Lisboa (British Historical 
Society of Portugal), 1992, p. 46. A comparação desta com outras placas parece colocá-la numa cronologia an-
terior à de João II (exemplos em HOPE, W. H. St. J., The Stall Plates of the Knights of the Order of the Garter, 
1348-1485, Westminster (Archibald Constable & Co.), 1901. É, pois, de admitir a possibilidade de a placa ter 
estado originalmente associada a João I. Note-se que os escudetes permanecem apontados ao centro, o que — se 
a composição foi realmente alterada — se explicaria talvez pelas maiores dificuldades técnicas que envolvia esta 
alteração em particular.
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entre pessoas; é o que se passa entre os cavaleiros João Fernandes Pacheco e Jean 
d’Abrichecourt. Para explorar este assunto vou deter-me concretamente na questão 
da utilização de símbolos visuais como uma espécie de moeda de troca política. A 
transmissão de objectos como oferta e recompensa tem sido um assunto bastante 
debatido pela historiografia medieval mais recente, e uma conclusão por demais 
evidente tem sido a sua configuração enquanto atitude política, como forma de 
estabelecer ligações de patronato.15

Havia objectos que evocavam laços políticos muito concretos. Como já foi 
mencionado, Henry IV associou às suas armas um símbolo dinástico que vinha de 
trás. Tratava-se do colar de Ss, distribuído pelo duque de Lancaster a amigos, vassalos 
e simpatizantes, para marcar lealdade para com a casa ducal, “en signe de bon amour 
d’entier coer entre eux”.16 No Verão de 1399, muito pouco tempo antes de destronar 
Richard II, Henry encomendou perto de 200 colares dourados, a serem distribuídos 
para angariação de uma rede de apoiantes. Dois anos depois, opositores ao regime 
manifestaram a sua fidelidade a Richard (entretanto falecido), privando um dos 
cavaleiros da casa de Henry IV do colar que usava.17 As conotações políticas do colar 
de Ss e o seu potencial diplomático para as relações externas estão bem presentes no 
azedume causado em 1147 aos representantes franceses no Concílio de Constança 
por Sigismundo, rei dos Romanos. O representante inglês no concílio escreveu ao seu 
rei, relatando a chegada de Sigismundo, mostrando “opynly” (abertamente) o colar 
lancasteriano ao pescoço, para além das vestes da Ordem da Jarreteira [Figura 2].18

Esta informação é essencial para se compreender o contexto da compra, em 
1401, a um ourives londrino, de oito colares de ouro, que Henry IV tencionava enviar 
à sua irmã Philippa, a Rainha D. Filipa de Portugal, para serem oferecidos ao novo 

15 Na última década apareceram estudos como GROEBNER, V., Liquid Assets, Dangerous Gifts: Presents 
and Politics at the End of the Middle Ages, Filadélfia (University of Pennsylvania Press), 2002 [2000], DAMEN, M., 
“Giving by Pouring: The Function of Gifts of Wine in the City of Leiden (14th–16th centuries), in Leeuwen, J. van, 
Symbolic Communication in Late Medieval Towns, Leuven (Leuven University Press), 2006, pp. 83–100, DAMEN, 
M., “Princely Entries and Gift Exchange in the Burgundian Low Countries: A Crucial Link in Late Medieval 
Political Culture”, Journal of Medieval History, vol. 33, pp. 233–49, 2007, HABLOT, L., “Les signes de l’entente. Le 
rôle des devises et des ordres dans les relations diplomatiques entre les ducs de Bourgogne et les princes étrangers 
de 1380 à 1477”, Revue du Nord, vol. 84, n.º 345–6, 2002, pp. 319–41.

16  WALKER, S., The Lancastrian Affinity, 1361–1399, Oxford (Oxford University Press), 1990, pp. 5 e 94–6. 
Sobre a história desta insígnia, FLETCHER, D., “The Lancastrian Collar of Esses: Its Origins and Transformations 
Down the Centuries”, in Gillespie J. L., The Age of Richard II, Stroud (Sutton), 1997, pp. 191–204.

17 MAXWELL-LYTE, H.C., Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office — Henry IV, 
Vol. I, A.D. 1399–1401, Londres (Her Majesty’s Stationery Office), 1903, p. 385.

18 COLLINS, H. E. L., The Order of the Garter, 1348-1461: Chivalry and Politics in Late Medieval England, 
Oxford (Oxford University Press), 2000, p.170.
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herdeiro do trono, Duarte.19 Não me parece haver grande margem para duvidar de 
que estes colares seriam os dinásticos, e mesmo de que o rapaz, nos seus cerca de 
dez anos de idade, saberia apreciar este gesto. É de esperar, aliás, que alguns destes 
colares tenham sido distribuídos pelos da sua criação, ou mesmo pelos irmãos. E é 
um destes irmãos, Pedro, que a caminho do Levante europeu visitará em 1425 a corte 
inglesa. Durante a sua estada foram-lhe oferecidas duas taças de ouro, engastadas 
com pérolas e gemas, e apreçadas em 700 libras — um valor astronómico para 
este tipo de presentes.20 Foram também distribuídos pelos membros da comitiva 
de Pedro, na presença do rei e ao que parece em cerimónia solene, dez colares de 
prata “de nostre liuree” (ou seja, os tais colares de Ss), bem como outros vinte e seis 
colares, também de prata mas menos custosos.21 É preciso recordar Sigismundo em 
Constança, e a Guerra dos Cem Anos que continuava; e especialmente que Londres 
foi a primeira paragem de muitas que o Infante D. Pedro iria fazer pela Europa. A 
ocasião era propícia para cultivar laços de amizade, e o investimento avultado em 
dons deve ser visto não só como o reflexo da dignidade do visitante, mas também na 
perspectiva da expectativa dos ingleses na futura utilidade política de Pedro.

É do mesmo que falamos ao considerar os dons outorgados por Henry VI 
ao cavaleiro Luís de Azevedo em 1436. Azevedo, enviado diplomático do rei de 
Portugal, recebe “a coler of golde, and a nouch of gold made in the maner of a 
triangle, garnished with a rubie, a flatte diamond, and a gretee perle”. Mas não só: 
leva também quatro colares de prata para os seus sobrinhos.22 Esta operação de 
charme, que passa também pelo envio de vestes da Jarreteira a D. Pedro e ao Rei 
D. Duarte, destinava-se claramente a alargar em Portugal a base de simpatizantes 
com a política lancasteriana. Manobras como estas, baseadas na disseminação de 
objectos de sonoras conotações políticas, não ficavam muito longe do suborno. 
Serviam como gratificação, e especialmente como incentivo à criação e gestão de 
afinidades entre territórios e de clientelismo entre agentes políticos.

19 DEVON, Issues of the Exchequer, p. 288. A morte recente do filho mais velho de João e Filipa, Afonso, 
poderá ter instigado este gesto para com o novo herdeiro.

20  DEVON, Issues of the Exchequer, pp. 394–5. Pode sempre especular-se que as taças teriam alguma liga-
ção prévia a Portugal. O governo inglês tinha-as comprado ao duque de Exeter, filho ilegítimo de “John of Gaunt”, 
e o último dos seus descendentes directos ainda vivo (e portanto tio de D. Pedro).

21 Os dois passavantes que Pedro trazia consigo foram também recompensados (TNA E 404/42/306).
22 RYMER, T., Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliæ et alios 

quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates […], Londres (s.n.), 1704–35, vol. 10, p. 641.
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Em cena
O “onde” deste tipo de manifestações é outro aspecto que me parece muito 

relevante. Não há muito tempo atrás a corte medieval norte-europeia foi definida 
como sendo um palco, com uma cenografia própria.23 As cortes peninsulares não 
andariam, de forma alguma, longe disso.24 Ocasiões solenes serviam para publicitar 
laços políticos. Veja-se por exemplo as celebrações do casamento entre o Príncipe 
D. Duarte e Leonor de Aragão, em 1428. O relato feito pelo Arauto Flandres de uma 
recepção em Estremoz, associada à boda, e que Jean Le Fèvre depois incorporou na 
sua crónica, é bem conhecido. Flandres, filtrado por Le Fèvre, fala pouco de heráldica, 
e por isso mesmo ganha importância acrescida a descrição dos pavões e de outras 
aves apresentadas aos comensais do banquete “revestus et armoyez” com os sinais 
heráldicos dos reinos de Castela, Navarra, Aragão e, a encimar a lista, Inglaterra.25 
Como salienta Luís Miguel Duarte, o que se procurava era a “adesão política através 
de imagens fortes e, sobretudo, de cerimoniais públicos”.26 O cerimonial da corte era 
uma forma de expressar como a monarquia portuguesa se via a si própria e como 
queria ser vista. E seriam estas imagens — ou o ideário que elas representam — que 
não só o Arauto Flandres mas também os muitos “officiers d’armes, trompettes et 
klarons, et aultres ménestreux” convidados para o grande evento depois relatariam 
nas suas cortes de origem.27

Esta comunicação politizada está bem marcada em cenários perenes, 
nomeadamente no panteão avisino inaugurado por João I no mosteiro da Batalha — 
a que Genet muito bem chamou “a ‘political’ church”.28 A simbologia da Ordem da 
Jarreteira presente na tumulária (e, com ela, as ligações a Inglaterra) tem sido, aliás, 

23 GUNN, S., e JANSE, A., “Introduction”, in Gunn, S., e Janse, A., The Court as a Stage: England and the 
Low Countries in the Later Middle Ages, Woodbridge (Boydell), 2006, pp. 1–12.

24 Para Portugal, é de salientar GOMES, R. C., A corte dos Reis de Portugal no final da Idade Média, Lisboa 
(Difel), 1995, revisto na tradução (por Alison Aiken) para língua inglesa: The Making of a Court Society: Kings and 
Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge (Cambridge University Press), 2003. Há bastante mais trabalho feito 
para as restantes cortes de maior vulto, Castela e Aragão. A título de exemplo, para Castela, veja-se NIETO SORIA, 
J. M., Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid (Nerea), 1993.

25 O relato é reproduzido em PAVIOT, J., Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384–1482): Recueil de docu-
ments extraits des archives bourguignonnes, Lisboa e Paris (Centre Culturel Calouste Gulbenkian / Commission 
Nationale pour les Commémorations des Découvertes Portugaises), 1995, pp. 511–3 e referências. O excerto 
citado pertence à p. 512. 

26 DUARTE, L. M., D. Duarte: Requiem por um Rei Triste, Rio de Mouro (Circulo de Leitores), 2005, p. 122. 
Não é, todavia, indiscutível que a intenção fosse ilustrar “um programa para a nossa política externa” (p. 123), 
pelo menos no que respeita às relações com Inglaterra neste momento.

27 PAVIOT, Portugal et Bourgogne, p. 512.
28 GENET, “Politics: Theory and Practice”, p. 8.
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referida.29 O que vou sugerir não pode, com os dados disponíveis, ser afirmado com 
segurança, mas parece-me pertinente ponderar como hipótese de reflexão. Poderia a 
corte portuguesa tardo-medieval associar-se a simbolicamente a outros potentados e 
dinastias também através da cenografia do quotidiano? Detendo-nos no episódio do 
casamento de D. Duarte, é expressivo que cerca de seis meses antes de ele ocorrer tenha 
sido quitado do pagamento de taxas alfandegárias um carregamento de mercadorias 
a ser enviado desde Londres para o rei de Portugal e seus filhos e herdeiros. Esta 
remessa constava, em traços gerais, de seis “ciphos” (provavelmente cálices) de prata 
dourada, catorze camas, uma série de peças de tecido, 2000 peças de baixela, 26 “Equos 
ambulantes” (palafréns?), e perto de 150 lanças.30 Duas destas camas distinguem-se 
das restantes. São descritas como “Lectos cum Curtinis, de maxima Assisa prompte 
confectos”. A maioria das outras camas (“de media assisa”) vem, ademais, guarnecida 
com telas vermelhas e/ou verdes, as cores da libré de Duarte.31 Parece quase certo que 
tudo isto se destinava aos festejos de casamento, entre banquetes, paradas e torneios, 
mas também a equipar a casa do príncipe herdeiro e sua senhora — as duas camas de 
aparato, pelo contexto, parecem ser destinadas ao casal. Que a remessa beneficiou de 
licença régia faz crer que se tenha tratado de uma encomenda portuguesa. Por que 
motivo, então, mandar vir de Inglaterra camas, em particular? As matérias primas 
para o seu fabrico estariam disponíveis em Portugal. Deve, por isso, supor-se que 
estas peças seriam de alguma forma distintas?32 E poderia a explicação passar pela 
elaboração, também no espaço secular da corte de Avis, de uma cenografia áulica 

29 Ultimamente,  SILVA, J. C. V., e RAMÔA, J., “O Retrato de D. João I no Mosteiro de Santa Maria da 
Vitória”, Revista de História da Arte, vol. 5, 2008, pp. 77–95.

30 RYMER, Foedera, vol. 10, p. 391–2; ver também o sumário em SANTARÉM, Visconde de, Quadro 
Elementar das Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal com as Diversas Potencias do Mundo, Desde o Princípio 
da Monarchia Portugueza até aos Nossos Dias, Paris (J.P. Aillaud), 1842, vol. 14, p. 169.

31 O “corpo” da empresa de Duarte consistia em ramos de hera, formando duas rodas que se enlaçam, postas 
num campo vermelho: AVELAR e TÁVORA, “As Empresas dos Príncipes da Casa de Avis”, p. 228. Conhece-se o 
corpo da empresa de D. Leonor, também ele fitomórfico, mas não se sabe que cor(es) teria (p. 228, descrevendo-o 
como “uma esteva florida”; ver na p. 234 uma representação lítica). Quatro das camas encomendadas a Inglaterra 
vinham com cortinas vermelhas, brancas e verdes, ao invés de vermelhas e/ou verdes. Associando estas camas às 
cores de Duarte, aquelas decerto corresponderiam às de Leonor. É, por isso, tentador ver uma alusão à empresa de 
Leonor numa flor tricolor — vermelha, branca e verde — que adorna a margem superior direita do primeiro fólio 
(não numerado) da Dedicatória ao Infante D. Duarte do Livro da Virtuosa Benfeitoria, na cópia de apresentação 
pelo Infante D. Pedro, que se conserva na Biblioteca Municipal de Viseu (Cofre, n.º 12). A flor aparece justamente 
no lado oposto àquele em que aparece a empresa de Duarte. Segundo o seu mais recente editor, o texto, datará,  
na sua redacção final, provavelmente de 1429 (CALADO, A. A., Livro da Vertuosa Benfeytoria [Infante D. Pedro e 
Frei João Verba], Coimbra (Imprensa Universitária de Coimbra), 1994 pp. p. xxxvi–xxxvii, lxviii–lxxiii). Reitero o 
meu agradecimento a Miguel Seixas, desta feita por me ter relembrado este pormenor no manuscrito.

32 Encomendou-se outros artigos de importação. Sabe-se que de Itália vieram tecidos de ouro, entre outros 
itens: GOMES, R. C., “Between Pisa and Porto: Afonso Eanes, Merchant of the King of Portugal (1426–1440)”, in 
Curto, D. R., Dursteler, E. R., Kirschner, J., e Trivellato, F., From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays 
in Honour of Anthony Molho, Florença (Leo S. Olschki), 2009, pp. 235–48, p. 238.
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que, deliberadamente, acentuasse os laços com Inglaterra?33 Seria, nesse caso, uma 
expressão a complementar outras aparentes na vida da corte, também elas de forte 
cariz visual, como seja o ritual monárquico inglês, que Rita Costa Gomes detectou 
nalgumas práticas.34 

Para terminar, e ainda a propósito da concepção do espaço como ideário, 
vejamos mais de perto o palco da Ordem da Jarreteira em Inglaterra. As festividades 
e cerimónias da ordem tinham habitualmente lugar na referida capela de S. Jorge 
em Windsor, engalanada com o aparato heráldico de cada um dos seus membros. 
Deste aparato faziam parte (como ainda hoje) elmo e timbre, espada e estandarte, 
a decorar o topo dos nichos reservados a cada um dos 26 membros da ordem. Há 
fortes razões para acreditar que, desde relativamente cedo, a disposição dos membros 
ao longo do cadeiral da Jarreteira obedecia a imperativos hierárquicos, e que nessa 
hierarquia os sucessivos reis de Portugal ocuparam sistematicamente a terceira 
posição, logo a seguir às cadeiras tradicionalmente atribuídas ao soberano inglês e ao 
príncipe herdeiro. De um ponto de vista da organização visual do espaço, o estatuto 
atribuído ao rei de Portugal era ainda mais marcado, já que este se “sentava” junto 
ao rei de Inglaterra: cadeiras adjacentes, para além do mais voltadas para a restante 
congregação. Portanto, não é demais salientar a permanência, em lugar de destaque 
e ao longo de todo o século XV, dos símbolos da monarquia portuguesa na sede 
daquela que era a maior instituição cavaleiresca inglesa, e um dos mais notáveis focos 
espaciais da sua sociedade política.35 Em Portugal, pelo menos D. Duarte e D. João II 
foram formalmente investidos com as insígnias da ordem nas suas próprias cortes;36 
o que levanta semelhantes questões — ainda por estudar — quanto à relação entre 
os espaços e este tipo de rituais. Regressando uma última vez à boda de D. Duarte, a 
representação dos laços com Aragão, Castela e Inglaterra era, sem dúvida, intencional. 

33 Não necessariamente de uma forma exclusiva. Da Borgonha, a duquesa Isabel enviava peças de arte: 
entre outros, PAVIOT, Portugal et Bourgogne, pp. 39–40.

34 GOMES, Making of a Court Society, pp. 138, 367–8 (e p. 367, n. 27), 382, 387–8. Outros referentes havia, 
nomeadamente — como Manuela Santos Silva e outros têm estudado — o rito de Salisbúria, reintroduzido na 
corte portuguesa por Filipa de Lancaster e persistindo após a sua morte. Note-se em particular SILVA, M. S., 
“Prácticas religiosas e hábitos culturais inovadores na corte dos Reis de Portugal (1387–1415)”, in s.n., Poder 
Espiritual / Poder Temporal. As relações Igreja-Estado no tempo da monarquia (1179–1909), Lisboa (Academia 
Portuguesa da História), 2009, pp. 193–212.

35 Esta matéria é aprofundada na tese de doutoramento que tenho em preparação (“The Politics of Anglo-
Portuguese Relations and their Protagonists, c.1369–c.1449”, Faculty of History, University of Oxford, sob orien-
tação de John Watts e Malcolm Vale; capítulo 2, parte 2).

36 Veja-se, entre outros, LONDON, H. S., The Life of William Bruges, the First Garter King of Arms, Londres 
(Harleian Society), 1970, p. 22; GAIRDNER, J., Historia Regis Henrici Septimi, a Bernardo Andrea Tholosate con-
scripta; necnon alia quaedam ad eundem regem spectantia, Londres (Longman, Brown, Green, Longmans, and 
Roberts),1858, pp. 190–4.
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Mudaria a informação visual disponível (incluindo a informação heráldica) nestes 
espaços e seus adereços consoante o calendário cerimonial, e também consoante os 
destinatários? 

Para concluir
Para concluir, mais questões ficam em aberto do que aquelas a que se pode 

dar resposta pronta. Sem dúvida alguma, os sinais visuais eram indispensáveis como 
elemento identitário nas relações entre poderes e seus representantes. As armas 
do rei — e não só as dele como as de outros na sua órbita — eram publicitadas e 
pertenciam ao domínio público. Eram uma marca registada do seu portador, fosse 
ele identificado com a pessoa do monarca ou com a instituição soberana (a “nação”, 
se quisermos) que ele, afinal, representava. Não só a heráldica mas outros elementos 
identitários quando correctamente identificados, nomeadamente a emblemática, 
têm conotações de vária ordem. Daqui resulta que todos eles albergam o potencial 
de adquirir um valor muito específico enquanto mecanismos de propaganda e 
mesmo de persuasão, ao dispor da coroa. Podiam, inclusivamente, servir para ajudar 
à legitimação de regimes políticos através da angariação e reforço de apoios externos. 
Assinalei alguns casos no âmbito das relações anglo-portuguesas em que parece 
claro que houve esses objectivos. Objectos havia que, uma vez transaccionados, eram 
indicadores potentes de simpatias políticas, podendo a sua aceitação resultar na 
expectativa de um contrato informal, em que clientelas e dependências eram criadas. 
Todos estes sinais visuais serviam também como gestores da memória comum e 
do historial político entre potentados, simbolicamente actualizando essas ligações;  
ou dispensando-as, no caso de esses sinais não serem assumidos e divulgados. Do 
mesmo modo, é possível vislumbrar como a própria relação política e dinástica 
entre as coroas de Portugal e Inglaterra é apresentada, e até certo ponto definida, 
pelo uso heráldico e emblemático. Finalmente, talvez não seja demais aceitar como 
hipótese de trabalho que o quotidiano da corte portuguesa deste período tenha sido 
mais politizado do que se pensa, na cenografia dos seus espaços e especialmente 
na retórica visual utilizada. Resta uma questão. Estas estratégias eram eficazes? É 
matéria cujo debate não se esgota aqui.
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Fig. 1 Placa comemorativa (liga metálica e pigmento), século XV. Cadeiral da capela de S. Jorge, 
castelo de Windsor (Berkshire, Inglaterra): reprodução in HOPE, W. H. St. J., The Stall Plates of the 
Knights of the Order of the Garter, 1348-1485, Westminster (Archibald Constable & Co.), 1901, “Plate 
84”.
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Fig. 2 Pormenor da placa funerária de Inês de Oliveira (Agnes Salmon), †1418 (liga metálica), século 
XV. Capela da família Fitzalan, castelo de Arundel (West Sussex, Inglaterra) — a única representação 
conhecida de um personagem português envergando um colar de SS: reprodução in TIERNEY, M.A., 
The History and Antiquities of the Castle and Town of Arundel; Including the Biography of its Earls, 
from the Conquest to the Present Time, Londres (G. and Nicol), 1834, desdobrável.
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Em torno das origens da águia bicéfala.
De Bizâncio à Sérvia

Humberto Nuno de Oliveira 

A águia bicéfala, pela sua relativamente escassa expressão na maioria das áreas 
heráldico-geográficas ocidentais, não vem merecendo, entre a bibliografia que nos 
é mais comum e acessível, um estudo detalhado. Michel Pastoureau, por exemplo, 
aborda de modo absolutamente superficial a águia bicéfala, e apenas num sub- 
-capítulo dedicado à águia, considerando como discutível a sua origem e analisando 
exclusivamente a sua dimensão na heráldica ocidental (1997: 149). Importa, pois, 
para sondar as suas origens rumar a oriente, onde a sua pujança foi constante e 
continuada, e, igualmente, à bibliografia aí produzida, sendo, nesta demanda, 
imperativo rumar a Bizâncio.        

Breves considerações sobre a Heráldica Bizantina
A heráldica de família parece não ter sido significativa (ou mesmo existente) no 

Império Bizantino, atestam-no a enorme profusão de simbologia diversa de carácter 
religioso em selos pessoais que não parecem possuir qualquer continuidade familiar. 
Todavia alguns autores (Solovyev 1935; Cernovodeanu 1982) pretenderam constatar 
a existência de armas imperiais ou mesmo familiares nos reinados dos primeiros 
Paleólogos. Afigura-se-nos porém que só após a restauração de 1261, quando 
Miguel VIII Paleólogo reconquistou a cidade de Constantinopla aos cruzados1, é 
que verdadeiramente se podem encontrar vestígios heráldicos, dignos desse nome, 

1 No decurso da Quarta Cruzada (1202 – 1204), que ficaria conhecida por “Cruzada Comercial”, ins-
tigados pelo doge de Veneza Enrico Dandolo, os cruzados saquearam áreas da actual Croácia e conquistaram 
Constantinopla aos Bizantinos aí fundando o denominado Império Latino (o Imperium Romaniæ ou Império 
Latino de Constantinopla, que duraria até 1261). De acordo com muitos autores, dado o manifesto desvio re-
lativamente aos propósitos de libertar Jerusalém dos turcos otomanos, deve ser questionável o seu estatuto de 
Cruzada tanto mais que, tal conquista feriu definitivamente, o relacionamento entre a Igreja Católica e a Igreja 
Ortodoxa, aprofundando o Cisma existente desde o século XI, e levando os bizantinos a fugirem para o exílio 
criando-se diversos Estados sucessores, sendo os mais notáveis o Império de Niceia (1024 – 1261), o Império 
de Trebizonda (1204 – 1461) e o Despotado (ou Principado) de Épiro (1205 – 1479), todos eles reclamando a 
legitimidade na sucessão do Império Bizantino.
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sobretudo se comparáveis com os padrões ocidentais e desde logo por questões 
ligadas à própria cronologia do surgimento do universo heráldico2.

Na realidade, a restauração de 1261, contribuiu para uma abertura a diversas 
modas ocidentais, facto constatável na proliferação de torneios, indissociáveis da cor 
e emblemática associadas, ou ainda nas cada vez mais constantes ligações familiares 
com numerosas dinastias ocidentais. Não obstante tais mutações, importa referir que 
a heráldica permaneceria uma realidade relativamente marginal em Bizâncio até ao 
século XV, época em que, em certas áreas do Ocidente, se iniciara já o seu ocaso e 
noutras o início de uma excessiva normativização que haveria de retirar à heráldica 
a sua espontaneidade e criatividade inicial. Não obstante, importa, todavia, analisar 
uma importante realidade emblemática que parece ter merecido detalhada atenção 
no mundo simbólico bizantino: a águia. 

A Águia
A águia na mitologia greco-romana era um dos atributos de Zeus/Júpiter que a 

transportava na mão direita. A partir do século II a.C. a República romana tomou a 
Aquila como símbolo do Estado romano e das suas legiões, afirmando Plutarco3, que 
tal decisão se deveu ao general e cônsul Caio Mário (Gaius Marius).

Constantinopla, segunda Roma, herdeira assumida da primeira, terá usado 
inicialmente, e de modo natural, a águia na forma habitual do Império, ou seja a 
águia natural, de uma única cabeça. Embora S. Roberto Belarmino afirme, no seu 
De transitu Romani Imperii a Graecis ad Francos (1584), que a águia bicéfala foi 
adoptada como símbolo do Império Romano, quando este foi dividido entre os filhos 
de Teodósio “o Grande” que em 395 lhe sucederam (Arcádio no Oriente e Honório 
no Ocidente). Precisando, ainda, que o Império do Oriente era representado por uma 
águia de ouro em campo vermelho e o Império do Ocidente por uma águia de negro 
em campo de ouro. Outras teses apontam para tal transformação com Constantino 

2 Lembremos que o advento da heráldica ocorre algures na primeira metade do século XII (no tempo da 
conquista Normanda da Inglaterra, como comprova a tapeçaria de Bayeux [circa 1070] a heráldica ainda não 
existia). As raízes da heráldica parecem ser detectáveis numa crónica contemporânea de Henrique I de Inglaterra 
(c. 1068/1069; rei: 2 de Agosto de 1100 a 1 de Dezembro de 1135) na ocasião em que arma cavaleiro o seu 
genro Godofredo V, conde de Anjou em 1127, dando-lhe um escudo com leões de ouro. O seu esmalte funerário 
(Godofredo faleceu em 1151) representa o seu escudo de azul com leões de ouro constituindo aquela que é 
considerada a primeira representação heráldica. Assim, só em meados do século XII as armas começaram a ser 
hereditárias na Europa Ocidental pelo que, antes do advento da heráldica, não poderiam figurar nas armas ou nos 
estandartes bizantinos elementos heráldicos que ainda não existiam, resultando estes, seguramente, de posterior 
influência Ocidental.

3 Cf. Vidas paralelas. A vida de Mário, Lisboa, Amigos dos Livros, 1978.



225TEMÁTICAS GERAIS

Magno que a teoria adoptada como símbolo visual de que uma só coroa dominava 
um único Império, bicéfalo com duas capitais. 

A generalização desta, como elemento decorativo, parece ter ocorrido apenas 
na corte dos últimos Coménios (séc. XII), sendo referenciável nos trajes de corte 
dos membros da família imperial e de outras famílias nobres (como por exemplo 
os Cantacuzene, Ducas, Laskaris e Vatatzes) embora não do próprio imperador. As 
primeiras utilizações pelo imperador parecem datar apenas dos alvores do século 
XIV, embora nesse século ainda subsista alguma confusão emblemática, pois ao 
longo do mesmo, os Paleólogos usaram tanto a águia simples como a sua variante 
bicéfala.

A Águia Bicéfala
As raízes da transformação da tradicional águia na bicéfala radicam, 

seguramente, na influência das representações tradicionais desta na Ásia Menor, 
embora os detalhes da sua concreta adopção não sejam certos. Comprovam-se 
utilizações desde os primeiros séculos depois de Cristo e seguramente antes do 

Fig. 1 - Águia bicéfala esculpida em pedra no santuário de Alaja-Huyuk
(Turquia) do segundo milénio a.C. [© Stephen Eric Wood].
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século X pelos arménios e persas4 com diversas representações na sua arte.
Presente no imaginário simbológico do Médio Oriente durante milénios, a 

águia bicéfala foi encontrada em registos arqueológicos do período sumério e da 
civilização hitita, datáveis entre os séculos XX e VII a.C.. Selos cilíndricos descobertos 
em Boğazköy, Turquia (ou Hattusas como era então chamada a velha capital hitita), 
datáveis de 3.800 a.C., mostram claramente uma águia bicéfala com as asas estendidas 
(que a heráldica classificará como em voo). A capacidade estética e de simetria desta 
imagem5 explica a força desta figura e contribuiu para o seu nascimento e atracção 
como imagem religiosa entre os sumérios, por vezes apresentada como símbolo 
do deus Ninurta – deus do combate –, filho de Enlil. Observável na mesma região 
em três monumentos datáveis de entre 1.900 e 1.250 a.C. num contexto totalmente 

religioso. A águia bicéfala tende a desaparecer 
no último período hitita (dos séculos IX ao 
VII a.C.) e quase totalmente no fim deste 
império. A águia bicéfala reaparece numa 
área geográfica próxima, usada na dinastia 
Arsácida da Arménia (12 – 428 d.C.) e pela 
influente família nobre local, Mamikonian nos 
séculos IV a VIII.

Não terá deixado Bizâncio de ser 
influenciado pelas tradições locais acerca 
dessa mítica besta (a haga) - a águia gigante 
de duas cabeças que podia transportar com 
facilidade nas suas garras um boi - e “nativa” 
da Paflagónia (na costa Sul do Mar Negro). 

Além do mais a haga era vista como representação do poder supremo pelas gentes 
que frequentemente lhe imploravam a sua protecção.

Pode, pois, afirmar-se que, assumindo tais representações como padrão, tenha 
sido Bizâncio que recuperou a águia bicéfala que voltaria às suas origens como símbolo 
do poder divino. Símbolo hoje relativamente frequente, quer na heráldica, quer na 
vexilologia, e que surge, após este menos heráldico passado oriental, comummente 
associada à vexilologia, à proto-heráldica e depois à heráldica do Império Bizantino 

4 Na Pérsia ligada ao Zoroastrismo e ao deus da luz e da guerra justa, Ahura Mazda.
5 Ao invés do que ocorre com a transposição mais realista do animal para a heráldica a águia bicéfala per-

mite a sempre tão apreciada perfeita simetria nas representações armoriais, como reconhece Neubecker (1997: 
128) no que afirma ser a “paixão heráldica pela simetria”.

Fig. 2 - Bandeira com a águia bicéfala de 
Isaac I Comneno (ouro e preto) – versão 
inicial (desenho de Dragases para Wiki-

media Commons).
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e posteriormente, num contexto Ocidental, à emblemática do Sacro Império. 
Profundamente influenciado por tais crenças, de acordo com a teoria 

prevalecente, terá sido o Imperador Isaac I Comneno, natural da Capadócia (que 
reinou de 31 de Agosto de 1057 a 22 de Novembro de 1059), – num período ainda 
proto-heráldico –, o primeiro dos Coménios, a adoptar a águia bicéfala como 
símbolo da sua família e, depois eventualmente, como símbolo protector do Império, 
modificando, pois, o símbolo da anterior – e tradicional – águia simples. Se então 
a águia se tornou um símbolo imperial ou meramente um símbolo pessoal não é 
todavia claro.

Embora não o possamos assegurar em absoluto, parece ter sido o Império 
Bizantino o primeiro a adoptar a águia bicéfala como símbolo da dual soberania do 
imperador, da unidade entre a Igreja e o Estado – a representação da união entre o 
poder espiritual e o poder temporal –, do Império e de um poder centralizado que 
dominava o Oriente e o Ocidente. Em termos vexilológicos subsiste ainda hoje muita 
controvérsia sobre qual a bandeira imperial, se a amarela (correspondendo este ao 
ouro heráldico), numa propositada inversão do metal do campo das armas do Reino 
de Jerusalém, cuja importância e representação se pretendia assumir, se a vermelha 
(ou púrpura imperial) tradicional cor dos imperadores desde Roma (Lopandić 2007).

Zoran Nicolić, na entrada de 14 de Julho de 2004 na rúbrica Byzantine Empire6, 
no sítio vexilológico Flags of the World, afirma que a bandeira vermelha com águia 
de ouro e com a enigmática cifra dinástica (sympilema) dos Paleólogos ao centro 

6 Acessível em: http://www.fotw.net/flags/gr_byz.html.

Fig. 3 – Bandeiras do Império Bizantino (púrpura e ouro; ouro e preto)(desenhos de Spiridon 
Manoliu para Wikimedia Commons e Flanker para Wikipedia).
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seria a bandeira de guerra do Império ao 
passo que a bandeira dourada com a águia 
negra seria a bandeira de tempo de paz, mais 
afirmando que, inicialmente, a águia não 
possuía coroa e que o seu bico, asas e garras 
seriam abertas indicando que a águia estaria 
pronta a atacar, posteriormente ser-lhe-ia 
acrescentada a espada (romfaia) e o globo da 
ortodoxia (o globus cruciger - símbolo cristão 
da autoridade, de domínio da cruz sobre o 
mundo). Segundo o mesmo autor as coroas 
teriam sido acrescentadas pelos Paleólogos, 
uma representando Nicéia – a cidade de onde 

a dinastia era originária - e outra em representação de Constantinopla recuperada 
aos latinos.

Independentemente das muitas interrogações subsistentes, em Bizâncio as 
duas cabeças representam as duas soberanias do Imperador: a religiosa e a política e 
espelham igualmente a pretensão do domínio simultâneo sobre o Oriente e o Ocidente,  
pretensão raras vezes geograficamente real... A junção posterior com a coroa acentua 
o poder e a nobreza daquele Império, a espada na garra dextra a arma utilizada para 
vencer as outras nações e o globo na garra sinistra representa o estatismo, o poder 
da unidade e a integridade do Estado na perspectiva da dupla soberania. Ainda num 
plano militar, assume o estatuto de símbolo de poder e influência, remetendo para o 
valor e glória dos seus soldados, generais e imperadores.

Com a conquista de Bizâncio pelos cruzados a águia bicéfala foi igualmente 
utilizada na corte do Império de Niceia e do Principado de Épiro, e de acordo com 
Stevović também pela corte do Império de Trebizonda que tomou “uma águia 
dourada em voo sobre campo vermelho” eventualmente como símbolo da majestade 
imperial mas não como bandeira do seu império (Stevović s.d.)7. Na realidade, 
também Teodoro II Laskaris a escolheu como seu símbolo imperial – Imperador de 
Niceia – representando, assim, de um modo visual, as suas pretensões aos antigos 
domínios de Bizâncio, europeus e asiáticos. 

Os cruzados, conquistadores de Constantinopla, utilizaram igualmente a águia 

7 De prata três faixas de preto.

Fig. 4 - Bandeira do Imperador de Niceia 
(ouro, negro, ouro) (desenho de Dragases 

para o projecto Wikipedia).
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bicéfala, embora as armas do Império Latino por si fundado fossem, de vermelho 
uma cruz cantonada de quatro conjuntos de cinco cruzetas em aspa, a do centro 
dentro de um anelete, tudo de ouro, numa composição, que pretendia recuperar as 
armas atribuídas a Constantino8, acrescentando-as com uma composição análoga à 
das armas do Reino de Jerusalém, fundado em 1099 por Godofredo de Bolhão (de 
prata uma cruz potenciada de ouro, acantonada de quatro cruzetas do mesmo9). A 
águia bicéfala viajou para a Europa ocidental através de duas filhas de Balduíno I 
(conde da Flandres e de Hainaut que foi escolhido como primeiro imperador latino 
e que governou apenas durante um ano), Joana 
que casou com Tomás II da Sabóia e Margarida 
que como condessa cunhou moeda com a 
águia.

De igual modo o líder da cruzada, e 
expectável novo Imperador, Bonifácio de 
Montferrat, fundou o reino de Tessalónica 
(1204 – 1224) levando igualmente a águia 
bicéfala, como seu emblema pessoal, embora 
não a transpondo para as armas do seu reino 
(de prata, chefe de vermelho).

Após a reconquista de Constantinopla 
e restauração do Império Bizantino o símbolo foi usado como emblema da 
família imperial, embora não seja seguro que o tenha sido do Império. As mais 
recentes investigações (Babuin 2001) sugerem que não tenha sido a sua utilização 
circunscrita aos selos imperiais e a outros objectos pessoais ou dinásticos. O papel 
de símbolos de Estado parece ter sido confinado ao universo da vexilologia, sendo 
a águia quase sempre associada ás cores imperiais, enquanto que a águia negra em 
fundo de ouro poderá ter sido usada fora do seio da família imperial, denotando 
uma relativa posição de subalternidade dos seus utilizadores.

8  De acordo com a lenda o Imperador Constantino I adoptou a frase grega “ἐν τούτῳ νίκα” (latinizada em 
In hoc signo vinces, “sob este signo vencerás”), como moto após a visão do chi rho tida antes do início da batalha 
da Ponte Mílvio contra o imperador Maxêncio em 28 de Outubro de 312.

O primeiro historiador da igreja cristã, Eusébio de Cesareia, afirmou que Constantino marchava com 
o seu exército, quando olhou para cima e viu uma cruz de luz sobre ele com as letras gregas «ἐν τούτῳ νίκα”, 
inicialmente não percebeu o significado da aparição mas na noite seguinte sonhou com Cristo que lhe explicou 
que deveria usar aquele símbolo contra os inimigos tendo-o Constantino passado de imediato ao seu labarum (o 
estandarte militar) e convertendo-se pouco depois ao cristianismo.

9  A contemporaneidade destas armas é, como se sabe, motivo controverso.

Fig. 5 - Análise da influência das armas 
de Jerusalém na criação das armas do 

Império Latino de Constantinopla (adap-
tação do autor sobre as armas desenhado 

por Jimmy44 para o Projet Blasons da 
Wikipedia francófona).
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Parece, de facto, que a águia bicéfala apenas se terá apenas fixado já no decurso 
do século XV, embora, e sempre, fora do ornamento dos escudos. A excepção a esta 
norma apenas se verifica em documentos ocidentais, à cabeça dos quais o famoso 
Conciliumbuch ou Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418 de Ulrich von 
Richental, que continha a descrição das armas dos participantes no famoso Concílio 
de Constança (1414-1418), e onde a águia bicéfala aparece (erradamente) dentro do 
ordenamento do escudo, desde logo porque no Ocidente a transposição das armas 
reais para a bandeira era a regra.

Não é, pois, de estranhar neste período que, em Agosto de 1439, João VIII 
Paleólogo tenha concedido a um cidadão de Florença, Giacomo de Morellis, o 
direito de usar no seu estandarte o seu semeion (σημεῖον), sinal ou marca, porém o 
surgimento nas armas deste de um escudo vermelho com uma águia bicéfala de ouro 
deve tratar-se de uma posterior adição, tanto mais que a águia não deveria ter sido 
encarada como um móvel heráldico o que é atestado, aliás, pelo facto de as antigas 
famílias imperiais (ou Estados como a Sérvia) colocarem sempre o escudete no peito 
da águia e não esta confinada ao escudo.

Na heráldica do Sacro Império, a primeira referência à águia bicéfala no Ocidente 
é de cerca de 1250, constante do armorial, Liber Additamentorum de Matthew Paris 
(c. 1200 – 1259), para o Imperador Frederico II, de ouro uma águia bicéfala de negro, 
que substituía a anterior águia simples e foi posteriormente adoptada por muitas 
cidades alemãs e famílias aristocráticas. Após a dissolução do Sacro Império, em 
1806, a águia bicéfala foi abundantemente mantida pelo Império Austríaco e pela 
Confederação Germânica.

Elemento pouco comum na heráldica portuguesa, ainda assim, também entre 
nós a sua aparição se faz, também, por via bizantina. Na realidade, segundo Azevedo  
(1963) e Maclagan (1975) , foi através de Vataça Laskaris10, que este móvel heráldico 
surgiu em Portugal. A mais antiga representação da águia bicéfala em Portugal 
encontra-se, assim, naturalmente no fabuloso túmulo de Dª. Vataça na Sé Velha de 
Coimbra (c. 1336).

A sua expressão continuará diminuta no Livro do Armeiro-Mor onde surge 
apenas oito vezes. Esta reduzida expressão levou mesmo Stubbs Bandeira (1985: 
26) a considerar que entre nós a “águia de duas cabeças” é um “termo pouco usado 

10  Filha de Eudoxia Laskaris (e de Guillermo Pedro, 1º Conde de Vintimiglia e Tende) e neta do imperador 
Teodoro II Ducas Laskaris de Niceia. Nasceu em Ventimiglia (c. 1268) e faleceu em Coimbra em 1336. Exilada 
em Aragão veio para o nosso país como dama de companhia da Rainha Santa Isabel mulher do Rei D. Dinis.
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na Armaria Portuguesa”. A quantos desejarem acompanhar detalhadamente o 
desenvolvimento da águia bicéfala na armaria nacional recomenda-se a leitura do 
trabalho sobre o assunto de Francisco Simas Alves de Azevedo (1992).

Regressando aos Balcãs a águia bicéfala foi ainda utilizada como peça nas armas 
do “Tsar” búlgaro Ivan Alexander (1331 – 1371). De igual modo a dinastia Sérvia de 
Nemanjić adoptou uma águia branca - a única a empregar tal cor -  para simbolizar 
a sua independência não 
deixando, porém, de marcar 
as suas pretensões ao trono 
imperial de Constantinopla. 
Esta distintiva águia bicéfala 
branca, usada até aos 
nossos dias, será mantida 
pela maior parte das 
dinastias medievais sérvias 
bem como pelas casas 
Karađorđević, Obrenović e 
Petrović-Njegoš. 

Fig. 7 - Reconstituição das armas de Nemanjić a partir das fontes 
coevas constantes em selos, moedas e frescos do século XIV. 
Notável trabalho do Prof. Aleksandar Palavestra, Presidente 
do Colégio Heráldico da Sociedade Heráldica Sérvia (Srpsko 
Heraldicko Drustvo).

Fig. 6 - Túmulo de Dª. Vataça na Sé Velha de Coimbra (fotografia de Uxbona para Wikimedia 
Commons).



232 ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL

Também o famoso patriota albanês George 
Kastrioti “Skanderbeg” (1405 - 1468) adoptou uma 
bandeira similar na luta contra os invasores otomanos, 
uma águia negra em campo vermelho, motivo 
posteriormente recuperado para a bandeira da Albânia. 

Indesmentível, igualmente, a semelhança com a 
águia bicéfala que a Rússia adoptará posteriormente 
no final do século XV, o que não é de estranhar desde 
logo por radicar na noção de Moscovo como “Terceira 
Roma” – a que jamais cairia - e nessa qualidade 
descendente da segunda dos Paleólogos (Oliveira 
1993) com os “Tsars” a assumirem o papel de herdeiros 
políticos dos imperadores bizantinos no mundo 
ortodoxo (do qual passaram a ser indiscutivelmente 
a maior entidade política) e assumindo, igualmente, a 
sua emblemática11.

O seu uso sobreviveu igualmente como elemento 
decorativo da Igreja Ortodoxa Grega – assumida 
como herdeira do legado bizantino durante o império 
otomano -, ainda hoje com sede em Istambul, e que a 

11  De Bizâncio a águia bicéfala passou à Moscóvia, a “Terceira Roma”. Na realidade, o fluxo de bizantinos 
que depois da queda de Constantinopla (1453) migrou para a Rússia foi considerável. Este momento migratório 
corresponde, sensivelmente, à adopção do título de “Tsar” (equivalente a César ou Imperador) pelos antigos 
príncipes de Suzdal que governavam a Moscóvia e haviam unificado o mundo russófilo. Em 1469 o papa Paulo 
II utilizaria mesmo Zoe Paleóloga (que mudará o seu nome para Sofia), para um segundo casamento de Ivan 
III, numa tentativa de unir as igrejas Católica e Ortodoxa e de estimular os russos à reivindicação de Bizâncio e, 
decorrendo daí, contribuírem activamente para travarem o avanço otomano. O casamento, que levou à migração 
de muitos bizantinos para a Rússia, celebrou-se na Catedral de Moscovo em 12 de Novembro de 1472, e levou à 
adopção pela Moscóvia de muitos dos ritos e hábitos bizantinos.

Fig. 9 - Selo de Ivan III de 1497 (Vladimir Lobachev - © Vector-images.com);
Fig. 10 - Bandeira da Igreja Ortodoxa (desenho do autor a partir de original de Flanker);

Fig. 11 - Bandeira do Estado-Maior Helénico (desenho de Arc.spirit para Wikipedia).

Fig. 8 - George Kastrioti 
“Skanderberg” (www.third-
millennium-library.com).
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usa na sua bandeira.
É igualmente utilizada oficialmente nos nossos dias, pelo exército helénico, nas 

armas do seu Estado-Maior, perdurando, ainda, nos emblemas de alguns dos seus 
mais conhecidos clubes de futebol (A.E.K. e P.A.O.K.).

O caso da Sérvia
A história da heráldica Sérvia mergulha as suas raízes nos seus principados ou 

ducados medievais: Rascia, Doclea-Zeta, Travunia, Zahlumia e Bósnia12. As dinastias 
sérvias – lideradas por zhupans - disputaram, não raras vezes, o domínio sobre as 
terras sérvias e o título de príncipe13. É, pois, com o desenvolvimento e o posterior 
fortalecimento do Estado sérvio, que situaremos a partir da casa de Nemanjić, a chamada 
dinastia dos Estêvãos (Stefan), que governou a Sérvia de 1166 a 1371, e da qual resultou 
o estabelecimento de contactos estreitos com realidades políticas vizinhas, bem como 
com países mais distantes da Europa Central e Ocidental, para os quais tantas vezes a 
Sérvia abriu o caminho para fortes influências do mundo bizantino. 

Na realidade quando Estêvão Nemanja, até então Grande Zhupan, se retirou 
para um convento (c. 1196) e o seu secundogénito foi coroado como Estêvão I, rei 
da Sérvia essa nova nação independente e ortodoxa era reconhecida como tal pelo 
Império de Constantinopla (Romanoff 1996: 8)14.

Apesar de ter vivido num período proto-heráldico, Nemanja desenvolveu os 
símbolos do estado e ao invés de Uroš15 introduziu um novo nome titular – Estêvão –, 
que se manteve até o final da dinastia.

Uma forte ideologia imperial de evidente influência bizantina, aliada a uma 
florescente cultura cortesã que, com base nos ideais da cavalaria, permitiu fazer afluir 
ao território sérvio, uma multiplicidade de gentes que tanto influíram na sua vida 
quotidiana. Uma dessas áreas florescentes manifestou-se através do aparecimento e 
uso da heráldica.

É durante o período do Imperador Estêvão Uroš IV Dušan “o Poderoso” 
(1331-1355) que a maior parte dos hábitos heráldicos se vão estabelecer na Sérvia. 
Mais céleres nas terras ocidentais e eventualmente mais lentos e erráticos nas áreas 

12  Em sérvio Raška, Duklja, Travnja, Zahumlje e Bosna.
13  A partir do século XI, o governante da Sérvia possuía o título de prefeito, herdado da velha ordem pa-

triarcal. A dinastia Nemanjić (1166-1371) foi a primeira a quebrar a herança patriarcal tradicional e a introduzir 
o direito de primogenitura.

14  Num processo em tudo análogo ao que ocorria entre os estados “latinos”, cuja independência só era 
definitiva e com valor jurídico após o reconhecimento pela Santa Sé (Oliveira 1998: 32-33).

15  Referimo-nos à casa de Vojislavijević que, entre 1050 e 1165, governou o ducado de Rascia.
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orientais, todavia iniciada a sementeira a tradição heráldica sérvia não mais deixou 
de florescer até aos nossos dias. São muitos os exemplos de brasões representados 
em proclamações, selos, moedas, monumentos, lápides funerárias, adornos, roupas 
e pratos que, a partir de então, revelam a importância dada à heráldica medieval 
na Sérvia, com uma crescente importância e papel de relevo atribuído ao escudo. 
Em diversas situações se tornam comuns as representações dos símbolos heráldicos 
acompanhando as imagens do imperador, a cavalo, segurando um ceptro. E ambas 
estão inegavelmente relacionadas com a ideologia imperial bizantina assumida pelos 
sérvios. Torna-se, indesmentível a partir de então que as representações heráldicas 
tinham encontrado um lugar de primeiro plano entre os elementos simbológicos do 
poder na Sérvia imperial medieval.

Evidentemente que a esta penetração dos hábitos heráldicos na Sérvia não 
foi estranha uma forte influência externa, maioritariamente de cavaleiros e mesmo 
mercenários alemães contratados no tempo de Dušan, que teria já possuído um Rei 
de Armas, Stanislav Rupcic, responsável pela criação de um armorial (Jonovski 2009: 
5), o denominado “Armorial de Fojnica”. Não será, pois, de estranhar uma notória 

influência teutónica nas práticas e hábitos 
heráldicos locais, sendo muitas insígnias 
análogas às apresentadas em armoriais 
germânicos de idêntico período16. Assim 
aos escudos familiares de “estilo” alemão 
sobrepõem-se o emblema imperial.

Segundo Konstantin de Kostonets 
“o filósofo” (c. 1380 – 1431) afirmou na 
sua Biografia do Déspota Stefan Lazarević 
(1431), os «ocidentais» vinham à corte da 
Sérvia, para que este os armasse cavaleiros. 
Verdadeira fronteira da cristandade, a Sérvia 
apresentava para uma Europa cavaleiresca já 
maioritariamente afastada dos propósitos de 
proselitismo que não eram despicientes. Na 
realidade, durante este período, o papel de 

16  Sobretudo no famoso Die Wappenrole von Zürich (assim denominado por se encontrar na Burgerbibliothek 
daquela cidade), datável de cerca de 1345, de autoria desconhecida e que, à data, um dos mais antigos armorialis 
conhecidos. Veja-se Steen Clemmensen http://www.armorial.dk/.

Fig. 12 - Reconstituição das armas do Déspota 
Stefan Lazarević com base em selos, moedas e 
frescos do século XIV. Note-se, circundando o 
escudo, a insígnia da Ordem de Cavalaria do 
Dragão (Reconstituição do Prof. Aleksandar 
Palavestra).
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uma cultura fundada sobre os ideais da cavalaria 
cortês desempenhou um papel significativo como 
evidenciado pelo facto do déspota Stefan ser um 
dos selectos membros da Ordem de Cavalaria do 
Dragão (a Societatis draconistrarum) criada em 
1408 pelo rei Sigismundo da Hungria, inspirada 
pela da Jarreteira (criada por Eduardo III em 
1348) e como ela sob auspício de São Jorge, e 
que possuía como principal objectivo o combate 
aos turcos e que, numa interessante composição 
heráldica, utilizou circundando o seu escudo.

A águia bicéfala torna-se um motivo comum 
na heráldica e vexilologia sérvias, assumidas por 
influência bizantina e abundantemente visível em 
frescos e no vestuário de membros da família real 
sérvia (Nitić 2003: 333) e empregue, ainda que 
esporadicamente, mesmo durante a dinastia dos 
Paleólogos.

Segundo Savić (2010) a mais antiga 
representação da águia bicéfala na Sérvia 
(c. 1186) encontra-se nas vestes do fresco 
que representa o príncipe Miroslav 
(irmão do grande zhupan Nemanja) 
na igreja de São Pedro e São Paulo que 

mandou edificar em Bijelo Polje (nordeste do 
actual Montenegro).

Outra imagem análoga encontra-se 
nos frescos da catedral de Nossa Senhora de 

Ljeviša, Prizren (século XII) e datáveis do primeiro quartel do século XIII. Como 
Sevastrokator17 o primeiro rei Sérvio terá tido direito à utilização da águia bicéfala de 

17  Sevastokrator (do grego: σεβαστοκράτωρ; em sérvio: Севастократор) era um importante título da 
corte no final do Império Bizantino. Foi título igualmente usado por outros governantes cujos estados possuíam 
fronteira com o Império ou estavam dentro de sua esfera de influência. A palavra é um composto das expressões 
gregas “sebastos” (“venerável”, o equivalente grego de Augusto) e “kratōr” (“o que governa”, o mesmo elemento 
como usado em “autokratōr”, o que governa por si ou “imperador”).

O título foi criado pelo imperador Aleixo I Comneno para homenagear o seu irmão mais velho, Isaac 
Comneno, Aleixo I tê-lo-á feito para aumentar a dignidade do irmão acima do lugar de César, que já tinha 

Fig. 13 - Fresco na Catedral de Nossa 
Senhora de Ljeviša, Prizren http://
www.kosovo.net/ljeviska2.html.

Fig. 14 – Fresco no Mosteiro 
de Studenica, representando 
Estêvão Radoslav (1227 – 1234), http://
www.maletic.org/serbian-frescoes/
single-gallery/2929461?originalSize=
true, Pormenor do elemento circular 
contendo a águia bicéfala.
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ouro mesmo durante o domínio bizantino.
Igualmente no Mosteiro de Studenica (Sérvia central), um fresco representando 

Estêvão Radoslav (1227 – 1234) representa a águia bicéfala de ouro na capa 
vermelha (c. 1208), embora devido ao mau estado de conservação do fresco de difícil 
observação.

De período um pouco posterior, de referir ainda, o anel da Rainha Teodora      
(c. 1322), mulher do Rei Estêvão Uroš 
III Dečanski (1321 – 1331), outrora 
pertencente ao Mosteiro de Banjska e 
hoje depositado no Museu Nacional de 
Belgrado.

A julgar pelos seus modelos 
iconográficos, a águia bicéfala terá evoluído 
como símbolo pessoal do soberano, para, 
na fase final da sua evolução, na época dos 
déspotas, receber o pleno significado de 
um símbolo heráldico.

Parece ser defensável que a águia de 

prometido ao seu cunhado, Nicéforo Melissenos. Na sua Alexíada, Ana Comneno, classifica o título de sevas-
tokrator como “um segundo imperador”, e igualmente que, juntamente com o de César, lhe era concedido o 
direito de usar uma coroa (mas não o diadema imperial). Durante a dinastia Comneno, o título continuou a ser 
o mais importante abaixo do de imperador até 1163, até quando o Imperador Manuel I criou o título de Déspota. 

Fig. 16 - Anel da Rainha Teodora - Inv. No. 342, Museu Nacional de Belgrado (Narodni Muzej u 
Beograd).

Fig. 17 - Bandeira atribuída ao Império Sérvio 
– séc. XIV (ouro e vermelho)(desenho de Ivan 
Sarajčić  para Flags of the World).
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duas cabeças foi considerada como o símbolo do soberano e este, de certo modo, 
confundível com o próprio Estado. Este símbolo foi, num primeiro período, o 
significado ideológico e simbólico para a base do que foi a anexação pela dinastia 
sérvia da herança bizantina e tal implicava o direito de herdar o trono e o império 
sérvio representado pela imagem do emblema da águia de duas cabeças como já 

Fig. 19 - Reconstituições (pouco realistas) da bandeira sérvia como representada no mapa de An-
gelino Dulcert (ouro e vermelho)(desenhos de Baks para Wikipedia e de B1mbo para Wikimedia 
Commons).

Fig. 18 - Detalhe do famoso portulano de Angelino Dulcert, existente na Bibliothèque Nationale de 
France, no qual se colocou em pormenor a bandeira colocada sobre o território da Sérvia e identi-
ficativa deste. A imagem de pormenor, inscrita num círculo, para ser apresentada na sua posição 
natural foi rodada em 180º. Sublinhe-se a parecença com a desenhada por Ivan Sarajčić  para Flags 
of the World (Figura 17).
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reconhecível no mapa do catalão 
Angelino Dulcert de 133918.

Embora esta representação 
contrariasse a tradicional 
representação da águia bicéfala 
sérvia: de vermelho uma águia 
bicéfala de prata (Jonovski 2009: 4).

A grande questão é saber 
se a Sérvia medieval assistiu ao 
desenvolvimento de símbolos 
nacionais que poderiam conduzir 
à criação autónoma das suas 
próprias armas. Na realidade, 
as diferentes representações 
de brasões gravados a partir 
do reinado de Dušan, ao longo 
das diversas dinastias sérvias, 
até ao período do déspota 
Lazar Branković (1456 – 
1458), que parece favorecer o 
desenvolvimento de heráldica 

familiar, parecem demonstrar a arreigada ideia de um forte símbolo nacional, 
que maturou e amadureceu após a queda dos déspotas e consequente perda de 
soberania para os otomanos que decretaram a proibição dos símbolos tradicionais, 
certamente como expressão da aspiração a conseguir a renovação do Estado sérvio.

Por sua vez as armas de Nemanjić surgem com a águia bicéfala coroada em 
ambas cabeças como posteriormente será atribuível a esta família.

Na realidade, uma das grandes questões que se levantam relativamente à 
heráldica medieval de estado sérvia é a relativa às suas fontes. Como referido o 
“Armorial de Fojnica” possui datação em disputa e outro tanto parece acontecer com 
outros armoriais. O Armorial atribuído ao já referido Rei de Armas Stanislav Rupcic, 
que teria estado no Monte Athos e do qual subsistiram apenas cópias, supostamente 
datáveis da primeira metade do século XIV viram a sua existência ser questionada 

18  Bibliothèque Nationale de France, em Paris, “Cartes et Plans”, Rés. Ge. B., 696.

Fig. 20 – Bandeira inicial de Nemanjić (vermelho e prata)
(desenho de B1mbo para Wikimedia Commons).

Fig. 21 - Heráldica Medieval de família, armas de 
Nemanjić (ilum. 13) e Mrnjavcević (ilum. 14), do Armo-
rial de Fojnica.
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por Solovyev (2000: 120), embora advogasse a existência de um outro armorial Ilírio, 
que designou de “Armorial Proto-Ilírio” e que dataria da segunda metade do século 
XVI o qual teria servido de base às cópias dos demais armoriais Ilírios. Esta tese foi 
aceite e usada por Matkovski (1990: 78), embora deixando aberta a possibilidade do 
armorial de Rupcic ter efectivamente existido. Na realidade, algumas descobertas 
recentes, nomeadamente de artefactos, parecem demonstrar similaridades com as 
armas presentes nos Armoriais Ilíricos o que demonstra que os seus artesãos ou 
possuíam grande conhecimento da heráldica e simbologia da nobreza medieval ou 
se haviam inspirado efectivamente em armoriais existentes.

O domínio Otomano
O opressivo domínio otomano parece ter sido relativamente pouco atento à 

utilização heráldica e em especial ao uso da cruz tetragramática e da águia bicéfala, 
pelo menos, evidentemente, em situações não oficiais (utilização no mundo 
eclesiástico, em livros, etc.). Uma vez mais de acordo com informação transmitida 
por Marko Drasković, as autoridades otomanas não levantavam demasiados 
problemas embora, na realidade, os sérvios sob domínio turco também não tenham 
feito uso alargado da sua tradicional 
simbologia ou invés do que aconteceu 
sob o domínio Habsburgo. Porém, 
torna-se claro que ao longo dos séculos 
XVI, XVII e XVIII, e até à revolta de 
1804, quer a águia bicéfala, quer a cruz 
sérvia surgem em inúmeras colecções 
de manuscritos como identificativos da 
Sérvia.

O Principado autónomo
Após a revolta de 1804 e 

posterior, em 1817 a Sérvia separou- 
-se do domínio otomano. Entre 
1848-1860  permaneceu como Grão-
Ducado de Vojvodina Sérvia e Tamiš 
Banat. Heraldicamente este período 
é extremamente curioso por, pela 

Fig. 22 - Brasão de armas do Imperador austríaco 
como Grão-Duque da Vojvodina Sérvia e Tamiš Ba-
nat (desenho de Dragomir Acović).
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primeira vez, conjugar a heráldica imperial austríaca com as armas entretanto 
consignadas como tradicionais da Sérvia.

O Reino da Sérvia (1882 – 1918)
Em 1878 como consequência do tratado de Santo Estêvão (que pôs termo à 

guerra russo-otomana) e do Congresso de Berlim são definidas as suas fronteiras 
e em 1882 a Sérvia atingia o estatuto de Reino independente. Desde o surgimento 
como reino até à profunda remodelação de 1918, nos governos de Milan Obrenović 
(1882-1889), Alexandre Obrenović (1889-1903) e Pedro I Karađorđević (1903-
1918), usou as seguintes armas concebidas em 1882 por Stojan Novaković, que 
recuperou as armas Nemanjić, e que, pela primeira vez, junta os dois elementos 
então tradicionalmente representativos da nação sérvia: a águia bicéfala e a cruz 
sérvia.

De vermelho, uma águia bicéfala de prata, bicada, armada e lampassada de 
ouro, carregada de um escudete: de vermelho, uma cruz de prata acantonada de 
4 B’s (ou isqueiros), a famosa e discutida “cruz tetragramática”, ouro, acompanha 
em ponta por duas flores-de-lis de ouro. As flores-de-lis de ouro são igualmente 

recuperadas da tradição medieval sérvia 
e evocam a ligação da casa de Nemanjić à 
casa real francesa19. As mesmas remontam 
ao casamento de Helena de Anjou 
(que a igreja ortodoxa posteriormente 
canonizou), com Estevão Uroš I entre 
1245 e 1250. Ocorrem neste período 
algumas variações no escudo. Uma das 
mais frequentes é a que apresenta nos 
braços horizontais as datas de 1389 (data 
da batalha do Kosovo que acarretou 
uma perda parcial da independência) e 
1817 (ano em que ganhou o estatuto de 
província autónoma no seio do império 
otomano), surgindo na cruz em pala uma 

19 É muito controversa a sua efectiva origem. Afirmam-na alguns sobrinha de São Luís, outros filha de 
Balduíno II de Courtenay, Imperador Latino de Constantinopla, os mais prudentes apenas a sua “origem real 
francesa”. Pertenceria provavelmente à casa capetíngia de Anjou-Sicília ou à casa capetíngia de Courtenay.

Fig. 23 – Armas do Reino da Sérvia (http://
www.parlament.sr.gov.yu/images/Veliki_Grb-
Srbija.cdr).
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espada de azul ou de ouro noutras versões.
A utilização mais antiga documentável de isqueiros, sem a cruz, é datável do 

período do Déspota Estêvão que no início do século XV os fez representar nas suas 
moedas.

De acordo com Marko Drasković, cujos esclarecimentos muito agradecemos, as 
primeiras representações coevas da cruz tetragramática sérvia como a conhecemos 
são datáveis apenas do século XVI e constantes do “Armorial Illírio”, embora estes se 
baseiem – pelo menos parcialmente – em fontes medievais já então desaparecidas 
e outros aspectos resultantes de mera invenção. Parece, portanto, impossível face 
ao estado actual das investigações, afirmar se os governantes Sérvios usaram 
efectivamente a cruz tetragramática sérvia como o afirmam os Armoriais Ilírios. 

No entanto a autora Vanja Savić (2010), refere outro elemento mais antigo relativo 
à utilização das armas tradicionalmente atribuídas à Sérvia, a cruz acompanhada 
de quatro isqueiros, reportando-o como “o mais antigo exemplo autêntico da cruz 
Sérvia” e ligado à família do Príncipe Lazar (final do século XIV). Segundo a autora 
no Mosteiro de Dečani (no Kosovo ocidental) as referidas armas encontram-se num 
grande candelabro aí existente, doação da sua mulher Milica e dos seus filhos em 1397.

O Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos 
(1918 – 1929)

O modelo das armas da Sérvia, sob 
a Constituição de 28 de Junho de 1921, 
nas armas do reino dos Sérvios, Croatas 
e Eslovenos manteve-se basicamente a 
mesma da do governo de Stojan Protić 
de Dezembro de 1918 com pequenas 
alterações. As armas, de vermelho, uma 
águia bicéfala de prata coroada em ambas 
as cabeças, o escudete, com as armas das 
três nações, continuava a carregar o peito 
da águia com pequenas alterações. 

Manto de arminho encimado por 
coroa real, tal como durante o Reino da 
Sérvia. Acrescentavam-se as duas flores-de-lis uma por baixo de cada garra da águia.

Fig. 24 – Armas do Reino da Jugoslávia (desenho 
de R-41 para Wikimedia Commons).
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O Reino da Jugoslávia (1929 – 1945)
O Reino da Jugoslávia, enquanto reino 

dos Sérvios, Croatas e Eslovenos20 (1918-
194121/1945), foi governado pela família 
real da Sérvia22. Todavia, não obstante a 
subordinação à casa real sérvia, deveria 
possuir armas que pretendiam incorporar 
símbolos das nações constituintes, 
possuindo o seguinte brasonamento: De 
vermelho, uma águia bicéfala de prata, 
bicada, armada e lampassada de ouro, 
carregada com um escudete terciado em 
mantel: I, Armas da Sérvia; II, Armas da 
Croácia; III, Armas da Eslovénia, criadas 
então para esta circunstância (inspiradas 
nas antigas armas da Ilíria), azul, um 
crescente de prata, em chefe três muletas 

de ouro.
As armas do novo reino eram no essencial 

similares às anteriores com praticamente o 
mesmo manto e a águia bicéfala. A diferença 
fundamental centrava-se no escudo agora 
terciado. As armas do Reino da Jugoslávia, antes 
chamado dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, era 
uma evolução das armas da Sérvia. Graficamente 
as armas eram muito similares apresentando duas 
diferenças essenciais. A primeira relativa à coroa 
real, as armas da Sérvia representavam a coroa 
da dinastia Obrenović, ao passo que as armas 
jugoslavas representavam a coroa da dinastia 

20  Os bósnios eram então considerados croatas muçulmanos ou sérvios muçulmanos; os macedónios eram 
considerados sérvios bem como os montenegrinos, os albaneses não eram considerados como uma nação da 
Jugoslávia.

21  Em 1941 o país foi ocupado pelas forças alemãs, e a monarquia continuou no exílio a partir de Abril 
desse ano. Formalmente Pedro II foi rei até à abolição da monarquia em 29 de Novembro de 1945 e subsequente 
proclamação da república.

22  Alexandre I.

Fig. 26 – Armas da República 
Socialista da Sérvia (desenho de 
Avala para Wikimedia Commons).

Fig. 25 – Armas do Governo de Salvação 
Nacional da Sérvia (desenho de Trajan 117 para 
Wikipedia).
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reinante, a dos Karađorđević. A segunda 
diferença consistia no escudo que carrega a 
águia bicéfala, as armas da Sérvia possuíam 
apenas a “cruz tetragramática”, em 
representação da Nação Sérvia ao passo que 
as novas armas incluíam a representação 
gráfica das nações acrescentadas: Croácia e 
Eslovénia, formando as três nações oficiais 
da Jugoslávia. Alexandre I abandonava 
igualmente as flores-de-lis Nemanjić.

 Neste conturbado período da  
história local, durante a ocupação do 
território pelas forças alemãs, no decurso 
da Segunda Guerra Mundial (entre 6 
de Abril de 1941 e Outubro de 1944), 
desmantelado o Reino da Jugoslávia (que 
se considerava, no entanto, activo no exílio) foi inicialmente constituído, em 1941, 
um governo de comissariado, uma administração sérvia liderada por Milan Aćimović 
a que se seguiu o Governo de Salvação Nacional, liderado pelo general Milan Nedić, 
que se manteve até 1944, ambos mantiveram armas análogas às do Reino da Sérvia, 
embora igualmente desprovidas das flores-de-lis.

O longo período socialista que se seguiu, tendo dividido o país em diversas 
repúblicas autónomas apenas manteve da tradicional simbologia local, no caso da 
Sérvia, os elementos tetragramáticos (ou isqueiros, numa interesante discussão 
heráldica que não cabe  contudo nas páginas deste estudo), ainda assim expurgados 
da tradicional cruz, sendo abolida igualmente a representação da águia bicéfala. 

A República Federal da Jugoslávia (1992 – 2003)
A tentativa de preservar o Estado Jugoslavo após a secessão de algumas das 

suas repúblicas, na sequência do colapso socialista,  esteve na base da constituição 
da República Federal da Jugoslávia composta por dois estados com a mesma 
dignidade: a República da Sérvia e a República do Montenegro que promulgaram 
a sua constituição em 27 de Abril de 1992 que igualmente regulava novas armas. 
De acordo com a lei sobre as armas do Estado, de 20 de Outubro de 1993, era assim 
estipulado o seu ordenamento:

Fig. 27 – Armas da República Federal da 
Jugoslávia e da União de Estados Sérvia 
e Montenegro (desenho de Kwasura para 
Wikimedia Commons).
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De vermelho uma águia bicéfala de prata, bicada, lampassada e sancada de ouro, 
carregada com um escudo esquartelado de vermelho com as armas da República 
da Sérvia (I, IV) e as da República do Montenegro (II, III), de vermelho um leão 
passante de ouro23.

Com estas armas se regressava à tradicional águia bicéfala de prata carregada 
com o escudete no peito, agora esquartelado, de modo a poder representar as armas 
dos Estados constituintes.

A Sérvia e o Montenegro (2003 – 2006)
A denominada União de Estados que vigorou entre 2003 e 2006 manteve as 

mesmas armas da República Federal da Jugoslávia que, entre 1992 e 2003, vigorou 
composta pelas mesmas nações.

As armas da República da Sérvia (2006 – 2010)
Ainda no decurso da união Sérvia e Montenegro em 17 de Agosto de 2004, 

foram aprovadas as armas da Sérvia. Na ocasião o Arquitecto Dragomir Acović, 
então presidente da Sociedade Heráldica Sérvia, afirmou que a recuperação das 
armas de 1882 era muito importante para a Sérvia e sua representação internacional 
(Savić 2010). Na realidade, reduzida à mais diminuta expressão territorial ao longo 
da sua história as armas da Sérvia, que a partir de 2006 vigoraram até Novembro de 
2010, são as mesmas das ditas da dinastia de Obrenović acrescentadas com a águia 
bicéfala da casa de Nemanjić que a tomara como ligação à casa dos Paleólogos do 
Império Bizantino que, tradicionalmente, as usaram desde tempos imemoriais. O 
manto de arminho à moda dos reis. A águia bicéfala (ou águia sérvia) em uso desde 
bizâncio, e cruz sérvia usada desde pelo menos o final da idade média sempre na cor 
branca (verdadeira excepção no seu uso) e retomando-se pois as flores-de-lis.

Embora a Sérvia seja actualmente uma república, as suas armas ostentam a 
coroa da antiga monarquia sérvia o que sendo pouco usual não é improcedente24.

As armas aprovadas em Novembro de 2010
A recente mudança, operada em Novembro de 2010, foi resultante da revisão 

23  O Montenegro existira como entidade autónoma na Idade Média, e ressurgiu em 1908 como reino, 
durante essa existência como reino até 1918 possuía as armas então recuperadas. Em 2006, após a independência, 
as mesmas foram alteradas e o escudo central passou a possuir o seguinte ordenamento: de azul, um leão passante 
de ouro sobre um terreiro de verde, perfilado de ouro, em ponta.

24  Notem-se os casos da Bulgária Geórgia,Hungria, Montenegro, Polónia e Rússia.
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de uma comissão de peritos heráldicos 
(nomeada em 2009), liderada pelo Prof. 
Dragomir Acović, Presidente Honorário 
da Sociedade Heráldica Sérvia, e pelo 
Prof. Ljubodrag Grujić25, ilustre e reputado 
artista heráldico que as executou com a 
mestria que caracteriza as suas criações, 
não resultou, todavia,  em armas diferentes 
– uma vez que se trata de uma mera 
alteração normativa – em que mantendo-
se o brasonamento se impõe todavia um 
novo padrão de desenho para os móveis 
constantes das armas.

As novas armas vêm substituir as 
utilizadas entre 1882 e 1918 e de novo 
entre 2004 e 2010, ou seja em todos 
aqueles anos em que, autonomamente, a Sérvia foi um Estado independente. De 
acordo com os autores da recente versão as tradicionais armas enfermavam de 
um excesso de características germânicas (o que, como se viu, é historicamente 
justificável desde a idade média na Sérvia), segundo eles derivadas do facto da sua 
concessão pelas entidades imperiais austríacas as ter estilisticamente condicionado. 
Assim, as novas armas pretendem corresponder, no seu novo “design”, a um estilo 
mais tradicionalmente sérvio, depurando-se cento e vinte anos de “erros de estilo”. 

O resultado, porém, para não especialistas, foi algo, lamentamos dize-lo,  
decepcionante. A tentativa de descrever as diferenças em palavras parece fútil, senão 
quase impossível. O desenho, de inegável cuidado, qualidade e rigor heráldico, será 
indubitavelmente a melhor maneira de mostrar os efeitos de quão eficaz foi o efeito 
de erradicação das “características teutónicas”, ou de quão longe foi o âmbito de tal 
ambição. O novo design é uma completa reinterpretação, pretendendo ser – como se 
disse - uma espantosa manifestação de heráldica sérvia em contraste com o anterior 
padrão alemão o que nos parece não ter sido conseguido.

Importa porém, atentar nas características da simbologia heráldica sérvia, 
dotadas de notável continuidade, como analisado neste estudo, as mais directas e 

25 A página deste notável heraldista pode ser acedida em: http://www.ljubodraggrujic.com.

Fig. 28 - Armas da República da Sérvia apro-
vadas em Novembro de 2010, (desenho de Lju-
bodrag Grujić).
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sobretudo constantes de heráldica de Estado de Bizâncio.
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Nei manuali di araldica non manca mai una sezione sull’araldica civica, 
ed esistono molte monografie di carattere locale: alcune ottime; altre piuttosto 
superficiali, perché proiettano sull’insieme del fenomeno valutazioni anacronistiche 
e approssimative, con scarso senso storico-critico e comparativistico. Una trattazione 
esauriente della materia non è mai stata scritta: dovrebbe del resto padroneggiare 
una massa molto consistente di dati (non sempre facilmente reperibili) ed estendersi 
all’arco di molti secoli, analizzando un’evoluzione non lineare e situazioni storiche 
molto diverse. In queste pagine non potremo nemmeno impostare il problema nel 
suo insieme, ma ci limiteremo a porci alcune domande preliminari, alle quali sarà 
possibile rispondere solo per grandi linee1. 

In primo luogo, qual è il peso dell’araldica civica, di un aspetto cioè che nasce 
collaterale e secondario rispetto all’araldica ‘in generale’, e quale percezione se n’è 
avuta in passato? Quali sono le sue differenze specifiche? ed è possibile quantificarle a 
livello continentale? Ed infine: qual è l’apporto di questa ‘provincia’ minore, derivata, 
e spuria, alla formazione ed evoluzione del linguaggio araldico, ossia di un sistema di 
segni che ha caratterizzato indelebilmente, nella sua varietà, la cultura iconografica, 
la mentalità e l’immaginario del continente europeo? e in che misura questo apporto 
si dimostra ancora vitale?

1 È impossibile in questa sede offrire indicazioni bibliografiche, anche sommarie. A puro titolo indicativo ci 
limitiamo a citare trattazioni che si estendono a una considerazione più generale del fenomeno, come: La ville et 
ses habitants. Aspects généalogiques, héraldiques & emblematiques, Luxembourg 1999. Lexikon Städte und Wappen 
der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 19852, la monografia sui sigilli di E. Kittel, Siegel, Braunschweig 
1970, e il recente W. Schöntag, Kommunale Siegel und Wappen in Südwestdeutschland. Ihre Bildersprache vom 
12. bis zum 20. Jahrhundert, Ostfildern 2010 (oltre, se ci è consentito, a V. Favini - A. Savorelli, Segni di Toscana. 
Identità e territorio attraverso l’araldica dei comuni: storia e invenzione grafica (ss. XIII-XVII), Firenze 2006). 
Tra le raccolte, menzioneremo solo, per la sua esemplarità filologica, J. Čarek, Mestské znaky v ceských zemích 
[Stemmi civici boemi], Praha 1985 e Armoiries communales en Belgique. Communes wallonnes, bruxelloises et 
germanophones, Bruxelles 2002; per i sigilli: Corpus des sceaux français du moyen âge. 1. Les sceaux des villes, Paris 
1980; Sigilli nel Museo Nazionale del Bargello, a c. di A. Muzzi, B. Tomasello, A. Tori, vol. III, Firenze 1990. Vorrei 
ringraziare Miguel Metelo de Seixas per le sue preziose osservazioni e informazioni su alcuni aspetti dell’araldica 
comunale portoghese, di cui ho fatto tesoro nel saggio.

Araldica e araldica communale: una sintesi storica

Alessandro Savorelli
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C’è in primo luogo un problema di numeri di date e di numeri. Gran parte 
dell’araldica comunale è, come in genere l’araldica impersonale, mediamente un po’ 
più tarda di quella gentilizia, estesa a tutti gli strati della ‘nobiltà’ entro la metà del XIII 
s. Generalizzandosi verso la metà del XIII s. e il Trecento e nel periodo successivo, 
l’araldica civica si presenta perciò, dal punto di vista cronologico, come un aspetto 
del fenomeno araldico maturo2. È anche vero, tuttavia, che un segmento dell’araldica 
delle città (quelle più importanti) di alcune aree europee, si situa anteriormente alla 
metà del XIII s., ed è forse più antico di gran parte dell’araldica di molta nobiltà 
‘minore’.

Quanto ai numeri, la marginalità dell’araldica civica è vistosa. Alla fine del 
medioevo, quando la popolazione urbana era attorno al 12% del totale, si può 
stimare che esistessero circa 10.000 località con statuto o diritti urbani (metà tra 
Impero germanico, Polonia, Ungheria e Scandinavia, metà nell’Europa occidentale e 
meridionale): località molto diverse per tipologia, da autentiche “città-stato”, a città 
soggette ma con larga autonomia, a piccole comunità giuridicamente riconosciute, 
ma con autonomia e apparato amministrativo ridotti. Solo una parte delle città ha 
fatto uso, prima del 1500, di un apparato simbolico, ossia di un sigillo più o meno 
araldizzato o di uno stemma: la maggior parte di quelle dell’area imperiale (dove 
il termine Stadt si applicava a una gamma molto estesa di centri) e una élite più 
ristretta altrove. In Inghilterra e nella Francia centro-settentrionale l’uso del sigillo 
nei centri muniti di privilegi di tipo urbano si limita a comunità in possesso di 
un’amministrazione giuridicamente costituita: rispettivamente circa 100-150. In 
Italia e in Provenza-Linguadoca, invece, una quantità più rilevante di borghi, oltre le 
città vere e proprie, sviluppò istituzioni comunali con un precoce uso del sigillo; in 
Spagna e Portogallo, delle centinaia di centri dotati di fueros/foros, una buona parte 
deve aver fatto regolare uso di un sigillo, evoluto, tra i secoli XIV-XV, nello stemma3. 

In tutto siamo forse di fronte a 5000 sigilli/stemmi, qualcosa di più se si 
aggiunge un certo numero di comunità non urbane araldicamente dotate (tra Paesi 
Bassi, Germania renana e meridionale, Austria, Boemia e Italia). L’intero corpus 
dell’araldica comunale medievale può esser compreso nelle dimensioni di un paio 

2  Cfr. per queste stime M. Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris 19932, pp. 41-52. Ma cfr. anche 
le osservazioni di carattere generale di H.J. v. Brockhusen, Wetzlar und der Reichsadler im Kreis der Älterer 
Städtewappen, «Mitteilungen d. Wetzlarer Geschichtsverein», 1954, pp. 93-126.

3  Cfr. F. Menéndez Pidal de Navascues, Del emblema sigilar a las armerías de las ciudades; P. Sameiro, 
L’héraldique municipale portugaise, entrambi in La ville et ses habitants, cit., pp. 309-322, 343-366. Per la Spagna si 
veda anche A. Rucquoi, Des villes nobles pour le Roi, in Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad 
Media, coordinación de A. Rucquoi, Valladolid 1988, pp. 195-214.
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di stemmari ‘universali’ dell’epoca. Su un milione di stemmi noti (il 40% dei quali 
‘non nobili’)4, essa rappresenta lo 0,5% del totale, poco più se si considerano anche le 
istituzioni del mondo urbano, officia, corporazioni, societates, etc., di cui sono note 
varie centinaia di stemmi.

Nell’inventario dei sigilli normanni di Demay, per esempio, il numero dei sigilli 
civici è irrilevante5. Solo in aree dove le città ebbero grande sviluppo, si registrano 
valori più alti. In Toscana l’insieme delle insegne pubbliche è attorno al 5-10%. In 
Fiandra, all’epoca di Carlo V, 66 stemmi di città e borghi stanno di fronte a circa 600 
di signori (di cui un centinaio di alto rango), dunque superano il 10%6; nelle carte 
araldiche della Fiandra Gallicana e dell’Hainaut di Martin Doué (fine XVI s.- inizio 
XVII), gli stemmi cittadini sono il 5% e il 17% del totale7. Nell’inventario dei sigilli 
fiamminghi di Demay, le città rappresentano il 4% del totale e sono in rapporto di 1 
a 5 rispetto a quelli dei signori8. In generale, tuttavia, il confronto si può stabilire più 
adeguatamente non con la gran massa degli stemmi personali, nobili e non, ma tra 
lo strato medio-superiore dei centri urbani (circa 1300 città) e l’élite dell’alta e media 
aristocrazia, ossia con lo strato più antico dei portatori di insegne araldiche (che in 
Francia, ad esempio, era il 16% del totale9, in Inghilterra sommava circa 1300 tra baroni 
e cavalieri nel Trecento, mentre l’alta e media nobiltà imperiale può aver contato molte 
centinaia di membri). Del resto negli stemmari europei due-trecenteschi, di carattere 
nazionale o ‘universale’, ove sono rappresentati perlopiù l’aristocrazia feudale medio-
alta e un segmento di quella minore, sono comprese solo alcune decine di migliaia 
di stemmi. Con questa élite e con l’alto clero, con gli elementi cioè della gerarchia 
feudale che tendevano a evolvere in corpi ‘politici’ istituzionali,  le città maggiori 
– che in Francia e nelle Fiandre saranno significativamente chiamate bonnes villes 
– partecipavano alle diete e si conquistavano un posto di crescente prestigio nella 
società, anche se di diverso peso nei vari paesi. Su questa base l’araldica comunale 
è una frazione meno insignificante: i ranghi superiori delle città potrebbero stare 
mediamente in rapporto di 1 a 3 rispetto ai ‘baroni’ (che sono circa l’1/1,5% della 
nobiltà) e all’alto clero, e di 1 a 10 rispetto alla media nobiltà.

4  Cfr. M. Pastoureau, L’art héraldique au Moyen Age, Paris 2010, p. 42.
5  G. Demay, Inventaire des sceaux de la Normandie, Paris 1881.
6  Cfr. Corneille Gaillard, Le blason des armes suivi de l’armorial des villes etc., a cura di J. van 

Malderghem, Bruxelles 1866.
7  Cfr. T. Leuridan, Armorial des communes du Département du Nord, Lille 1909.
8  G. Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris 1873.
9  Dunque 5-6000 membri, cfr. P. Contamine La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel a Louis 

12. Essai de synthèse, Paris 1997, pp. 82-84.
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Quanto alla ‘visibilità’, va detto che le città di qualche rango hanno avuto 
spesso occasione di dotarsi di un’araldica formalizzata e di spiegare le loro insegne 
in circostanze e su supporti più vari e in sedi istituzionali: principalmente come 
veicolo di riconoscimento giuridico-politico, e persino (come nel caso dei comuni 
italiani e delle città imperiali e anseatiche), come insegne militari (usate dalle 
città indipendenti, ma anche dai contingenti armati al servizio del sovrano, come 
ad esempio in Portogallo), analogamente a quanto era avvenuto in origine per i 
cavalieri. La costruzione di porte e mura e dei palazzi comunali (sia nei grandi centri, 
ma anche nella rete delle piccole cittadine e persino – come in Italia – nei centri 
rurali), spesso grandiosi, ha poi moltiplicato la presenza e la visibilità delle insegne 
cittadine. Gran parte dei centri urbani secondari – che contavano poche centinaia di 
abitanti – aveva naturalmente minori opportunità, anche architettoniche, di esibire 
uno stemma, e questo spiega perché nella maggior parte dei casi esso, quando si è 
formato, ricalchi semplicemente l’immagine sigillare, con struttura e figure talora 
poco congruenti con l’araldica classica. Occorre anche ricordare che la perdita di 
molte fonti iconografiche medievali ci consente di valutare non sempre con esattezza 
la presenza dell’araldica comunale nei centri minori: si sa ad esempio che il comune 
di Bologna già nel XIII prescriveva alle piccole comunità del contado l’uso di proprie 
insegne nei rispettivi contingenti militari, delle quali in seguito non è rimasta traccia 
estesa e coerente10.

Tenendo conto di tutte queste circostanze si spiega perché la nobiltà non 
abbia preso in considerazione, per secoli, l’araldica impersonale (né quella dei ceti 
non nobili, con qualche eccezione per i prelati), espungendola di fatto, benché lo 
fosse a pieno titolo, dall’araldica in quanto tale. Bellatores e oratores hanno sempre 
tenuto a distanza il ‘terzo stato’, i laboratores: anche in araldica. Il caso di Bartolo da 
Sassoferrato (De insignis et armis, 1358), che annovera tra i fenomeni araldici i marchi 
di fabbrica e le filigrane della carta (ma che non parla di araldica comunale, benché 
il fenomeno gli dovesse essere ben noto), è isolato. La trattatistica medievale e della 
prima età moderna ignora l’araldica comunale e impersonale11: l’opera di Gaillard, 
dove gli stemmi delle città seguono quelli dei ‘pari’, e precedono quelli di baroni, 
bannerets e cavalieri, è un’eccezione. La maggioranza degli stemmari medievali dà 
spazio all’araldica di personaggi classici, letterari e biblici o a quella, apocrifa, di 

10  Cfr. S. Neri, Emblemi, stemmi e bandiere delle società d’armi bolognesi (secc. XIII-XIV), Firenze 1978. 
11  Cfr. C. Boudreau, L’héritage Symbolique des Hérauts d’Armes: Dictionnaire Encyclopédique de 

l’Enseignement du Blason Ancien (XIVe-XVIe s.), Paris 2006.
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sovrani e paesi extraeuropei, ma non mostra poca o nessuna attenzione a quella delle 
città: poche le deroghe, come gli stemmari della Germania meridionale (Stuttgarter, 
Miltenberg, Ingeram del XV s., etc.), la quindicina di stemmi civici del Tudor Book 
of Arms (Harleian mss. 2169 e 6163), le nove dell’araldo Berry, etc. Di regola solo 
documenti provenienti dalla cultura urbana, come le cronache italiane e svizzere (o 
quella del Concilio di Costanza di Ulrich von Richenthal) e i portolani, danno spazio 
all’araldica comunale: per il mondo feudale-cavalleresco essa è una sfera opaca, quasi 
che la città non avessero mai cessato di apparire come nel XII secolo il luogo infido 
dei romanzi arturiani di Chrétien de Troyes, e il Comune il «detestabile nomen» 
di cui si doleva Ottone di Frisinga. Nella sua vita parallela, l’araldica comunale è 
largamente tributaria – nel linguaggio, nelle regole, negli usi, negli ‘ampliamenti’ – 
di quella nobile, ma non le trasmette niente in cambio. L’identità simbolica urbana 
anzi, nell’indifferenza del mondo signorile, è talora severamente contrastata: come 
nel caso del vescovo di Lione, che nega alla città l’uso del sigillo, dei signori di 
Penzlin (Pomerania) che ostacolano l’uso delle insegne civiche sulle mura, o di Carlo 
I d’Angiò, che fece spezzare i sigilli dei comuni (universitates) del regno di Napoli. 

Solo tardi o sporadicamente i prìncipi mostrano interesse per l’araldica 
comunale, promovendone raccolte (che nascono più per impulso o curiosità di eruditi 
o degli stessi araldi, soprattutto nel ‘600: come il Tesouro da nobreza, e il Siebmacher 
del 1605 e la raccolta del De La Planche, in Francia12) e inserendole in apparati 
decorativi, allo scopo di sottolineare l’inclusione delle città nei corpi politici degli 
stati sovrani: così accade nella serie di armi civiche della cattedrale di Pamplona13 e 
della ‘Corte Italiana’ di Kutná Hora in Boemia (XIV s.), dei sepolcri dei Visconti (a 
Milano e Pavia), del castello di Rotenburg (Assia, XVI s.), della Curia del vescovo 
di Bressanone/Brixen (Tirolo, XVII s.), in vari edifici, oggi perduti, del ducato del 
Württemberg, nella decorazione granducale di Palazzo Vecchio a Firenze, nella citata 
cartografia fiamminga, nello stemmario municipale portoghese redatto da Cristóvão 
Alão de Morais dopo il 1640, etc. Inoltre, mentre ai suoi esordi l’araldica comunale 
è fenomeno spontaneo, a partire dal XV-XVI s. su di essa è frequente l’intervento di 
sovrani e principi (soprattutto in Spagna, Inghilterra e Impero e Italia) che concedono 
stemmi, li riformano e li autorizzano, tendendo a disciplinare la materia e a limitarne 
l’uso. In ogni caso, tra i grandi ‘pavesi’ o apparati decorativi (su edifici, libri, opere 
d’arte, etc.), quelli comunali sono di entità trascurabile, con qualche eccezione – di 

12  Edita da J. Meurgey, Armoiries des provinces et villes de France, Paris 1929.
13  Cfr. F. Menéndez Pidal de Navascues, cit., p. 319.
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nuovo – in Italia, Svizzera e Paesi Bassi.
Emarginazione e subordinazione dell’araldica comunale (insieme a fenomeni 

imitativi omologanti e snaturanti di alcune sue caratteristiche originarie), pur a fronte 
dell’incremento quantitativo che investe dal XVI s., in alcune aree, anche centri rurali 
non-urbani, vanno di pari passo con l’affermazione dell’egemonia del ceto nobile sulle 
istituzioni politiche e sociali: la nobiltà, come casta organizzata è più un’invenzione 
del mondo moderno che del medioevo. Il quadro istituzionale sempre più irrigidito 
e monopolizzato da ristretti ceti aristocratici e l’eclisse delle autonomie cittadine, 
nelle forme in cui s’erano affermate nel medioevo, conducono alla codificazione 
dell’araldica come pratica di riconoscimento rituale della nobiltà e al rafforzamento 
della presunta (ma mai più messa in discussione) ‘identità’ fra araldica e nobiltà, 
con l’appendice crescente dell’araldica ecclesiastica. E ciò, nonostante la funzionalità 
originaria dell’araldica fosse venuta meno. In questo panorama l’araldica comunale 
e le sue derivazioni occupano un posto periferico, salvo nelle ‘confederazioni di 
repubbliche’, come la Svizzera e le Province Unite, e – come fossile del grande passato 
repubblicano – nell’Italia centro-settentrionale. 

Non sorprende che al termine di questo processo, l’alterità fra le ‘due araldiche’ 
fosse codificata dal più noto teorico della materia tra Sei e Settecento, il Menestrier. 
Egli definì gli stemmi, come gran parte dei suoi predecessori, «marques d’honneur 
pour la distinction des familles»; poi vi aggiunse «et des communautez» (poiché 
secondo la scienza politica classica le città sarebbero «grandes familles dont le Prince 
est le chef»)14, ma chiarendo che solo gli stemmi nobili sono «marques d’honneur», 
mentre gli altri non sono che «marques de distinction». Radicalizzando questa 
definizione, fino a teorizzare che si tratti di due «specie diverse», egli sostenne 
che gli stemmi delle comunità (città, quartieri, comunità ecclesiastiche, mestieri, 
province, Università etc.) servono solo «a farle riconoscere» tra di loro; sono anzi 
«impropriamente» chiamati armoiries, trattandosi solo di «devises et signes», poiché 
le comunità «non fanno professione d’armi», ma hanno bisogno di autenticarsi 
attraverso sigilli e stemmi sui trattati, gli statuti, gli oggetti, le divise dei valletti, gli 
edifici etc. Riteneva infine che i marchi di nobiltà (che sostituirebbero nel medioevo, 
per segni, il sistema patronimico romano) siano più recenti di quelli di distinzione, 
già usati nell’antichità: il che non argomenta affatto per il prestigio di questi ultimi, 
ma ne conferma e ne sposta all’indietro nel tempo il carattere non-araldico15. 

14  La méthode du blason, Paris 1688, pp. 7-9.
15  La nouvelle méthode raisonné du blason, Lyon 1734, pp. 1-2, 267 sgg.
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L’identità nome=segno era già stata teorizzata da Bartolo da Sassoferrato («sicut 
enim nomina inventa sunt ad cognoscendum homines, ita etiam ista insignia»)16. 
Menestrier tuttavia, anziché inserire il sistema araldico in una ‘teoria dei segni’ – 
come un caso particolarmente versatile e perciò diffusosi anche in altre cerchie sociali 
– traccia sin dall’inizio una differenza di genere: il sistema patronimico patrizio 
antico e l’araldica servirebbero a distinguere non i soggetti, ma il corpo dei nobili 
dai non nobili, mentre i segni ‘di distinzione’ identificano una comunità rispetto 
a un’altra. Ben più moderno era l’approccio al tema di un suo contemporaneo, il 
filosofo napoletano Giambattista Vico, che riconobbe la continuità della funzione del 
segno araldico dai «signori» alle «repubbliche popolari»17.

È superfluo sottolineare che il pregiudizio aristocratico mette Menestrier su una 
strada storicamente del tutto falsa, che capovolge il reale processo storico: è semmai 
la pratica bellica e la gerarchia feudale che portò al bisogno di identificazione tra i 
membri della cavalleria con segni che, in seguito, solo stati intesi come marchi di 
distinzione sociale, e che sono stati imitati e assunti in cerchie sociali non nobili. 
Le comunità, viceversa, non hanno inizialmente nessun bisogno di distinguersi tra 
loro – non costituendo un corpo – ma semmai solo di legittimarsi all’esterno o in 
una gerarchia sociale, assumendo un segno la cui funzione non è di distinzione, ma 
di riconoscimento giuridico (sancendo l’uscita di ‘minorità’ di una comunità) e di 
identità culturale e ideologica. Del resto è più facile trovare stemmi o sigilli identici 
in città anche vicine (sorprendente la ripetitività delle croci nelle città italiane del 
nord o dell’aquila delle città imperiali), che stemmi gentilizi identici in un ambito 
territoriale ristretto. Anche dal punto di vista empirico, la gamma dei supporti e degli 
impieghi dei segni araldici è, pur se in misura diversa, comune alla nobiltà e alle città: 
entrambe fanno uso di sigilli e vessilli, entrambe marcano documenti, proprietà, 
livree, edifici etc. La differenza è dunque di quantità e opportunità, non di specie. 

La separazione arbitraria dei due sistemi di segni operata da Menestrier non 
è convincente: non è vero che quelli della nobiltà sono solo militari (sono anche 
marchi identitari e di proprietà)18, e viceversa che quelli delle comunità non lo sono 
mai («non hanno niente di militare»)19. La vetrata delle corporazioni di Strasburgo, 
ne mostra i membri in assetto di guerra, con i loro vessilli, in tutto e per tutto simili 

16  De insignis et armis, a cura di M. Cignoni, Firenze 1998, p. 28.
17  G.B. Vico, La scienza nuova prima, Bari 1931, pp. 57, 185-186; La scienza nuova, Bari 1928, II, pp. 180, 

206, 207-208.
18  Cfr. M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, Paris 2004, pp. 222-225.
19  C.F. Menestrier, La nouvelle méthode, cit., p. 277.
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a un reparto di cavalieri20; le bandiere di commende e città dell’Ordine Teutonico e 
delle compagnie militari dei comuni italiani (le compagnie del ‘Popolo’) espongono 
figure araldiche molto ‘seriali’, non diverse da quelle della cavalleria di un qualunque 
feudo. Dall’altro lato, i sigilli equestri di signori e prìncipi sono l’esatto corrispondente 
dei segni cittadini impressi sui sigilli, come le mura turrite e la raffigurazione dei 
magistrati civici; molti comuni italiani, dominati dal ceto dei milites, si rappresentano 
nel sigillo con un cavaliere, divenuto qualche volta una figura araldica (come ad 
Ancona, Spoleto, etc., o – in Portogallo – Évora, Elvas, etc.).

Menestrier, coerentemente con la sua tesi generale, fornì una classificazione 
delle figure araldiche, individuandone distinte tipologie per l’araldica nobile e per 
l’araldica comunale. Nella prima – a parte i segni speciali di sudditanza, di ufficio, 
dignità etc. – distingueva tra le armi ‘parlanti’ e tutte le altre, quelle «più difficili a 
spiegare» (perché il motivo della scelta di una figura non è palese), cioè contenenti 
le figure araldiche in senso proprio. Nella seconda, oltre gli stemmi parlanti, quelli 
con figure allusive di carattere religioso, topografico, architettonico, professionale, 
etc. Sintomatico della sua interpretazione, è il fatto che egli trascura la presenza di 
figure araldiche (pezze e partizioni) negli stemmi comunali, come se queste fossero 
appannaggio dell’araldica nobile (il che è vero solo in parte) e interpretando anche i 
casi più evidenti come figure allusive: i pali e i decusse delle città olandesi sarebbero 
il pittogramma di canali e dighe, le croci dei comuni italiani un simbolo di partitanza 
guelfa. Se in generale le tesi di Menestrier sono opinabili, egli aveva intuìto tuttavia, 
attraverso questa classificazione, che la differenza tra araldica nobile e araldica 
comunale è principalmente di struttura semantica e non di funzionalità e di origine, 
come invece mostrava di credere.

Noi possiamo tentare di ridurre la struttura semantica degli stemmi a tre tipi, 
basati sul diverso valore che assumono le figure dello scudo. Si noti bene, le stesse 
figure, perché quasi tutte – una fascia, un leone, un giglio, etc. – sono equivoche e 
possono rivestire significati differenti.

 (1) Nel primo tipo – che chiameremo astratto – le figure (pezze, partizioni, 
animali, oggetti etc.) non sono ‘pittogrammi’ e non rappresentano perciò un 
‘concetto’: sono puri ‘segni’ privi di ‘significato’ e di contenuto simbolico. La loro 
funzione è unicamente di indicare – o stare per – il loro possessore. 

 (2) Nel caso degli stemmi parlanti la figura è un ‘pittogramma’ o ‘icona’ e ha un 
significato specifico e un contenuto concettuale: il nome del possessore. Quest’ultimo, 

20  Cfr.: http://drapeaualsace.free.fr/zunftfahnen.htm
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qualora si presti dal punto di vista linguistico (anche falsamente), è richiamato da una 
figura concreta o da un ‘gioco di parole’ o anche solo da una espressione alfabetica 
(una iniziale, un monogramma, etc.).

 (3) Il terzo tipo, il più vario, è quello allusivo. La figura qui non rappresenta 
direttamente il possessore o il suo nome, ma un diverso concetto o significato, che 
il possessore assume come riferimento identitario e che delega a rappresentarlo 
simbolicamente. In questa struttura, diversamente dalle prime due, il segno si è 
perciò trasformato, da segno e icona come nei due tipi precedenti, in ‘simbolo’. Ne 
vedremo più avanti le diverse modalità.

Dovrebbe già essere evidente che l’araldica gentilizia è quasi completamente 
rappresentata dai tipi (1) e (2). La maggior parte degli stemmi presenta figure araldiche 
(suddivise pariteticamente fra pezze/partizioni, animali e figure secondarie, con 
poche ‘figure comuni’), che sono dei puri ‘segni’ astratti (1), e un 20-25% di stemmi 
parlanti (2): una robusta minoranza che tende via via ad aumentare21.  Solo in misura 
ridotta (e non sempre perspicua), invece, le figure esprimono contenuti allusivi di 
tipo politico (segni di vassallaggio e parentela, brisure) o un troppo vago e generico 
contenuto simbolico (per il comune simbolismo attribuito al leone, all’aquila, al 
giglio etc.; Il tipo ‘allusivo’ vero e proprio (a caratteristiche personali, eventi, funzioni 
etc.), è quasi assente dagli stemmi gentilizi, e spesso è frutto di costruzioni apocrife, 
leggendarie e letterarie fabbricate ex post sull’origine e il significato presunto di una 
figura.

Tutto al contrario nell’araldica comunale. Essa è connotata da una ridotta 
presenza del tipo astratto (1), da una altrettanto forte presenza del tipo parlante (2), 
ma, soprattutto, dalla netta prevalenza del tipo allusivo o simbolico (3), fenomeno che 
costituisce dunque la vera e propria differenza specifica rispetto all’araldica gentilizia. 
L’araldica delle comunità non ‘si accontenta’ – o non ha bisogno – di un segno astratto 
di identificazione: fa largo uso del tipo parlante (il modo più semplice e classico per 
dire il proprio nome), ma, soprattutto, si rivolge a una simbologia più pregnante di 
riferimenti a significati, concetti e contenuti più o meno fortemente identitari per la 
collettività (talvolta di carattere quasi totemico). Attraverso questa tendenza l’araldica 
comunale costituisce una cesura molto meno netta dell’araldica gentilizia rispetto alla 
simbologia dell’antichità e del suo prolungamento nell’alto medioevo: l’iconografia e 
la monetazione antiche delle città erano in gran parte basate sul tipo allusivo (con 
figure di eroi, divinità, oggetti, animali, vegetali etc.). Il che da un lato autorizzava 

21  M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, cit., p. 231.
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gli eruditi e i trattatisti barocchi a collocare falsamente l’origine dell’araldica nella 
remota antichità, dall’altro legittima la tesi moderna che vede confluire nel sistema 
araldico molto materiale iconografico pre-araldico altomedievale.

Il tipo allusivo è classificato variamente dagli studiosi. Noi vi identifichiamo 
cinque modi distinti (salvo rari casi che non vi rientrano): 

a) segni politici (esprimono sudditanza o vassallaggio, perlopiù attraverso 
l’assunzione o l’aggiunta di armi di signori e sovrani e varianti – sorta di brisure – 
delle medesime)

b) religiosi (generici segni religiosi; allusione a un santo protettore, sia in forma 
della immagine del santo, dei suoi ‘attributi’ o di un episodio della sua vita o a un 
elemento del culto)

c) architettonici (mura della città, edifici – anche ‘realistici’ – e parti di essi, 
ponti, etc.)

d) topografici (un elemento naturale specifico: monti, corsi d’acqua, mare, 
boschi etc.)

e) economici (riferimenti ad attività economiche predominanti)
f) storico-leggendari (fatti ed eventi significativi della tradizione locale).
È da notare inoltre che, diversamente dagli stemmi gentilizi, che di solito usano 

un solo tipo, quelli comunali si presentano molto spesso in forma mista, unendo 
variamente i tre tipi principali e i sottogruppi del tipo allusivo: e si danno anche 
casi in cui la stessa figura può avere un valore semantico equivoco, potendo essere 
rubricata contemporaneamente in tipi e gruppi diversi (per esempio: nello stemma 
di una località che prenda il nome da un santo, l’immagine del santo nello stemma è 
insieme parlante e allusivo-religiosa, etc.). L’araldica civica tende a rappresentarsi con 
un sistema di segni identitario ‘plurale’: presso molti grandi comuni italiani, questa 
pluralità si distribuisce in scudi distinti, che formano un pavese; altrove si concentra 
in un solo scudo, con figure plurime.

Gli studi sull’araldica comunale accentuano o escludono alcuni di questi tipi e 
gruppi (a seconda delle caratteristiche locali), mentre le trattazioni generali si limitano 
ad elencarli sommariamente: manca dunque un quadro statistico complessivo, che 
consenta di delineare un panorama significativo dei caratteri specifici dell’araldica 
comunale. 

Per ovviare a questa lacuna, analizzeremo qui i dati relativi agli stemmi di 5.200 
città e comunità medievali, suddivise in quattro liste. Le prime tre (A-B-C: 3000 
centri) comprendono città “privilegiate” (per esempio convocate alle diete nazionali e 
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locali) o comunque sottoposte direttamente a sovrani e a grandi principati, suddivise 
in: città più rilevanti (A: 627), uno strato medio/medio-alto di comunità (B: 685), 
centri minori (C: 1700); la quarta lista (D: 2000), molto meno omogenea e completa, 
è un campione di centri meno importanti, talora “mediati”, ossia dipendenti da 
signorie locali, con una tradizione araldica più recente e meno documentata. Quasi 
tutte queste località (soprattutto nelle prime tre liste) hanno posseduto un’insegna 
pubblica entro il 1500 o poco oltre: nella prima metà del Duecento le città più 
importanti, fra il Due-Trecento lo strato intermedio, i centri minori tra XIV e XV 
secolo22.

Nelle tabelle che seguono, per brevità, esporremo solo i dati delle liste più 
complete A-B-C (i dati della lista D non si discostano significativamente da quelli 
della lista C)23. Si tenga conto del fatto che il totale delle %, calcolate sul numero delle 
città, è superiore a 100 per via – come si è detto – della presenza simultanea di figure 
di diverso tipo in uno stesso stemma). Il risultato complessivo mostra che i tre tipi 
sopra menzionati hanno indici di frequenza molto diversi:

24

(1) astratto (2) parlante (3) allusivo24

A 30% 26% 84%
B 27% 39% 70%
C   6% 28% 76%

(totale) 16% 30% 75%

22  Pur coi margini di errore e discrezionalità, il quadro statistico offerto è tendenzialmente attendibile (non 
abbiamo spazio per considerare i criteri di compilazione delle liste e della valutazione delle tipologie araldiche). 
Le città sono suddivise secondo i confini approssimativi di stato o unità tradizionali medievali, come segue: 
area italiana (Italia centro-settentrionale; Regno di Napoli; Dalmazia); area iberica (Castiglia, Navarra, Aragona, 
Portogallo); area francese (Francia, Lorena, Franca Contea e Savoia); area britannica (Inghilterra, Irlanda, Scozia); 
area ‘germanica’ (o germanico-orientale e scandinava: Impero, ossia Germania e Austria, Paesi Bassi, Svizzera, 
Boemia, Prussia, Polonia, Ungheria, Scandinavia).

23  L’analisi di un ulteriore campione di 400 comunità non-urbane dell’Italia centro-settentrionale (con 
stemmi e sigilli generalmente anteriori al XVI s.) dà risultati leggermente diversi, ma con una progressione simile 
fra i tre tipi: astratto: 18%; parlante: 44%; allusivo: 63%.

24  Tra le figure di tipo allusivo-politico si computano solo l’assunzione diretta di uno stemma di un sovrano 
o signore, o una brisura dello stesso, cioè quelle figure che costituiscono – sebbene mutuate da uno stemma 
altrui – l’arme originaria della città: non si tiene conto degli ‘ampliamenti’ (inquarti, capi, etc.), cioè di aggiunte 
posteriori che, tuttavia si trovano mediamente circa in un numero rilevante di centri, circa nel 30% degli stemmi, 
con oscillazioni locali anche importanti.
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È facile constatare che il tipo allusivo predomina largamente; che la 

frequenza di quello parlante è un po’ superiore che negli stemmi gentilizi (30% 

contro 20-25%), ma non quanto ci si potrebbe immaginare, dal momento che 

si ripete comunemente – ed erroneamente – che gli stemmi parlanti sarebbero 

più caratteristici delle città; e che infine, viceversa, il tipo astratto – dominante 

nell’araldica gentilizia – cala bruscamente, decrescendo proporzionalmente al 

rango delle città. 

Se si raffina il calcolo percentuale relativamente alle singole aree, si 

ottengono risultati che oscillano attorno alla media o se ne discostano, anche 

vistosamente: 
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  (1) astratto (2) parlante (3) allusivo
area italiana             A 78% 19% 53%

B   59% 52% 65%
C 26% 42% 49%

area iberica               A   9% 25% 115%
B    8% 50% 84%
C - 31% 87%

area francese             A 28% 24% 90%
B    16% 47% 53%
C   6% 33% 59%

area britannica         A   7% 26% 89%
B      4% 26% 82%
C    3% 14% 99%

area  ‘germanica’       A 22% 31% 83%
B    14% 25% 76%
C   4% 25% 81%

Il dato più significativo in questa tabella è quello relativo al tipo astratto, per 
il quale la media continentale è ‘bugiarda’: esso raggiunge infatti percentuali-limite 
solo in Italia, molto oltre il 50%, con una punta del 93-83% nelle liste (A-B) del 
Centro-nord, del 50% nella lista (A) del Sud (e decrescenti via via da Nord a Sud 
e secondo il rango delle località). Fuori d’Italia, se si disaggrega il calcolo per aree 
nazionali, percentuali significative di questo tipo si trovano solo in zone molto 
determinate:

Francia Settentrionale (A)  50%
Francia Meridionale (A)  39%
Paesi Bassi (A-B)   41-39%
Città imperiali tedesche (A-B) 29-30%
Germania Settentrionale (A) 36%
Prussia (A)    28%
Svizzera (A-B)   55-33%

In tutte le altre liste e aree la percentuale è inferiore (talora di molto) al 20%. 
Questi dati mostrano che il tipo astratto è diffuso soprattutto in speciali gruppi di 
città con rilevante autonomia (in Francia i comuni del Nord e le città consolari del 
Sud, i comuni italiani, le città anseatiche, fiamminghe e olandesi, le città imperiali e 
svizzere). È evidente che in queste città l’uso di pezze, partizioni e totem animaleschi 
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deriva da vessilli militari, del tutto analoghi a quelli del mondo feudale-cavalleresco: 
è anche da rilevare che in larga misura lo stemma di queste città si discosta dalla 
figura del sigillo, che contiene assai più spesso figure parlanti e allusive. Occorre 
aggiungere che in varie città, col tempo, l’uso di segni astratti, derivanti da vessilli 
militari, può essere andato perduto25.

Nelle città minori le cose vanno diversamente: questi centri attingono in larga 
parte dai loro sigilli segni di carattere giuridico, non militare, e perciò immagini di 
carattere figurativo, non astratto, che tendono poi a fissarsi o rispettando il modello 
e la composizione del sigillo (attorno al 30% dei casi), o araldizzando in diverso 
grado le figure dello stesso. Il genere del supporto fisico è dunque una circostanza 
determinante per la formazione degli stemmi.

È interessante anche stabilire come si ripartiscano le figure di tipo allusivo:

Politico religioso architettonico altro
area italiana          A    6% 12% 14% 21%
                               B   8% 14% 30% 13%
                               C 10%   7% 21%   9%
area iberica           A  20% 21% 42% 32%
                               B 10% 10% 46% 18%
                               C 12%   8% 47% 20%
area francese         A  43% 18% 18% 11%
                               B 17%   8% 20%    8%
                               C 24%   8% 17% 10%
area britannica      A 23% 21% 28% 17%
                               B 15% 26% 30% 11%
                               C 15% 16% 22% 46%
area germanica     A  35% 17% 21% 10%
                               B 31%   9% 26% 10%
                               C 26% 14% 25% 16%

totale 22% 12% 26% 15%

25  Ne ho proposto qualche esempio in «Dignum cernite signum». Stile “sfragistico” e stile “araldico” negli 
stemmi delle città medievali, «Archives héraldiques suisses», CXII, 1997, II, pp. 91-113. È forse il caso della stessa 
Lisbona, che potrebbe aver usato in origine una semplice ‘banda’ come insegna vessillare.



267HERÁLDICA INSTITUCIONAL

La tabella rivela un certo equilibrio tra i quattro gruppi, anche se il modello 
architettonico prevale. La figura stilizzata della città o di una sua parte essenziale, 
ossia l’autoritratto fisico della città stessa, corrisponde in un certo senso ai sigilli 
signorili di tipo equestre, ed è l’aspetto più vistoso dei sigilli civici: in Spagna e 
Portogallo è la figura dominante, sfiorando il 50%. Assai più contenuta la frequenza 
delle figure religiose, con una media molto costante. Il tipo politico invece oscilla 
ampiamente: è al minimo nelle città italiane, per la loro condizione di città libere, 
e aumenta nei paesi di forte struttura feudale, come la Francia e le terre imperiali. 
Molte città, anche importanti, soggette a principi laici ed ecclesiastici, soprattutto tra 
Paesi Bassi e Germania, assumono infatti o variano lo stemma signorile: nel che è da 
vedere un sintomo della loro subalternità politica, ma – nelle città più importanti – 
anche un segno di privilegio, e addirittura, ove lo stemma sia coscientemente ‘brisato’, 
di spiccata autonomia. Molto ampia invece è la varietà dei riferimenti allusivi che 
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non rientrano in questi tre primi gruppi: si va dai simboli dell’attività marinara e 
mineraria (tra Germania, Boemia e Ungheria), alla raffigurazione naturalistica del 
sovrano, assai presente in Spagna, alla memoria di leggende o episodi storici locali, 
e – ovunque – a elementi stilizzati del paesaggio. Si tratta dunque – dato che insieme 
non oltrepassano il 15% – di segni identitari abbastanza marginali.

Siamo in grado ora di tentare una risposta all’ultimo quesito: qual è il contributo 
dell’araldica civica alla storia dell’araldica, e più in generale dei sistemi simbolici 
occidentali? Se Menestrier estremizzava, è indubbio però che l’alterità di molta 
araldica comunale rispetto a quella gentilizia esiste: anche il profano, confrontando 
uno stemmario classico, come il Rotolo di Zurigo, Gelre, il Toson d’oro, il Livro do 
Armeiro Mor o il Grüneberg, con un qualunque stemmario comunale, ha la sensazione 
di cose molto diverse: gli stemmi comunali gli potrebbero persino ricordargli quelli 
dei club di football o le brand-images aziendali. Gli araldisti tedeschi hanno coniato 
il termine Afterheraldik per designare la generatio aequivoca e la decadenza formale 
dell’araldica comunale rispetto a quella classica, fenomeno accentuatosi in epoca 
contemporanea, quando l’araldica comunale ha avuto un immenso sviluppo, non 
sempre qualitativamente accettabile: se aree come Portogallo, Catalogna, Scandinavia 
e Svizzera sono in genere di buon livello, non altrettanto si può dire della Francia 
(assai monotona) o dell’araldica comunale italiana, spesso impresentabile e sciatta. 
È indubbio che la rinuncia al ‘segno’ in favore del ‘simbolo’, e perciò il bisogno di un 
repertorio di figure diverso da quello classico, e l’ispirazione tratta dalla configurazione 
naturalistica, complessa e non-araldica o proprio anti-araldica dei sigilli, possa essere 
letta in questa direzione. L’origine segna pesantemente le scelte figurative e di struttura 
e perciò la qualità complessiva: semplicità e visibilità ottica per lo scudo del cavaliere, 
complicatezza per lo strumento di autenticazione sigillare. 

Se tuttavia guardiamo al fenomeno con occhio storico più sereno e nel lungo 
periodo, possiamo sfumare questo giudizio e giungere a conclusioni molto diverse. 

Innanzi tutto occorre ammettere che tutta l’araldica, anche quella personale, 
andò incontro a processi degenerativi, dal ‘500 in poi: la stanchezza dello stile tardo – 
è un dato su cui tutti convengono – segnò l’abbandono del vigoroso tratto gotico che 
era la legge non scritta dello stile aral dico, «the nicest combination of boldness and 
discretion»26. Ma, come vedremo, il fatto più importante è che decisivi mutamenti 
avvennero non tanto e non solo sul piano stilistico e formale, ma in un altro ambito. 

26  A. Wagner, Heraldry in England, London-New York 1946, p. 25. Cfr. anche M. Pastoureau, Traité 
d’héraldique, cit., pp. 70-72.
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Occorre in primo luogo dire che l’araldica civica non è stato sempre passiva 
rispetto a quella gentilizia. Certo ne ricavò il codice iconico, le regole di base, gli 
usi, il modello figurativo: a cominciare dall’assunzione (bizzarra per una entità 
impersonale), dello scudo come contenitore principale (ma non unico) dei segni. 
Si tratta quindi di una subalternità in primo luogo ‘culturale’. Nell’adattare questa 
eredità alle sue esigenze simboliche, l’araldica comunale agì però selettivamente su 
di essa, con un proprio tono o stile specifico, rinunciando a una parte delle figure 
classiche e favorendone l’ampliamento in altre direzioni. La prima vistosa selezione 
avvenne attraverso una drastica riduzione delle figure ‘secondarie’ di piccola taglia 
(bisanti, biglietti, gigli, crescenti, crocette, anelli, merlettes, etc.), della diversificazione 
dei contorni delle pezze e dell’uso di particolari elementi come le pellicce. La 
struttura dello scudo gentilizio proviene essenzialmente dalla logica combinatoria, 
con possibilità quasi infinite, tra figure principali (pezze, partizioni, animali etc.), 
figure secondarie (che accompagnano, accostano e caricano quelle principali 
secondo pochi schemi fissi), variazioni dei bordi e iterazione (come i seminati) di 
tutti questi dettagli. L’araldica comunale non ha nessuna sensibilità per questo tipo di 
combinatoria seriale: e non ne ha nemmeno bisogno, perché non avverte l’esigenza 
di variare combinazioni su grandi numeri. La sua combinatoria, come si è visto, non 
è di segni, ma di concetti. In linea di massima non è rilevante la distinzione tra figure 
principali e secondarie: nello stemma di Porto, per fare un esempio, le quinas, le 
mura e l’immagine agiografica hanno pressoché lo stesso peso e valore simbolico. 

Rinuncia, dunque, a un’ampia porzione del repertorio araldico classico, e 
(salvo qualche caso) alla tendenza, che si verifica tardi nell’araldica gentilizia, ma 
che assume poi forme parossistiche, alla moltiplicazione dei quarti: per certi aspetti, 
pur usando e unendo figure più complesse, l’araldica comunale è più conservatrice, 
mentre l’accumulo dei quarti nell’araldica gentilizia vanifica il presupposto iniziale 
della visibilità a favore della espressione di una pluralità di messaggi. Ancora: 
l’araldica delle città più autonome non ha niente da invidiare alla semplicità della 
grande araldica delle origini, nell’uso di pezze, partizioni e figure comuni; e anzi in 
Italia essa viene estesa ineccepibilmente, tra Due e Trecento, a insegne di quartieri 
cittadini, di corporazioni e societates militari (Firenze, Bologna, Siena, Roma etc.: 
se ne conoscono in tutto circa 300, ma molte sono scomparse con la fine dei regimi 
‘repubblicani’) e persino a team rionali di giochi popolari e di piazza: qui non si scorge 
nessuna differenza formale di principio dall’araldica nobile27. Viceversa l’araldica 

27  Cfr. su questi aspetti V. Favini - A. Savorelli, Segni di Toscana, cit., pp. 147-181.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL270

comunale – e questo può essere considerato un acquisto e insieme una perdita – 
amplia il repertorio delle figure, introducendone di nuove per venire incontro alle 
sue esigenze simbolico-identitarie: qualche volta ciò provoca l’adozione di figure, 
diremmo imbarazzanti dal punto di vista araldico puro, per il loro naturalismo e 
la loro prospettiva tridimensionale (fino a configurare non più segni, ma infantili 
quadretti di genere) o per i cervellotici e volgari calembour escogitati per il tipo 
parlante. L’esito è ora pedestre come il facchino che trasporta un sacco su un ponte 
del comune di Ponsacco (Toscana); ora curiosamente ironico, come il ‘contadino 
azzurro’ dello stemma di Blaubeuren (Svevia). La figura umana, in generale, così 
come l’uso delle lettere dell’alfabeto, è, araldicamente, quasi un’eresia.  

Meno negativa è la moltiplicazione di figure come gli edifici e gli elementi del 
paesaggio, che non mancano nell’araldica gentilizia, ma ai quali l’araldica comunale 
ha dato largo impulso. I ‘monti all’italiana’ di molti comuni d’Italia centrale sono 
una figura estremamente innovativa; e quanto alle mura e alle torri, appena stilizzate 
nell’araldica nobile, la loro resa grafica, nei modelli gotici più puri derivati dai sigilli, 
è assai efficace: soprattutto in Portogallo, Spagna, Germania e Boemia. L’efficacia, 
o meno, per la verità, dipende dalla capacità dell’esecutore, più che dal soggetto: le 
ottime stilizzazioni degli edifici dal sigillo allo scudo, in Germania e Boemia, nella 
penisola iberica, in Italia o nel Midi francese, stanno a dimostrarlo. Un altro gruppo 
di figure cui i trattatisti guardavano con diffidenza, se non con disprezzo e pregiudizio 
‘di classe’ (si sa che uno dei contrassegni delle nobiltà era l’astensione dalle attività 
meccaniche), sono quelle relative alle professioni. Eppure, non solo i segni delle città 
minerarie e le navi – se adeguatamente stilizzate – sono figure araldicamente nuove e 
vivaci, ma l’intera gamma degli attrezzi e dei prodotti delle professioni e dei mercanti 
hanno dato luogo a un’araldica delle corporazioni del tutto originale che ha concesso 
dignità di segno agli oggetti del lavoro e non più solo a quelli della guerra: le serie 
degli stemmi e vessilli di corporazioni di Bruges, Gand, Strasburgo, Colonia, Praga, 
Basilea, Zurigo, Berna, Bologna, Firenze e le molte altre centinaia, soprattutto quelle 
risalenti al medioevo maturo, sono araldicamente di grande qualità. L’ambiente 
urbano ha dunque in parte conservato il lessico araldico più puro e in parte ha 
contribuito a un rinnovamento positivo del codice iconico più antico.

Queste valutazioni potrebbero apparire di carattere estetico: è indubbio che in 
questo ambito l’araldica civica più scadente è vulnerabile, ma noi vorremmo spingere 
il discorso in una direzione assai più radicale. 

A nostro modo di vedere, l’involuzione più notevole del’araldica, non fu 
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dovuta al sopravvenire dell’araldica impersonale, ma sorse all’interno della stessa 
araldica nobile, ove si registra (in misura modesta nel tardo medioevo, e poi in 
forma appariscente nell’età moderna) uno stravolgimento degli aspetti formali e 
delle funzionalità originaria del sistema, che configura quasi un passaggio ad aliud 
genus: è stata questa trasformazione a interrompere in maniera decisiva la presunta 
continuità del fenomeno araldico dalle origini ad oggi, assai più che l’espansione del 
sistema fuori del ceto nobile.  

Non alludiamo più ora a quanto si è già accennato (perdita di visibilità, 
accumulazione di segni, involuzione del linguaggio iconico), ma al mutamento del 
sistema araldico originario causato dall’uso invadente del timbro e degli accessori 
dello scudo. Da essenziale sistema di segni che sostituisce il nome, attraverso questi 
elementi, talora inutili e ridondanti, l’araldica – parallelamente alla gerarchizzazione 
sociale e alla cosiddetta «reazione nobiliare»28 – divenne espressione complessa 
della collocazione di rango di un individuo o di una famiglia e ambì a rappresentare 
l’intera costellazione ideologica della loro posizione politica, culturale e sociale. 
Mentre l’araldica delle origini di fatto non distingue categorie sociali di individui, 
quella senile assume ossessivamente come suo scopo principale questa distinzione. 
Graficamente, ciò conduce alla esibizione, non di un segno, ma di un curriculum, con 
l’effetto goffo di un biglietto da visita sovraccarico di titoli. Questa tendenza si era 
già manifestata, ma assai più sobriamente e prevalentemente sul piano decorativo, 
con la valorizzazione del cimiero come attributo personale e con lo sviluppo delle 
imprese, come segni di identità spirituale, morale e culturale: questi segni tuttavia 
costituirono solo un sistema a latere di quello principale, non privo di una sua 
freschezza29. L’invadenza crescente e incontrollabile del timbro provocò invece 
una maldestra fusione del sistema araldico con la logica derivata dalle imprese, 
generando una tendenza all’accumulazione di sistemi di segni paralleli, integrati in 
una sola immagine, non più compatibile col modello originale. Araldica nobile ed 
ecclesiastica fecero a gara nel praticare questa strada.

Nel timbro d’età moderna e barocca, con l’intenzione di palesare una serie 
di significati molteplici, senza rinunciare però al gusto esoterico del bizzarro e 
dell’enigmatico, tendono a confluire due sistemi di segni di diversa natura: da un lato 
segni burocratici di rango (corone – per le quali si ebbe un crescente, meticoloso culto 

28  Cfr. M. Pastoureau, Traité d’héraldique, cit., p. 67; H. Zug Tucci, Un linguaggio feudale: l’araldica, in 
Storia d’Italia. Annali I, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino 1978. p. 869. 

29  Cfr. M. Pastoureau, Traité d’héraldique, cit., pp.  205 sgg.
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– elmi, cappelli, etc.), di sudditanza, marchi di dignità civile, ecclesiastica e militare 
e officia, insegne di ordini cavallereschi e società d’armi; dall’altro una profluvie di 
componenti decorative, ideologiche e retoriche di gusto tardo-umanistico, come 
sottoprodotto del sistema delle imprese: tenenti, sostegni, bandiere e pennoni, motti, 
lacci, nastri, manti, emblemi religiosi, militaria etc. La moda dilagò in tutti i paesi, 
ma principalmente in Inghilterra, Spagna e area germanica. 

Il sistema araldico originario non resse il peso di questo accumulo, collassando 
in direzione di un allegorismo contaminato col gusto umanistico-decadente 
per la classicità, come segno di distinzione culturale oltre che sociale. Il risultato 
– paradossale! – fu la retrocessione dello scudo a elemento meno significante 
e si potrebbe persino dire, ad accessorio tra gli accessori, tollerato solo per la sua 
onorifica vetustà.  In un composito blasone, completo di tutti i suoi elementi, che la 
trattatistica elencava minuziosamente e con autocompiacimento, lo scudo implode e 
finisce per venir soffocato dai segni allotri.  Il sistema medievale viene stravolto col 
recupero incongruo dell’iconografia antica tardo-imperiale e con la costruzione di 
una complicata panoplia. Questa stereotipa imagérie cortigiana, nel dichiararsi erede 
della struttura araldica tradizionale (scudo, scudo/cimiero), contrabbandava in fondo 
un modello completamente diverso: una variante erudita del trofeo d’armi classico. 
L’esito che ne risulta è qualcosa a mezza strada tra un arredamento troppo carico di 
chincaglieria, e un monumento funebre: ma non più un’arme come era nello spirito 
dell’araldica. L’accumulazione crea un ibrido ingestibile tra figure bidimensionali 
(proprie dell’araldica: una creazione dell’arte «romanica», ha detto efficacemente 
Pastoureau, schiacciata su un piano) e tridimensionali. Lo stemma cessa di essere 
un’immagine, per diventare l’immagine intellettualistica di un complesso di altre 
immagini a guisa di una macchina teatrale. 

Possiamo dunque parlare in un certo senso, non di una evoluzione dell’araldica, 
ma di una seconda araldica, quella propria della nobiltà moderna, che non ha voluto 
rinunciare al messaggio originario, storpiandolo e sforzandosi di renderlo adatto – 
con un esito improprio – a mutate condizioni sociali e giuridiche e a nuovi bisogni 
ideologici di ceto.

 Di nuovo paradossalmente, il timbro, accosta l’araldica nobile alle esigenze 
dell’araldica impersonale, disponendo attorno allo scudo un sistema di allusioni ed 
informazioni, che possono essere preziose per noi oggi sul piano filologico, ma che 
lo scudo non conteneva e non avrebbe potuto contenere. La differenza sta però nel 
fatto che l’araldica impersonale – e questo è il suo apporto in definitiva al sistema 
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di segni araldico – aveva tentato coraggiosamente di piegare il sistema a esigenze 
identitarie, inserendo elementi allusivi di vario genere, come si è visto, nello scudo 
stesso: intorbidando sì lo scudo, talora, ma senza farlo deflagrare in una struttura 
enfatica. Essa si arrestò ad uno stadio abbastanza embrionale del processo: poche città 
e abbastanza tardi (soprattutto in Inghilterra, Germania nord-orientale e Boemia) 
hanno adottato un timbro (prescindendo naturalmente dalla prassi moderna delle – 
a nostro parere sgradevoli – corone civiche), per imitazione dell’araldica nobile o per 
concessioni dall’alto. Non bisogna invece scambiare gli elementi accessori, puramente 
estetici, che si aggiungono talora agli scudi civici nel periodo rinascimentale-barocco, 
per elementi qualificanti: si tratta in realtà solo di effimeri adattamenti al gusto 
d’epoca (mascheroni, supporti occasionali etc.), e non significanti. Se la maggior 
parte della città avessero tentato sistematicamente – come i nobili – di esprimere gli 
elementi costitutivi del proprio immaginario e della propria identità e ‘differenza’ 
storica, giuridica, culturale, religiosa etc., col sistema del timbro, il risultato sarebbe 
stato una ancora più illeggibile e pletorica enciclopedia di segni. 

L’araldica civica, in conclusione, ha costituito tacitamente una linea di parziale 
resistenza alla corruzione e all’inutile complicazione del sistema araldico e ha finito 
– di nuovo, paradossalmente – per conservarne alcuni caratteri più genuini. Questo 
apporto non è privo di conseguenze storiche. La degenerazione dell’araldica nobile 
ha condotto, col crollo con l’ancien régime e la sua fossilizzata appendice otto-
novecentesca, a una sua completa eclisse. Dotata ormai solo di interesse storico-
documentario, l’araldica nobile, o ciò che ne sopravvive stancamente (nei paesi 
dove sussistono istituzioni ufficiali della nobiltà), è priva oggi di una riconoscibilità 
socialmente diffusa: il che è l’effetto opposto a quello che si prefiggeva l’araldica 
antica! La percezione comune, in sé erronea, dell’esoterismo dell’araldica, è in qualche 
modo giustificata dall’esclusivismo castale ed autoreferenziale della superstite 
araldica nobile e dalle forme che essa assunse tra XVI e XIX secolo. La sua eredità 
– concettuale e formale – è da scorgersi piuttosto, tristemente, nella modestissima 
e giustamente ignorata araldica militare, poliziesca, e istituzional-burocratica degli 
apparati di Stato moderni.

L’araldica impersonale, al contrario (e in particolare quella civica), resistendo 
in qualche misura al trend ipertrofico dell’araldica della decadenza e praticando un 
equilibrio talora riuscito fra sistema segnico e sfera dei significati, ha trasmesso, 
sopravvivendo, alla grafica della comunicazione e ad esigenze identitarie 
contemporanee di vario genere (sociali, sportive, ideologiche, culturali, commerciali, 
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etc.) un modello iconico ancora in parte fruibile anche nel mondo moderno (anche 
se combattuto dalla pratica discutibile, stereotipa e monotona,  disinvoltamente 
importata dalla grafica commerciale, del logo: prodotto concettualmente e 
graficamente sciatto, e infinitamente più povero del potente segno medievale!). 

L’araldica comunale, pur con tutti i suoi vistosi difetti, è l’ultima espressione 
di quella che gli studiosi hanno chiamato ‘araldica viva’, cioè di un sistema di segni 
non solo ‘scritto’ e ‘dipinto’, com’è il sistema concettualmente moribondo della tarda 
araldica nobile, ma operativo, versatile e concreto.
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A heráldica municipal, ramo por vezes ignorado do estudo geral desta ciência 
e arte, tem na verdade uma origem se não tão recuada quanto o uso da heráldica de 
família enquanto distintivo pessoal, uma presença quase tão provecta como esta no 
contexto medievo europeu, conforme se comprova através de diversos exemplos de 
selos concelhios franceses do final do século XII1.

Em Portugal, há indícios da presença de uma heráldica municipal desde finais 
do século XII, com o exemplo do selo do entretanto extinto concelho de Castelo-
Mendo, de 1202, generalizando-se o seu uso a partir de 12302 e, já em documentos 
da Chancelaria de D. Pedro I, aparece a referência a uma prática estabelecida - “…e 
seelladas como sempre husou nas outras villas e lugares do meu senhorio…”3 o que 
sugere que, mesmo considerando um possível e compreensível atraso da evolução 
formal da heráldica portuguesa em relação, neste caso, ao exemplo francês, não seria 
algo tão considerável como muitas vezes se possa pensar. 

Na verdade, sendo a heráldica municipal um padrão, um atestado da autonomia 
do concelho, da sua personalidade jurídica e da sua relação com o poder régio e 
sobretudo com o senhorial4, é necessário incentivar trabalhos que contribuam 
para a história da sociedade através do estudo da heráldica autárquica. As armas, 
verdadeiros microcosmos para o historiador, devem sempre constituir um terreno de 
investigação, para contribuir na defesa da individualidade através do conhecimento 

1 Conforme está registado no minucioso levantamento patrocinado pelos Archives Nationales, Corpus des 
sceaux francais du moyen age, tome premier: Les sceaux des villes, onde encontramos, entre outros, os selos de 
Arras (1175), Avignon (1189) ou Saint-Omer (1199).

2 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986, p. 85 e COELHO, Maria 
Helena da Cruz, «Considerações em torno das Chancelarias Municipais», Olhares sobre a Historia: Estudos 
oferecidos a Iria Gonçalves, Lisboa, Caleidoscopio, 2009, p.167.

3 Centro de Estudos Históricos, Chancelaria de D. Pedro I (1357 – 1367), Lisboa, INIC, 1985, obra citada 
na p. 126 em NORTON, Manuel Artur, “Da Esfragística Municipal Medieval”, Raízes & Memórias, n.º 8, 1992, 
pp. 125-130.

4 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986, p.78.

Perspectivas para o estudo da heráldica municipal 
portuguesa

Marta Gomes dos Santos
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das raízes históricas e culturais.
Actualmente, é relevante reflectir sobre a realidade do poder local português, 

tendo em conta as reformas actuais e a sua dinâmica com a política, na medida 
em que cada vez mais os indivíduos procuram o seu lugar na sociedade e a sua 
identificação como grupo de interesses e causas comuns. A questão da identidade, 
que de facto sempre existiu, assume na contemporaneidade contornos distintos da 
mundividência medieva contudo, não é de somenos relevante o conhecimento e 
estudo do passado para nos construirmos enquanto indivíduos de uma sociedade 
actual.

O conhecimento do grupo, dos seus símbolos, da sua iconografia que reflecte 
as suas ideologias, por exemplo, o conjunto de signos que representa essa mesma 
colectividade, seja ela uma equipe, uma escola, ou no nosso caso, uma cidade, 
concelho, município, reveste-se do maior interesse para o conhecimento do tecido 
social e da sua relação com o que o rodeia, nomeadamente da sua noção enquanto 
grupo com uma representatividade específica. A heráldica municipal deverá ser 
então considerada, como símbolo que exprime, interna e externamente, a própria 
identidade concelhia, merecedora do maior interesse não só para a sociedade actual, 
mas também ao longo da História. Aliás, como refere Pedro Sameiro, “(…) os 
indivíduos e as comunidades vão prezando cada vez mais as suas raízes históricas e 
culturais, porque nelas vêem uma defesa da sua comunidade”5 do mesmo modo que 
atestam a “ancianidade da sua autonomia” 6.

O estudo da heráldica tem sido, nos últimos anos, foco de renovada atenção 
por parte dos investigadores nacionais e estrangeiros. Ainda assim, não obstante os 
estudos que se têm vindo a publicar em Portugal, nomeadamente na revista Armas e 
Troféus, ou outros periódicos especializados de génese mais recente, como a Revista 
Lusófona de Genealogia e Heráldica, associada à Universidade Lusófona do Porto, ou 
a revista Tabardo, que tem divulgado o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelo 
Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos, em Lisboa, a verdade é que 
esta disciplina se revela, no âmbito da investigação científica nacional, ainda muito 
incipiente. Mesmo o facto de presenciarmos um renovado interesse pela matéria não 
oculta a fragilidade da Heráldica na nossa comunidade científica, comparativamente 
com os prolíficos estudos que desde há muito se têm vindo a desenvolver em Espanha, 
França, Inglaterra ou Itália.

5 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986, p.80.
6 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986,  p.83.
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Do mesmo modo, a heráldica municipal deve, tal como outros ramos da 
disciplina heráldica, recorrer a uma metodologia interdisciplinar, particularmente 
com áreas do saber como a semiologia, a história da cultura e das mentalidades, 
a história da arte, a sociologia, a estética e mesmo a antropologia7, de modo a que 
a possamos percepcionar enquanto um código social revelador da identidade e 
personalidade dos seus portadores.

Este ramo da disciplina, sobretudo quando dirigido para o contexto medievo, 
carece de uma investigação que procure não só compreender de que modo a heráldica 
municipal era entendida e usada como instrumento de afirmação e de legitimação 
do poder, mas também perceber como era a sua inserção na sociedade no âmbito da 
qual existiu e foi efectivamente usada. 

Os trabalhos de Anselmo Braamcamp Freire8, de D. Luiz Gonzaga de Lancastre 
e Távora9, de Almeida Langhans10, ou do Marquês de São Payo11, não colmatam a 
necessidade actual de emularmos o exemplo de outros académicos de renome 
internacional, tais como Faustino Menendez Pidal de Navascués12, Alessandro 
Savorelli13 ou Michel Pastoureau, autor do Traité d’Héraldique14, obra consagradora 
dos contornos epistemológicos da nova heráldica, e um dos académicos mais activos 
na difusão desta disciplina como ramo da historiografia. 

No meio universitário, com excepção do trabalho pioneiro de Miguel Metelo de 
Seixas que prestou provas de doutoramento em 2010 com Heráldica, representação 

7 Como exemplos desta colaboração frutuosa, temos o auxílio que a disciplina heráldica presta inúmeras 
vezes na identificação patrimonial em diversos inventários artísticos móveis e imóveis, ou mesmo na percepção 
da utilização preferencial de determinadas cores ou elementos, como Michel Pastoureau tem demonstrado em 
diversas publicações nos últimos anos. Acerca destes temas, consultar, por exemplo: PASTOUREAU, M. Une 
histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Editions du Seuil, 2004 e COSS, P. e KEEN, M. Heraldry, 
pageantry and social display in medieval England, Woodbridge, The Boydell Press, 2008.

8 FREIRE, A. Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, 3 vols, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921-
1930. e Armaria Portuguesa, Lisboa, Cota d’Armas, Editores e Livreiros, 1989.

9 ABRANTES, Marquês de, O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1983.

10 LANGHANS, F. P. de Almeida, Heráldica : ciência de temas vivos, 2 vols, Lisboa, Fundação Nacional para 
a Alegria no Trabalho, Gab. de Heráldica Corporativa, 1966.

11 SãO PAYO, Marquês de, “Armas municipais derivadas de selos reais”, Armas e Troféus, III série, tomo 
I, n.º 2, pp. 8-9.

12 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Del emblema sigilar a las armerías de las ciudades”, 
in MULLER, Jean-Claude (ed.), La Ville et ses Habitants: Aspects généalogiques, héraldiques & emblématiques. 
Volume des Actes du XXIe Congrès des Sciences Généalogique et Héraldique. Luxembourg 28 VIII - 3 IX 1994, 
Luxembourg, Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique, 1999, pp. 309-322. Ainda do mesmo 
autor, será interessante consultar Los emblemas heraldicos. Una interpretacion historica, Madrid, Real Academia 
de la Historia, 1993.

13 FAVINI, Vieri; SAVORELLI, Alessandro, Segni di Toscana. Identità e territorio attraverso l’araldica dei 
communi: storia e invenzione grafica (secoli XIII - XVII), Firenze, Le Lettere, 2006 e SAVORELLI, A. Piero della 
Francesca e l’ultima crociata. Araldica, storia e arte tra gotico e rinascimento, Le Lettere, 1999.

14 PASTOUREAU, Michel, Traité d’Heraldique, Paris, Picard, 1993.
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do poder e memória da nação: o armorial autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa15, 
encontramos a heráldica autárquica como mero complemento de estudos mais vastos 
nas dissertações para obtenção de grau, entre as quais a tese de doutoramento A 
Heráldica em Portugal. Raízes, Simbologias e Expressões Histórico-Culturais de Manuel 
Artur Norton16, ou mesmo em publicações como Heráldica – Ciência de Temas Vivos 
do supracitado Almeida Langhans. Tem sido sobretudo objecto de artigos avulsos, 
como “A heráldica autárquica em Portugal” de Pedro Sameiro17, “Do direito ao uso 
de brasão de armas, selo e bandeira pelas freguesias” de Manuel de Novaes Cabral18, 
A heráldica autárquica do extinto município de Belém19, obra de Jorge de Matos, Os 
símbolos heráldicos da vila de Almancil20 de José Manuel Pedroso da Silva, bem como 
“As armas da vila de Almeida: seu significado histórico”21 e “As armas municipais de 
Pinhel”22 ambos da autoria de Miguel Metelo de Seixas. 

Apesar de os autores supracitados terem vindo a contribuir para a valorização e 
entendimento da Heráldica enquanto ramo autónomo da historiografia de interesse 
para o desenvolvimento das ciências sociais e humanas23, em Portugal, apenas nos 
últimos anos se tem vindo a reflectir esta preocupação nos trabalhos de investigação 
subordinados à Heráldica. Deste modo, é necessário incrementar uma investigação 
onde se  alie a dimensão da análise iconográfica e semiológica à reflexão acerca do 
seu diálogo com as linhas de força dominantes no panorama político Português na 
Idade Média.

No seguimento do trabalho de Miguel Metelo de Seixas e, nomeadamente, 
dada a minha vontade de participar no incremento dos estudos em heráldica 
municipal, com enfoque na sociedade medieval portuguesa, elaborei um projecto de 
investigação de Doutoramento a ser desenvolvido nos próximos anos onde, através 
da análise das armas e da sua linguagem específica, o brasão, se pretende evidenciar 

15 SEIXAS, Miguel Metelo de, Heráldica, representação do poder e memória da nação: o armorial autárquico 
de Inácio de Vilhena Barbosa, (Policopiada), Lisboa, Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade 
Lusíada, 2010.

16 NORTON, Manuel Artur (Barão de S. Roque); A Heráldica em Portugal. Raízes, simbologias e expressões 
histórico-culturais, vol. I. Dislivro Histórica, Lisboa, 2004.

17 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986, pp. 77-117.
18 CABRAL, Manuel de Novaes, “Do direito ao uso de brasão de armas selo e bandeira pelas freguesias – 

Temas de Heráldica de Domínio”, Armas e Troféus, VI Série, Tomo I, 1987/8. 
19 MATOS, Jorge de, A heráldica autárquica do extinto município de Belém, Lisboa, Hugin, 1998.
20 SILVA, José Manuel Pedroso da, Os símbolos heráldicos da vila de Almancil, Lisboa,  J.M.P. da Silva. 

2004 (Texto de uma comunicação apresentada em 8 de Maio de 2004, ao 1º Congresso da Freguesia de Almancil)
21 SEIXAS, Miguel Metelo de, “As armas da vila de Almeida: seu significado histórico”, Dispersos (2000-

2001), Lisboa, Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos, 2003.
22 SEIXAS, Miguel Metelo de, “As armas municipais de Pinhel”, Armas e Troféus, Lisboa, 2004.
23 Que deve colaborar e dialogar com outras disciplinas como a História, a História da Arte, a Arqueologia, 

a Antropologia, a Filosofia (sobretudo pela sua dimensão estética) ou mesmo a Sociologia.
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a relação entre a heráldica municipal e os diversos agentes do poder, demonstrando 
a relevância desta disciplina para a história cultural, social, política, institucional e 
simbólica dos séculos em apreço, bem como analisar a sua evolução formal à luz do 
desenvolvimento de novos paradigmas estéticos, propiciada pelo desenvolvimento 
da heráldica em países em estreita ligação com Portugal, como os demais reinos da 
Península Ibérica, França e Inglaterra.

Este trabalho procura não só proceder ao levantamento dos usos heráldicos dos 
municípios portugueses no período medieval, mas também ser uma obra inovadora 
na abordagem da heráldica enquanto ramo autónomo da historiografia ao serviço da 
investigação interdisciplinar, permitindo a realização de um estudo sistemático no 
âmbito da evolução e difusão da heráldica municipal, estabelecendo uma análise das 
suas formas plásticas, estudando os lugares e os objectos em que foi materializada e 
o modo como actuou sobre a sociedade coeva ou vindoura, traçando a sua relação 
intrínseca à história política, cultural, social, institucional e simbólica.

Do mesmo modo, ao realçar a importância do estudo da heráldica enquanto 
cultura visual, de acordo com o entendimento proposto por Menéndez Pidal:

“A heráldica deverá ser encarada como uma realidade dúplice, constituída por 
uma mensagem e uma manifestação plástica, ambas estabelecedoras de uma 
transmissão entre quem as ordena ou possui, e quem as contempla. Ou seja, 
aqui se deve procurar salientar o papel desempenhado pelas armas municipais 
na relação entre as imagens simbólicas e o poder, designado por autores como 
Favini e Savorelli24 como “metaforologia política””25, 

em cuja obra esta temática assume um papel essencial enquanto instrumento de 
afirmação e legitimação de autoridade e soberania. 

Com isto visa-se proporcionar uma abordagem integrada e transversal ao 
respectivo contexto político, social e cultural e que permita uma análise crítica, 
rigorosa e reflexiva fora do quadro estreito da história genealógica e nobiliárquica, 
como tem vindo a ser feito em grande parte da historiografia portuguesa.

Uma investigação desta índole tem necessariamente que passar por três 
perspectivas de análise, sendo a primeira o levantamento sistemático de fontes relativas 
à heráldica municipal medieval portuguesa, no espectro temporal entre os séculos 
XII e XV. Para isso, será essencial considerar diversas tipologias de fontes pertinentes 

24 FAVINI, Vieri; SAVORELLI, Alessandro, Segni di Toscana. Identità e territorio attraverso l’araldica dei 
communi: storia e invenzione grafica (secoli XIII - XVII), Firenze: Le Lettere, 2006.

25 Apud, SEIXAS, Miguel Metelo de, Heráldica, representação do poder e memória da nação: o armorial 
autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa, Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2011, p. 32.
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para a formulação de resultados fidedignos ou seja, todas as manifestações plásticas 
ou documentais de armas municipais, qualquer que seja a natureza do seu formato 
patrimonial: selos, pedras de armas, decorações armoriadas ligadas a uma dimensão 
arquitectónica, objectos armoriados com recurso a diversas artes decorativas, fontes 
documentais e literárias que contenham a representação isolada das armas ou a sua 
descrição.

O facto de estes elementos carecerem de qualquer inventário próprio implica 
o estabelecimento de uma metodologia limitativa no respeitante à heurística, 
efectuando o levantamento arquivístico dos selos na Torre do Tombo, Arquivo da 
Universidade de Coimbra, Arquivos distritais e municipais que contenham fundos 
de documentação medieval26 e, no que se refere às demais manifestações, consultar a 
bibliografia existente, nomeadamente os inventários patrimoniais27 e as monografias 
regionais. É necessário ressalvar que para o estudo da disciplina heráldica em geral e, 
mais concretamente para o caso da heráldica municipal portuguesa na Idade Média, 
estamos perante um acervo patrimonial em risco de se perder irremediavelmente, 
sobretudo no respeitante ao património sigilar28.

A segunda etapa consiste na análise e interpretação dos dados quantitativos 
e qualitativos fornecidos pela primeira fase de trabalho, ou seja, analisar as formas 
e elementos das armas, a sua evolução, alteração, dinâmica das peças no escudo, 
acrescentamentos ou substituição total. Apesar de se afirmar, como já se referiu, 
que só no fim do século XII apareceram selos municipais heráldicos, não é possível 
corroborar estes dados com irrefutável certeza dada a inexistência de um levantamento 
global a nível da esfragística municipal nos arquivos portugueses, para além daquele 
que foi levado a cabo pelo Marquês de Abrantes, limitado ao espólio da Torre do 
Tombo e enfermando de uma série de incorrecções. Só um levantamento minucioso 
do património heráldico municipal permitirá avaliar a pertinência e veracidade das 
propostas anteriores, considerando o comprovado interesse do levantamento dos 
selos portadores de elementos heráldicos, monumentos sustentadores da memória 
municipal que são, ao mesmo tempo, criadores e cristalizadores de armas e também 
o principal agente da difusão das mesmas, entre os séculos XII e XV.

26 De acordo com o Recenseamento dos arquivos locais: Câmaras Municipais e Misericórdias promovido 
Ministério da Cultura e Arquivos Nacionais-Torre do Tombo com a coordenação geral de José Mariz. 

27 KEIL, L. Inventário artístico de Portugal, 8 vols, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1943-1975.
28 Para além da lacuna de políticas de preservação e conservação dos selos, entre os quais muitos selos 

pendentes em pergaminho ou em tecido, selos de cera ou de chumbo,  referimo-nos a espécimes frágeis e que 
sucumbiram à oxidação, contaminação biológica, fractura ou quebra total entre muitos outros sintomas que vão 
aniquilando o património esfragístico que resistiu à passagem do tempo.  
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No entanto, e ainda relativamente ao levantamento do património sigilar levado 
a cabo pelo Marquês de Abrantes, é importante verificar que, não obstante algumas 
incongruências, é efectivamente dos únicos trabalhos feitos a este nível e, a partir 
desta mesma obra, Pedro Sameiro efectuou um trabalho minucioso de tratamento 
estatístico com base nos dados fornecidos pelo Estudo da Sigilografia Medieval 
Portuguesa. Estes são, actualmente, os dados que dispomos para uma análise mais 
imediata do panorama da heráldica municipal portuguesa ao nível da sigilografia 
medieval. 

A partir destes dados, podemos recolher algumas sugestões interessantes tais 
como a predominância de algumas formas dos selos ou peças destas armas, por 
exemplo “Os selos municipais são de formato dominantemente circular, quando fora 
dos selos, as armas concelhias tendem a representar-se numa superfície de forma 
quadrangular, existem bandeiras municipais e são várias as fontes de inspiração 
e processos de criação da simbologia autárquica e podem relacionar-se com a 
topografia e paisagens locais (castelo, ponte, faixas ondadas), ou símbolos falantes 
(a princípio dominantemente vegetais, mas depois também animais e objectos), ou 
ligarem-se a devoções locais (barca de São Vicente), à emblemática do poder régio, 
ou a tradições pré-cristãs (Coimbra e Beja)”29. Estes dados coincidem com o parecer 
dado por Manuel de Novaes Cabral no seu trabalho “Do direito ao uso de brasão de 
armas selo e bandeira pelas freguesias – Temas de Heráldica de Domínio” que refere, 
“os símbolos heráldicos do município representam normalmente as actividades de 
maior importância que aí se exercem e as características mais marcantes do concelho, 
tais como históricas, arqueológicas ou etnográficas”30.

Assim, fornecendo as armas informações quantitativas, artísticas e técnicas, 
semânticas e relativas à mentalidade, a terceira fase da investigação implica a reflexão 
acerca da importância da heráldica municipal como símbolo de identidade e de 
poder e como elemento constitutivo da noção do concelho, do espaço, não só a nível 
geográfico e territorial mas também sociológico. 

Há diversas questões a colocar a partir desta ponderação. Desde compreender, 
de facto, qual a origem das armas, como se processou a sua difusão, até que ponto 
estas armas reflectem a história local, a dinâmica da população ou a predominância 
senhorial. Ou mesmo percepcionar se houve, e quais foram, as influências estrangeiras 

29 SAMEIRO, Pedro, “A heráldica autárquica em Portugal”, Almansor, n.º 4, 1986, p.91.
30 CABRAL, Manuel de Novaes, « Do direito ao uso de brasão de armas selo e bandeira pelas freguesias – 

Temas de Heráldica de Domínio» Lisboa : Armas e Troféus, VI Série, Tomo I, 1987/8. p.3  
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que se reflectem nas formas heráldicas nacionais, a influência do poder régio nos 
elementos destas armas, a constância ou inconstância de formas a nível nacional. 
Poderemos falar em fenómenos de gosto e de moda que ditaram as tendências 
estéticas e formais da heráldica municipal portuguesa? 

Com vista a desenvolver e, se possível, encontrar resposta para estas questões, 
irei, portanto, dedicar as minhas investigações de doutoramento a esta temática, 
procurando apresentar um enquadramento metodológico da heráldica aplicada aos 
estudos da arte e do património, numa perspectiva de história comparada.
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A heráldica autárquica lisboeta na sigilografia 
eclesiástica medieval escalabitana

Jorge de Matos

Introdução

No actual âmbito geral inventariado do universo sigilográfico português 

medieval são elencáveis algumas dezenas de exemplares figurativos e maioritariamente 

inéditos de iconografia emblemática olisiponense constituinte de temática vicentina, 

datáveis entre os sécs. XII e XV e catalogáveis nas caracterizações tipológicas de 

heráldica eclesiástica regular (colectiva e individual), heráldica eclesiástica secular 

(territorial e individual), heráldica autárquica, municipal ou de domínio. 

Consequentemente, este referido conjunto seleccionável pode sistematizar-se 

distributivamente em cinco sectores tipológicos específicos: exemplares conventuais 

(identificativos de dignitários hierárquicos e de entidades jurídico-canónicas 

do Mosteiro de São Vicente de Fora e do Mosteiro de Chelas, ambos situados no 

território geográfico da cidade de Lisboa), exemplares capitulares (identificativos 

de dignitários hierárquicos e das entidades jurídico-canónicas do cabido diocesano 

ou capítulo presbiterial da Sé Catedral da cidade de Lisboa), exemplares (arqui)

episcopais (identificativos de dignitários titulares pontificais da cátedra diocesana da 

cidade de Lisboa), exemplares municipais (identificativos da gestão administrativa 

e da tutela jurídica do Concelho no território geográfico da cidade de Lisboa); 

exemplares paroquiais (identificativos de dignitários hierárquicos e de entidades 

jurídico-canónicas de paróquias) 1.

1 Ver OLIVEIRA, Humberto Nuno de, SEIXAS, Miguel Metelo de, Heráldica Universitária – Subsídios para 
o Ordenamento Heráldico da Universidade Lusíada, Lisboa, Universidade Lusíada Editora / Academia Lusitana 
de Heráldica, 2004, p. 46, nota 10; AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, “Uma intervenção de interesse 
olisipográfico na Assembleia Municipal de Lisboa”, in Revista Municipal, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 
Ano XLVI, 2ª Série, nº 11, terceiro trimestre de 1985, p. 24; FONSECA, Quirino da, O Brasão da Cidade de Lisboa, 
Lisboa, Tipografia Municipal, 1930, p. 26.
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1 – O Mártir valenciano: Mito e História
A partir das principais fontes documentais subjacentes e disponíveis – as Actas 

dos Mártires da antologia hagiográfica Analecta Bollandiana, o poema Peristephanon 
do poeta e magistrado latino do séc. IV Aurélio Prudêncio Clemente, a Missa 
moçárabe, o Breviário Valenciano de 583 e a Crónica de Aymon do séc. IX – refere-
se o nascimento de um determinado personagem na segunda metade do séc. III 
em Huesca ou Saragoça (embora com maiores probabilidades no primeiro caso), 
no actual território espanhol de Aragão – baptizado com o nome de Vicente (latim: 
“Vencedor [contra a morte]”), filho de aristocratas cristãos locais e neto do Cônsul 
romano Agressus.

Seguindo tendencialmente a carreira sacerdotal, o jovem clérigo foi cedo 
promovido ao diaconado e arquidiaconado, atingindo os cargos de pregador 
da diocese de Saragoça, administrador patrimonial da Sé local e auxiliar do seu 
respectivo Bispo S. Valério – tendo-o eventualmente acompanhado às sessões do 
Concílio de Elvira (c. 300-303).

Mais tarde, sob a vigência do mandato do então recém-designado Prefeito 
romano Públio Daciano, uma nova onda de perseguições é movida ao Cristianismo, 
sob o reinado dos Imperadores Diocleciano (284-305) e Maximiano (284-305), 
sendo Vicente e Valério detidos por ordem do Prefeito e conduzidos para Valência.

Levados a julgamento e previamente separados por ordem do Prefeito Juiz, 
são convidados a abjurar a Fé cristã, perante a enérgica recusa de Vicente. A súbita 
ira de Públio Daciano encerra imediatamente a audiência, exilando S. Valério 
e repreendendo Vicente – o qual é seguidamente flagelado preso a uma coluna, 
torturado no ecúleo em aspa, sangrado com pentes de ferro e grelhado em ferro em 
brasa e com sal nas feridas.

Contudo, a sobrevivência de Vicente ao martírio infligido levou ao seu violento 
abrandamento pelos verdugos, os quais foram açoitados punitivamente por ordem 
de Públio Daciano, quando disso tomou conhecimento. O clamor que se levantou em 
consequência levou ao encarceramento de Vicente numa cela escura, determinado 
pelo Prefeito – sendo estendido sobre fragmentos cortantes de ferro, barro e conchas 
partidas.

Seguidamente, é visitado por um anjo que o cura de todas as suas enfermida-
des e espanta os seus guardas – que acabaram por se converter –, ordenando Públio 
Daciano que o retirassem do cárcere, antes do que Vicente falecera em 22 de Janeiro 
de 304 – nove anos antes do Édito de Milão, decretado pelo Imperador Constantino, 



287HERÁLDICA INSTITUCIONAL

que proclamaria a plena liberdade religiosa em todo o território do Império Romano.
O Prefeito ordenou então o depósito do corpo num paúl ou pântano insalúbre, 

para ser devorado por aves de rapina, sendo então milagrosamente defendido por um 
corvo, até mesmo de lobos, com o batimento das próprias asas. Então, determinou 
retirá-lo, transportá-lo por navio, e atirá-lo no mar alto, por um soldado de nome 
Eumórfio, com uma pesada mó atada ao pescoço, sendo avistado por marinheiros sobre 
a praia designada Sucrenensis Sinus, antes de tocarem a costa do Golfo de Valência.

O santo mártir terá ainda seguidamente aparecido a um homem incrédulo, 
indicando-lhe o local de depósito do seu corpo, e posteriormente a uma santa mulher 
chamada Jónica, que se dirigiu à praia e o reconheceu. Posteriormente, um conjunto 
de fieis cristãos, informados dos trágicos acontecimentos do martírio fatal, recolheu 
secretamente o corpo e sepultou-o fora das muralhas de Valência, num local afastado 
e deserto, sob o altar de um templo mais tarde designado San Vicente de la Roqueta.

Mais recentemente, numas escavações efectuadas neste templo arruinado em 
1865, sob a condução dos arqueólogos valencianos Vicente Boix e Martinez Aloy 
redescobriu-se o seu túmulo provável – precisamente um ataúde lítico paleocristão 
do séc. IV, decorado com os baixos-relevos escultóricos do crismón ou monograma 
grego de Cristo, da coroa triunfal do martírio, da cruz latina, de um veado e de um 
cordeiro alegóricos2.

2 – Culto e itinerário das relíquias vicentinas
Após a liberalização religiosa de 313, a oficialização do Cristianismo como re-

ligião oficial romana segundo o Édito imperial de Teodósio de 393, e a queda do 
Império Ocidental com a conquista ostrogótica de Roma em 476, o cenário político 
da Ibéria passa a ser dominado pelas invasões bárbaras euro-ocidentais dos Suevos e 
Visigodos dos sécs. IV-VI e posteriormente dos muçulmanos em 711, impondo uma 
tributação fiscal sobre a observância da religião cristã.

Concomitantemente a uma quase extinção do culto do mártir, procedeu-se 
também à sua propagação, por inerência do consequente transporte das relíquias. 

2  Ver MATOS, Jorge de, “A Heráldica autárquica da cidade de Lisboa: génese histórica e tradição simbó-
lica”, comunicação apresentada em: II Colóquio Temático “Estudos de Lisboa – Séculos VIII a XV”, promovido 
pela Comissão de Estudos Olisiponenses da Associação dos Arqueólogos Portugueses, no auditório da Estação 
do Alto dos Moinhos do Metropolitano de Lisboa, em 5 e 6 de Novembro de 1999; BIRG, Manuela, “S.[ão] 
Vicente (Mártir)”, in SANTANA, Francisco, SUCENA, Eduardo (Direcção), Dicionário da História de Lisboa, 
Sacavém, Carlos Quintas & Associados – Consultores, Lda., 1994, pp. 826-827; MOITA, Irisalva, “São Vicente 
Padroeiro”, in CARDOSO, Isabel Maria Alçada (Coordenação, organização, direcção), São Vicente, Diácono e 
Mártir – Padroeiro de Lisboa – 1700 anos do Martírio de São Vicente – Catálogo da Exposição, Lisboa, Cabido da 
Sé Metropolitana e Patriarcal de Lisboa / Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano, 2005, pp. 263-285. 



Não só o Bispo Santo Agostinho de Hipona (354-430) alude a S. Vicente nos seus 
Sermões, referindo o lobo e o corvo, como Santo Atanázio (295-373) refere o seu 
martírio numa homilia à Igreja do Oriente, e Roma consagrou-o no calendário mar-
tirológico e na litania dos santos, dedicando-lhe ainda uma missa especial.

Contudo, é um facto que o culto vicentino transcendeu a cordilheira pirenai-
ca, passando a França, Itália, Dalmácia (onde a Basílica de Salona, dos sécs. V-VI, é 
dedicada a S. Vicente) e Portugal – disputando cada qual a propriedade destinatária 
das relíquias autênticas. De facto, consoante o território geo-cultural de implantação, 
assim se altera a iconografia atributiva do mártir: em Itália, a palma do martírio e os 
paramentos diaconais latinos; em Espanha, o ecúleo em aspa e a mó; em França, o ca-
cho de uvas; e, em Portugal, a barca, além da palma, do evangeliário e dos paramentos.

Quanto ao périplo dos despojos, surgem-nos duas correntes: a do historiador 
valenciano Chabás, que defende a permanência das relíquias em Valência; e a de 
Felipe Mateu y Llopes, que postula a dispersão para além de uma mera diáspora. De 
qualquer forma, procuraremos observar cada segmento casuístico da tradição hagio-
gráfica do transporte do corpo do mártir, originando consequentemente diferentes 
cultos nacionais.

2.1. – Espanha
No próprio território espanhol observamos uma forte presença da difusão do 

culto das relíquias de S. Vicente, sendo perfeitamente verosímil um seu ocultamento 
mais seguro aquando das invasões árabes, que dificultaram a presença do Cristia-
nismo nos arredores de Roqueta, em Valência, e consequente desaparecimento por 
transladação.

A fonte documental principal desta questão é o quinto hino do poema épico-re-
ligioso latino Peristephanon, da autoria do magistrado romano convertido ao Cristia-
nismo Aurélio Prudêncio Clemente (348-410), Governador da Província tarraconen-
se no reinado do Imperador Teodósio (379-395) – relatando o martírio de Vicente.

Sabe-se particularmente da fundação de um mosteiro beneditino em Oviedo, 
em 768, no reinado de Fruela I das Astúrias (757-768), com vista a preservar relí-
quias de S. Vicente, bem como da manutenção de alguns despojos, da túnica e da 
estola ensanguentada do mártir em Saragoça (oferecida pelo Bispo local ao Rei fran-
co merovíngio Childeberto I (511-558), sob solicitação de levantamento do duro 
cerco que submeteu a cidade, levando-a para Paris), da pomposa devoção presente 
na Catalunha desde o séc. IX, da invocação da santo como orago de uma igreja de 
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Salamanca no séc. XII, doada à Ordem de Cluny pelo Bispo Berenguer, e do seu 
patronato das igrejas de Cordona (próximo de Lérida) do séc. X, Córdova e Sevilha.

2.2. – França
A transladação da estola ensanguentada de Saragoça para Paris por Childeberto 

I, após o cerco imposto à cidade conduziu à fundação do santuário de Saint Vincent-
-des-Prés, posteriormente chamado Saint Germain (em honra do Bispo de Paris).

Mais tarde, em 845, em plena época de perseguição muçulmana aos cristãos 
de Valência, o Abade Hilduíndo II do mosteiro beneditino de Saint Germain, envia 
a Espanha dois monges, Usuardo e Odilardo, com cartas de recomendação ao Rei 
franco carolíngio Carlos II o Calvo I (840-877), sendo-lhes falsamente dito em Uzés 
e Hiviers que o corpo fora levado para a cidade italiana de Benevente. Dirigiram-se 
seguidamente a Córdova, de onde trouxeram outras relíquias vicentinas.

Regressando os monges a Emaut, para onde se retirou o mosteiro na eminência 
das invasões normandas, conduzindo as ditas relíquias do mártir, apenas em 863 a 
congregação beneditina se reinstalou pacificamente em Paris, encarregando o Rei 
Carlos II o Calvo a Usuardo de compor um martirológio específico. No entanto, con-
virá salvaguardar que, antes de virem para Paris, as relíquias vicentinas transportadas 
seguiram antes para o mosteiro beneditino de Castres, próximo à cidade meridional 
francesa de Albi – segundo as referências da Crónica de Aymon e dos Breviários das 
Igrejas Tarraconense e Valenciana.

Por outro lado e simultaneamente à discussão em Saint Germain-des-Prés em 
845, o monge Audalde, do mosteiro beneditino de Corques, na diocese meridional 
francesa de Corques, fora encarregue pelo seu abade de ir a Valência buscar as relí-
quias do mártir. Trazendo-as e passando por Saragoça, foi detido preventivamente e 
obrigado pelo Bispo Sénior a entregá-las, sendo então depositadas na Catedral e tor-
turado o monge para a revelar a identidade dos despojos – o qual mentiu, afirmando 
serem do mártir S. Marinho, contudo não impedindo o seu extravio e a partida de 
Audalde.

Regressando a Corques, o monge foi repreensivamente expulso do mosteiro e 
enviado a Castres, onde foi recebido pelo respectivo abade Gisleberto, a quem rela-
tou o acontecido. Este, por sua vez, conseguiu, por intermédio do Conde Salomão 
da Sardenha, obrigar o Bispo de Saragoça a devolver parte das relíquias ali retidas, 
sendo transportadas para Castres em 864.

Outras referências geográficas ao culto de S. Vicente em França são também a 
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abadia de Mans, construída sob o patrocínio de S. Domnoles (conservando a doação 
de parte da cabeça de S. Vicente e da grelha de S. Lourenço); a abadia de Metz, dedi-
cada ao mártir, fundada pelo Bispo Thierry; a igreja beneditina de Besançon, funda-
da pelo Bispo Ternace, no campo de Montmartre, igualmente dedicada à protecção 
S. Vicente (apesar de estar titulada “dos Santos Marcelo e Pedro”); a igreja de Tours e 
um vitral do séc. XIII na Catedral de Chartres, representando o corpo de S. Vicente 
exposto ás feras e defendido por aves de rapina – além do santo ser em França o pa-
droeiro dos vinhateiros.

Por outro lado, verificamos igualmente uma grande produtividade primitiva de 
literatura hagiográfica vicentina: Aymon, monge beneditino de Saint Germain-des-
-Prés, escreve em 869 a História da Invenção e Transladação das relíquias de S. Vicen-
te, Mártir de Espanha, a pedido do Abade Bernon do mosteiro de Castres e segundo 
a narração de Audalde, monge do mesmo mosteiro; Theotger, Diácono e monge de 
Castres, fixou em verso a mesma obra, após a sua leitura; Anguerran ou Engarreman, 
Abade do mosteiro de S. Riquier, no séc. XI, escreve a Histoire du martyre de Saint 
Vincent; Hildeberto, Bispo subsequentemente de Mans e Tours, escreve um poema 
intitulado A Vida de S. Vicente, publicado apenas no séc. XVI; e os padres bolandistas 
sistematizaram a sua biografia na magistral obra hagiográfica Vita Sanctorum, defi-
nindo o seu dia comemorativo a 22 de Janeiro.

2.3. – Itália
Para além do já aludido rumor do transporte do corpo para a localidade italia-

na de Benevente, proveniente de Valência, é um facto que as mais antigas suspeitas 
e referências sobre o culto do mártir em território italiano permanecem ainda in-
comprovadas – como o eventual eco coevo repercutido na sociedade do Império 
com a detenção do neto do Consul Agressus pelo Prefeito provincial tarraconense 
Públio Daciano e um eventual elogio do Papa S. Leão I Magno (440-461), reflectido 
na transferência do orago da igreja de Santa Maria “ad aquas salvias” para S. Vicente 
e Santo Anastácio.

Por outro lado, só nos surgem elementos mais concretos quanto à viagem a Je-
rusalém empreendida em 1087 pelo Bispo moçárabe de Valência com alguns acom-
panhantes, atravessando o Mar Mediterrâneo com um relicário contendo um osso 
do braço de S. Vicente. Tendo aportado com escala no porto italiano meridional 
de Bari, próximo de Apúlia, adoeceu gravemente e mandou convocar o Bispo Elias 
daquela cidade, a quem solicitou moribundo que colocasse a relíquia na igreja de 
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S. Nicolau, pelo próprio sufrágio espiritual, o que se concretizou, e posteriormente 
transladada para uma capela consagrada a S. Vicente no condado de Benevente.

Muito mais tarde, a relíquia foi devolvida pelo Conde de Benevente e Vice-Rei 
de Nápoles à diocese de Valência em 22 de Maio de 1610, tendo sido colocada na 
Catedral local, conforme atestado documentalmente.

Além disto, fontes documentais beneditinas referem a existência de uma capela 
dedicada a S. Vicente e ligada ao convento de Farfe, já no séc. VIII, tendo sido destru-
ída em 10 de Maio de 881 por uma invasão árabe liderada pelo corsário Sangdam. No 
entanto, os monges sobreviventes evadidos fundaram um novo mosteiro em Cápua, 
sob a protecção do príncipe local e com o auxílio caritativo dos habitantes.

Quanto a outros focos hagiológico-devocionais de pequena representatividade 
fora de Itália, poder-se-á ainda referir os casos de Inglaterra, Bruxelas, Praga e Mo-
gúncia, nomeadamente numa difusão litúrgica em livros sacros iluminados.

2.4. – Portugal
Após a conquista de Valência em 755 pelo Califa Abd-ar-Rahman I de Córdo-

va, da linhagem omíada, que igualmente reinou em Damasco, alguns cristãos moçá-
rabes daquela cidade, profundamente sujeitos a perseguição, abandonaram-na por 
mar com algumas relíquias do mártir S. Vicente e contornaram a costa oriental da 
Península Ibérica, pelo sul até atingirem o litoral algarvio.

Aí, num cabo perto de Sagres, chamado Promontorium Sacrum já desde a 
Antiguidade clássica, a pequena comunidade desembarcou e estabeleceu-se, erigindo 
um templo para albergar as relíquias, além de habitações. Segundo o geógrafo árabe 
Abu Abd-Allah Muhammad ben Muhammad ben Abd-Allah ben Idris ou  Edri-
si (1100-1171), que nos concedeu o mais importante testemunho deste relato, re-
fere designarem-se o promontório tharaf-al-arab (árabe: “promontório árabe”) e 
o templo al khinicet-al-khorab (árabe: “a igreja do corvo”), existindo sempre dez 
corvos que rodeavam sempre o local sem nunca se afastarem, tendo alguns seguido a 
embarcação desde Valência (à boa maneira tradicional da lenda da morte do mártir) 
– além de o promontório ser já naquela data centro de romarias e peregrinações.

Outros testemunhos islâmicos encontramos no Cavaleiro de Fez Alibhoacem, 
que relatou ao historiador árabe Ahmed ben Muhammad-ar-Aziz (séc. X) o trans-
porte hagiográfico dos despojos desde a conquista de Valência e cuja obra cronística 
foi continuada pelo seu filho Osa-ar-Aziz, mencionando a descoberta durante uma 
caçada da aldeia moçárabe algarvia dos guardas de Vicente, assassinando os adultos, 
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raptando as crianças negligenciando as relíquias. As referências do geógrafo Abu 
Hamid-al Andalusi e do geógrafo Omar-ibn-Wardi, que o cita, referem igualmente 
os mesmos moldes de Edrisi.

Segundo o capítulo “S. Vicente, mártir e levita” da obra Descrição do Reino 
de Portugal do jurisconsulto e diplomata Duarte Nunes de Leão (1530-1608), dois 
cativos – raptados enquanto crianças por Alibhoacem numa batalha travada entre                     
D. Afonso Henriques (1109-1185) e o Rei Ismar de Fez – relataram ao interessado 
Rei de Portugal o percurso das relíquias vicentinas desde a chegada ao Promontório 
Sacro. 

É eventual que o monarca portucalense conhecesse a fama do mártir por via 
paterna, já que a devoção franco-borgonhesa por Vicente (dada a naturalidade do 
Conde D. Henrique), era particularmente forte. Por outro lado, outras fontes referem 
confidências de D. Afonso Henriques ao seu íntimo colaborador D. João Peculiar, 
Arcebispo de Braga (1100-1175), no sentido de edificar um mosteiro consagrado ao 
patronato de S. Vicente em Lisboa, na eventualidade de conquista da cidade.

Assim sendo, e muito mais tarde, em 1173, possivelmente através de um fossa-
do terrestre (expedição militar cristã em território muçulmano) ou de uma incursão 
marítima costeira, D. Afonso Henriques determinou que um destacamento trans-
portasse as relíquias para Lisboa (desconhecendo-se se o promontório era ou não 
então habitado e qual a reacção dos virtuais habitantes à retirada dos despojos) por 
mar, acompanhando a viagem dois corvos, um à proa e outro à popa, chegando a 
carga sagrada a Lisboa em 15 de Setembro daquele ano.

Não cessou, no entanto, a vida religiosa no promontório que desde então se pas-
sou a designar Cabo de S. Vicente. Por outro lado, surgiu o hábito popular – particular 
e significativamente em Lisboa e no Algarve – de se chamar “Vicente” aos corvos.

Após a chegada à futura capital portuguesa, as relíquias foram imediatamente 
depositadas na extinta igreja de Santa Justa, levantando-se só posteriormente um 
altar dedicado ao santo mártir na capela-mor da Sé. Inicialmente, os despojos encon-
travam-se encerrados numa urna de pedra contendo um cofre de prata com gemas 
encastoadas (sendo colocados no século XVII num relicário de prata ilustrado com 
cenas da lenda), tendo-se subsequentemente perdido e recuperado ao longo do sécu-
lo XVIII, e encontrando-se actualmente inserido no conjunto artístico-patrimonial 
do Tesouro da Sé.

Segundo a Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão e a Lisboa Antiga 
de Júlio de Castilho, até ao fim do século passado criavam-se corvos na Catedral de 
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Santa Maria Maior de Lisboa, em memória da tradição que afirmava terem os corvos 
acompanhado permanentemente o corpo do mártir até ao seu depósito definitivo no 
templo matriz da cidade 3.

3 – Identidade vicentina: Lisboa e Santarém
O único exemplar sigilográfico tipologicamente identificável como paroquial 

apresenta heráldica e iconografia eclesiástica secular ou pessoal da dignidade 
hierárquica do cargo funcional de Pároco jurisdicional da Paróquia escalabitana e 
militar templária de São Vicente de Casével.

Assim, este único exemplar cronológico conhecido consiste no reverso de um 
selo morfológico circular desgastado de cera vermelha do Prior da Igreja Paroquial 
de S. Vicente de Casével, da Diocese e Concelho de Santarém, que fora igualmente 
Cavaleiro Professo da Ordem Militar do Templo de Jerusalém. 

Trata-se de um selo heráldico-emblemático público pendente de uma tira de 
cabedal, autenticante de um instrumento de composição patrimonial celebrada 
entre os Priores templários das Igrejas Paroquiais de Santa Maria e de S. Vicente de 
Casével, datável de 29 de Agosto de 1268, apresentando uma barca mastreada de 
um único mastro e com dois corvos poisados sobre a proa e a popa e afrontados em 
cortesia, contendo um corpo antropomórfico deitado em decúbito dorsal – e assim 
acusando uma simbologia hagiográfica falante de devoção religiosa vicentina, além 
de uma tipologia heráldica emblemática autárquica – situando-se entre dois círculos 
concêntricos a legenda identificativa hoje indecifrável 4.

Conclusão
Em síntese, é possível sistematizar analiticamente que o presente exemplar 

sigilográfico paroquial aqui descrito em estudo representa alguns dos tradicionais 
elementos iconográficos da habitual gesta hagiográfica vicentina (apenas a barca, os 

3  Ver BOTURãO, Padre Júlio de Oliveira, “São Vicente – O Padroeiro da Cidade de Lisboa”, in Revista 
Municipal, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, Ano XXIII, nº 95, quarto trimestre de 1962, pp. 11-24; Ano 
XXIV, nº 98, terceiro trimestre de 1963, pp. 51-86; Ano XXV, nºs 101-102, segundo e terceiro trimestres de 1964, 
pp. 17-44; Ano XXVII, nºs 108-109, primeiro e segundo trimestres de 1966, pp. 67-74; Ano XXVII, nºs 110-111, 
terceiro e quarto trimestres de 1966, pp. 31-40; Ano XXVIII, nºs 114-115, terceiro e quarto trimestres de 1967, pp. 
7-19; Ano XXIX, nºs 116-117, primeiro e segundo trimestres de 1968, pp. 21-32; Ano XXIX, nºs 118-119, terceiro 
e quarto trimestres de 1968, pp. 23-38; Irisalva MOITA, “Introdução”, in VIII Centenário da Trasladação das 
Relíquias de São Vicente (1173-1973) – Catálogo da Exposição Iconográfica e Bibliográfica comemorativa do VIII 
centenário da chegada das relíquias de São Vicente a Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1973, pp. 15-96.

4  In ABRANTES, Marquês de, O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa – Secretaria de Estado do Ensino Superior – Ministério da Educação, 1983, p. 209, exemplar 
nº 233 [nº 151].
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corvos e corpo do diácono levita deitado), enquanto signos identificativos territoriais 
exclusivos da metrópole olisiponense – aqui claro e valioso indicador representativo 
de apropriação aculturante da heráldica e emblemática da respectiva geografia 
religiosa da cidade centralizante por uma paróquia periférica escalabitana daquele 
orago, em evidente opção alternativa nacionalista face à sua tradicional imagética 
martirial valenciana.

Tal facto é sobretudo relevante por demonstrar um evidente sucesso 
disseminante de adopção aculturante da trasladação relicar vicentina para a Sé 
catedral de Lisboa em 1173 (claro triunfo hegemónico do Catolicismo franco- 
-romano da reforma gregoriana sobre o anterior Cristianismo moçárabe autóctone) 
na alvorada reconquistante da nacionalidade portuguesa – além de um implícito 
padroado militar templário (já evidenciado na alusão narrativa do Chantre diocesano 
olisiponense Mestre Estêvão a um testemunho taumatúrgico de D. Gualdim Pais).

Por outro lado, sendo circular a tipologia morfológica do presente espécime 
sigilográfico, tal denuncia uma evidente influência aculturante no contexto individual 
eclesiástico secular (pela acepção administrativa autárquica daquele formato, alusivo 
a uma funcionalidade identitária de jurisdição territorial).

Além disso, a representação iconográfica específica do vulto antropomórfico 
jacente de S. Vicente denuncia também um evidente parentesco tipológico eclesiástico 
com outros exemplares – nomeadamente os casuísticos conventuais de S. Vicente de 
Fora de 1255, 1250-75, 1279 e 1408, e de Chelas de 1339, bem como os capitular de 
1318 e episcopal de D. Frei Estêvão II de 1314-1319 5.   

5  Ver FONSECA, Quirino da, op. cit., pp. 26-27;
ABRANTES, Marquês de, op. cit., pp. 132, exemplar nº 66 [s/ nº]; 193, exemplar nº 197 [nº 115]; 218-219, 

exemplar nº 255 [nº 173]; 272, exemplar nº 376 [nº 294]; 300-301, exemplar nº 433 [nº 351]; 258-259, exemplar 
nº 348 [nº 266]; 255, exemplar nº 340 [nº 258].
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Fig. 1 Selo do Prior da Igreja de São Vicente de Casével (1268)
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Les enseignes des tribunaux communaux dans 
l’Italie du nord (XIIIe-XIVe siècle). Héraldique et 
organisation de l’espace

Matteo Ferrari

Dès la moitié du XIIIe siècle les villes de la Plaine du Pô utilisent de façon 
systématique les arts figuratifs aux fins de la communication politique1. Des 
recherches récentes ont démontré que cet épanouissement soudain de la propagande 
en images est lié à la transformation institutionnelle qui se produit à cette époque 
dans la plupart des Communes2. En effet, après un long contraste avec l’aristocratie 
foncière qui avait monopolisé la Commune depuis sa naissance, c’est maintenant le 
Peuple (le Populus) qui conquière le pouvoir. L’élargissement de l’élite communale et, 
surtout, le changement de sa composition renouvellent les structures et les pratiques 
de gouvernement et conduisent à un besoin inédit d’informer, convaincre, mettre en 
garde le grand nombre des personnes qui, en général, participaient à la vie politique 
de la ville3.

Les palais publics et l’espace urbain dans son ensemble devinrent alors le terrain 
d’une propagande intensive qui utilisait l’art de la parole (orale et écrite) et de l’image, 

1 La mise au point de ce travail a bénéficié des discussions que j’ai eues avec Maria Monica Donato, Alessandro 
Savorelli, Laurent Hablot, Giuliano Milani et Stefano Riccioni, que je tiens à remercier. J’exprime toute ma 
gratitude à Miguel Metello de Xeisas, qui m’a offert l’occasion de publier cet article – dérivé d’une communication 
présentée à la Ière Jounée d’Etudes héraldiques, Les fonctions de l’Héraldique au Moyen Âge, Poitiers, C.E.S.C.M., 
21 juin 2011 – et à Emilie Mineo pour la révision du texte français. En général, sur la propagande en images dans 
les Communes italiennes voir DONATO, Maria Monica, «“Cose morali, e anche appartenenti secondo e’ luoghi”: 
per lo studio della pittura politica nel tardo medioevo toscano», in CAMMAROSANO, Paolo, Le forme della 
propaganda politica nel Due e nel Trecento, atti del convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma, 
Ecole française de Rome, 1994, pp.  491-517 et EADEM, «Testi, contesti, immagini politiche nel tardo Medioevo: 
esempi toscani. In margine a una discussione sul Buon governo», in Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento, 19, 1994, pp. 305-341.

2 Pour l’Italie du nord voir FERRARI, Matteo, La propaganda per immagini nei cicli pittorici dei palazzi 
comunali lombardi (1200-1337): temi, funzioni, committenza, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2011, thèse 
de doctorat, sous la direction de M.M. Donato.

3 Sur ce thème voir aussi MAIRE VIGUEUR, Jean-Claude, «Les inscriptions du pouvoir dans la ville: 
le cas de l’Italie communale (XIIe-XIVe siècle)», in CROUZET-PAVAN, Elisabeth, LECUPPRE-DESJARDIN, 
Elodie, Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe-XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison, Turhout, Brepols, 
2008, pp. 207-233. Sur le gouvernement du Peuple cf. MILANI, Giuliano, I Comuni italiani, Roma-Bari, Laterza, 
2005, pp. 108-158.
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surtout peinte. Dans ce contexte « monumental », l’héraldique était bien présente et 
fournissait un outil de communication efficace autant que synthétique, qui toutefois 
a été souvent négligé par les chercheurs4. En ce qui concerne les Communes de l’Italie 
du nord, en particulier, cette étude est entravée par la perte de la plupart des vestiges 
monumentaux et des documents d’archive. Toutefois, dans le cadre d’une plus vaste 
recherche consacrée aux cycles peints des palais publics en Lombardie entre le XIIIe 
et le XIVe siècle, un examen plus attentif des documents, des chroniques et des rares 
vestiges peints ou sculptés nous a permis de poser quelques jalons pour une réflexion 
sur le niveau d’emblématisation de l’espace public, sur les fonctions réservées à cette 
forme de représentation et sur les changements, dans ce domaine, des stratégies de 
communication entre l’époque communale et la première phase seigneuriale5.

Durant les années du gouvernement du Peuple, l’utilisation des armoiries 
dans les bâtiments publiques (palais, portes, etc.) était parfois réglementée par les 
Statuts ou par des décisions des magistratures. En général ces dernières autorisaient 
l’exposition des armes de la Commune, des Sociétés de Peuple, des autorités qui 
garantissaient leur protection à la ville (Pape, Empereur, Anjou)6. De cette façon, 
le gouvernement de la ville pouvait marquer ses sièges, signaler sa présence dans 
le territoire, s’attribuer le mérite des travaux d’utilité publique, manifester son 
appartenance politique. De la même manière, la présence des armoiries des magistrats 
sur les bâtiments civiques offrait à la Commune un autre biais pour se représenter 
symboliquement, en signalant sa présence et, peut-être, les repères chronologiques 
des ses interventions monumentales : c’est un autre aspect du « portrait républicain » 
dont parlait Enrico Castelnuovo7. De plus, dans les peintures infamantes – qui 
figurent parmi les moyens les plus utilisés par le Peuple pour frapper les adversaires 
politiques – les armoiries garantissaient l’identification des individus représentés et 

4  Parmi les rares exceptions voir, pour la Toscane, FUMI CAMBI GADO, Francesca, «Stemmi ed emblemi 
nella decorazione degli edifici», in RESTUCCI, Amerigo, L’architettura civile in Toscana. Il Medioevo, Cinisello 
Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 1995, pp. 403-441.

5  FERRARI, La propaganda per immagini, pp. 241-257.
6  À la fin du XIIIe siècle, à Brescia, on interdit la peinture des armoiries personnelles sur les palais publics, 

tandis que l’utilisation des enseignes de la Commune, du Peuple et des Anjous était autorisée  : VALENTINI, 
Andrea, «Gli statuti di Brescia, Gli statuti di Brescia dai secoli XII al XV illustrati e documenti inediti», in Nuovo 
Archivio Veneto, 15, 1898, pp. 5-98, p. 55. La normative a été reprise en 1313: ODORICI, Francesco, Statuti di 
Brescia dell’anno MCCCXIII, in Historiae Patriae Monumenta, XVI, Leges municipales, II-2, Augustae Taurinorum, 
Fratelli Bocca, 1876, coll. 1585-1914, col. 1688. D’autres Communes adoptèrent des réglementations semblables : 
à Florence en 1329  (SEIDEL, Max, «“Castrum pingatur in palatio”, 1. Ricerche storiche e iconografiche sui 
castelli dipinti nel Palazzo Pubblico di Siena», in IDEM, Arte italiana del Medioevo e del Rinascimento, Venezia, 
Marsilio, 2003, 2 voll., I, pp. 161-192, p. 189) et à Gubbio en 1338 (MICALIZZI, Paolo, Storia dell’architettura e 
dell’urbanistica di Gubbio, Roma, Officina Edizioni, 1988, pp. 117-118). 

7  Voir CASTELNUOVO, Enrico, «Immagini repubblicane», in IDEM, La cattedrale tascabile: scritti di 
storia dell’arte, Livorno, Sillabe, 2000, pp. 93-110. 
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accroissaient ainsi l’efficacité de la peine. Cela est évident dans le cycle peint vers le 
1280 dans le Palais du Broletto di Brescia  : une vraie anthologie des traîtres de la 
Commune, identifiables par une inscription qui en indiquait les noms et, justement, 
par les boucliers aux enseignes familiales8.

L’héraldique offrait donc aux Communes une arme politique puissante et 
flexible, mais aussi un code linguistique apte à résoudre des problèmes d’ordre 
essentiellement pratique et d’organisation de l’espace. En particulier, la nécessité de 
signaler et rendre identifiables les nombreux bureaux abrités dans les palais de la 
Commune porta à l’introduction d’un système de marques étroitement apparentées 
aux signes héraldiques, peintes au-dessus des sièges des officiers. Leurs existence a été 
relevée à plusieurs reprises par les historiens du droit, mais elle n’a jamais fait l’objet 
d’une étude spécifique et est demeurée presque totalement au-dehors des intérêts des 
historiens et des historiens de l’art9.

L’introduction des enseignes pour identifier les offices publics reflète encore 
une fois les transformations apportées par le Peuple au gouvernement de la ville. 
En effet, au cours de la seconde moitié du siècle, une plus ferme volonté de contrôle 
du territoire et de tous les aspects (économiques, sociaux etc.) de la vie quotidienne 
conduit à un développement progressif des appareils administratifs et judiciaires, 
dans l’effort d’éliminer tous les pouvoirs concurrents et d’augmenter la pression de la 
ville sur le territoire10. Bâtis dans les premières décennies du XIIIe siècle, les palais 
civiques devinrent alors le siège exclusif des toutes les activités administratives et, 
en particulier, ils se destinaient alors à abriter les tribunaux qui administraient la 
justice pour la ville et pour son territoire. Les juges étaient abrités sous les porches 
au rez-de-chaussée et dans les grandes salles du premier étage ; leurs sièges – appelés 
«banca» ou «disca» – étaient des structures en bois, adossées aux parois de l’édifice et 
fournies d’un siège central réservé au juge et des bancs au-dessous pour les notaires11. 

8 Sur ce sujet cf. MILANI, Giuliano, «Prima del Buongoverno: motivi politici e ideologia popolare nelle pitture 
del Broletto di Brescia», in Studi medievali, 49, 1, 2008, pp. 19-85 et, sur les armoiries, FERRARI, Matteo, «I Cavalieri 
incatenati del Broletto di Brescia. Un esempio duecentesco di araldica familiare», in Archives héraldiques suisses, 2, 
2008, pp. 181-212. En général, sur la peinture infamante voir ORTALLI, Gherardo, La peinture infamante du XIIIe 
au XVIe siècle. «…pingatur in Palatio…», Paris, Monfort, 1994.

9 Ces enseignes avaient été relevées par PERTILE, Antonio, DEL GIUDICE, Pasquale, Storia del diritto 
italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1892-1903, 6 
voll., VI-1, pp. 61-62; un premier recensement, incomplet, a été présenté par R.D. RUSSEL, Robert Douglass, 
Vox civitatis: aspects of thirteenth-century communal architecture in Lombardy, Ann Arbor, Princeton University, 
1989, Ph.D. dissertation, pp. 282-285 et pp. 289-290. Le problème a été abordé par FERRARI, La propaganda per 
immagini, pp. 146-155.

10 Cf. MILANI, I comuni, pp. 116-126.
11 Certaines enluminures qui accompagnent les manuscrits du Decretum Gratiani donnent une idée de ces 

structures, comme on peut le voir dans JACOB, Robert, Images de la justice, Paris, Le Léopard d’Or, 1994. 
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Les Communes possédaient plusieurs tribunaux, puisque chaque juge délivrait en 
une matière spécifique (civile, pénale, fiscale etc.) ou, en alternative, étendait sa 
juridiction seulement sur un seul quartier de la ville.

Puisque ces tribunaux travaillaient en même temps et dans le même endroit, 
les citoyens avaient certainement des difficultés à identifier le siège du juge auquel 
ils devaient s’adresser. Les documents nous confirment cette confusion potentielle et 
nous informent sur les solutions adoptées pour la pallier. 

En 1313 un article des statuts de Mantoue prévoit que les bancs des quatre 
consuls de justice qui étaient dans le Palais de la Ragione soient fournis d’enseignes, 
afin que toute personne puisse aisément reconnaître le tribunal qui les avait appelé en 
justice: «ad que scilicet banca depingantur figure sanctorum singulorum predictorum 
per singula ut appareat et cognosci possit ubi quilibet citatus debeat comparere» 12. 
Dans ce cas, donc, on décida de peindre sur le mur derrière le banc du tribunal 
l’image du saint éponyme du quartier sur lequel s'étendait la compétence du juge. 
D’autre part, tout en confirmant une pratique que l’on peut croire répandue depuis 
quelques années, l’article précisait que le tribunal même aurait pris le nom du saint 
du quartier et donc qu’il y aurait eu un «bancum Sancti Iacobi», un «bancum Sancti 
Petri» et ainsi de suite13. La décision fut respectée comme en témoigne l’image d’un 
Saint que l’on peut encore reconnaitre sur la parois occidentale du salon, clairement 
identifiable par l’inscription S(anctus) Ia[co]b(us) qui l’accompagne (Fig. 1). La 
peinture, que l’on peut sûrement dater du début du XIVe siècle, devait surmonter le 
tribunal du quartier de Saint-Jaques.

Bien que peu de figurations aient survécu, il est certain qu’à cette époque l’exemple 
de Mantoue n’était pas isolé. En effet, les sources documentaires nous attestent qu’au 
dernier quart du XIIIe siècle plusieurs villes de l’Italie du nord adoptaient un système 
de panneaux peints pour indiquer les sièges des tribunaux (tab. 1). Jusqu’à présent, 
j’en ai trouvé les traces dans dix-huit villes entre le Piémont oriental, la Lombardie, 
l’Emilie et la Vénétie, auxquelles il faudra certainement ajouter quelques Communes 
de l’Italie centrale (comme Foligno, Florence et Pistoia)14. Bien que le recensement 
ne soit pas encore complet, il fournit toutefois une bonne base pour enquêter sur la 

12  DEZZA, Ettore, LORENZONI, Anna Maria, VAINI, Mario, Statuti bonacolsiani, Mantova, Arcari, 2002, 
pp. 346-347.

13  Ibidem. En effet, un «bancum Sancti Martini» est documenté depuis 1299 : CIPOLLA, Carlo, Documenti 
per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIII, Milano, Hoepli, 1901, p. 368.

14 Les cas de Florence et Pistoia ont été signalés par SAVORELLI, Alessandro, FAVINI, Vieri, Segni di 
Toscana. Identità e territorio attraverso l’araldica dei comuni: storia e invenzione grafica (secoli XIII-XVII), Firenze, 
Le Lettere, 2006, p. 165.
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genèse de ce système signalétique, sur ses traits caractéristiques et sur son probable 
lien avec la transformation des pratiques administratives dictée par l’affirmation du 
gouvernement du Peuple. En effet, il est évident que les premiers témoignages écrits 
d’enseignes des tribunaux datent des années 1270-1280, c’est-à-dire de l’époque où 
la présence populaire dans les villes du nord se consolide, tandis que leurs présence 
exclusive dans les villes chefs-lieux semble en confirmer le lien avec le processus de 
centralisation de l’administration de la justice qu’on vient de signaler.

En ce qui concerne les sujets représentés, 83% des enseignes recensées présente 
des figures animales (tab. 2), tandis que les images des saints – que l’on rencontre 
dans 7% des cas – apparaissent pour les tribunaux qui administraient la justice sur 
un quartier de la ville (à Mantoue) ou qui dépendaient d’une institution religieuse 
(à Vérone)15. D’ailleurs, il est probable que les enseignes «sacrées» que l’on a vues à 
Mantoue venaient flanquer – ou remplacer peut-être – un premier système signalétique 
qui présentait des enseignes aux animaux; ces dernières étaient probablement utilisées 
au moins à partir des années 1280, au moment où les documents citent un tribunal 
du cheval («bancum equi», 1283) et un tribunal du bœuf («bancum bovis», 1288), 
toujours abrités dans le Palais de la Ragione16. En parcourant les cas recensés, il est 
évident que, en grand partie, cette faune «judiciaire» dérive du bestiaire héraldique 
et il semble en refléter la composition. Parmi les animaux présents, le lion occupe 
naturellement la première place (12%), suivit de près par l’aigle, son grand rival. 
Ensuite, avec 9% des préférences, on trouve le bœuf et le cheval et avec 6% le griffon 
et le cerf. Entre ces deux groupes se place l’ours (7%)17. Les autres animaux sont 
représentés une ou deux fois et presque uniquement dans les villes (come Padoue, 
Bologne et Trévise) qui, en possédant plusieurs tribunaux, avaient par conséquence 
le problème de différencier leurs enseignes.

Quelques villes montrent des choix tout à fait originaux. Par exemple, à Trévise 
en 1305 on avait un tribunal de l’éléphant (« bancum olifantis ») – que l’on retrouve 

15 À ce propos, il semble que le «bancum Sancti Zeni» dépendait du monastère homonyme et s’occupait 
des questions relatives à ses biens fonciers : ROSSINI, Egidio, «Giurisdizioni e proprietà fondiaria del monastero 
di San Zeno di Verona fino al secolo XV», in Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509), atti del convegno 
(Verona, 16-17 settembre 1988), Verona, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, 1991, pp. 93-141, 
p. 125.  

16 Signalés respectivement par TORELLI, Pietro, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Roma, Consiglio 
Nazionale del notariato, 1980² (ed. or. Mantova, 1911-1915), p. 220 et IDEM, L’archivio capitolare della cattedrale 
di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi, Verona, Mondadori, 1924, p. 314, CCXXIV.

17 Sur le bestiaire héraldique voir PASTOUREAU, Michel, Traité d’héraldique, Paris, Picard, 20085 (ed. or. 
1979), pp. 133-158 et, pour la prééminence du lion, IDEM, «Pourquoi tant de lions dans l’Occident médiéval ?», 
in Micrologus, 1, 8, 2000, pp. 11-30. 



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL302

plus tard aussi à Padoue et à Bologne – et un tribunal calicis18. À Vérone, à partir de 
1336, les documents nomment le tribunal de la Regina Leona (Reine Lionne), où fut 
juge Pietro Alighieri, le fils de Dante19. L’enseigne du tribunal (à ma connaissance 
inédite) est conservée dans le Palais de la Ragione, clairement identifiée par une 
inscription: [Regina] Leona (Fig. 2). Peinte dans le style caractéristique du dernier 
quart du XIIIe siècle, elle représente un être monstrueux, avec le corps animal (peut-
être un lion) et la tête de femme. En revanche, il arrivait aussi que les tribunaux 
prenaient leur nom d’une peinture déjà existante sur la parois où ils était placés: à 
Mantoue les bancs du Paradis et de l’Enfer dérivaient leur nom du Jugement dernier, 
image typique de toutes les salles de justice, qui les surmontait20.

Il faudra alors s'interroger sur la genèse de ces marques et sur les raisons qui 
dictaient le choix d’y peindre surtout des animaux. Pour essayer de trouver une 
réponse, il faut tout d’abord revenir aux textes. En effet, tandis que la réalisation des 
peintures ou des cycles à caractère politique n’est jamais signalée dans les statuts, la 
décision de peindre les enseignes des offices y est enregistrée maintes fois: c’était un 
acte qui concernait directement la structure administrative de l’état et qui avait donc 
besoin d’une sanction officielle. À Côme, c’est un article de la reforme statutaire de 
1281 qui impose la peinture, aux frais de la Commune, des enseignes pour les sièges 
des consuls de justice, situés dans le porche du palais publique: un lion, un aigle, 
un bœuf et un ours21. À Bologne, dans les statuts de 1288, le podestat s’engage à 
réorganiser les offices situés dans la grande salle du Palatium Vetus et à faire peindre 
un aigle «pro insigno» pour le banc qu’il présidait22. En effet, dans le registre des 

18 BETTO, Bianca, «Strutture e compiti del collegio notarile di Treviso attraverso documenti editi ed 
inediti del secolo XIV», in Contributi dell’Istituto di Storia Medioevale, II, Raccolta di studi in memoria di Sergio 
Mochi Onory, Milano, Vita e pensiero, 1972, pp. 53-251, pp. 117-118 et COLETTI, Luigi, Catalogo delle cose d’arte 
e di antichità d’Italia. Treviso, Roma, Libreria dello Stato, 1935, p. 29.

19  GINORI CONTI, Piero, Vita e opere di Pietro di Dante Alighieri, Firenze, Fondazione Ginori Conti, 
1939, p. 44. Dès la seconde moitié du XVe siècle, la salle du Conseil majeur du palais véronais abrita les sièges des 
tribunaux, surmontés par les enseignes sculptées que l’on peut encore apprécier ; voir BRUGNOLI, Pierpaolo, «Il 
torrazzo delle carceri nel Palazzo del Comune e alcuni inediti sanmicheliani», in Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura scienze e lettere di Verona, 173, 1996-97 (2000), pp. 197-221, p. 204.

20 Voir FERRARI, Matteo, «Grixopolo al Palazzo della Ragione di Mantova», in Opera, Nomina, Historiae. 
Giornale di Cultura Artistica [on-line], à paraitre, disponibile sur http://onh.giornale.sns.it/. Le banc du Paradis 
est nommé une première fois en 1287 : LUZIO, Alessandro, «I Corradi di Gonzaga signori di Mantova. Nuovi 
documenti», in Archivio storico lombardo, s. 4, 40, 19, 1913, pp. 247-282, p. 269.

21  CERUTTI, Antonio, Liber statutorum consulum cumanorum justicie et negotiatorum, in Historiae Patriae 
Monumenta, XVI, Leges municipales, II-1, Augustae Taurinorum, Officina regia, 1876, coll. 10-122, col. 21, X (15 
luglio 1281); sur les enseignes de Côme voir aussi TRAVI, Carla, «La decorazione pittorica del Broletto di Como 
in età medioevale», in Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como, 189, 2007, pp. 117-133.

22  FASOLI, Gina, SELLA, Pietro, Statuti di Bologna dell’anno 1288, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1937-1939, 2 voll., I, p. 11. Mais le banc est nommé une première fois en 1283: Chartularium Studii 
Bononiensis. Documenti per la storia dell' Università di Bologna, II, Bologna Istituto per la storia dell' Università 
di Bologna, 1913, p. 31, doc. XXXII.
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dépenses de la Commune, à la date du 7 octobre 1288, est transcrit le payement au 
peintre Paolo Avvocati pour la peinture qu’il venait de faire au-dessus du banc de 
l’aigle23.

Mais l’exemple de Bologne est exemplaire sous plusieurs aspects. Tout d’abord, 
il nous montre que le système d’enseignes pouvait être augmenté ou modifié selon 
la variation du nombre des tribunaux. En effet, le statut de 1288 rappelle aussi la 
présence au même endroit, parmi d’autres, des tribunaux de l’ours, du cerf, du griffon, 
du cheval, du mouton et du bœuf, qui devaient être actifs depuis quelques années et 
dotés, évidemment, de leurs enseignes aux animaux24. De fait, il est probable que 
l’«agnum […] sculptum», qui se trouvait dans la salle du Palatium Vetus – c’est 
encore le statut de 1288 qui le nomme25 – était un relief qui servait d’enseigne pour 
le tribunal du mouton.

Tandis que les enseignes de Côme ont disparu, celle du banc de l’ours de Bologne 
est témoignée par le dessin réalisé par un notaire sur la couverture d’un registre du 
tribunal même26 (Fig. 3). En effet, il pouvait arriver que, pour garantir l’ordre de 
conservation des documents, le signe du tribunal fut copié sur ses livres: à Bergame, 
le registre qui contenait les noms des bannis s’appelait Libro del bos, c’est-à-dire livre 
du bœuf, probablement parce qu’il y avait un tribunal du bœuf27. Donc, le dessin 
bolonais nous témoigne de la structure de l’enseigne peinte: un cadre très simple 
isolait l’image de l’animal, tandis qu’une inscription – on y reviendra tout de suite – 
était dans la bande supérieure. L’ours était représenté passant, à l’origine peut-être au 
naturel. En effet, les rares vestiges nous apprennent que, dans ces enseignes, l’animal 
était présenté de la façon la plus «réaliste» possible et, certaines fois, à l’intérieur 
d’un paysage. Cela arrive dans le Palais des Trecento à Trévise, qui conserve les 
enseignes les plus anciennes connues jusqu’à présent et que l’on dirait antérieures à 

23 FILIPPINI, Francesco, ZUCCHINI, Guido, Miniatori e pittori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e 
XIV, Firenze, Sansoni, 1947, p. 258.

24 FASOLI, SELLA, Statuti di Bologna, I, p. 47. Le tribunal du bœuf est documenté dès 1282 (ANTONELLI, 
Armando, Nuovi documenti sulla famiglia Guinizzelli, in BRUGNOLO, Furio, PERON, Gianfelice, Da Guido 
Guinizzelli a Dante. Nuove prospettive sulla lirica del Duecento, atti del convegno di studi [Padova-Monselice, 
10-12 maggio 2002], Padova, Il Poligrafo, 2004, pp. 59-105, p. 82, n. 74), et celui de l’ours dès 1283 (voir infra).

25  FASOLI, SELLA, Statuti di Bologna, I, p. 11.
26  ASBo, Comune, Ufficio del Giudice al Disco dell’Orso, Liber Introitus, 1283.
27  RUSSELL, Vox civitatis, p. 288. De même, au dèbut du XIVe siècle, à Venise on avait un Liber Cerberus, un 

Liber Zaneta, un Liber Luna, un Liber Pilosus, un Liber capricornus et un Liber clincus: MONTICOLO, Giovanni, 
«Poesie latine del principio del secolo XIV», in Il Propugnatore, 3, 2, 1890, pp. 240-303, p. 254, n. 1 (signalé 
par FROJMOVIČ, Eva, «Giotto’s allegories of justice and the commune in the Palazzo della Ragione in Padua: a 
reconstruction», in Journal of Warburg and Courtauld Institutes, 59, 1996, pp. 24-47, p. 27, n. 24).
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leur première attestation documentaire dans le statut des notaires de 130528. Ensuite, 
au cours du XIVe siècle, cette tendance naturaliste parait confirmée par l’enseigne du 
tribunal du bœuf qui a été découverte dans le Palais du Broletto de Milan (Fig. 4), où 
la bête est placée dans un pré fleuri. Le tribunal milanais est nommé une première 
fois en 1397, mais il est probable qu’il ait été créé au moins dans la première moitié 
du siècle, pareillement au tribunal de l’épée qu’on connait depuis 134029.

À partir de ces exemples, on pourrait dire que l’abstraction du signe, typique du 
langage héraldique, était ici toute à fait absente.

Il faut toutefois revenir au dessin bolonais. Dans la bande supérieure de la 
représentation le notaire transcrit le titulus en vers léonins qui accompagnait l’image 
d’une fonction clairement mnémotechnique, en rappelant la juridiction du tribunal 
sur les questions fiscales: «Ursus i(n) hoc disco te cogit solvere fisco». On sait que 
d’autres inscriptions en latin et en langue vernaculaire accompagnaient les enseignes 
de Trévise, mais elles ont disparu30. En revanche, nous connaissons les tituli qui 
accompagnaient les marques du Palais de la Ragione de Padoue, puisqu’ils ont été 
transcrits au XVe siècle par les érudits allemands Iohannes Heldpurg et Hartmann 
Schedel31. Malheureusement, les transcriptions datent d’après l’incendie de 1420, qui 
conduisit à une restauration du palais et de ses peintures. Il est donc impossible de 
savoir si les inscriptions étaient déjà prévues dans les peintures qui avaient été réalisées 
à la fin du XIIIe siècle, bien que l’exemple bolonais rende l’hypothèse plausible. En 
effet, à Padoue, les premières enseignes des tribunaux avaient été réalisées en 1271 
quand les statuts enregistrent la décision de blanchir les parois de la salle du palais 
civique et de peindre quelques figurations («aliqua figura») au-dessus des sièges des 
officiers32. La décision fut respectée. En 1277 on décida que le podestat donnerait 
audience «in palatio ad locum picture militis super equo»33 et, avant la fin des années 
1280, les documents citent des enseignes aux animaux (porc, aigle, cheval, ours etc.) 

28  BETTO, «Strutture e compiti del collegio notarile di Treviso», pp. 117-118; sur les peintures (datées au 
XIIIe siècle par COLETTI, Catalogo, p. 29) voir COZZI, Enrica, «Treviso», in FLORES D’ARCAIS, Francesca, La 
pittura nel Veneto. Le origini, Milano, Electa, 2004, pp. 89-121, p. 113 et p. 109, fig. 103.

29  Sur le sujet voir FERRARI, La propaganda per immagini, pp. 152-154.
30  La présence d’inscriptions et d’autres enseignes disparues est témoignée par  Catalogo delle cose d’arte, 

p. 29.
31  Sur le sujet voir PARISI, Francesca, «Contributi per il soggiorno padovano di Hartmann Schedel: una 

silloge epigrafica del codice latino monacense 716», in Quaderni per la storia dell’Università di Padova, 32, 1999, 
pp. 1-76, pp. 38-41.

32  GLORIA, Andrea, Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, Padova, Sacchetto, 1873, 
p. 359, n. 1176.

33  Ibidem, p. 27, n. 61
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pour les autres tribunaux34. Dans les deux siècles suivants l’ensemble fut sûrement 
agrandi et modifié, mais la série que l’on voit aujourd’hui, avec les animaux affrontés 
par respect, correspond encore à celle enregistrée par les deux savants allemands35 
(Fig. 5).

Au XVe siècle, donc, les enseignes de Padoue étaient accompagnées 
d’inscriptions qui parfois évoquaient les vertus du juge équitable, en jouant sur la 
nature symbolique de l’animal ou sur son nom latin; l’image du lion offrait le prétexte 
pour évoquer sa clementia («parcere prostratis scit nobilis ira Leonis / tu quoque fac 
simile, quisquis regnabis in orbe»), tandis que celle du cheval (equus) en rappelait 
l’equitas («Hic ego fortis equus sto, iudex omnibus equus»). D’autres fois les textes 
rappelaient plus directement l’activité des tribunaux: les bannis pour le loup, les 
contrats de vente pour le renard, le fisc pour l’aigle et ainsi de suite36.

En effet, si l’enseigne permettait d’identifier le tribunal, le domaine juridictionnel 
de ce dernier n’était pas toujours aussi évident et, donc, les refrains qui accompagnaient 
les images pouvaient fournir une aide très utile. Si l’âne chargé de marchandises qui 
surmontait les consuls des commerces de Côme («mulla una honerata de torsello 
uno»)37 était une sorte d’armoirie parlante, les images du lion et de l’aigle, étroitement 
liées à l’idée de souveraineté, étaient clairement compréhensibles quand elles 
signalaient le siège d'une cour qui dépendait directement du podestat, comme ils 
l’étaient respectivement à Faenza et à Bologne38. 

Toutefois, cette correspondance n’est pas toujours évidente. Bien qu’il ne soit 
pas toujours possible de déterminer les compétences des tribunaux (souvent il 
n’y avait qu’une seule distinction entre cours civiles et cours pénales), l’instabilité 
des enseignes, le besoin d’y associer des inscriptions, la nature polysémique des 
animaux nous préviennent de ne pas chercher forcément un rapport entre la nature 
symbolique de l’animal et la matière disciplinée par le tribunal, sinon dans le sens 

34 Le statut des notaires de 1295 témoigne un second agrandissement de la liste des tribunaux «animales»: 
ROBERTI, Melchiorre, Le Corporazioni padovane d’arti e mestieri. Studio storico-giuridico con documenti e statuti 
inediti, Venezia, Ferrari, 1902, p. 183.

35 Par rapport à l’ordre tracé par Hartmann Schedel, on constate actuellement une inversion entre le Lion 
et le Griffon (à une vision plus attentive, ce dernier apparaît à coté du Bœuf, partiellement couvert par un Lion de 
Saint Marc). 

36 Pour l’édition des tituli transcrits par Hartmann Schedel voir PARISI, «Contributi per il soggiorno 
padovano», pp. 38-41. Sauf l’inscription du lion, qui a été modelé sur un proverbe que l’on retrouve dans Hugo de 
San Vittore (PARISI, «Contributi», p. 39, n. 41), les autres refrains paraissent réalisés exprès.   

37 Liber statututorum consulum cumanorum, col. 26, XXIIII, 16 juillet 1281.
38 A Faenza, « le discum Leonis, qui est discus domini Potestatis ad iura reddenda » est nommé depuis 

1337: MESSERI, Antonio, Chronica breviora aliaque monumenta faventina a Bernardino Azzurrino collecta, in 
Rerum Italicarum Scriptores, XXVIII-3, Città di Castello (Perugia), Zanichelli, 1905, p. 74, n. 1.
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d’un «vieux fond de symbolique universelle»39. En effet, il arrivait que, dans des 
villes différentes, le même animal accompagnait des tribunaux différents et que, par 
contre, des juges compétents en la même matière n’étaient pas pourvus de la même 
enseigne. À Foligno le lion était associé au tribunal pour les causes civiles (1365)40 
et à Imola pour les dégâts provoqués dans les campagnes, tandis que dans la même 
ville l’aigle signalait probablement le siège qui jugeait en matière fiscale (1278)41. Au 
contraire, on l’a vu, à Bologne c’était le tribunal de l’ours à diriger la fiscalité. Dans 
d’autre circonstances, le rapport entre l’animal et la matière réglementée par son juge 
reste mystérieux: le loup de Parme et de Padoue – autant que l’épée de Milan42 – 
nous apparaît tout à fait adapté à une cour pénale43, mais il faut expliquer pourquoi à 
Faenza c’était l’aigle à signaler le même tribunal, tandis que le juge du cheval et celui 
du bœuf s’occupaient des contrats qui impliquaient des femmes et des enfants44.

Puisque les sources ne donnent aucunes informations sur les raisons qui avaient 
recommandé l’adoption des figures d’animaux pour indiquer les tribunaux, il faudra 
chercher ailleurs les intentions d’une prédilection qui, en revanche, contraste avec les 
données qui proviennent de l’héraldique «officielle». En effet, il semble que dans la 
région, à la fin du XIIIe siècle, on préférait encore les partitions géométriques pour 
les figuration héraldiques, tandis que les animaux étaient représentés dans moins de 
20% des enseignes et par une faune peu variée45. 

Si le succès obtenu à l’époque par les bestiaires n’offre qu’une solution insuffisante 
à la question, il est possible qu’à ce choix ait contribué un certain «air de famille» qui, 
depuis l’Antiquité, semble exister entre la justice et les figures animales. Comme on le 
sait, en tant que symbole du pouvoir politique, le lion se prêtait bien à être associé à 
l’autorité qui administrait la justice et à son siège. Dans la Bible deux lions flanquaient 
le trône de Salomon, le juge équitable, tandis que douze autres étaient situés tout 

39  Selon la formule de PASTOUREAU, Michel, «Le bestiaire héraldique au Moyen Age», in IDEM, 
L’hermine et le sinople. Etudes d’Héraldique Médiévale, Paris, Le léopard d’or, 1982, pp. 105-116, p. 116.

40  Sur ce dernier voir SENSI, Mario, Vita di pietà e vita civile di un altopiano tra Umbria e Marche (secc. 
XI-XVI), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984, p. 314

41  LAZZARI, Tiziana, «Il palazzo comunale nel Medioevo», in MONTANARI, Massimo, EADEM, Imola, il 
comune, la piazza, Imola, Editrice La Mandragora, 2003, pp. 45-78, p. 12 et GADDONI, Seraphinus, «Documenta 
ad historiam trium ordinum S. Francisci in urbe imolensi», in Archivum franciscanum historicum, 8, 1-2, 1915, 
pp. 23-55, p. 25.

42  Sur la fonction des tribunaux milanais voir SANTORO, Caterina, Gli offici del comune di Milano e del 
Dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515), Milano, Giuffré, 1968, p. 118.

43  Le juge du loup à Parme est nommé en 1315: MELCHIORRI, Maria, «Vicende della signoria di Ghiberto 
da Correggio in Parma», in Archivio storico per le provincie parmensi, 6, 1906, pp. 1-195, p. 192.

44  Chronica breviora aliaque monumenta faventina, p. 74, n. 1.
45  PASTOUREAU, «Le bestiaire héraldique au Moyen Age», p. 108 et, pour une étude de cas, FERRARI, «I 

Cavalieri incatenati del Broletto di Brescia».
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au long de l’escalier qui y conduisait46. Exalté dès la fin de l’époque carolingienne 
pour ses vertus morales et notamment pour sa clémence47, la bête devint alors une 
présence appropriée aux lieux de justice; en effet, à l’époque romane, en France et 
en Italie les autorités ecclésiastiques et laïques jugeaient devant les églises entre les 
lions qui en surveillaient l’accès («inter leones et coram populo»)48. Cependant, dans 
ce bestiaire on ne trouve pas seulement des lions. Dans le palais du Pape au Latran, 
au IXe siècle, la justice était administrée «ad lupam» ou dans le lieu «ubi dicitur a 
lupa», c’est à dire au-dessous du porche qui abritait le célèbre bronze de la Louve du 
Capitole; d’ailleurs, les sources nous informent qu’au même endroit il y avait aussi la 
statue d’un bélier49.

À son tour, le monde communal l'héritier de cette tradition et associa le lion 
au thème de la justice civique. Dans la Piazza Mercantile de Bari un lion romain – 
remplié peut-être au XII siècle – surveillait le lieu de justice: les mots gravés sur son 
collier en expliquaient la fonction de «custos iusticie»50. Au Palais Senatorio de Rome 
on lisait les sentences et on exécutait les condamnations à mort à côté d’une statue 
ancienne d’un lion qui dévorait un cheval  ; située sur l’escalier juste au-dehors du 
bâtiment, le groupe est mentionné à la moitié du XIVe siècle dans la Vie de Cola de 
Rienzo quand il donnait son nom au «luogo del lione» (le lieu du lion) appelé aussi 
le «locum iustitiae»51.

Toutefois, ce lien entre animaux et lieux de justice apparaît encore trop ténu 
et surtout il ne semble pas constituer une vraie tradition. Par contre, probablement, 
d’autres raisons avaient déterminé l’utilisation des enseignes aux animaux dans les 
Communes italiennes. En effet, la solution semble répondre parfaitement à l’exigence 

46 Rois, I,  10, 18-20.
47 Sur les raisons de cette réévaluation voir  PASTOUREAU, Michel, «Le sacre du lion, comment le bestiaire 

médiéval s’est donné un roi», in IDEM, Histoire symbolique du Moyen Age occidental, Paris, Seuil, 2004, pp. 49-64. 
48  Cf. VERZAR BORNSTEIN, Christine, «Matilda of Canossa, Papal Rome and the Earliest Italian Porch 

Portals», in QUINTAVALLE, Arturo Carlo, Romanico padano, romanico europeo, atti del convegno internazionale 
di studi (Modena-Parma 26 ottobre- 1° novembre 1977), Parma, Artegrafica Silva, 1982, pp. 143-158, qui 
soulignait la signification christologique de certaines sculptures de lions. Sur les lions à l’entrée des églises voir 
aussi TRIVELLONE, Alessia, «Têtes, lions et attributs sexuels : survivances et évolutions de l’usage apotropaïque 
des images de l’antiquité au Moyen Age», in Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 39, 2008, pp. 209-221 et, pour 
l’Italie, DE APPOLONIA, Giovanna, «Justice and jugement in the Romanesque column-bearing lions of Northern 
Italy», in Ikon, 2, 2009, pp. 167-176. 

49  HERKLOTZ, Ingo, Gli eredi di Costantino: il papato, il Laterano e la propaganda visiva nel XII secolo, 
Roma, Viella, 2000, pp. 57-61.

50  TODISCO, Luigi, Scultura antica e reimpiego in Italia meridionale, I. Puglia, Basilicata, Campania, Bari, 
Edipuglia, 1994, pp. 141-172.

51  ROMANO, Serena, «La facciata medievale del Palazzo Senatorio: i documenti, i dati, e nuove ipotesi di 
lavoro», in TITTONI, Maria Elisa, La facciata del Palazzo Senatorio in Campidoglio. Momenti di storia urbana 
di Roma, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 1994, pp. 39-61, pp. 56-57 et BEDON, Anna, Il Campidoglio. Storia di un 
monumento civile nella Roma papale, Milano, Electa, 2008, pp. 16-20.
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de créer des séries qui pouvaient être facilement augmentées, tout en étant aussi 
aisément mémorisées. D’autre part, Alessandro Savorelli a relevé que les séries 
d’animaux ou d’images similaires, apparemment dépourvues d’une signification 
précise, sont typique de l’héraldique publique des Communes médiévales. Les 
étendards des compagnies du Peuple, qui exhibaient souvent des figures animales 
à côté de moins fréquentes pièces honorables et de meubles divers, en représentent 
probablement l’exemple le plus connu. À Bologne, parmi les nombreuses compagnies, 
autour de la moitié du XIIIe siècle on aurait trouvé celles des dauphins, du cerf, de 
l’aigle, du lion et du griffon52; en revanche, à Mantoue, en 1401 sont documentées 
les compagnies du griffon, du chameau, de l’ours, du serpent, du cheval, du cerf, 
du lion et ainsi de suite53. Dépourvues de valeurs symboliques ou de rapports avec 
l’onomastiques des quartiers de la ville, ces images avaient clairement une fonction 
mnémotechnique, en exploitant le mécanisme bien testé de l’ars memoriae qui reliait 
les concepts ou les loca à des images aisément identifiables au fin d’en assurer le 
souvenir54.

Dans cette perspective, en effet, les animaux fournissaient un répertoire vaste 
et, certainement, aisément reconnaissable pour les bannières des compagnies du 
Peuple autant que pour les enseignes des tribunaux. En revanche, ils apparaissaient 
dans des figurations totalement différentes des peintures (pas seulement à sujet 
héraldique) présentes dans les palais publiques. De cette façon, effectivement, les 
risques de confusion étaient minimisés55.

Installées dans un espace qui allait se remplir d’images de propagande, les 
enseignes des tribunaux – représentations dépourvues de significations symboliques 
autant qu’idéologiques – révèlent le rôle des peintures et, en général, des structures 
ornementales dans l’organisation de l’espace architectural. En même temps, elles 
confirment que, dans tous les domaines, «la civilisation médiévale [était] une 
civilisation de la marque»56.

52 Voir NERI, Silvia, Emblemi, stemmi e bandiere delle società d’armi bolognesi (secc. XIII-XIV), Firenze, La 
Nuova Italia, 1978.

53 Voir LAZZARINI, Isabella, Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Comune alla Signoria 
gonzaghesca, Pisa, GISEM-ETS, 1994, pp. 58-59.

54  Voir SAVORELLI, FAVINI, Segni di Toscana, pp. 147-165 et, en général, CARRUTHERS, Mary Jane, 
Machina memorialis: méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age (trad. fr.), Paris, Gallimard, 
2002 (ed. or. Cambridge 1998).

55 Par contre, les enseignes aux saints – utilisées a Mantoue et à Vérone – pouvaient être confondues 
avec d’autres images sacrés plutôt fréquentes dans les palais communales ; sur le sujet, pour l’Italie du nord, cf. 
FERRARI, La propaganda per immagini, pp. 169-205.

56 PASTOUREAU, Michel, «Couleurs, décors, emblèmes», in IDEM, Figures et couleurs. Etudes sur la sym-
bolique et la sensibilité médiévales, Paris, Le léopard d’or, 1986, pp. 51-57, p. 56.
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Fig. 1- Enseigne du tribunal de 
saint Jacob, 1313. Mantoue, Palais 
de la Ragione (photo : auteur).

Fig. 2 - Enseigne du 
tribunal de la Regina 
Leona, dernier quart 
du XIIIe siècle (?). 
Vérone, Palais de 
la Ragione (photo: 
auteur).



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL310

Fig. 3 - Enseigne du tribunal de l’ours. ASBo, Comune, Ufficio del Giudice al Disco 
dell’Orso, Liber Introitus, 1283 (photo: FERRARA, Roberto, «Le cancellerie comunali», 
in ARNALDI, Girolamo et alli, Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'etá comu-

nale, Cinisello Balsamo [Milano], Silvana, 1984, pp. 149-173, pp. 168-169, fig. 19.

Fig. 4 - Enseigne du tribunal du bœuf, première moitié du XIVe 
siècle. Milano, Palais du Broletto (photo : auteur). 
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Tableau 1. Les enseignes des tribunaux : villes et enseignes documentées.
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Tableau 2. Graphique avec le pourcentage des sujets représentés dans les enseignes des tribunaux.
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Armas primitivas de Portugal, novos contributos

Carlos Carvalho da Fonte

Introdução
Este artigo resume algumas secções da tese de mestrado submetida em 2009 à 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre 
em Design Industrial. Não foi possível incluir aqui todos os aspectos estudados nem 
pormenorizar exaustivamente os procedimentos então desenvolvidos. Deve-se, 
portanto, ler aquele trabalho, apesar de inevitavelmente desactualizado, sempre que 
se deseje esclarecer algum ponto mais obscuro ou para consultar o estado da arte 
e as justificações históricas que aduzimos para verificar os nossos pontos de vista1. 
Em contrapartida pôde-se corrigir, aperfeiçoar e desdobrar vários temas no presente 
artigo2.

A representação de alguma outra coisa, que não ela mesma, destinada a 
alguém introduz-nos ao campo da Semiótica. Ademais, o superconjunto de todas 
as representações possíveis pode criar subconjuntos homogéneos através de meios 
próprios, expressivos e receptivos, que os sustentam e exercitam. Uma compreensão 
“inata”, condicionada por variáveis culturais e físicas, regula códigos mais 
formalizados que irão permitir o seu desenvolvimento, realimentação e extensão em 
sistemas semióticos.

Há uma classe intermédia entre os códigos linguísticos e os códigos visuais, 
caracterizando-se pela simplicidade das imagens, associando-lhe uma ideia 
específica, limitada e bem determinada, uma espécie de linguagem imagética3. 
As marcas, os logótipos, os sinais de trânsito e os brasões de armas pertencem a 
essa categoria. Sobretudo a Heráldica  apresentava características que a tornavam 
ainda mais interessante. A invenção do sistema estava suficientemente próxima no 

1 Ver (FONTE, 2009, passim).
2 Algumas destas correcções já foram introduzidos em (FONTE; BÁRTOLO; PIZARRO, 2011).
3 Não se suspeitava, no início das investigações, quão grande poderia ser a sua dependência da palavra 

escrita.
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tempo para nos oferecer um corpus considerável, mas convenientemente distante 
para evitar quaisquer influências das modernas técnicas de comunicação. O paralelo 
com o aparecimento da escrita é óbvio, não sabemos muito, porém, sobre as suas 
primeiras manifestações, dada a escassez de testemunhos históricos.

Usou-se o sistema de identificação dos brasões como objecto geral, permitindo 
entender melhor a interface com o sistema semiótico da escrita, abrindo caminho a 
outros sistemas mais dependentes da imagem. Uma vez assimilado o funcionamento 
da semiótica heráldica, investigou-se em detalhe o significado dos elementos 
primitivos das armas nacionais. Interessava-nos a vontade do criador em ser 
entendido especificamente – o percurso do codificador até o símbolo e não o trajecto 
deste até o interpretante – a metodologia do nascimento de uma ideia, ainda presente 
vestigialmente, mas sem motivações cabais, claras e incontroversas.

Estabeleceram-se os limites cronológicos estritos entre os reinados de D. Afonso 
Henriques e de D. Sancho I, de 1139 a 1211. Mas não nos limitámos a investigar 
esse período, que demarcava a esfera de influência dos antecedentes e consequentes 
imediatos da génese do escudo. Mais além do território português verificaram-se 
também as afinidades culturais europeias, dando preferência aos brasões territoriais.

Metodologia
A metodologia deveria ser simples, inteligível e adaptável, por tratar-se de 

um trabalho marcadamente multidisciplinar. Existiam problemas de índole geral –
encontrar uma descrição manuseável das armas falantes, o seu âmbito, importância 
e estruturação – e restrita – relativos à heráldica de Portugal. O modelo exploratório-
descritivo da investigação empregou um enfoque misto, tendencialmente qualitativo. 
Inspeccionaram-se os dados sob vários critérios, aproveitando-se as explorações já 
realizadas por outros investigadores e foi ensaiada a ordenação lógica dos dados ao 
identificar novas analogias.

– Hipótese
As armas falantes não têm fronteiras interpretativas bem demarcadas, 

são deixadas ao juízo de cada um. O rébus, em particular, é muito flexível, pode 
aproveitar várias palavras em simultâneo ou mesmo parte delas, privilegiando às 
vezes o ajustamento do som. É particularmente avesso aos formalismos textuais, à 
ortoépia e à ortografia. Adoptámos, em vez destes conceitos a parofonia heráldica, 
abrangendo as noções de armas falantes, rébus, além de outros, referentes a palavras 
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com pronúncia similar, que definimos assim:

Parofonia heráldica: associação, por correspondência fonética, entre a 
designação de um ou mais elementos visuais heráldicos originais, o designante, 
e a denominação, directa ou indirecta, do referente do brasão, o denominante4.

A outra variável envolvida na formulação da hipótese foi o brasonamento, 
expressa no traço heráldico. É uma variável porque é aquilo que se equaciona com a 
parofonia heráldica, para chegarmos a uma proposição lógica. Por outro lado, as suas 
conjugações semânticas acessórias dependem, em maior medida, da História ou da 
nossa ignorância.

O contexto linguístico-cultural em que as representações heráldicas foram 
aparecendo era desigual, influenciavam-no os idiomas, o vocabulário, as declinações, 
as pronúncias, os regionalismos, as invasões, o comércio, a religião, etc. Sendo inviável 
criar um instrumento de medida confiável atendendo a todas as disparidades, criou-
se outro, adaptado ao português mas extensível a outras línguas.

Com a parofonia dilatámos a abrangência fonética, perspectivando a definição 
de uma escala de medida gradativa. No extremo inferior estava a situação em 
que tanto o denominante como o designante partilhavam os mesmos fonemas; a 
outra extremidade iria balizar a suspeita de serem parófonos. Infelizmente nunca 
saberemos ao certo o que imaginou alguém já morto há muito. Até poderia existir 
uma parofonia perfeitamente admissível, não se tendo apercebido disso o autor do 
brasão, ou permitirem-se várias sem que venhamos a saber qual a escolhida.

Deve-se acautelar a coerência temporal do desenho, pertencente a uma dada 
ocasião de génese, em sincronia com o objecto respectivo. Os vestígios históricos 
ajudarão a decidir da intencionalidade ou, mais certamente, do reconhecimento 
de uma associação. Até que ponto é razoável supor que exista parofonia vocabular? 
Arquitectámos para os nossos fins três etapas: isolar os fenómenos envolvidos, 
combiná-los e qualificá-los através de um modelo fonético, estabelecer um limite de 
aceitação.

A primeira etapa foi a de adoptar critérios a identificar e caracterizar as 
diferenças fundamentais entre as palavras em confronto. A transmutação dos sons 
linguísticos estuda-se na Fonética Histórica através dos metaplasmosw, que adoptámos 
como paradigma de validação5. É possível correlacioná-los com o denominante e o 

4  Propomos o símbolo "~" (parófono a) para ligar o denominante e designante parófonos.
5  Usaremos daqui em diante o expoente “w” para sugerir uma consulta na Internet dos termos que 

indicamos.
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designante, segundo as transformações metaplasmáticas6. O objecto da investigação 
não é a evolução vocabular, como na Fonética, mas a análise do emparelhamento 
de palavras distintas quanto à parofonia, num contexto heráldico medieval. O 
denominante influencia o desenho e, indirectamente, o designante, mas preferimos 
fixar o primeiro e alterar o segundo, fonema a fonema, no modelo. É sempre 
recomendável estudar, nos vários âmbitos considerados, cada vacilação fonética 
particular, repetindo-se o processo se indispensável.

Na segunda etapa ensaiou-se a modelação matemática a fim de quantificar e 
hierarquizar a comparação de pares fonéticos. Quanto maior a divergência, maior o 
desacordo entre denominante e designante, fazendo crescer o valor do que se chamou 
índice de discrição (k). Estas modificações: transformações, transposições, eliminações 
e acréscimos representam-se no numerador da fórmula, sendo directamente 
proporcionais a k. 

Ao transformarem-se os fonemas, servimo-nos de um coeficiente de carácter 
(c). Toma o valor c = 0,5 se houver suficiente similaridade fonética, do contrário 
c = 1. Por outro lado, para cada eliminação ou acréscimo, obtém-se uma lacuna, a 
tratar como um fonema na parelha em confronto, e aí c = 1. Os designantes podem 
não estar isolados, encadeando-se para obter a parofonia. Neste caso deverão ser 
contabilizados pelo seu conjunto, fundindo-se as lacunas e sobreposições de fonemas.

Levou-se também em conta a posição onde o designante foi modificado. 
Considerámos mais relevante a alteração do fonema inicial e menos relevante a do 
derradeiro. É medida pelo coeficiente de posição (p): valendo p = 1,5 para o primeiro 
fonema do designante, p = 0,5 para o último e p = 1 encontrando-se no interior. 

Considera-se ainda a movimentação de fonemas dentro da palavra usando 
um coeficiente de transposição (t). Vale t = 1 para cada deslocamento e t = 0 se não 
ocorrerem. Estas transposições devem ser avaliadas sempre em primeiro lugar no 
cálculo, aplicando-se depois os outros coeficientes.

É indispensável, por fim, comparar designantes de extensões diferentes e contar 
com o maior efeito das modificações em vocábulos curtos. Comparativamente, 
quanto mais longos tanto maior será a probabilidade de encontrarem-se alterações. 
Introduzimos um factor inversamente proporcional ao número máximo de fonemas 
do par denominante-designante (max(nD,nd)). Enunciamos o modelo através da 
Fórmula 1:

1

2 ( )
max( , )

j

iD d

k c p t
n n =

= ⋅ +∑  
6  Por exemplo, em Leuven ~ Leeuw een (Ducado de Brabante)w.

(Fórmula 1)
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A terceira etapa foi estabelecer um limiar comparativo, dependente da 
interpretação subjectiva de um conjunto de fonemas. Servimo-nos da autoridade de 
Michel Pastoureau, que aceita sycomore como possível arma falante para Sagremor7. 
Ao tratar-se de uma consideração algo controversa adequava-se bem para um limite 
de admissibilidade; além do mais não seria difícil de transpor para o português. 
Substituímos na Fórmula 1 os valores correspondentes a cada par de fonemas 
modificados em Sagremor ~ Sycomore8: 

2 (0,5 1 0) (1 1 0) (1 1 0) (1 0,5 0) (1 1 0) 1
max(8,8)

k = ⋅ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + =

A constante 2 do numerador, acrescentada ulteriormente ao modelo, ajustou 
o valor final do limite admissível de k de 0,5 para 1, de modo a simplificar as nossas 
comparações. Aceitaremos, portanto, qualquer índice de discrição menor ou igual a 
1. Trata-se de um medidor bastante aceitável para o limite de admissibilidade mas 
algo grosseiro para comparar o grau de parofonia.

Numa primeira aproximação às armas falantes, procedeu-se a um exame sucinto 
dos reinos peninsulares que pudesse justificar as nossas suposições. A contiguidade 
física e cultural de dois paradigmas declaradamente do género – Leão e Castela –
sugeria uma busca naquele sentido. Infelizmente os indícios que tínhamos reunido 
eram frágeis ou insuficientes e o universo amostral era exíguo, invalidando as 
deduções subsequentes. A hipótese estava formulada incorrectamente, ao procurar 
respostas específicas num campo de conhecimento ainda mal estruturado. O maior 
obstáculo era que, por um lado, não só nunca, ao que saibamos, ofereceu-se uma 
explicação falante para as armas de Portugal como, por outro, também foi recusada 
por autores da categoria do Marquês de Abrantes9. Esses desacertos, contudo, foram 
úteis ao reformular-se o problema para:

Hipótese: É possível admitir a existência de parofonia para a representação 
primitiva dos escudos heráldicos10.

Esta aproximação, apesar de não atender de imediato ao nosso objectivo, 
asseguraria ou invalidaria, em contrapartida, uma modalidade explicativa, que 
julgávamos ser a única viável para lançar novas luzes sobre o assunto. Uma vez que 
os dados permitissem definir a estruturação organizativa da modalidade parófona, 

7  Um dos cavaleiros da Távola Redonda: “Pour doter Sagremor d’armoiries la solution la plus simple aurait 
été de lui donner une figure parlante, en occurence un sycomore”, ver (PASTOUREAU, 1986, p. 25).

8  Respectivamente: y/a, c/g, _/r, o/e, e/_.
9  Ver (TÁVORA, 1982-1983, p. 52).
10  E na particularidade para a representação primitiva do escudo português.
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ficaria implícito aceitar-se a sua existência genérica, seguindo-se a pesquisa particular 
do caso português. Encontradas resoluções satisfatórias, poderíamos, em definitivo, 
admitir a hipótese de trabalho passando-se a procurar na História acontecimentos 
que justificassem e testemunhassem a explicação sugerida. Qualquer aceitação, 
em nenhum caso, poderia radicar em provas absolutas mas, se a quantidade e 
interconexão de indícios fosse grande, seria improvável a casualidade.

- Procedimentos
Os dados disponíveis de início eram muito limitados. Seria impossível atingir 

o nível de significância necessário à investigação estudando-se apenas a Península 
Ibérica. Seguindo a oportuna orientação que nos foi dada, estendemos o estudo a 
toda a Europa. Valemo-nos do corpus dos primeiros armoriais existentes, disponíveis 
electronicamente sempre que exequível, sem prejuízo da fidelidade.

Restringimos o exame, de preferência, a territórios comparáveis ao Condado 
Portucalense; situação imediatamente anterior à génese do brasão do Reino. 
Consideraram-se, antes de tudo, os condados e reinos e depois os ducados, impérios, 
margraviatos, principados, viscondados, cantões, dependências e equiparados. 
Fora da análise, por norma, estariam: cidades, repúblicas, domínios eclesiásticos, 
senhorios e outros. Utilizaram-se quando auxiliassem o esclarecimento de questões 
específicas nas primeiras categorias11.

Obtiveram-se dados de 771 representações heráldicas. Separaram-se aquelas 
em que as interpretações bifurcavam-se por mais de um significado. Também não foi 
incomum atestarem-se designantes distintos para a mesma denominação. Isto pode 
ter acontecido por alterações na titularidade do território e nos armoriais resultariam 
da fantasia do iluminador, desconhecimento, equívoco ou reinterpretação.

Estruturou-se a análise dos dados por repetição reiterada das observações. 
Enquanto apreendíamos novas facetas da linguagem heráldica, éramos obrigados a 
rever as conclusões iniciais. A crítica externa, em particular a dos responsáveis pela 
orientação, patrocinou o equilíbrio das asserções.

Resultados
As deduções obtidas na análise dos dados amostrais eram introdutórias e não 

ambicionavam a resolução completa do problema, antes procuravam vislumbrar 

11  Acrescentámos cinco paradigmas reconhecidos como falantes: os Condados de Bar, Antuérpia, 
Spiegelberg, Ziegenhain e Schauenburg.
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sistemas e códigos semióticos gerais, que pudessem depois ajudar a resolver a 
questão das armas primitivas de Portugal. Estamos seguros de que os resultados 
conjunturais encontrados para a amostra do corpus são bastante fiáveis. Por seu lado, 
a rigorosa validação das propostas semânticas de cada um dos outros brasões exigiria 
um estudo adicional muito extenso.

Seria sempre difícil estabelecer definições claras para alguns dos considerandos. 
Ao examinar-se, por exemplo, o Reino de Leão deparámo-nos com a homonímia 
reino–cidade: não é possível saber a qual das duas o leão brasonado está a referir-
se. Esta e outras dúvidas persistiam, além do mais, ao desconhecermos a evolução 
fonética dos topónimos, desde a Idade Média até à época de adopção dos vocábulos 
correspondentes ao corpus de brasões, nem sempre próximos no tempo e na forma, 
com interpretações amiúde distintas. Alargou-se por isso a tolerância estatística 
subjacente.

O latim, que constrói frequentemente denominantes e designantes, língua franca 
por excelência da Idade Média, não é o latim clássico, mas aquele já contaminado 
pelos romances ou línguas indígenas ainda vivas12. Sustenta grafias menos variáveis, 
beneficiando da habitual redução a escrito e do uso erudito, limitado aos indivíduos 
mais ilustrados.

Obtivemos o total de 1322 citações em armoriais repartidas por 415 entradas, 
ou seja, 54% das entradas do universo inicial. Algumas pouco tinham a ver com 
as armas que buscávamos. Em primeiro lugar porque a transmissão hereditária 
dificultava que se determinasse adequadamente o momento de criação de cada 
escudo. Depois porque o desenho ou a própria descrição poderiam estar incorrectos 
ou mal interpretados. Não se acharam as fontes secundárias que transcrevessem os 
armoriais seleccionados, nas bibliotecas próximas; recorremos, pois, à sua consulta 
virtual na Internet.

Para depurarmos judiciosamente a amostra de um universo de 771 traços 
heráldicos, de modo a empreender a verificação da nossa hipótese, estabeleceram-
se vários critérios: o uso quase exclusivo de brasões, a inclusão em armoriais, a 
diversificação geográfica e jurisdicional, etc.

Ao fazê-lo, verificou-se um aumento importante no repertório dos armoriais, 
que passou de 54%, no nosso universo, para 72% na amostra. Outro resultado da 

12  Usamos mais adiante as abreviaturas: lat. (latim), lap. (latim-romance português), ale. (alemão), ano. 
(anglo-normando), cat. (catalão), din. (dinamarquês), fra. (francês), gls. (galês), ing. (inglês), leo. (leonês), glg. 
(galego).
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amostragem foi a demanda de um estudo mais aprofundado das armas com ligações 
familiares aos reis de Portugal como as do Ducado de Borgonha e dos Reinos de 
Castela e Leão.

- O referente e suas metonímias
O referente está unido à ideia que transmite: o senhorio de um território. 

Representa o proprietário: rei, conde, senhor, etc., mas aparece ainda com outros 
matizes, a simbolizar a liderança dos bispos, a corporação das guildas, a ascendência, 
o matrimónio, etc.

Com a excepção dos tipos antroponímico e institucional todos os demais 
referentes metonimizados provinham da geografia: capitais, hidrónimos, residências, 
territórios e etnónimos, perfazendo 69% da totalidade. A existência de denominantes 
antroponímicos evidencia a referenciação pessoal directa. Detectaram-se poucos no 
universo amostral mas multiplicam-se com o decorrer das investigações.

Encontrámos, além disso, 28% de armas de transmissão, que terão 
necessariamente origens de outro tipo. Acreditando-se que estas origens 
mantenham a mesma estruturação do universo amostral e juntando aquelas armas 
às indeterminadas, obtivemos para as armas de referente geográfico a significativa 
parcela de 98% dos brasões.

A consequência da implementação dos critérios antes enunciados foi deslocar 
e dispersar a acentuada concentração do nosso universo na região Nor-noroeste 
europeia. Algo expectável, porque ali residia o centro de gravidade da heráldica 
primitiva, permitindo a sobrevivência de uma enorme quantidade de testemunhos. 
Entretanto, o conceito moderno de país afastou-se das fronteiras existentes no início 
da Baixa Idade Média. Por essa razão avaliámos o alcance geográfico da amostra 
através das línguas. As estatísticas condicionaram-se pela origem dos armoriais 
considerados, sendo as línguas mais representadas o alemão, o francês, o latim e 
o anglo-normando. Pudemos verificar, por fim, que as divisões jurisdicionais 
utilizadas na amostragem favoreceram o aumento percentual de reinos. Apesar 
disso, os condados permaneceram em maior número, correspondendo ao estatuto 
detido anteriormente à independência de Portugal.

- Denominante, verbalização e acomodação
Isolaram-se vários conceitos, alguns inesperados, ajudando à construção da 

lógica semântica dos brasonamentos. A primeira fase foi a determinação do motivo 
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exposto pelo brasão. Embora se aceite que a heráldica seja fundamentalmente um 
método de representação pessoal e individual, pelo menos no nosso contexto cultural, 
a base em que assenta, como vimos, é inegavelmente geográfica. Supunha-se antes 
que a maior parte das armas falantes territoriais emanasse do nome do território. A 
análise revelou uma tipologia denominante bem mais abrangente:

Armas de transmissão: quando o brasão usado pelo senhor de um território 
tem a sua génese referida a outro território. Neste tipo não há lugar à criação 
heráldica, interessava apenas para excluírem-se indeterminações e avaliar 
proporções relativas. Como as armas do Reino de Maiorcaw, transmitidas em 
parte pelo Reino de Aragãow.

Territorial: o nome da própria jurisdição, é o pressuposto falante tradicional. 
Nas armas do Condado de Marchew: Marche (fra.) ~ Marches (fra.).

Capital: a condição de sede do governo; pode ter dimensões variáveis em razão 
do tipo de jurisdição e do poder do suserano. Difere do conceito de moradia 
senhorial, a qual costuma estar ali situada. Podem-se admitir, num conceito 
amplo, os locais de coroação ou inumação. Nas armas do Reino de Inglaterraw: 
Londres (ano.) ~ Leon(s) treis (ano.).

Residencial: a moradia do portador do brasão. Existem, como nas capitais, 
casos de mais de uma residência ou de mudança da sede, levando por vezes 
à alteração do brasão. Habitualmente é um castelo ou fortaleza mas pode 
recorrer-se também à oronímia. Nas armas do Reino de Françaw: L’Ille de la Cité 
(fra.) ~ Lille (fra.).

Hidronímia: correntes e extensões de água que banham a capital ou a moradia. 
Admite-se que reflictam outro dos quatro elementos, como a terra, ou que 
subentendam o território pela extensão da bacia hidrográfica. Nas armas do 
Ducado da Bavieraw: rio Regen (ale.) ~ Regen (ale.).

Antroponímia: nome ou alcunha de uma personalidade concreta, usualmente 
o primeiro portador do brasão, com menos frequência um seu antecessor. Nas 
armas do Reino de Galesw: Llywelyn Fawr (gls.) ~ Llew Elyn (gls.).

Etnonímia: povos e etnias, raríssimo nos brasões estudados, de qualquer modo 
não existem nas divisões jurisdicionais de dimensões reduzida. Nas armas do 
Senhorio da Irlandaw: Ireis (ano.) ~ Reis (ano.). 

Indeterminados: nas armas de fantasia e por referência toponímica. Nas armas 
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de Robert de Quincyw: Quincy (ing.) ~ Quinque (lat.) por referência a Cuinchy 
(Pas-de-Calais).

- Sematização, designante e sua especificação
Escolhido o denominante deveríamos encontrar um outro vocábulo, de fonética 

assemelhada àquele, segundo a lógica da parofonia: o designante. Mas isso não seria 
suficiente, tendo em vista o objectivo final, as representações pictóricas. Para obtê-las 
os criadores dos brasões parecem ter recorrido a prodigiosos exercícios intelectuais, 
de tal maneira que têm escapado à compreensão dos estudiosos, pela maior parte.

Seria possível propor para a Heráldica uma lógica construtiva que parece 
faltar à linguagem? Apesar de acontecer durante quase todo o processo criativo, a 
atribuição de significados aos brasões pode ser subdividida em modalidades que 
actuam tipicamente. Estas significações não estão sempre isoladas, podendo coabitar 
com outras, adjacentes, ou até aninhadas no interior de um mesmo vocábulo ou 
imagem que lhe dá substância. Tudo tem um significado através da interpretação, 
até numa arte acidental ou automatizada, porque o observador procurará encontrar-
lhe um sentido. Nós buscávamos o sentido do autor, uma semântica primitiva. A 
inspiração era o mundo circundante - a natureza, o homem, a religião, os fenómenos, 
as construções, os objectos, as acções, as abstracções:

Astronomia: Langraviato da Turíngiaw - Eisenach (ale.) ~ Eisen Nacht (ale.).

Botânica: Reino da Dinamarcaw - Roskilde (din.) ~ Rose skilt (din.).

Zoologia: Sacro-Impériow - Aquisgranis (lat.) ~ Auis Grandis (lat.).

Meteorologia: Condado de Tonnerrew - Tonnerre (fra.) ~ Tonnerre (fra.).

Materiais: Condado de Vermandoisw - Vermand (fra.) ~ Verrement (fra.).

Arquitectura: Reino de Castelaw - Burgos (lat.) ~ Burgus (lat.).

Toponímia: Reino de Maiorcaw - Sa Riera (cat.) ~ Riera (cat.).

Notoriedades: Reino da Polóniaw - Vistula (lat.) ~ Avis Thule (lat.).

Geometria: Condado de Barcelonaw - Barcinona (lat.) ~ Pars nona (lat.).

Numerais: Langraviato da Baixa Áustriaw - Wien (ale.) ~ Fünf (ale.).

Colorações: Condado de Barcelona - Rubricatus (lat.) ~ Rubricatus (lat.).

Sinais: Cantão de Schwytzw - Reuss (ale.) ~ Kreuz (ale.).
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Acções: Condado de Lauffenw - Lauffen (ale.) ~ Lauf ... ein (ale.).

Outros Substantivos: Ducado de Liechtensteinw - Liechtenstein (ale.) ~ Lichtschein (ale.).

- Significante, traços significantes e fenómenos acessórios
A fase derradeira é a expressão dos conceitos por meio de cromatismos e formas, 

sobre a superfície do brasão. Continua a surpreender-nos a riqueza inventiva que 
associava, por exemplo, os insípidos denominantes a conceitos tão vivos e expressivos 
como alguns traços heráldicos significantes descritos por atitudes e localizações.

Não adoptámos integralmente a nomenclatura heráldica. Os autores 
consultados discordavam quanto às definições de peças, móveis, divisões, etc. Seria, 
além disso, vantajoso  usar terminologias e conceitos que pudessem vir a adaptar-se, 
de futuro, a outras aplicações. Assim, preferimos classificar como separações todas as 
divisões encostadas aos bordos do escudo, conceito semelhante às peças e às divisões. 
Chamámos de figurações aos elementos soltos no interior do escudo, qualquer que 
fosse a sua natureza, noção análoga aos móveis ou às figuras. Criámos, além disso, 
o conceito de localização, que aparece normalmente implícito na terminologia 
heráldica. Determinaram-se, para rematar, alguns fenómenos acessórios deslocados, 
na maior parte das vezes, da sequência organizativa semiótica que encontrámos:

Interacção: interferência entre elementos do próprio escudo: Ressonância, 
Ocultação Arranjo e Intercalação. Estende a função semântica para sentidos 
menos restritivos ou ajuda a organizar o plano visual. 

Transmigração: interferência entre escudos diferentes: Evolução, 
Aperfeiçoamento, Substituição, Persistência e Abrangência. Trata-se de um 
movimento extensivo que age para o exterior de cada exemplar heráldico, 
levando-o a reproduzir-se ou a substituir modelos antecedentes.

Anomalias: tudo o que nos desvia de uma interpretação “correcta” ou 
“coerente” quanto à semântica primitiva dos traços heráldicos13. É de notar que 
a significação é distinta da informação14, podendo dar lugar a interpretações 
distintas da sujeita à intencionalidade. Plasmam-se em: Profusão, Hesitação, 
Sublimação, Divergência, Subtracção e Omissão.

Complementação: o que se não puder atribuir aos fenómenos anteriores. 

13  Referimo-nos à explicação que se julga mais viável, que não será, necessariamente, a original.
14  Informação que, no nosso caso, é sinónimo de semântica primitiva.
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Identificaram-se: Redundância15, Adereços, Imitação e Sacralização, bem como 
os fenómenos usuais de Simetria, Preenchimento, Centralidade, Contraste, 
Simplificação e Proporcionalidade.

- Resolução do problema
Ao ter sido possível construir parofonias com todos os elementos da amostra, 

pôde-se também comprovar a nossa hipótese. Para isso teria bastado certificarmo-
nos da razoabilidade de apenas uma construção. É verdade que nunca seria viável 
apresentar uma demonstração absoluta mas sabíamos que muitas destas parofonias 
eram bastante melhores, segundo o nosso critério de medida, do que os próprios 
paradigmas falantes que introduzimos, mesmo que não fossem, “genuinamente”, as 
originais. Avançámos de seguida para a proposta de explicação das armas primitivas 
de Portugal, introduzida pela construção das parofonias relativas ao Reino de Leão.

Lembramos os elementos da sequência organizativa usual da parofonia 
heráldica, usadas nas duas estruturas mencionadas, que instituímos logo abaixo: 
Referente (R) » Metonímia do Referente (M) » Verbalização (V) » Acomodação (A) 
» Sematização (S) » Especificação (E) » Traço Heráldico (H). Acompanham-nos 
os Fenómenos Acessórios: Interacção (I), Anomalias (An), Complementação (C), 
Transmigração (T). 

Reino de Leãow: “De prata um leão de púrpura coroado de ouro”

R Rei de Leão » M Leão (Capital/Território) » V Llión (leo.) » A Llión (leo.) 
Llión > Llión : k = 0 S “Leão” » E Zoologia » H Figuração » I Arranjo (O leão interage 
com o Rei e com a púrpura) » An Profusão (Capital ou território) » C Centralização 
e Preenchimento.

R Rei de Leão » M Bernesga (Hidrónimo) » V Bernesga (leo.) » A Berniza 
(leo.) Berniza > Berneza > Bernesa > Bernesga : k = 0,25 S “Enverniza” » E Acção » 
H Esmalte (“Transparente” sobre branco/prata) » I Ocultação e Arranjo » An não 
» C não.

R Rei de Leão » M Astúrias (Território) » V Asturiarum (lat.) » A Ex tyriarum 
(lat.) Extyriarum > Axtyriarum > Astyriarum > Asturiarum : k = 0,45 » S “Dos tírios” 
» E Toponímia » H Esmalte (Púrpura, por ser justamente de Tiro a mais afamada) 
» I Ocultação e Arranjo (Interage com o Rei de Astúrias, abaixo) » An não » C não.

15  A que chamámos, na tese, Pleonasmo.



327HERÁLDICA INSTITUCIONAL

R Rei de Leão » M Pelágio (Antropónimo) » V Pelagium (lat.) » A Pelagium (lat.) 
Pelagium > Pelagium : k = 0 »  S “Púrpura” » E Coloração »  H Esmalte (Púrpura) »  I 
Ocultação e Arranjo (Pelágio, Rei de Astúrias, interage com a púrpura e com o leão) 
» An não » C Adereço (O leão coroado, mesmo tardio, vinca a condição de Pelágio e/
ou diferencia a púrpura de Astúrias).

R Rei de Leão » M Galiza (Território) » V Galiza (glg.) » A Caliza (leo.) Caliza 
> Galiza16 : k = 0,25 » S “Caliça” » E Materiais » H Esmalte (Branco) » I Ocultação e 
Arranjo (Interage com o “verniz” de Bernesga) » An não » C não.

Reino de Portugalw: “De prata, cinco escudetes de azul em cruz, os dos flancos 
apontados ao do centro, e cada um carregado de onze besantes do campo, 3, 2, 3, 2 e 1”17

R Rei de Portugal » M Mondego (Hidrónimo) » V Mondeci (lap.) » A 
Undecim (lat.) Undecim > Mundeci > Mondeci : k = 0,4318 » S “Onze” | (Contas, por 
metonimização) » E Quantidade | Figuração » H Onze | Besantes » I Ressonância 
(Do esmalte do campo ou então da cor das pérolas) » An não » C Simplificação (Das 
contas em besantes), Centralização, Simetria, Preenchimento e Proporcionalidade.

R Rei de Portugal » M D. Afonso Henriques (Antropónimo, sugere-se aqui um 
nexo com o Pelágio do escudo leonês) » V Ildefonso (lap.) » A Illud | defenso (lat.) 
Illuddefenso > Ildefenso > Ildefonso : k = 0,33 » S “Defendo | -a (o)” (Defensor da 
cruz, dizia o seu epitáfio19) » E Acção » H Escudete | (Cruz) » I Arranjo » An não » 
C Centralização.

R Rei de Portugal » M Coimbra (Capital) » V Colimbria (lap.) » A Coeli | in | 
beria (lap.) Coelimberia > Colimberia > Colimbria : k = 0,30 » S “Céu(s) | dentro da | 
beira” » E Astronomia | Geometria » H Esmalte (Azul) | Separação (Cheio, também 
por metonimização) » I Arranjo (Do Azul dentro da borda do Escudete) » An não 
» C não.

R Rei de Portugal » M Reino/Condado de Portugal (Território, possivelmente 
por transmissão pré-heráldica) » V Portucalis (lap.) » A Porto | callis (lat.) Portocallis 
> Portucalis : k = 0,05 » S “Trago | caminhos” » E Acção | Toponímia » H Sinais 
(A Cruz; quanto ao esmalte é possível propor a prata, cosida ao branco do campo20 

16  Um Hibridismo que poderá alterar-se caso se ache Galiza ou Caliza em leonês e galego arcaicos.
17  Usamos o brasonamento dado para o período entre 1185 e 1260 por Anselmo Braancamp; ver (FREIRE, 

1989, pp. 407 e 627).
18  Usa-se aqui, ao contrário da tese, a transposição do “m”.
19  Ver (MATTOSO, 2007, pp. 170–171).
20  Pelo Rio Douro, através de Durium (lat.) ~ Durum (lat.) > aço > prata.
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» I Ocultação (Por coincidência de esmaltes) » An não C Redundância (O escudo 
sempre “traz” alguma coisa, neste caso “caminhos”), Sacralização (Dos caminhos em 
braços da cruz), Centralização, Proporcionalidade e Simetria.

R Rei de Portugal » M Alcáçovaw (A Residência em Coimbra) » V Alkazova 
(lap.) » A Aequalis | ob viae (lat.) Aequalisobviae > Aelkazobviae > Alkazobviae > 
Alkazoviae > Alkazova : k = 0,78 S “Iguais | sobre os caminhos” » E Quantidades 
| Geometria » H Número (Cinco escudetes com onze besantes, os únicos traços 
passíveis de serem repetidos) | Disposição e Orientação (Escudetes deitados para 
equivalerem-se sobre a Cruz) » I Arranjo e Ressonância (As viae equivalem às callis 
de Portucalis) » An não » C Simetria, Proporcionalidade e Centralização.

R Reino da Galiza (Possível transmissão pelo Reino de Leão21, em alternativa 
uma reivindicação territorial implícita ou ainda o fenómeno de Abrangência) » H 
Esmalte (Branco) » I Ocultação » An não » C Abrangência (De partes do mesmo 
território por Leão e Portugal)22.

Conclusões
A maior surpresa dos resultados foi poderem justificar vínculos de parofonia 

para todos os escudos analisados, mesmo os incluídos a montante nas armas de 
transmissão. Tínhamos abandonado algumas soluções no universo, em virtude dos 
critérios da caracterização amostral, mas outras, com viabilidade ainda menor de 
serem aceites, foram reexaminadas, conseguindo-se melhorar significativamente o 
respectivo índice de discrição.

Tentámos analisar em pormenor a problemática do primitivo escudo de armas 
português, de modo a resolver o significado da sua expressão plástica. Por não haver 
um conhecimento seguro da organização semiótica que pudesse influenciar a criação 
dos elementos heráldicos, vimo-nos obrigados a aprofundar em primeiro lugar a 
sua generalidade, para aplicar depois o conhecimento adquirido ao nosso problema 
específico.

Como resultado principal estabeleceu-se uma proposta inédita para a semântica 
primitiva das armas nacionais, fazendo corresponder os besantes ao rio Mondego, os 

21  Parece existir um paralelismo com a representação do Reino de Astúrias nas Armas de Leão, também 
na génese de um outro Reino.

22  Note-se o arranjo em camadas dos designantes e quase concêntrico nos seus traços: Galiza (campo 
banco), Portugal (cruz), Coimbra (azul de cada escudete), Mondego (onze besantes), Alcáçova (cinco escudetes), 
D. Afonso Henriques (cada escudete). Cremos tratar-se, no segundo caso, de uma coincidência, após analisar 
outros arranjos da mesma natureza.
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escudetes a D. Afonso Henriques, o azul dos escudetes à cidade de Coimbra, a cruz 
de escudetes ao Condado de Portucale e à Alcáçova de Coimbra e o branco do campo 
ao Reino de Galiza. 

A nossa aproximação produziu ainda outros resultados. Criou-se um 
modelo para a validação do conceito de parofonia. Enfatizou-se a importância da 
capitalidade e da hidronímia nas representações heráldicas da Baixa Idade Média, 
bem como o favorecimento do uso do latim e das línguas regionais. Aperfeiçoou-
se significativamente a compreensão da Heráldica Medieval para vários estados 
europeus que admitem a existência da parofonia.

Confirmou-se a metonimização como um instrumento fundamental da 
transformação do referente. A sematização teve a capacidade de ocupar todas as 
dimensões disponíveis para a palavra ou para a imagem. Definiu-se o percurso 
organizativo da parofonização heráldica e detectaram-se numerosos fenómenos da 
interface linguagem-imagem.

No campo da Semiótica aplicada ao Design espera-se que, ao compreendermos 
melhor a maneira como as línguas e as imagens construíram as suas inter-relações 
na Heráldica, seja possível não só isolar outros fenómenos similares dependentes da 
Linguística, como também detectar os efeitos dessas dependências nas modernas 
representações multidimensionais do Design. 

O estudo da História de Portugal poderá suscitar inúmeras interrogações daqui 
derivadas. Para além de validar ou questionar as propostas avançadas, fica muito 
por fazer, em especial no que se refere à pragmática. Como as nossas proposições 
são maioritariamente inéditas, a serem confirmadas, exigirão a releitura de todas as 
fontes disponíveis para verificarem-se os pontos de contacto com o novo ambiente 
semântico da questão.

Para a Heráldica europeia ficam por completar os processos iniciados neste 
trabalho para o universo amostral. A Linguística terá a capacidade de aperfeiçoar 
o modelo exposto, aplicando-o às especificidades de cada língua, cultura, época e 
estratos sociais.

A consequência possível das nossas deduções, é a abertura de uma janela de 
oportunidades – conservar a dianteira numa aplicação inovativa da Semiótica, 
que ainda muito tem por desenvolver. A imediata aplicação no estudo da marca 
contemporânea de Portugal poderá oferecer benefícios tanto internos como externos. 
A colaboração interdisciplinar é imprescindível para a boa consecução deste projecto. 
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Elementos para o estudo dos usos da heráldi-
ca a partir da produção documental familiar, 
(Portugal, sécs. XIV-XVI)

Maria de Lurdes Rosa

No presente artigo1 temos como objectivo oferecer alguns elementos para o 
estudo do que chamaríamos “heráldica em acção”, no caso específico dos grupos 
familiares de Antigo Regime, maioritariamente no período deste que se estende dos 
séculos XIV ao XVI. Sendo limitados os nossos conhecimentos de heráldica, esta 
abordagem situa-se antes de mais no âmbito da História social e cultural – incluindo 
aqui a história da produção e conservação da informação2 - , pretendendo fornecer 
elementos oriundos da documentação familiar relativos aos «usos da heráldica» pelo 
corpo familiar, a quem os melhor saiba interpretar3. 

Brevemente, impõe-se sublinhar que nos referimos a uma configuração 
histórica particular da “família”, entendida como marco jurídico e como corpo 
social - universo de homens, bens e símbolos dotado de capacidades de autogestão4. 

1 Agradeço a Margarida Leme a informação relativa ao testamento de Gaspar Cota Falcão e, quanto ao 
inventário de D. Francisco de Castelo-Branco, a sua notícia e a transcrição de extractos por Pedro Pinto, a quem 
dedico este artigo, homenageando a sua permanente generosidade documental, de que tanto têm beneficiado 
numerosos investigadores. Devo a Miguel Metelo de Seixas sábias informações e esclarecimentos sobre heráldica 
medieval.

2 Um interesse crescente pelo tema, e concomitante bibliografia, poderão ser conhecidos em Thomas Head, 
“Preface: Historical research on archives and knowledge cultures: an interdisciplinary wave”, Archival Science, vol. 
10, nº 3 (Setº 2010), pp. 191-194 e nos restantes artigos do volume, resultado do encontro “Knowledge cultu-
res”, ocorrido em 2009 na William Andrews Clarck Memorial Library; do lado dos arquivistas, citaríamos Terry 
Cook, “The Archive(s) is a Foreign Country: Historians, Archivists and the Changing Archival Landscape”, in The 
Canadian Historical Review, 90, 3, Setembro 2009, pp. 497 – 534. Em Portugal são indispensáveis os trabalhos da 
“Escola do Porto”, entre os quais avultam: Fernanda Ribeiro, O acesso à informação nos arquivos. Lisboa, FCG/ 
FCT, 2003, e Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos, Manuel Luís Real, Arquivística. Teoria 
e Prática de uma Ciência da Informação, vol. 1, Porto, Edições Afrontamento, 2009.

3 O estudo da heráldica medieval portuguesa tem uma história atribulada, entre estudos de relevo e in-
capacidade de inserção académica. O presente livro e os estudos anteriores de largo fôlego de Miguel Metelo de 
Seixas  e de um conjunto de autores renovadores da problemática poderão certamente ajudar a alterar a situação, 
permitindo alcançar os actuais enquadramentos internacionais do estudo da heráldica. sobre a evolução desta 
área de estudos cfr. Miguel Metelo de Seixas, Heráldica, representação do poder e memória da nação, Lisboa, 
Universidade Lusíada Ed., 2011, e o ensaio do mesmo autor neste volume

4 Enrique Gacto, “El marco juridico de la familia castellana. Edad Moderna”, Historia. Instituciones. 
Documentos, vol. 11 (1985), pp. 37-66; A. M. Hespanha, “Carne de uma só carne: para uma compreensão dos 
fundamentos histórico-antropológicos da família na época moderna”, Análise Social, vol. XXVIII (123-124), 
1993 (4º-5º), pp. 951-973; mais recentemente, e bib. citada, José Damião Rodrigues,  “A  Casa como modelo 
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Na sociedade do Ocidente europeu pré-liberal, o corpo social familiar existiu 
transversalmente aos vários estratos sociais, mas as suas manifestações mais coesas e 
duradouras foram as que se basearam em poder, riqueza e prestígio social inerentes 
a uma pertença às elites. Aquelas condições permitiam – e eram permitidas por – a 
existência de patrimónios a manter e a suceder, de formas parentais de manutenção 
da riqueza através da gerações, de capitais simbólicos de auto-identificação que lhe 
conferiam coesão interior e que marcavam a fronteira com o exterior.  

A forma como aqui tentaremos apresentar os dados objectivos sobre “usos 
da heráldica” pretende ser fiel à complexidade deste corpo familiar, e à função da 
heráldica como elemento identificador, no seu seio. Assim, procuraremos, sempre 
que tal alcançar pertinência, não separar as referências à heráldica de família 
que se encontram na produção documental familiar (ou com ela relacionada) -  
testemunhando a forma como este código era entendido e utilizado para coesão e 
representação –, dessa mesma produção documental, entendida como “informação 
formalizada”, própria da família e destinada a efectivar a comunicação desta com 
o exterior5. Na perspectiva que aqui desenvolvemos , é importante a junção do 
meio e da mensagem: não só a informação concreta relativa à heráldica que se 
colhe nas fontes familiares, mas também o facto de a família produzir informação 
relacionada com a heráldica, porquê e com que fim, e a maneira como  inseria esta 
na informação produzida. É possível verificar assim que a heráldica está presente em 
múltiplos documentos estruturantes da vida do corpo familiar, não só  em termos 
da organização sucessória, da gestão dos bens e das actividades dos seus membros, 
mas também  nas narrativas sobre  a origem e a história dos antepassados, ou, 
ainda, na sua representação  no exterior. A produção da informação escrita com 

organizacional das nobrezas de São Miguel (Açores) no século XVIII”,  História: Questões & Debates, Curitiba, 
n. 36, p. 11-28, 2002; Mafalda Soares da Cunha e Juan Hernández Franco (eds.), Sociedade, Família e Poder 
na Península Ibérica. Elementos para uma História Comparativa / Sociedad, Familia y Poder en la Península 
Ibérica. Elementos para una Historia Comparada, Lisboa, Edições Colibri / CIDEHUS –Universidade de Évora / 
Universidad de Murcia, 2010.

5 Seguimos aqui a proposta de Armando Malheiro quanto ao “sistema de informação familiar” – cfr. por 
exemplo “Arquivos familiares e pessoais. Bases científicas para aplicação do modelo sistémico e interactivo”, 
Revista da Faculdade de Letras. Ciências e técnicas do património, I Série vol. III (2004), pp. 55-84,  e a sua apli-
cação em  Casa de Mateus. Catálogo do Arquivo, Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 2005, bem como em 
Abel Freitas Rodrigues, “Sistema de informação Família  Araújo de Azevedo. Estudo orgânico-funcional aplicado 
ao Cartório da Casa de Sá”, Actas do 1º Congresso Internacional Casa Nobre, pp. 85-133, Arcos de Valdevez, 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2005, e idem, “Os arquivos pessoais  e familiares do Arquivo Distrital 
de Braga /Universidade do Minho. Abordagem sistémica", Actas do 2º Congresso Internacional Casa Nobre, pp. 
85-133, Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2011. Sobre a evolução recente do estudo 
dos arquivos de família, cfr. Maria de Lurdes Rosa, “Problemáticas históricas e arquivísticas actuais para o estudo 
dos arquivos de família portugueses (Épocas medieval e moderna)”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 
9 (2009), pp. 9-42
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elementos/ temas / dados heráldicos é vista pois como uma parcela fundamental 
da actividade informacional da família, desempenhando funções estruturantes. Por 
fim, considerar a heráldica como elemento do universo informacional, dada a sua 
natureza de código visual6, poderá enriquecer muito a nossa percepção da actividade 
informacional familiar, tanto a escrita nas suas relações com a figurativa, como, 
para além daquela, indo até aos campos do desenho, da escultura monumental ou 
decorativa, da tecelagem, etc. Os brasões descritos em cartas de armas tinham junto 
o seu desenho; as indicações nos testamentos sobre as pedras de armas a apor nas 
sepulturas ou nos edifícios eram concretizadas e muitas vezes conhecemos o resultado 
material; os objectos domésticos, de aparato ou sacros descritos nos inventários eram 
identificados pelas armas dos doadores; as narrativas sobre a origem das armas ou os 
usos das mesmas eram transmitidas oralmente também. 

Um primeiro conjunto de documentos do nosso apêndice documental 
congrega as indicações de carácter heráldico transmitidas em escritos de disposições 
fúnebres relativos a funeral e locais de enterramento, e em instituições de morgadios 
e capelas (docs. 1 a 13). No universo da produção documental familiar, este tipo de 
documentação detinha um lugar central. Por um lado, estava investido da solenidade 
do momento da morte e detinha o peso das disposições pela alma do defunto. 
Por outro, ao contrário do testamento do mundo contemporâneo, consignava 
quase sempre um conjunto de condições e modelos de comportamento a aceitar 
pelos herdeiros,  a manter “até ao fim dos tempos”, e que assumia foro de lei, no 
complexo sistema legal da sociedade europeia pré-liberal7. Neste contexto, a menção 
às armas, que devem ser postas em determinados locais, usadas pelos herdeiros a 
par do apelido e em junção com constrangimentos pessoais e sociais de natureza 
variada8, assume funções claras de identificação e de representação grupal, bem 
como de transmissão de códigos de conduta. Dos primeiros exemplos, de meados 
do século XIV, até aos completos contractos de organização do espaço fúnebre que 
encontramos a partir de c. 100 anos mais tarde, todos estes documentos reflectem a 

6 É a perspectiva adoptada por Miguel Metelo de Seixas no seu projecto de PD, sedeado no IEM e no 
CHAM da FCSH/UNL, 2010-2013, “A heráldica portuguesa (séculos XV-XVIII): uma cultura visual de represen-
tação política e social” (SFRH/BPD/69540/2010). A importância dos arquivos de família para o conhecimento 
das práticas e culturas heráldicas foi abordado pelo mesmo autor em “A heráldica e os arquivos de família: formas 
de conservação e gestão da memória”, in Arquivos de família, sécs. XIII-XVIII:  que presente, que futuro, ed. Mª de 
Lurdes Rosa, Lisboa, IEM/CHAM/Caminhos Romanos, 2012, pp. 449-462.

7 Sobre o assunto remetemos para os nossos estudos O morgadio em Portugal, séculos XIV-XV. Modelos e 
práticas de comportamento linhagístico, pp. 37 ss, 249 ss, Lisboa, Estampa, 1995; e «As Almas Herdeiras». Fundação 
de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal, 1400-1521), pp. 417 ss., Lisboa, IN-CM, 
2012.

8 Sobre o tema cfr. Mª de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal…, pp. 48, 54, 109-110.
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consciência da importância da exibição das armas nos locais de enterramento, quase 
sempre em prolongamento de gestos idênticos dos antepassados, ou, caso mais raro, 
privilegiando as armas de um protector, de todo o modo associando-se a ele através 
desse uso (doc. 7).

Vale referir aqui um segundo grupo de menções, pois, apesar de oriundas 
vem da esfera exterior que recepcionava e tinha que gerir esta apropriação do 
espaço sagrado pela família, a ela dizem directamente respeito: a dos eclesiásticos 
responsáveis pelas instituições. Há uma permanente tensão nesta relação, pois se os 
membros da Igreja precisavam dos patronos e protectores leigos, a protecção destes 
obrigava a compensações. É portanto interessante ver como os eclesiásticos tentavam 
limitar, contratualizando ou impondo mesmo restrições, as aposições de elementos 
como escudos de armas ou outros elementos de delimitação do espaço (docs. 12, 13 e 
14)9.  Ao receber esse tipo de informação no seu sistema informacional, a família era 
obrigada a redefinir, pelo menos em parte, os seus usos da heráldica familiar como 
representação interna.

As cerimónias fúnebres eram um momento alto de produção de informação 
familiar, em diversos veículos: dos escritos aos gestos cerimoniais e caritativos, 
passando pela inserção na liturgia. Em muitos destes actos de comunicação, a 
heráldica alcançava um papel de relevo. O que aqui apresentamos são indicações 
testamentárias – de novo um “locus” prático e ao mesmo tempo simbólico para a 
indicação de como organizar o funeral – sobre um tipo de cerimonial que envolvia as 
armas familiares de forma específica, radicada em significantes de origem guerreira e 
pré-cristã que uniam o corpo do guerreiro às suas armas, fazendo com que estas fosse 
quebradas, ou maltratadas, aquando da morte daquele10. São tanto mais importantes 
quando não abundam entre nós os testemunhos relativos à cerimónia denominada de 
“quebra dos escudos”, ou “correr les armes”, a que se atribui, num célebre testamento11, 

9  Sobre o problema da apropriação do espaço eclesiástico pelos leigos e sobre as precauções a ter na inter-
pretação do fenómeno, cfr. Mª de Lurdes Rosa, «As Almas Herdeiras». Fundação de capelas fúnebres..., pp. 519 
ss., 635 ss.

10 Sobre este complexo de crenças e ritos, cfr. Mª de Lurdes Rosa, “O corpo do chefe guerreiro, as chagas 
de Cristo e a quebra dos escudos: caminhos da mitificação de Afonso Henriques na Baixa Idade Média”, pp. 164 
ss, na reed. de Santos e demónios no Portugal medieval, pp. 159- 194, Porto, Fio da Palavra, 2010; idem “Por detrás 
de Santiago e além das feridas bélicas. Mitologias perdidas da função guerreira”, pp. 111 ss, na reed. de Longas 
guerras, longos sonhos africanos. Da tomada de Ceuta ao fim do Império, pp. 109-126, Porto, Fio da Palavra, 2011.

11 Sobre o personagem e o seu testamento, de uma forma mais completa, Jean Gautier Dalché, «Le testa-
ment d’Alonso Martinez de Olivera. Une fortune nobiliaire et une mentalité au début du XIVe. Siècle». Histoire 
et civilisations. Annales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice. (30) (1978), 7-24. Recentemente 
Georges Martin veio defender, com propriedade,  que o testamento era um documento falso, forjado no século XV 
por descendentes laterais, em conjunto com outros documentos; a menção ao « costume português » de enterra-
mento seria mais uma em várias formas como que o tentam ligar a uma prestigiadíssima ascendência portuguesa; 
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o ser  costumbre en los enterramientos de los caballeros et los altos omes en Portugal” 
(doc. 16). Um outro documento, de 1453 (doc. 17), testemunha do mesmo costume 
a contrario, ao recusá-lo, seguramente num contexto de influência eclesiástica 
quanto ao que era tido como excesso gestual e simbolismo pagão nos funerais, e de 
pietização dos leigos ao longo do século XV, que encontra outras expressões na recusa 
de qualquer espécie de pompa fúnebre12. É no entanto curioso que o mesmo testador 
que recusa a cerimónia, Nuno Martins da Silveira, o poderoso escrivão da puridade 
eduardino, não renuncia totalmente ao uso de objectos guerreiros no seu funeral, ao 
preconizar que, no local onde for enterrado, “se ponha minha cota d’armas e escudo 
e espada e a minha bandeyra cõ meus signais e o balssom das minhas cores e nelle o 
prumão e moto como eu o trago” (doc. 17)13. 

Os documentos que temos vindo a analisar, produzidos num momento 
informacional de regulamento de vida do próprio e de organização do devir das 
sucessões em torno dos bens e símbolos familiares, contêm muitas vezes dados de 
interesse sobre o quotidiano e a cultura material. Estes não são aí referidos por acaso: 
os objectos mais prezados, simbólicos, são deixados a determinados herdeiros, 
destinados a sítios específicos, inventariados para garantir uma posse familiar que 
se prolongará, idealmente, até à eternidade.  Os usos da heráldica a estes níveis são 
testemunhados de diversos modos, comprovando a importância deste conjunto 
de símbolos.  Podemos assim ver que era frequente o mobiliário e roupa de sala 
e casa marcados com símbolos heráldicos, desde os reposteiros às almofadas e 
cobertas, existindo mesmo uma categoria denominada “panos de armas” (doc. 18). 
Um dos testamentos, de Gaspar Cota Falcão, testador em 1564, dá-nos ainda uma 
interessante apreciação estética e pessoal sobre a vantagem das armas pintadas em 
reposteiros sobre as de pedra, esculpidas nas campas: “as armas em reposteiros, ou 
bordadas, ou pintadas são mais naturais e têm mais graça por mostrarem as cores 
do timbre e as armas e campo e suas diferenças” (doc. 22). Não faltavam objectos 
decorativos marcados com as armas, dos anéis aos gomis, e encontramos também 
os próprios “escudos d’armas”, que estariam provavelmente pendurados nas paredes 

no entanto,  a menção permanece importante do ponto de vista da heráldica fúnebre, pois o costume não é 
inventado, antes se comprova em muitas outras fontes (para tudo cfr. Georges Martin, ”Héros, Gentilshommes 
Et Boutiquiers. Avatars sociaux, historiques et légendaires d’Alphonse Martinez (Palencia,  XIIIe-XVe siècle)”, in 
Des marchands entre deux mondes: pratiques et représentations en Espagne et en Amérique (XVe-XVIIIe siècles), 
pp. 227-242, ed. Perez, Béatrice, Rose, Sonia V., Clément, Jean-Pierre. Paris, PUPS, 2007). Cfr. a bela última 
revisitação do tema de Francesca Español Bertran, “El  “córrer les armes”. Un aparte caballeresco en las exequias 
medievales hispanas”, Anuario de Estudios Medievales, 37/1 ( Janeiro-Junho 2007), pp. 867-905

12 Mª de Lurdes Rosa, «As Almas Herdeiras». Fundação de capelas fúnebres..., pp. 648 ss.
13 Sobre estes objectos, cfr. Maria de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal…, p. 147, nt. 197.
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(docs. 18 a 22). A heráldica sinalizava ainda as relações com o exterior, e por isso há 
testadores que não esquecem a recomendação de avivar as armas colocadas sobre a 
casa ancestral (doc. 12), tal como se mandava fazer nas sepulturas dos antepassados 
(doc. 11); outros que estipulam que a libré a usar pela família esteja marcada com o 
“moto” (doc. 20), outros por fim que elencam conjuntos de objectos de uso bélico ou 
de simbologia bélica (doc. 17). 

Tão importante quanto o facto deste conjunto de objectos e prática serem 
referidos nos documentos de fim de vida, é o facto deles partilharem o espaço 
do universo informacional familiar com um outro tipo de documentos, que são 
as narrativas de origem ou de momentos significativos; e não menos notável é a 
constatação de que os mesmos temas surgem por vezes nas narrativas insertas nas 
cartas de brasão de armas. Vejamos estes aspectos em concreto. 

Nuno Martins da Silveira, que no seu testamento de 1453 refere o balsão como 
um dos objectos a colocar sobre a sua sepultura, não se esquecera de mencionar 
no “Estromēto da linhagē do S.or Nuno Mĩz da Sylueyra, e sua Ascendencia…”14, 
que servira o rei no palanque de Ceuta e em outras ocasiões levando “caualleyros 
& escudeyros & besteiros & homēes de pee” “sso sseu balsom & capitania”. Esta 
narrativa, riquíssima a muitos outros títulos, refere ainda as “armas sobre a campa” do 
avô de Nuno Martins, na sequência – não ocasional, neste universo de significantes 
-  do relato sobre a sua morte ao serviço do rei (doc. 24). Poderá ser colocada em 
paralelo com um outro raro exemplo conhecido, o relato de Álvaro Osório da 
Fonseca destinado a dar a conhecer aos filhos a origem da linhagem  a que pertencia, 
os Coutinhos. Após informar da origem húngara dos fundadores da linhagem, 
vindos com os seus muitos homens  ajudar D. Afonso Henriques na guerra contra os 
mouros, refere as armas que ostentavam (doc. 23)15. Como dissemos, as narrativas 
de façanhas dos fundadores que vemos existirem no círculo familiar eram por vezes 
inseridas nas cartas de armas16. Um dos casos mais interessantes que conhecemos é o 
da carta de brasão de Cristóvão Leitão, concedida em 1524, que refere extensamente 
as façanhas do agraciado e que relaciona com elas directamente, e ponto a ponto, as 

14 Documento transcrito e identificado em Luís de Lancastre e Távora, A heráldica da Casa de Abrantes – II. 
Silveiras e Pestanas, pp. 53-56 , Braga, s.n., 1969 (mantemos a transcrição de L. Lancastre e Távora por não ter 
acesso ao documento original). Sobre o uso do documento em conjunto com outros escritos e locais de meória 
familiar, cfr. Mª de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal, p. 134, nt 140 e pp. 144 ss.

15 Análise do texto em Luís Filipe Oliveira, A Casa dos Coutinhos. Linhagem, espaço e poder (1360-1452),  
pp. 28 ss., Cascais, Patrimonia, 1999.

16 Sobre a concessão das cartas de armas na Baixa Idade Média em Portugal e problemáticas associadas, cfr. 
Miguel Metelo de Seixas, Heráldica, representação do poder…, pp. 227 ss. 



339HERÁLDICA DE FAMÍLIA

características das armas conferidas (doc. 25). A riqueza deste caso fica acrescida 
com a constatação de que algumas destas façanhas são referidas depois no testamento 
do Autor, de 15 de Junho de 1538, e passam a ser objecto de celebração litúrgica na 
capela da linhagem (doc. 26). Pouco dias depois de testar, a 30 de Junho, Cristóvão 
Leitão irá receber um segundo documento de grande importância para ele e família, 
ou seja, a carta de fidalgo da Casa Real, em que se insere, ainda,  todo o texto da 
carta de armas anterior17. Este conjunto de textos forma  assim uma comunhão 
textual e iconográfica (as armas são representadas nos dois documentos régios), 
com repercursões activas nos locais de representação simbólica da linhagem (casas, 
sinetes e outros instrumentos afins, capela),  nos quais se transmitem determinadas 
tradições que adquirem solenidade e perpetuidade suplementares.  E não poderemos 
terminar sem mencionar, pelo menos, o exemplo verdadeiramente fascinante que é o 
das  narrativas de vária ordem que acompanham a doação de brasão ao Rei do Congo 
por D. Manuel, remate final de um conjunto de gestos e mecanismos que ligam os 
dois reinos pela via do parentesco – espiritual -, ligação familiar esta que incluiu a 
dotação do reino africano de um mito de origem com afinidades profundas ao de 
Portugal, que se reflecte no próprio brasão18.

Refiramos por fim os próprios documentos familiares, na sua materialidade e na 
sua conservação, aos quais eram apostos ou os quais eram incluídos sinais heráldicos 
ou referências a eles. Teremos, por exemplo, o livro do morgadio de D. Filipa de 
Eça, de 154419; o testamento de Martim Afonso [Valente], muito anterior (1404)20; 
o tombo do morgadio de Gil Eanes da Costa (1560)21; a instituição de capela de Rui 
de Pina, de 151722; o contrato de casamento da filha Conde D. Pedro Meneses onde, 
entre muitas outras cláusulas de “comportamento linhagístico”, está presente a do uso 
do brasão, pintado na própria carta,  pelos descendentes, em vários locais, incluindo 
a libré23 (doc. 20). Seria sem dúvida possível multiplicar estes exemplos caso se 

17 A carta está transcrita em Anselmo Bramcaamp Freire, Armaria Portuguesa, vol.1, p. 261, s.l., s.n., 1900.
18 Sobre este tema, com os documentos ou análise dos mesmos, cfr. Miguel Metelo de Seixas, “As armas 

do rei do Congo”, in Os Descobrimentos e a Expansão Portuguesa no Mundo - Actas do Curso de Verão de 1994,          
pp. 317-346, Lisboa, Universidade Lusíada, 1996 e Mª de Lurdes Rosa, “Velhos, novos e mutáveis sagrados.. Um 
olhar antropológico sobre formas «religiosas» de percepção e interpretação da conquista africana (1415-1521)”, 
pp. 47 ss, na reed. de Longas guerras, longos sonhos…, pp. 45-92.

19 Cfr. Maria de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal…, p.  194.
20 Cfr. Maria de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal…, p.  69 e p. 194.
21 ANTT, Núcleo Antigo, nº  190.
22 Instituição de capela e morgado do cronista Rui de Pina: códice quinhentista iluminado, atribuído a António 

de Holanda, Introd. e notas de Carmen M. Radulet, António Vasconcelos de Saldanha, leitura paleográfica por 
Eduardo Borges Nunes, Lisboa, INAPA, 1989.

23 Cfr. Maria de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal…,, 48, cfr. também Miguel Metelo de Seixas, Aleo! 
Aleo! A empresa de D. Pedro de Meneses, primeiro conde de Vila Real, primeiro governador de Ceuta, separata de 
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conhecessem mais arquivos familiares: neles, apor os sinais de armas aos inventários, 
ou manter o registo de usos dos sinais, seria algo de natural. No estado presente da  
nossa investigação, poderemos referir o interessantíssimo exemplo do Inventário do 
Cartório dos Condes da Lapa. Embora posterior ao período em estudo, ele pertence 
ao mesmo universo de práticas. Os seus três volumes, luxuosamente encadernados e 
decorados, ostentam cada um o brasão dos ramos familiares cujos bens descrevem, 
numa simbiose entre a representação heráldica, a noção da ramificação das linhas 
mas também da  unidade das mesmas,  e a consciência da importância e do poder do 
arquivo24. Por fim, dentro dos próprios inventários se podem encontrar manifestações 
da importância conferida à heráldica, em instâncias aparentemente tão áridas como 
os sumários de documentos. Não temos porém praticamente vestígios de tal, dada 
a escassez de inventários para as épocas mais recuadas; por isso mesmo o caso que 
encontrámos no Arquivo dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira se revista de um 
interesse acrescido – pela sua forma tanto quanto pelo seu conteúdo. Referimo-nos 
ao pequeno sumário que o cartorário organizador do inventário (c. 1542) elaborou 
do “Instromento publico do aparato” com que ficou registado que  a resposta de 
Luís de Brito, em Junho de 1468,  a um desafio para duelo fora travada por ordem 
régia, apenas tal causando a ausência do desafiado (doc. 27)25. Mesmo num 
reduzidíssimo texto, são mencionados um “arauto vestido na cota de suas armas”, e 
a comitiva enquadrada por trombetas e “bandeiras de suas armas”, permitindo-nos 
uma estreita mas luminosa janela para um episódio onde a heráldica desempenhava 
decerto um papel central,  na linha dos múltiplos usos familiares que lhe eram dados,  
perfeitamente descritos na carta de armas de André do Amaral, de 1529, quanto às 
armas ao mesmo concedidas:  trazê-las em todos os “lugares de honra” em que os seus 
antecessores e antigos fidalgos as costumavam trazer;  entrar em batalhas, campos, 
duelos, reptos, escaramuças e desafios; exercitar com elas em todos os outros feitos 
de guerra e paz;  usá-las em assinaturas, anéis, sinetes e divisas; pô-las em suas casas 
e edifícios; coloca-las sobre sua sepultura; dar-lhes, em geral, todos os usos que lhes 

Armas e Troféus, Lisboa: Instituto Português de Heráldica, 2005.
24 Permitimo-nos remeter para o nosso estudo “The organization and the management of the archives of 

the House of Lapa (1804-c.1832): from the moral and religious cohesion of the family to the economic profit of 
the estate”, a apresentar na conferência I-CHORA 6, em Agosto de 2012, e que será publicado nas respectivas 
actas. 

25 Cfr. sobre o arquivo e este inventário, Mª de Lurdes Rosa, "Os espelhos e os seus outros lados. Investário 
e gestão da informação documental do Viscondado de Vila Nova da Cerveira/Marquesado de Ponte de Lima, e 
família Brito", in Arquivos de família, sécs. XIII-XVIII: que presente, que futuro..., pp. 570-596, ed. . Mª de Lurdes 
Rosa, Lisboa, IEM/ CHAM, 2012.
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davam os fidalgos nobres e de antiga linhagem”26.

Apêndice documental 

Documento 1 

1348, Outubro 16, Azeitão – Testamento de Lourenço Dinis

ANTT, Convento de Santa Maria da Piedade de Azeitão, lvº 18, fl.8-9v

 “Item maando que me Enterem en na Egreja de sam lourenço d azeitam ante 
ho arco da ousia huu ha de seer ho crruçifiço E do madeiro em que seuer o crruçufiço 
pendurem huum escudo dos meus ssenaees  E ponham me hũa muy boa campãa E 
ponham hũa boa pedra por terra em que Escreuam o que Eu ffiz em este logar e as 
merçees que me deus ffez E assy que ssempre achem a memoria de mjm”  (fl.8)

Documento 2

1428, Maio 21, Moura – Testamento de Nuno Afonso  de Sequeira
ANTT, Convento do Carmo de Moura, lvº 8, fls. 90-93v,  cit. in O Morgadio em 

Portugal, p.114

“Faça poer [o convento do Carmo de Moura, onde fora edificada a capela] 
sobre mjnha sepultura hua quampaa e serom em ella postos meus sjnaes de sequeira 
e djguam as leteras em ella emtalhadas «aquj jaz nuno fernandez de sequiera filho 
do mestre d aujs dom fernam Roiz neto de dom pero brauo de sequeira». E os meus 
sjnaes som em huum escudo çinquo ujeirs azules postas em modo de qujnas E o 
quanpo do escudo d ouro” 

Documento 3

1431,  Agosto 10, Évora – Instituição da capela de  Nuno Martins da Silveira
ANTT, Núcleo Antigo, nº 276, fl. 153v; cit. in O Morgadio em Portugal, pp. 133-

143

“E mandamos A quaesquer que esta ouuerem d auer e ministrar e bens dela asy 
filhos e Netos e inetos e todos squeles que per linha direita de Nos deçemderem e que 

26 Permitimo-nos remeter mais uma vez para o nosso trabalho O morgadio em Portugal…, onde estudámos 
este caso em maior detalhe e de onde tirámos estas linhas (pp. 194-195).
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a dita capela ouuerem d auer e ministrar que pela Nosa bênção sempre se chamem 
do apelido da silueira e que traguam por armas as que eu dito nuno martins trago 
segundo tam postas e assentadas na dita capela no pomto do arquo que estaa a porta 
por que emtrão a ela e demtro Na capela acerca do Nosso moimento”.

Documento 4

1446, Junho 14, Santarém -  Testamento de D. Leonor de Meneses
ANTT, Arquivo da Casa de Abrantes, nº 259, fls. 6v ss; cit. in O Morgadio em 

Portugal, p. 49, pp. 124-131 

“Item mando que meus testamenteyros fação a meu Padre huma sepultura em 
meyo do arco da Capela grande de Santo Agostinho da parte que vay contra S. Johan 
& tirem a parede e fique todo em arco bem alto com hua grilanda mui fermosa que 
seya quase soço [sic] aa sepultura & seya o moymento de labastro & dourado onde 
cumprir cercado de redor de huma grade de ferro & dourada ou prateada & esto 
seya asy ordenado que a sua pessoa & estado seya correspondente & contentem os 
frades daquello que for conuynhauel por se esto comprir e neste lugar que eu ordeno. 
E poram suas armas todas & letreiro da boa memorea & da munta merçe que deus 
lhe fez em boas andanças que lhe deu & como sempre venceo e nunca foi vencido 
sigundo todo comprydamente & melhor poder ser em seu moymento onde eles 
vyrem que mais possa luzir & aparecer & suas bandeiras & armas e estendarte sobre 
o moymento esteem penduradas assy que todo esto e tal guiza que Sua sepoltura 
seya em aquele modo que seu estado & boa memórea requere o qual moymento seya 
da peleya do cerquo d’Almina & desbarate que elle fez & grande façanha & seia a 
sepoltura daquela grandeza & altura que seu honrado nome requere & o milhor que 
se possa fazer & do fundo do arco que há de estar sobre o moymento que sera quase  
soço aa sepoltura esteem pintadas as suas armas na metade & as del Rey & as de Sam 
Jorge & as de Santyago da outra & todas de fundo & meyo do arco com ouro e finas 
tintas.” 

Documento 5

1450, Junho 3, Lisboa  - Testamento de Gil Martins do Poço
ANTT - Feitos Findos, Juízo das Capelas, Resíduos e Legados Pios, vol. 1188, fls. 

142v-144v

“e mando que na campa donde jouver com meu Pay me mandem meos 
testamenteiros poer as minhas Armas, como estão no moimento de Gil Esteves, meu 
Avo, que he hum escudo com hum leão, e hũa espada” (fl. 143)
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Documento 6

1475, Maio 2 - Testamento de Diogo da Fonseca 
ANTT, Capelas da Coroa, lvº 5, fls.325-328

“Se eu falecer em esta gera [sic] e o meu corpo for em tal lugar que a ossada 
se possa aver, rogo a minha molher que mande por ela a hum frade ou clerigo de 
boa vida E contente-o bem e faça-se hum momento de pedra de sinco palmos com 
as minhas armas postas nelle e humas letras daredor como Isabel Botelha vir que 
cumpre, e ponhão em elle os meus ossos para quando for a geral resurreição noso 
senhor me queira resusçitar e abensar [sic] com os espiritos bem auenturados e o 
moimento me ponhão em santa maria da graça desta Cidade quando homem entra 
pella porta principal a mão esquerda na parede, Leuantado, e cães no chão que não 
faça nojo na igreja nem pejo, nem aos que ahi estiuerem ouuindo missa e seia o 
mais honestamente que fazer se possa sem pompa nenhua e quando o assi puserem 
digasse huma missa cantada de requiem aeternam” (fl. 326)

Documento 7

1477, Agosto 30, Lisboa  - testamento de João Afonso
ANTT, São Francisco de Lisboa, mç. 40, pergaminho não numerado [cota 

antiga, e única: “Conventos Diversos”, vol. 38, mç.1, doc.2 ] 

“Item mandou que dem pera o rretabollo do altar prinçipall do dicto moesteiro 
de ssam ffrançisco seis mill rreis Com tall condiçom que os frades façam pintar em 
elle santa maria da mjssericordia e ponham na crara boya as armas do dicto marques 
que deus aja E esto pera pregadura E pintura.

Documento 8

1491, Junho 10, Lisboa – Testamento de Fernão Martins Evangelho 
AN/ TT, Feitos Findos, Juízo das Capelas, Resíduos e Legados Pios, lvº 4, fl.129

[lega] "o meu calix, o qual he todo dourado e esmaltado em prata, e passa de 
/ dous marcos e seis onças e quatro réis de prata, que tem no pe hum escudo com 
huma aguia esmaltada, e na patena outra Aguia". 

Documento 9

S.d., s.l. [instituição em 1498]27- Inventário anexo à instituição de capela de 
Isabel de Sousa, contendo os objectos relativos à mesma e feito pela instituidora

AN/TT, Colegiada de Santa Cruz do Castelo, lvº 1, ed. em Fernando Carlos 

27 Para a datação do processo de inventário, cfr. Mª de Lurdes Rosa, «As almas herdeiras»…, p. 386 ss.  
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Rodrigues Martins, A Colegiada de Santa Cruz do Castelo e a capela de D. Isabel de 
Sousa, Porto, dissert. de mestrado em História Medieval apres. à FLUP, 1996 

“ha cruz de prata grande toda chaa que tem por pee a cabeça d’Adam com hom-
bros e he aseentada em hũa basa que tem hũa corovilha em rredor sem lhe falecer 
nenhũa cousa e tem seu carro de cobre per honde o paao da cruz entra e as chagas 
nos braços e pee sam de roixo e cre sobre chapas de ouro fino e tem ho titolo de prata 
e ho escudo das armas ao pee.” (pp. 320-21).

Documento 10

1503, Novembro 6, Lisboa – Testamento de  João Calaça
AN/ TT, Feitos Findos, Juízo das Capelas, Resíduos e Legados Pios, lvº 1189, fls. 

111-121

“Item mando que os meus Testamenteiros me fação poer  sobre minha cova 
huma boa campaam. E em direito della me fasam hum moimento de pedra metido 
na parede da crasta com hum arco com minhas armas, e memoria como se saiba que 
eu aly jaso, e gastem nisso o que lhes pareser que he bem segundo minha qualidade 
e eu tenho falado com o Bacharel João Fernandes, e com João do Coutto, o qual João 
do Coutto, terá carego de mandar fazer esta sepultura, e moimento.” (fl.112v) 

Documento 11

1514, Julho 8, Lisboa - Testamento de Isabel de Melo
AN/TT, Convento de São Domingos de Lisboa, lvº 50, fls. 91-95v

“Item mando que a dita Cappella em que me assim mando enterrar de meu 
Auoo que meo testamenteiro a mande correger muito bem e aLimpe toda a pedraria 
della e o que for d abobada seja muito bem acafilado e comcertado todo de maneira 
que a dita Cappella assim de dentro como de fora fique muito bem consertada e lhe 
mande fazer hum Retauolo em que seja pintado o Espirito santo com as Imagens 
douradas e muito bem pintado e dourado, e o moimento que na dita cappella hora 
esta em que jaz o ditto meu Auoo seja muito bem limpo como lhe cumprir E mais 
me façam outro moimento em que meu corpo jaza muito bem obrado de pedraria 
como o outro com seu letreiro e minhas proprias armas, a saber as de Sam Payo, e as 
de Mello, e a capella seja lageada de lageas, e o altar muito limpo e bem corregido e as 
armas que estão de fora  limpas, e consertadas, e mando e quero que se os Padres de 
Sam Francisco de Emxobregas quizerem que traga a ossada de meu Pay e de minha 
May do dito Mosteiro, e os deitem comigo no meu Moimento que os tragão e os 
deitem comigo” (fl. 92.)
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Documento 12

1529, Março 12,  s.l. – Testamento de D. Luís da Silveira, Conde da Sortelha
Ed. in Luís Lancastre Távora, Um fidalgo português da Renascença. D Luiz 

da Silveira, 1º conde da Sortelha,  pp. 73-98, Lisboa, Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, 1969

“despois da capella acabada lhe fação sua Sopoltura no chão para elle  & mynha 
Mȳ omde lançarão seus ossos & lhes seraa posta hua campa grande & muy bem 
laurada de pedra de Coimbra ou dançam porque a de Goes nom vall nada & sobr’ella 
seram feytas suas armas d’ambos as de meu Pay aa mão dyreyta & as de minha Mãy 
aa mão esquerda muy bēe obradas Sem mays letreyro que o tempo em que falleçerão 
& seus nomes & que erão” (pp. 76-77)

(…) as casas velhas que jaa hy estam feytas Scilicet as mynhas mande corriger & 
fezer booas genellas & pintar as madeyras dos forros por ser já muyto velha & fezer 
nelas algua bemfeytoria & corregymento & rebocallas de foora & cayallasde maneyra 
que fyquem sempre por memorya & asy lhe aviventarão as armas de meu Trezauoo 
Gomez Martijz de Leeemos que estam na porta & ysto se ho nam leyxar feyto.” (p. 88)

Documento 13

1530,  Julho 16, Lisboa – Contrato de Lopo Soares [de Alvarenga] com padres 
do convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa

Ed. in Ronald Bishop Smith, Lopo Soares de Alvarenga: better known as de 
Albergaria, pp. 66-76, s.l., s.n., impr. 1992

“ho dito Lopo soarez per comçerto e consentymento dos ditos padres comsentyo 
tyrar as ditas grades e pos a sua propria custa e despesa hũas grades de fferro que hora 
estam que corem da parede da dita sancrystia ha capella de nosa senhoraa desteo a 
esteo e guarneçeo e pyntou asy as grades como ho teyto da dita capella e coredor das 
sepulturas [sepuluturas ?] de seu pay e may e hos ditos padres lhe aprouera de lhe 
dar e lemytar pera as ditas sepulturas e Jazegos dos ditos seus pay e may e pera elle e 
pera seus herdeiros e socesores que delle deçenderem todo o dito coredor asy como 
hora esta deuisado e guardado e çerrado cõ has ditas grades por delles lopo soarez e 
seus pay e may no quall coredor e capella ē nenhũ tenpo se podera lançar pesoa algũa 
senã ffor daquelles ha que pertencer pera a soçesam do dito lopo soarez e bem asy 
ho dito lopo soarez per bem do dito conçerto que fez na dita samcristia hũa capella 
d aboboda com suas armas e hũ coro guarneçydo todo de dentro e de ffora ha sua 
propria custa e despesa como hora esta feyto.(...)”. (pp. 69-70)
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Documento 14

[1302,Maio 25, Palência] – Testamento de  Afonso Martins de Oliveira
Jean Gautier Dalché, «Le testament d’Alonso Martinez de Olivera. Une fortune 

nobiliaire et une mentalité au début du XIVe. Siècle». Histoire et civilisations. Annales 
de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice. (30) (1978), 7-24

“Ileven mis caballos cobiertos de luto, con los escudos cologando de las sillas, 
pintadas en ellos las mis armas, et lievenlos de mi casa hasta la iglesia, delante del 
mio cuerpo, ansi como es costumbre en los enterramientos de los caballeros et los 
altos omes en Portugal”

Documento 15

1453, Agosto, 17, Évora - Testamento de Nuno Martins da Silveira 
Ed. in Luís de Lancastre e Távora, A heráldica da Casa de Abrantes – II. Silveiras 

e Pestanas, pp. 37-38,  Braga, s.n., 1969

“mando que nom levem ante mi caualos aparamentados nem pagens nem 
outras cousas que se com esto acostuma de leuarem, nem escudos a pee com que se 
aia de fazer doo...“ 

 “& a dita coua seia cuberta de hũ tapeta ou reposteyro e sobre ele se ponha hũu 
ataúde de rezoada grãdeza cuberto de pano preto cõ sua cruz de lenço bem delgado 
e aluo e em qualquer luguar é que asy seia ēterado se ponha minha cota d’armas e 
escudo e espada e a minha bandeyra cõ meus signais e o balssom das minhas cores 
e nelle o prumão e moto como eu o trago do qual moto a sentença e decraraçam he 
que nenhũ que uiua nã se pode escusar da morte & ao misericordioso Senhor deus 
apraza a my muito pecado da morte perdurauel me queira guardar e em seu serviço 
me leixe acabar e aa sua gloria me queira leuar” 

Documento 16

1493  - Capítulo Geral da Congregação Cónegos de S. João Evangelista
AN/ TT, Manuscritos da Livraria, nº 523: “Liber capitulorum generalium nostre 

congregationis/ 1478 athe 1502”, fls. 63v-65v

 [Sto. Elói] “Item mandaram que açerqua do que Requere Joham / guarçez do 
emcapamento das armas no / steo em nenhuum modo lhe seIa consentido / nem 
concesso.” (fl. 65v) 
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Documento 17

1545, Junho 13 - Doação de uma das capelas do cruzeiro a Manuel Corte Real, 
capitão das ilhas de S. Jorge e Terceira, pelos Comissários Visitador Geral, Provincial 
e Definidores da Província de S.Francisco  de Portugal , no nono capítulo provincial, 
celebrado em S. Francisco de Alenquer

AN/TT, Convento de S. Francisco de Lisboa, lvº 4, fls. fl. 471-472

“E assy nos praz que elle dicto senhor Manoel Corte Real possa mandar por 
sobre o arco da dita capela da banda de fora o escudo das suas armas para se saber 
que a dita cappella he sua. E dentro na dita cappella Elegerá Sepultura do Senhor 
Seu Pay e May e Irmaos digo e de seus Irmaos e sua, à sua vontade e como lhe bem 
parecer: E assy fara dentro na dita Cappella todalas bemfeitorias e obras que lhe 
parecer que são necessarias, e sua vontade for, sem para isso sermos requeridos”. 
(fl. 472)

Documento 18

1472, Setembro 4, Coimbra -  Adição ao testamento Diogo Soares de Albergaria 
e Brites de Vilhena, de 28 de Fevereiro de 1472, pela segunda

AN/TT, Convento de S. Marcos de Tentúgal, lvº 3, fls.12-15v

“E Rogo e mando ao dito Meu Testamenteiro, que dous pannos de Armas e tres 
bancaes (?) que ha em minha casa que os de ao dito Mosteiro e as couzas da Capella 
que ha em minha Caza, extreno h~ua uestimenta de panno de seda, que mando dar 
a Santa Maria de Montalto” (fl. 15)

Documento 19

1513, Abril 13, Lisboa - Testamento de Álvaro Vaz 
AN/TT, Feitos Findos, Juízo das Capelas, Resíduos e Legados Pios, lvº 41, fl.33-

50v

"Item manda que dem a Diogo Lobo sobrinho de sua mulher que Deos haja 
seu compadre os seus Alambres que foram de sua auoo que são tocados em muitas 
Reliquias em Roma quando lá foy primçipalmente na Santa ueronica e assim lhe dem 
o seu anel grande porque tem hum leam da sinta para sima que he a sua deuiza e a 
sua escravaninha com os dinheiros do conto com sua bolça que estão no Arquibanco 
e o seu almofrexe." (fl.42v)
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Documento 20

1431, Março 8, Ceuta - Carta de dote e morgadio, por D. Pedro de Meneses, a  
sua filha D. Beatriz de Meneses, pelo casamento com D. Fernando de Noronha

Ed. Afonso d’Ornellas, “Documentos antigos. Instituição do vínculo de 
morgadio dos condes de Vila Real, feita em Ceuta em 1431”, pp. 315-316, Elucidário 
nobiliárchico, vol. 1, nº 2 (Fevereiro 1928), pp. 305-319

“aueram esta ssocessom com esta clausulla e condiçom que aquelles que a auer 
e herdar quiserem sse chamarom de meneses E trazerom aquellas armas dereitas que 
ora traz elle dicto senhor conde e tinbre que som estas que sse seguem [iluminura 
das armas] E Em sua ljuree trazerom seu moto que he Aleo. Aleo em suas coores .s. 
preto e vis e branco E aa levantada da mesa quando comer dirom huu pater noster 
nomeando o dicto Senhor conde por sua alma que esta ssocessom fez E pollas dos 
outros que o ganharom”.

Documento 21

c. 1550 – inventário familiar post-mortem de bens anexos ao morgado, por 
falecimento de D. Francisco de  Castelo Branco Valente

Biblioteca Nacional, Arquivo de Família dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida 
(Condes-Viscondes do Botelho), «Documentos Antigos», Caixa 8, N.º 18

 “çimquo reposteiros uelhos com armas do defunto que forão postos e aualiados 
em tres mil reaes” (fl. 61)

 “oito cuxims de ras uazios com as armas do defunto que forão postos e aualiados 
em oito mil reaes” (fl. 62v)

“hum cobertor de cetim cramesim avelutado que tem quatro panos barrado ao 
redor por tres partes de tela d ouro com as armas do defunto d ouro no meo e tem 
dezoito couados <de cetym> que foi posto e aualiado em quarenta mil reaes” (id.)

“hum cobertor de tela d ouro com as armas do defunto no meo que tem uinte 
dous couados e meo que foi posto e aualiado em trinta e seis mil reaes» (id.)

“hũa cabeçeira de tela d ouro de chaparia de prata bramqua com as armas do 
defunto que tem seis couados que foi posta e aualiada em dez mil reaes”  (id.)

«hũ gumil de prata pequeno e hũ baçio e duas galhetas e o baçio tem as armas 
do defunto e pesou tudo seis marquos e duas onças e quatro oitauas que foi posto e 
aualiado em quinze mil e cemto e çimquoenta reaes»  (fl. 71v)

«sete escudos com as armas do defunto de liões que forão postos e aualiados em 
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quatro mil reaes» (fl. 72v)

“cousas da quinta da Pouoa (fl. 73)

hũ pano d armar de dobre estofa de montaria que tem sessenta couados que foi 
posto e aualiado em uinte mil reaes

hũ pano d armar do mesmo teor deste açima que tem settenta couados e ambos 
tem as armas do defunto que foi posto e aualiado em uinte çimquo mil reaes»

oito guardaportas todas de hũ teor e sam de dobre estofa e tem as armas do 
defunto que forão postas e aualiadas em trinta mil reaes» 

 
dous panos de mesa de dobre estofa com as armas do defunto ambos uistos e 

aualiados em quatro mil reaes”
 
“hũ reposteiro muito uelho com as armas do defunto que foi posto e aualiado 

em quatroçentos reaes» (fl. 74)

Documento 22 

1564, Setembro 9, Sacavém - Testamento de Gaspar Cota Falcão28 
AN/TT – Hospital de S. José, mç. 5, doc. 7, fl. 52-54 

(…) E mando que se [se] quebrar qualquer campa de meu jazigo, o meu 
administrador fará pôr outra tão boa com as mesmas letras, e se algum administrador 
quiser pôr e esculpir na minha campa suas armas não o fará e porá as minhas letras 
que estão em baixo; e meus filhos e netos e descendentes têm as armas dos Falcões 
que eu trago em reposteiros [e] se podem ver no padrão das ditas armas que tenho, 
e as armas dos Cotas são uma cota de armas em campo branco e a cota de armas de 
sangue, com um letreiro ao redor do escudo que diz “non est victoria sine sanguine”, 
e também têm as armas de Correia, porque Fernão Lopes Correia que foi guarda- 
-roupa e camareiro de el rei D. Manuel tomou o apelido e armas de sua mãe que se 
chamava Maria Lopes Correia, mãe de minha sogra e avó de minha mulher Maria 
Correia, mãe de meus filhos, e isto declaro porque é verdade e a mim me parece que 
as armas em reposteiros, ou bordadas, ou pintadas são mais naturais e têm mais 
graça por mostrarem as cores do timbre e as armas e campo e suas diferenças (..)

28 Ortografia actualizada. Trata-se de uma transcrição do séc. XVIII de um documento do séc. XVI.
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Documento 23

Meados séc. XV – Álvaro Osório da Fonseca, [Relação genealógica]
Cit. in Luís Filipe Oliveira, A Casa dos Coutinhos. Linhagem, espaço e poder 

(1360-1452),  p. 28,  Cascais, Patrimonia, 1999

“… e traziam por Armas, sinco estrelas vermelhas, em campo de ouro; como 
inda ora os fonsecas as trazem com huã flor de lis de prata, em huã brica azul por 
devisa” ()

Documento 24

Meados do séc. XV – Nuno Martins da Silveira (atrib. a), Estromēto da linhagē 
do S.or Nuno Mĩz da Sylueyra, e sua Ascendencia..”

Ed. in Luís de Lancastre e Távora, A heráldica da Casa de Abrantes – II. Silveiras 
e Pestanas, pp. 53-56, Braga, s.n., 1969

“Item seu auo de Nº martȳz padre de ssa madre que se chamaua gº uasquez 
Cauallº da Siluª o qll foy emuyado p El Rey dõ pº cõ outros fidalgos em ayuda delrey 
de Castella escontra Elrey d’aragom & entraron pollo rregno Estando sobre callatau 
[Calatayud] em combatendo a uilla o matarom com hũu quanto (?) ao pee do muro 
& de la foy trazido na uilla do Redomdo homde Jaz cõ ssuas armas sobre a campa.” 
(p. 53)

 “E quando oraueio o dito Jfamte ao palanque fezer ssua merecyda sum (? 
SIC) o dito Nuno Martĩz leuaua sso sseu balsom & capitania …? … ante caualleyros 
& escudeyros & besteiros & homēes de pee com que seruio Elrey nosso S.or & o 
aguardou como …?... fezer semelhante ē tall tempo.” (p. 56)

Documento 25

1524, Abril 21, Évora  – Carta de brasão de armas concedida a Cristóvão Leitão
Ed. in Anselmo Bramcaamp Freire, Armaria Portuguesa, vol.1, pp. 260-61, s.l., 

s.n., 1900

"Dom Joham etc. A quamtos esta nosa carta virem fazemos saber que elRey 
meu senhor e padre que samta groria aja semdo emformado da boa comta que 
cristouã lejtam caualeiro fidallguo de nosa casa e noso coronell e capitam de nossos 
alabardejros deu de ay e todo tempo que andou no Regno de napoles e asy na 
defemsam da pisa e e outras partes de jtalia e seruiços dos Católicos e serenisymos 
Reis de castella meus avoos queremdo lhe por esta Rezam satisfazer seu seruiço e 
também por ser exempro a todo bom purtugues e naturall de nossos Regnos que 
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seguir ho estado da caualaria seguramça e firmamemto de todolos outros estados 
que somete pella bomdade de suas pesoas posto que a esperieçia delas fose e cousas 
alheas tinha sempre nele certo seu galardão E comsyramdo quam gramde era aver 
é seus Regnos pesoa naturall que esynase a gemte de pee a pelejar na ordenamça 
que agora na mor parte da cristamdade polo prouejto delia jerallmemte se vsa e 
pratica mamdou chamar o dito cristouã lejtam o qual propostos mujtos Respejtos 
particolares  como bom e leall vasallo se veo logo a estes Regnos e da hy a pouco 
tempo foy per seu mamdado na primeira armada que mamdou sobre azamor homde 
na batalha que a nosa gemte ouue cõ os mouros pelegou tam esforçadamete que ele e 
outros mujtos per seu Respeito chegaram as portas da dita cidade cõ mujto dano dos 
jmjguos e se perda dos da sua capitanja fazemdo costas a gemte de cauallo se tornou a 
rrecolher deradeiro de toda a frota a qual vimdo sobre arzilla estamdo emtam a villa

ocupada de mouros e o castello e mujta cõdiçam de se perder o dito cristouã 
lejtam foy dos primejros que sairam na praja na quall os mouros tinham postas 
mujtas estamçias de artelharia e mujta gemte de pee e de cauallo pêra defemder 
a desebarcaçâ aos nossos e cõ alguQs da sua capitanja foy dar ê húa estamçia que 
estaua jumto do allbaquar domde cõ mujto perigo de sua pessoa e dos que ho ousarõ 
seguir lamçou 08 mouros fora delia e da barejra que foy causa pêra outros mujtos 
dos nosos mais se pejo ousare desembarquar e da hy foy a outra estamçia que estaua 
mais lomge homde tomou certas bombardas de que a nossa frota Recebia mujto 
dano e por que toda a sallvaçam do castelo estaua e se tomar bua mjna que os mouros 
tinham feito na tore do syno que hia ter demtro ao dito castello o dito cristouã lejtam 
com allguús poucos dos seus semdo sempre neste feito e nos outros ho primeiro 
comeiedor como bom caualleiro e capitam e tempo de tamta neçesydade tomou a 
dita mjna e a repairou

de maneira que se segurou a dita tore e asy castello e baluartes e barejra a qual 
elle sempre teue e guardou cõ sua gemte fazemdo dahy mujta afromta e damdo 
mujtos Rebates a villa e asy foy cõ os seus abrir a porta da Ribeira que os mouros 
tinham fechada per homde lhes cõveo lejxar a vila de que estauam apoderados e 
jremae hua noite secretamente sem os njmgue semtir e por que estes serujços sam 
e sy muj gramdes e ajmda de mujta major estima por a perda muj gramde que 
eepanha Recebera e se perder arzilla húa tamanha parte da homra de seu estado 
de cuja Restetuiçam a pesoa do dito cristouã lejtam foy hua das cousas primçipaes 
e tambe por ho gramde Respeito que ho dito Rey meu senhor e padre sempre teue 
nam soomemte [emj emceder outros muitos feitos e muj notaueesaos dos Reix de 
purtugall seus açemdemte mas ajmda que ê seu tempo fosem as cousas ganhadas por 
elles cõseruadas

pola mesma via e vertude cõ que as nouamemte aqueriam como bom Rey e justo 
quis pagar as cousas da homra cõ ela mesmo e soprir breujdade da vida cõ memoria 
compijda dos merecimemtos do dito cristouã lejtam e por que e vida de sua alteza 
hocupar mujtas vezes e outros serujços seus e asy cousas suas particolarea nõ acabou 
de tomar asemto com elle e dar fim a este seu negocio e vemdo nos agora quam 
obrigatorja cousa he e de tamto merecimento coniprirmos a vomtade e obrigaçam do 
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dito Rej meu senhor e padre principalmete no galardam da homra das taes pessoas e 
tambe por noa moatrar deus alluaraees de aua allteza em que lhe esta sustamcia tinha 
prometido queremos e avemos por bem que se faca o que sua allteza amtecipado de 
sua morte nõ pode fazer auemdo Respeito aos feitos e seruiços do dito cristouâo 
Lejtão e aos que daquy e diamte espei-amos que nos faça e Remuneração dos

quaes por homra de sua pesoa e linhage ho fazemos íidallgo de nosa casa e lhe 
damos por armas a tore do syna e asy as bombardas que tomou na estamçia da praia 
pêra as ajumtar cõ as que te de sua linhage segurado aquy estam deuisadas nesta nosa 
carta cõ seu blasam elmo e timbre • SS • huú escudo esquartelado ho primeiro de 
vermelho cõ hua tore de prata chea de setas douro e duas bandeiras e na cabeça huú 
syno azull com janelas de negro fechadas e duas bombardas tiramdo e ho contrairo de 
prata e três faixas de vermelho elmo de prata aberto e por timbre a dita torre paquife 
douro e de vermelho e por quamto nossa temçam he e tudo seguir os pasos do dito 
Rey meu senhor e padre priracipalmete na satisfaçam dos serujços da guera poios 
quaes se ganha e comserua a paaz avemdo também Respeito aos mujtos e cõtinoados 
serujços que ho dito cristouão lejtão nos fez despoes em çafim e na tomada dazamor 
e e outras partes dafriqua, avemos por bem e nos praz que o dito christouã leitã e 
todos seus decendentes posam trazer e tragam ho dito escudo e armas e sygnaes e 
ajam todas as homras e preujiegios e liberdades polo qual mamdamos a todos a que 
esta nosa carta for mostrada e o conhecimemto delia pertemcer que em todo ha 
cumpram e guardem e façam comprir e guardar como nela he cõteudo sem duujda 
ne embargo allguum que a ello ponhão porque asy he nossa merçe. dada ê a nosa 
cidade devora aos xxj dias dabrill anuo de mill b.c xxiiij". —

Documento 26

1538, Junho 15, Porto  – Testamento de  Cristóvão Leitão
Ed. in António Baião, “Um fidalgo quinhentista e o seu curioso testamento”, 

Anais da Academia Portuguesa da História, 2ª. s., vol. 10 (1960), pp. 9-22

[a terça] “(…) mãdo que fique por meu falecymento a hũa capella que mãdarey 
fazer com ajuda (de) deos na igreja de Santa marya de pedrogam grande como já dito 
tenho a vuocação da qual ssera dia de nossa senhora de ssetembro, porque pera ho 
tal dia tenho hũa bulla com perdões com mais 6 festas do anno segundo na bulla se 
comtem, e em tal dia como este defendy pisa aos florentyis. It. mais mãdo que na tal 
capella esteja hũa jmagē de ssanta crara porque he hũa das festas ē que sse contem 
hos perdoē e em sseu dia fery hũ capitam dalmedjna que trazia iijc. lamças e ueo a 
corer a çafim em tempo de nuno fferandez e ficou catyuo e eu fuy ēcontrado de .6. 
com ho capitão e nõ fuy ferjdo o meu cauallo foy de maneyra qye nõ aproueytou pera 
nada.” (p. 16)
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Documento 27

c. 1542 - Resumo do documento “Instrumento público de aparato…”, de 27 de 
Junho de 1468

[Arquivo privado] Arquivo dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira,  Tombo em 
que se contem todas as propriedades, rendas, foros, privilégios, bulas e alvarás dos 
morgados de Santa Ana e de São Lourenço de Lisboa, Gaião e Santo Estêvão de Beja”,   
fl. 213 (digitalização na posse da autora) [Descrição em ANTT, Digitarq, PT/TT/
VNC/A/0002 - http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4343881]

“Instromento publico do aparato, com que Luiz de Brito hia a dar sua resposta 
da sé de Lixboa ao desafio que Gonçalo Vaz Coutinho lhe mandou fazer, E de quanto 
se sobre isto então passou, e de como jndo já por caminho com suas trompetas, 
com bandeiras de suas armas, E com seu arauto vestido na cotta de suas Armas 
acompanhado de muitos fidalgos foi impedido pello Conde Pedro de Mello Conde 
de Atalaya, o qual lhe mostrou hum Alvará feito E assinado por mão del Rey que non 
fosse sob pena de morte e perdimento de Bens, e os escritos, E autos que sobre isso 
erão feitos se rompessem, Pello que se tornou a caminho da Sé. Tabeliam de Lisboa 
André Afonso. 27 de Junho de 1468. A horas de terça.”
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A heráldica das elites dirigentes de Lisboa, sécs. 
XIII-XV

Mário Farelo

Dois recentes artigos vieram chamar a atenção para a existência de uma 
eventual particularidade heráldica das elites dirigentes de Lisboa no período tardo-
-medieval. Em primeiro lugar, António Castro Henriques e Tiago de Sousa Mendes 
reconheceram, na esteira do Marquês de Abrantes, a grande representatividade 
da banda na heráldica de famílias oriundas ou que se estabeleceram no espaço 
olisiponense a partir do século XIII1. Os autores propõem como explicação para 
essa «coerência» a partilha de elementos heráldicos presentes em aparatos marciais 
(flâmulas, lanças), os quais poderiam ter tido um reflexo identitário no pendão da 
hoste concelhia. Posteriormente, Miguel Metelo de Seixas e João Bernardo Galvão-
Telles sublinharam de igual modo a importância da banda, desta feita enquanto família 
heráldica. Ainda que sem relação expressa e insistente com o espaço olisiponense, os 
respectivos autores insistiram sobre a importância das ligações genealógicas para 
a difusão de tais famílias e da associação entre elementos heráldicos e façanhas 
militares através dos exemplos específicos dos Ataídes e dos Azambujas2. 

O amável convite para participar na presente colectânea surge como uma 
oportunidade para revisitar este tema, de forma a salientar alguns elementos 
de resposta sobre as eventuais singularidades heráldicas ostentadas pelas elites 
dirigentes de Lisboa entre os séculos XIII e XV. Para o efeito, procurou-se desde logo 
delimitar uma população-alvo que reunisse critérios de conhecimento sociológico e 
dotada de atestações heráldicas em número e qualidade suficientes para conferirem 
uma inteligibilidade aos resultados obtidos. Em termos metodológicos, a preferência 
recaiu em delimitar primeiramente o grupo em estudo, de forma a proceder 

1 HENRIQUES, António de Castro e MENDES, Tiago de Sousa, «Coerências Heráldicas nas famílias 
de Lisboa (séculos XIII e XIV)» in KRUS, Luís; OLIVEIRA, Luís Filipe e FONTES, João Luís, coords. Lisboa 
Medieval. Os rostos da Cidade, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pp. 406-412.

2  SEIXAS, Miguel Metelo de e GALVãO-TELLES, João Bernardo, «Em redor das armas dos Ataídes: a 
problemática da “família heráldica” das bandas», Armas & Troféus, IX série, Janeiro-Dezembro 2008, pp. 53-95.
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em seguida ao levantamento das informações heráldicas sobre cada um dos seus 
elementos, em vez de partir dos testemunhos heráldicos existentes para chegar aos 
indivíduos. 

Em termos ideais, a população em estudo deveria corresponder a todos os 
«olisiponenses» que se fizeram reconhecer pela ostentação de elementos heráldicos 
no período em estudo. Este posicionamento levaria a considerar a referida população 
de forma mais globalizante, sobretudo que não é de todo aceitável nos dias de hoje 
pugnar que o emprego de tais elementos simbólicos de projecção constituía apanágio 
exclusivo da nobreza3. Com efeito, sabemos hoje que a utilização de elementos 
heráldicos não se encontrava vedada a uma determinada franja da população 
medieval – como lembra judiciosamente o jurista trecentista Bartolo de Sassoferrato 
no seu Tractatus de insigniis et armis – e que a sua efectivação passava em grande 
medida por opções de índole pessoal, apesar da sua posterior regulamentação por 
acção régia e pela influência ordenadora dos especialistas das Cortes europeias 
tardo-medievais4. 

Essa autêntica «democratização» das insígnias heráldicas corresponderia a 
alargar o inquérito a todos os notáveis da cidade, ou seja, a recensear todos aqueles 
que se destacaram no seio da sociedade olisiponense medieval. Ora, como lembra 
o estudo de Thierry Dutour sobre os grupos dirigentes de Dijon5, essa opção é 
historiograficamente viável. Contudo, face aos objectivos aqui assumidos, a sua 
escolha revelar-se-ia incomportável, porquanto a população em estudo assumiria 
contornos demasiados extensos. Houve, pois, que restringir a população em estudo a 
uma fracção destes notáveis. Considerandos de natureza historiográfica e heurística 

3 Para além dos exemplos esfragísticos e tumulares existentes, a legislação régia portuguesa tardo-medieval 
mostra que a heráldica não-nobre era uma realidade, como testemunha a lei de D. Afonso V que proíbe o uso 
de metais nas armas de plebeus e que subordina à autorização régia a concessão de armas da antiga nobreza a 
família nobilitadas de recente data. BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Luís Valero, Análisis de la características 
generales de la heráldica gentilícia española y de las singularidades heráldicas existentes entre los diversos territórios 
históricos hispanos, Facultad de Historia – Universidad Complutense de Madrid, 2007, pp. 4. Tese de Doutoramento 
[Consul. 15 Set. 2011], Disponível em www.<URL:http://eprints.ucm.es/7764/1/T30274.pdf>] a partir de BORGES, 
José Guilherme Calvão, «A Armaria em Portugal e na Cultura Portuguesa» in Actas del I Congreso Internacional de 
Emblemática General, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2004, pp. 983-
1025. Sobre esta proibição ver TÁVORA, Luiz Gonzaga de Lencastre (Marquês de Abrantes e de Fontes), Introdução 
ao estudo da Heráldica, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992, p. 41-42. 

4 Resulta assim percutante a analogia que Michel Pastoureau faz da utilização voluntária de elementos 
heráldicos como o actual emprego de cartões-de-visita, aos quais qualquer pessoa pode ter acesso, mas que nem 
todos utilizam (PASTOUREAU, Michel, Une histoire symbolique du Moyen Âge ocidental, Paris, Édition du Seuil, 
2004, pp. 392-393, nota 29). Salvaguarda-se, obviamente, os casos em que os indivíduos eram obrigados a usar 
determinados «sinais» decorrentes de injunções normativas estabelecidas por fundações de capelas e morgadios 
ou outras.

5 Thierry DUTOUR, Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge. 
Paris, Honoré Champion, 1998.  
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levou-nos a privilegiar aqueles que tiveram uma palavra a dizer nas estruturas 
governativas leigas da cidade – nomeadamente na instituição camarária e no serviço 
régio (de actuação central, regional e local) – e para as quais era possível tentar 
uma inserção sociológica substantiva. Para além do caso dos burocratas régios para 
os quais subsistem importantes estudos prosopográficos e de síntese6, os homens 
da governança camarária são actualmente os membros da camada dominante de 
Lisboa que melhor se encontram estudados do ponto de vista familiar e de inserção 
funcional para as centúrias de Trezentos e primeiro terço de Quatrocentos7. Para 
além disso, privilegiar estes dois grupos implicou igualmente recorrer de forma 
pontual à heráldica eclesiástica que se encontra presente em Lisboa8. Contudo, 
neste caso preciso, um estudo global com esta temática precisa apresenta por agora 
limitações importantes ao nível do conhecimento sociológico e funcional da sua 
hierarquia secular, sobretudo ao nível do seu corpo dirigente, consubstanciado 
no corpo (arqui)episcopal9 e no seu corpo «auxiliar» formado pelos membros do 

6 O inventário exaustivo destes trabalhos encontra-se, por exemplo, no artigo de FREITAS, Judite A. 
Gonçalves de, «Les chemins de l’histoire du pouvoir dans le médiévisme portugais (ca. 1970-ca. 2000)» Études & 
Travaux, Bulletin du Centre d’études médiévales, 8 (2003-2004), pp.81-98 (pp. 9 da versão online [Consul. 14 Set. 
2011], Disponível em www.<URL:http://cem.revues.org/index927.html>.

7 MARTINS, Miguel Gomes, «A família Palhavã (1253-1357). Elementos para o estudo das elites dirigen-
tes da Lisboa medieval», Revista Portuguesa de História, t. XXXII (1997-1998), pp. 35-93; id., «Da Esperança a 
S. Vicente de Fora: Um percurso em torno de Estêvão da Guarda», Cadernos do Arquivo Municipal, 3 (1999), pp. 
10-60; id., «Estêvão Vasques Filipe: O percurso de um guerreiro em finais de Trezentos», Cadernos do Arquivo 
Municipal, 5 (2001), pp. 10-47; id., «Estêvão Cibrães e João Esteves: A família Pão e Água em Lisboa (1269-
1342), Arqueologia e História, 53 (2001), pp. 67-74; id., «Os Alvernazes: Um percurso familiar e institucional 
entre finais de Duzentos e inícios de Quatrocentos», Cadernos do Arquivo Municipal, 6 (2002), pp. 10-43; Id., «O 
concelho de Lisboa durante a Idade Média. Homens e organização municipal», Cadernos do Arquivo Municipal, 
7 (2005), pp. 64-110; id., «Para mais tarde regressar. Percursos na administração municipal de Lisboa» in Lisboa 
Medieval. Os rostos da Cidade…, pp. 278-287; SILVEIRA, Ana Cláudia, «Entre Lisboa e Setúbal: os Palhavã» in 
Lisboa Medieval. Os rostos da Cidade…, pp. 197-213; FARELO, Mário, «Ao serviço da Coroa no século XIV. O 
percurso de uma família de Lisboa, os “Nogueiras”» in Lisboa Medieval. Os rostos da Cidade…, pp. 145-168; ib., 
A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2008. Tese 
de Doutoramento em História Medieval. 

8 Veja-se o conhecido inventário de TÁVORA, Luiz Gonzaga de Lencastre (Marquês de Abrantes e de 
Fontes), O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983. 
Uma análise estatística dos selos dos eclesiásticos aí referidos foi tentada recentemente por SANTOS, Marta 
Manuel Gomes dos, Heráldica eclesiástica – Brasões de Armas de Bispos-Condes, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2010. Dissertação de Mestrado em História da Arte, Património e Turismo Cultural 
[Consul. 10 Set 2011], Disponível em www.<URL: http://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/15242>.

9 O episcopado olisiponense tardo-medieval carece de um estudo que substitua o ultrapassado catálogo 
seiscentista de D. Rodrigo da Cunha, o qual não entra no período arquiepiscopal (CUNHA, D. Rodrigo da, 
História Ecclesiastica da Igreia de Lisboa. Vida, e acçoens de sevs prelados & varões eminentes em santidade, que 
nella florecerão, Lisboa, Manoel da Sylva, 1642). No entanto, pelo que nos é dado a perceber, os referidos prelados 
não parecem ostentar profícuas raízes olisiponenses durante a centúria de Trezentos, em parte porque o papado 
de Avinhão e alguns cardeais foram lestos em prover a cátedra de Lisboa com elementos das suas clientelas. 
Para além disso, os arcebispos olisiponenses da centúria seguinte permanecem demasiado desconhecidos nas 
respectivas biografias, como das suas acções pastorais, judiciais e administrativas. Não ignoramos, todavia, que 
o acesso à cátedra foi um objectivo prosseguido pelas famílias olisiponenses nobilitadas com o Mestre de Avis/     
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próprio cabido catedralício10. De igual modo, o estado da investigação não permite 
ainda um conhecimento efectivo do recrutamento das colegiadas da cidade durante 
o período aqui considerado11.

Do ponto de vista heurístico, a escolha das elites camarária e do oficialato 
régio olisiponense acaba por resultar como bastante plausível, uma vez que estas 
encontram-se registadas nos levantamentos actualmente existentes sobre material 
heráldico em suportes esfragísticos12 e líticos13. Tais exemplos medievos têm a 
vantagem de permitir reconhecer armas que não se chegaram a fixar, assim como 
tornar possível uma comparação com os exemplos da heráldica das elites dominantes 
de Lisboa que se cristalizaram no armorial moderno português: do Livro do Armeiro-
-mor à Sala dos Brasões de Sintra14.

Para o efeito, centrámos a nossa atenção no processo de formação da elite 
camarária e dos seus eventuais efeitos sobre a heráldica associada à mesma. Esta 
perspectiva de análise forneceu assim o enquadramento cronológico para o estudo 
temático dos elementos heráldicos recolhidos, o qual dará corpo à segunda parte do 
presente trabalho.

A formação da elite camarária de Lisboa e a heráldica
A sociologia das novas elites que emerge da tomada da cidade de Lisboa em 

1147 organiza-se em torno dos diferentes grupos que participaram nessa acção 

D. João I como atestam os  arquiepiscopados de D. João Esteves de Azambuja (1402-1415), de Diogo Álvares de 
Brito (1415-1422) e de D. Afonso Nogueira (1459-1464).

10 FARELO, Mário, O Cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos (1277-1377), Lisboa, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2003. 3 vols. Dissertação de Mestrado em História Medieval.

11 O desconhecimento que envolve ainda hoje as origens sociais dos membros das colegiadas da cidade 
não permite enveredar pelo seu estudo na óptica aqui privilegiada. Além de existirem poucas evidências herál-
dicas desses membros, os estudos institucionais e sociológicos sobre as colegiadas da cidade são ainda pouco 
numerosos, encontrando-se à disposição estudos somente para os casos de Santa Maria do Castelo e de Santo 
Estêvão de Alfama, respectivamente por MARTINS, Fernando, A Colegiada de Santa Cruz do Castelo e a capela de                    
D. Isabel de Sousa, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996. Dissertação de Mestrado em 
História Medieval e SERRA, Joaquim Bastos, A colegiada de Santo Estêvão de Alfama de Lisboa nos finais da Idade 
Média: os homens e a gestão da riqueza patrimonial, Cascais, Patrimonia, 2003. Gonçalo Silva pretende concluir a 
sua dissertação de Mestrado sobre a colegiada de São Lourenço de Lisboa em 2012, a qual decorre na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sob orientação de Amélia Aguiar Andrade. 

12 TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…
13 BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2000. 3 vols; SOUSA, José Maria Cordeiro de, Inscrições Portuguesas de Lisboa (Séculos XII a XIX), 
Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1940.

14 A prática de elaboração de livros de armas em Portugal remonta ao reinado de D. João I, o qual teria 
ordenado a elaboração do Livro antigo dos Reis d’Armas destruído em 1755. Posteriormente, o rei D. Manuel I 
ordenou a elaboração do Livro do armeiro-mor, fonte primária do Livro da Nobreza e perfeição das Armas que 
serviu de base à ordenação da galeria de  brasões existentes no Palácio nacional de  Sintra. FREIRE, Anselmo 
Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, 2ª edição, vol. 1, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, pp. 7-23.
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militar e da natural segregação social e espacial dos vencidos, agora remetidos para 
o exterior do espaço mais apetecido do intramuros15. Parece indiscutível que este 
processo de organização social do espaço olisiponense foi comandado por D. Afonso 
Henriques, ainda que este tenha tido certamente que lidar com as expectativas dos 
diferentes grupos em presença. A acção afonsina corporizou-se em diversos vectores. 
Por um lado, procurou criar zonas-tampão jurisdicionais à volta da cidade, através 
da reserva de espaços nos quais ele deteria o domínio específico, os reguengos16. Por 
outro lado, procurou dotar diversas instituições eclesiásticas com bens patrimoniais, 
tanto as que então se formavam na cidade, quanto as casas monásticas e regrantes 
já existentes na no espaço estremenho17. Uma terceira via de organização parece ter 
sido as doações efectivas ou as autorizações de património concedidas a particulares, 
fossem eles os cruzados que tinham ajudado à reconquista da cidade ou outros que o 
silêncio das fontes não permite conhecer em detalhe18. 

Podemos pensar que uma tal ordenação e partilha do espaço entre «nacionais» 
e cruzados encontraram reflexo no recrutamento das instituições de poder que se 
iam estruturando, com maior ou menor rapidez, nos anos subsequentes à tomada 
da cidade em 1147. Mais do que a instituição camarária para a qual não dispomos 
de dados substantivos, um dos exemplos que assegura a viabilidade dessa hipótese 
é constituído pelo recrutamento do cabido da Sé de Lisboa no decurso na segunda 
metade do século XII. Com efeito, os poucos documentos conhecidos mostram 
que a instituição capitular é então local de inserção para cónegos oriundos da 
Inglaterra e do espaço germânico, assim como de diversas regiões do Portugal então 
cristianizado19. Bem entendido, esta organização com uma forte presença cruzadística 

15 AZEVEDO, Rui de, «Período de formação territorial: expansão pela conquista e sua consolidação pelo 
povoamento. As terras doadas. Agentes colonizadores» in BAIãO, António; CIDADE, Hernâni e MÚRIAS, 
Manuel, dirs. História da Expansão Portuguesa no Mundo, vol. I, Lisboa, Ática, 1937, pp. 53.

16 A documentação existente sobre estes reguengos não é, contudo, anterior ao século XIII. AZEVEDO, 
Pedro de, «Os reguengos da Estremadura na 1ª Dinastia», Revista da Universidade de Coimbra, XI (1933), p. 577-634.

17 Convém igualmente salientar que este engrandecimento patrimonial de bens em Lisboa passou igual-
mente por doações e compras a particulares, como se depreende dos casos dos mosteiros regrantes de S. Vicente 
de Lisboa e de Santa Cruz de Coimbra, como se constata dos dados publicados em SILVA, Carlos Guardado da, 
O Mosteiro de S. Vicente de Fora. A comunidade regrante e o património rural (séculos XII-XIII). Lisboa, Edições 
Colibri, 2002, pp. 87-89, 126, 130-131, 142-149 e LIMA, Jorge Hugo Pires de, «Propriedades de Santa Cruz de 
Coimbra em Lisboa no século XII», Arquivo Histórico de Portugal, IV (1939), pp. 340-348.

18 Sendo conhecido com algum detalhe as duas primeiras, a falta de documentação entre as décadas 40 e 60 
do século XII não permite detalhar sob que forma os citadinos olisiponenses acabaram por adquirir propriedades 
a título individual, ainda que se possa intuir a partir de alguns dados que também neste caso se tratou de conces-
sões régias ou concessões particulares com autorização de D. Afonso Henriques, como parece apontar os dados já 
recolhidos: BRANCO, Maria João, «A conquista de Lisboa revisitada», Arqueologia Medieval, 7 (2001), pp. 221-
222; BOISSELLIER, Stéphane, «A sociedade rural da região lisboeta nas transacções do Mosteiro de s. Vicente 
de Lisboa (1147-1205)» in Lisboa Medieval. Os rostos da Cidade…, Lisboa Livros Horizonte, 2007, pp. 93-111.  

19 BRANCO, M., «A conquista de Lisboa revisitada», pp. 224.
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nas estruturas eclesiásticas de governo – do Cabido e da própria Sé, provida com um 
clérigo inglês Gilberto de Hastings – acabava por resultar de uma acção específica 
e traduzir, consequentemente, um elemento explicativo conjuntural. De facto, este 
grupo de cruzados acabou com o tempo por extinguir-se, dando origem, a partir 
dos finais do século XII, a elites de pendor maioritariamente «portuguesas». Neste 
sentido, é importante sublinhar que o facies deste novo grupo dirigente, como maior 
ou menor ligação ao espaço olisiponense, acaba por ser obrigado a compor-se com 
a nobreza tradicional associada a Afonso Henriques. Esta, consubstanciada nos 
Sousas, beneficia das solidariedades mantidas com o rei que lhe permite enraizar-
se física e patrimonialmente nestes espaços meridionais, até que as dissensões com 
Afonso II provocam a sua desmobilização para outros espaços ibéricos no decurso 
da década de 122020.

Não é de todo impossível que o final da Reconquista em meados do século 
XIII tenha fornecido a ocasião para uma redefinição dos grupos dirigentes da 
cidade. Por um lado, porque a cavalaria-vilã deixa de poder beneficiar da guerra 
como elemento de promoção económica e simbólica, forçando-a a insinuar-se na 
administração camarária que até então tinha ignorado e a confrontar-se com os 
membros de famílias nobres oriundas do Norte que, a partir desse período, tendem 
a fixar-se nos espaços estremenhos21. Esta nova atenção pelo espaço olisiponense 
torna igualmente as suas elites mercantis bastante apetecíveis, tanto mais que estas 
podem doravante capitalizar um novo poder «político» emanado na inovadora 
presença de representantes das oligarquias municipais nas Cortes (a partir de 1254) e 
no desenvolvimento do seu potencial económico pela sua crescente participação nos 
fluxos de comércio internacionais22. Nobreza, cavalaria-vilã e mercadores acabam 
por encontrar novos espaços de entendimento que consubstanciam-se agora em 
alianças matrimoniais hipergâmicas entre nobres e cavaleiros-vilão com as «boas 
donas de Lisboa», alianças essas que os livros de linhagem fazem questão em referir23. 

É importante sublinhar que essa nova convivência encontra reflexo na 
instituição camarária, desde logo pela partilha dos mesmos espaços de poder e pelo 

20 Ib., p. 231, nota 56; FARELO, Mário, «Direitos sobre o espaço e sobre os homens em Lisboa antes de 
D. Afonso III» entregue para publicação nas actas do Colóquio internacional Inquirir na Idade Média: espaços, 
protagonistas e poderes (sécs. XII-XIV). Tributo a Luís Krus. 

21 MATTOSO, José, «Os nobres nas cidades portuguesas da Idade Média» em id., Portugal Medieval – 
novas interpretações, 2ª edição, Lisboa, IN-CM, 1992, pp. 286-287. 

22 CAETANO, Marcello, As Cortes de Leiria de 1254, 2a edição, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 
2004.

23 Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, edição de José MATTOSO in Portugaliae Monumenta Historica, 
Nova Série, volume II, Lisboa, Academia das Ciências, 1980.
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reconhecimento das preeminências de cada um destes grupos. O rei D. Dinis acabará 
por efectivar institucionalmente essa convivência, a partir do momento em que, por 
altura do final do século XIII, ele ordena de iure a partilha do acesso às magistraturas 
municipais entre a cavalaria-vilã e o corpo de cidadãos24. 

A parcimónia das fontes existentes não permite caracterizar com suficiente 
precisão as influências que estas modificações exerceram sobre a promoção 
simbólica destas elites agora reconfiguradas. Contudo, cremos que as mesmas 
não terão deixado de propiciar o desenvolvimento de uma crescente identificação 
dos oligarcas com o espaço envolvente. Um indicador desta nova realidade pode 
encontrar-se no exercício de cargos camarários ou de serviço régio na cidade por 
parte de membros de grupos familiares que, significativamente, a partir de meados 
do século XIII, diferenciam-se na documentação pelo uso de apodos ou de nomes 
de família específicos. Ainda que o binómio nome próprio-patronímico permaneça 
a forma típica de designação dos oficiais camarários deste período, oligarcas 
doravante designados como Paião25, Alão26, Peixeiro27, Água Fria28, Lemos29, Bulhão30 

24 FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 48.
25 Martinho Pais Paião foi alvazil de Lisboa em 1254 e 1262. Casado com Teresa Pais entre 1258-1281, 

encontra-se identificado como cidadão de Lisboa durante praticamente o mesmo período (1261 e 1281). Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo [doravante ANTT], Mosteiro de S. Vicente de Fora de Lisboa, 1a inc., m. 3, n. 30, 37; 
m. 4, n. 9; Chancelaria de D. Afonso III, liv. 1, fl. 57 e Livro dos bens de D. João de Portel. Cartulário do século XIII, 
publicação de Pedro A. de AZEVEDO, precedido de uma notícia histórica por Anselmo Braancamp FREIRE, 
Lisboa, Edições Colibri/Câmara Municipal de Portel, 2003, pp. 10-11, doc. 8; MARTINS, M., «Percursos na ad-
ministração municipal…», p. 280.

26 Soeiro Pais Alão encontra-se atestado no cargo de alvazil de Lisboa em 1267. Casado com Sancha 
Domingues é sobretudo conhecido por ter sido o progenitor de João Soares Alão, clérigo do rei, bispo de Silves e 
fundador do hospital de Sto. Eutrópio na freguesia de S. Bartolomeu de Lisboa. ANTT, Colegiada de Sto. Estêvão 
de Alfama de Lisboa, m. 15, n. 289.

27 João Peres Peixeiro foi um dos alvazis da cidade em 1262. ANTT, Mosteiro de S. Vicente de Fora de 
Lisboa, 1a inc., m. 3, n. 45.

28 Martim Mendes de Água Fria foi um dos alvazis da cidade em 1281. ANTT, Gaveta XII, m. 8, n. 15 e 
Leitura Nova. Livro 12º da Estremadura, fl. 132.

29 Sobre a presença dos Lemos no Concelho de Lisboa, veja-se FARELO, M., A oligarquia camarária…, 
pp. 420-423.

30 Martinho Peres de Bulhões regista-se no concelho de Lisboa em 1261 e como alvazil deste último nos 
anos camarários de 1267-1268 e de 1270-1271. Dada a cronologia, o patronímico e o nome de família, reputamos 
que seja seu filho Pedro Martins Bulhões, o qual se identifica no concelho desde 1285, antes de assumir funções 
governativas na década seguinte (inquiridor pelo concelho em 1292, alvazil em 1295 e 1298). Foi igualmente en-
viado a Inglaterra em 1294, sendo registado como cidadão de Lisboa três anos mais tarde. Foi marido da conhe-
cida Maria Eanes que fundou a capela de Sta. Margarida na igreja de S. Mamede de Lisboa e pai de Vicente Peres 
Bulhão, oficial régio no final do reinado dionisino. É provável que tenham sido igualmente filhos deste Martinho 
Peres o conhecido Domingos Martins Bulhão que foi enforcado a mando de D. Afonso III e cuja descendência 
ligou-se aos Raimundes Portocarreiro identificados em Lisboa no início do século XIV, para além do clérigo 
Vicente Martins Bulhão. ANTT, Mosteiro de Chelas, m. 89, n. 1; Colegiada de Sto. Estêvão de Alfama de Lisboa, m. 
15, n. 289; Chancelaria de D. Dinis, liv. 2, fl. 99v; Leitura Nova. Livro 2o de Direitos Reais, fl. 131-132, 149v-150v; 
Leitura Nova, Livro 2o de Direitos Reais, fl. 149v-150v; FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 608-609.
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ou Rebolo31 atestam esta individualização onomástica que marca, por essa altura, 
alguns dos grupos familiares da oligarquia camarária de Lisboa. É como se o nome 
simbolizasse o novo orgulho que estes homens atestam pelos cargos que agora 
beneficiam ao serviço do rei e da cidade e, em alguns casos, pelas alianças que alguns 
deles conseguem tecer com famílias reconhecidas pelas suas raízes nobiliárquicas, à 
semelhança de Rebolos ou Bulhões. Mas a identificação destas novas elites arreigadas 
à cidade não se limita à projecção funcional ou onomástica. Com efeito, o espaço 
proporcionado pelo novo claustro dionisino permitiu que alguns destes indivíduos 
fossem tumulados nas capelas que os próprios ou os seus familiares fundaram na Sé 
de Lisboa32 ou em alguma das colegiadas da cidade33. 

É, pois, neste contexto de afirmação multifacetada que alguns dos homens de 
poder da cidade dos meados do século XIII fazem-se representar na heráldica com a 
banda. Martinho Eanes, o irmão do chanceler afonsino Estêvão Eanes, então alcaide 
em Lisboa, é um desses casos que poderão ser eventualmente multiplicados34. Com 
o caso de Lourenço Peres, alvazil da cidade em finais do século XIII, temos a prova 
que a banda integra as escolhas heráldicas dos membros da oligarquia camarária 
olisiponense35. É certo que não dispomos de evidências físicas relativamente à 
composição heráldica que este último teria escolhido como forma de representação. 

31 Com Gil Rebolo atestado como alvazil de Lisboa de 1251, porventura o futuro deão de Lisboa Gil 
Martins Rebolo. Este último, além de ter beneficiado da intercessão de seu parente Pedro Juliães (papa), foi irmão 
de Vasco Martins Rebolo, cavaleiro e alvazil de Lisboa, filhos prováveis de um Martinho Peres Rebolo com inte-
resses em Xabregas nas décadas de 1210 e 1220. Dada a semelhança de patronímicos, não é de todo inverosímil 
que este último se identifique com o Martinho Pais que o conde D. Pedro dá como o progenitor dos Rebolos. 
FARELO, M., O Cabido da Sé…, vol. I, p. 99; vol. II, pp. 60-61. 

32 Vários dos fundadores das capelas estabelecidas no novo claustro encontram-se ligados à actividade 
comercial e ao oficialato régio da cidade, como nos casos dos Lemos, dos Escolas, dos Rol ou dos Cogominhos 
(FARELO, M., O Cabido da Sé…, vol. I, p. 133-134). A temática das capelas funerárias na Sé de Lisboa consti-
tuiu tema de vários trabalhos, dos quais se destacam FIGUEIREDO, Ana Paula Valente, O espólio artístico das 
Capelas da Sé de Lisboa. Abordagem cripto-histórica, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
2000. Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro; FERNANDES, Carla Varela, Memórias de Pedra. 
Escultura Tumular Medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2002; ROSA, Maria de Lurdes, «As almas herdeiras». 
Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal, 1400-1521), Paris-Lisboa, 
EHESS-Paris e Faculdade de Ciências Sociais e Humana da Universidade Nova de Lisboa, 2005. Dissertação de 
Doutoramento em História.

33 Pensamos nomeadamente em Vicente Martins, alvazil em 1285, que elege sepultura na capela que o 
mesmo funda em S. Lourenço de Lisboa. BRANDãO, Fr. Francisco, Quinta Parte da Monarquia Lusitana, 3ª 
edição, introdução de António da Silva RÊGO, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1976, fl. 314-315. 

34 ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 1a inc., Documentos Particulares, m. 8, n. 3. A proposta desta multi-
plicação tem cabimento se aceitarmos que as matrizes sigilares de Egas Lourenço e de Gonçalo Pais, referidas 
pelo Marquês de Abrantes, possam data desse período, uma vez que o mesmo fornece um amplo arco para a 
sua cronologia (meados do séc. XIII a finais do séc. XIV para a primeira e séc. XIII a inícios do seguinte para a 
segunda). TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, pp. 102, 129.

35 Lourenço Peres foi alvazil de Lisboa em 1291, 1293 e 1297, antes de ter sido escolhido como um dos 
almoxarifes da cidade, cargo no qual se atesta a sua presença entre 1300 e 1308. FARELO, M., «Ao serviço da 
Coroa…», p. 160, notas 30 e 31.
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Contudo, o facto de um dos seus filhos atestar que os seus próprios «sinais» 
correspondiam ao do seu progenitor constitui um elemento de prova. Sabendo que 
este filho não é outro senão Mestre João das Leis, podemos assim descortinar em 
Lourenço Peres um dos ascendentes dos Nogueiras e retraçar ao reinado dionisino a 
utilização da banda como elemento de identificação desde grupo familiar36.  

Significativamente, estes indivíduos desaparecem dos elencos governativos da 
cidade a partir do início do século XIV. Seja pela falta de sucessão biológica, seja pelo 
redireccionamento que o rei faz das carreiras destes indivíduos em direcção ao seu 
oficialato na cidade, como aconteceu com o já referido Lourenço Peres, os nomes 
anteriormente familiares nas magistraturas concelhias são agora substituídos por 
outros elementos da cavalaria-vilã como João Fernandes, Martinho Eanes Alburrique, 
Martim de Oliveira ou por outras famílias cidadãs que ligam o seu nome ao serviço 
camarário: Alvernazes, Pão e Água, Escacho, Picanço ou mesmo Filipe37.  

Assim, a oligarquia camarária de Lisboa que se projecta no início do reinado de 
D. Afonso IV torna-se dicotómica. Por um lado, ela é composta por antigos membros 
da elite concelhia que beneficiam de um acesso privilegiado ao rei. Reconhecidos pela 
privança do monarca, pela ligação privilegiada a determinados espaços da cidade, 
pela banda que ostentam nos seus selos, membros de grupos como os Nogueira 
subordinam a importância da inserção camarária ao serviço próximo do monarca e ao 
investimento na formação letrada. Este aparente desinteresse pela entidade camarária 
permite que as famílias emergentes desde o início do século ganhem experiência 
governativa e se tornem mais preeminentes no seio do concelho: primeiro os Pão 
e Água, depois os Palhavãs e Alvernazes38. É provável que esta consolidação não 
deixou de ter a conivência da elite acima referida, expressa, por exemplo, nas alianças 
tecidas entre os Nogueiras e os Palhavãs ou mesmo no eclipse dos Alvernazes dos 
governos camarários a partir do reinado de D. Pedro39. Mesmo que assim seja, parece 
claro que estas novas elites não se encontram demasiado agarradas a estas ligações. A 
pertença às instituições de poder granjeou em favor destas famílias uma notoriedade 
que não passará por essas relações de solidariedade, mas sim pela formação de 
uma identidade própria. Poderá ser esta uma leitura para o facto de, na medida em 

36 A indicação da utilização por João Peres/Mestre João das Leis dos «sinais» paternos consta do seu último 
testamento. ANTT, Arquivo do Hospital de S. José, livro 62, fl. 53v (documento de 1383).

37 FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 494-495, 577, 589-590, 327-338, 571-578, 460-461, 489-493, 
531, 660-661. 

38 Além dos estudos específicos sobre cada uma destas famílias já referenciados (nota nº 8), veja-se 
MARTINS, M., «O concelho de Lisboa…», p. 108.

39 Ib., pp. 108-110 e FARELO, M., «Ao serviço da Coroa…», pp. 147-148.
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que ela é conhecida, a heráldica destes grupos não seguir a tradicional ligação ao 
elemento heráldico banda, antes pretender distinguir-se desta última, celebrando 
as suas raízes através da adopção de elementos heráldicos falantes, como no caso 
de Martinho Eanes ou nos exemplos de Palhavã e dos Alvernazes representados 
respectivamente por molhos de palha e por carrapateiro. Mais do que meramente 
representar origens sociais plebeias, estes elementos promovem a individualidade 
daqueles que conseguiram guindar-se ao cume do poder camarário. 

Bem entendido, a conflitualidade entre D. Afonso IV e o infante D. Pedro não 
deixou de afectar a sociologia do poder no seio da instituição municipal. Aliás, não 
é por acaso que o arquivo camarário possui ainda hoje a importante acta das pazes 
feitas entre os dois em 135540. Em termos concretos, a eclosão e consolidação da 
acção dos vereadores nos governos camarários a partir da década de 1330-1340 
acaba por desestruturar a organização das forças dentro da instituição, via a criação 
de um novo grupo com capacidade de decisão que se distingue do tradicional corpo 
de magistrados. Para além deste facto, o novo reinado de D. Pedro tem o condão de 
reorganização os grupos de pressão na cidade. Os Nogueiras afonsinos, arredados 
do poder, dão lugar aos Coruches/Privados petrinos: a banda solitária dos primeiros 
multiplica-se nas bandas dos segundos. Ao mesmo tempo, a elite camarária abre-se 
a outras famílias41.  

Por altura do reinado fernandino, a oligarquia camarária já não se confunde 
com as elites de poder da urbe. Os «bons da cidade» não são mais aqueles que servem 
nos tribunais camarários ou que se reúnem no espaço fechado da vereação. Os mais 
poderosos são aqueles que, como os Nogueiras, tinham-se notabilizado desde os 
reinados de D. Dinis e de D. Afonso IV no serviço régio e tinham reproduzido-se de 
forma endogâmica tendo por fio condutor a pertença ao Desembargo régio. São estes 
que D. Fernando e D. Leonor procurarão agregar em laços de dependência como tão 
bem salientou Fernão Lopes na sua Crónica de D. Fernando42. O serviço do monarca 
nas guerras com Castela fornecerá a oportunidade para a futura nobilitação43 e           

40 Estudada e transcrita em LOUREIRO, Sara, «O conflito entre D. Afonso IV e o infante D. Pedro», 
Cadernos do Arquivo Municipal de Lisboa, 7 (2004), p. 8-62.    

41 FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 261.
42 AMADO, Teresa, «Contexto europeu da Lisboa de Fernão Lopes» in A Nova Lisboa Medieval. Actas do I 

Encontro, Lisboa, Edições Colibri, 2005, p. 99; Miguel Gomes MARTINS, A Vitória do Quarto Cavaleiro. O Cerco 
de Lisboa de 1384, Lisboa, Prefácio, 2006 p. 17-18, nota 10.  

43 Com efeito, a participação em batalhas como argumento legitimador para a nobilitação encontra-se 
em várias cartas de armas concedidas por D. Afonso V. Por exemplo, esse constitui uma das justificações para 
as cartas passadas em 1471 em favor de Lopo Esteves, cavaleiro régio, morador na vila de Olivença e de Álvaro 
Afonso Frade, escudeiro e vassalo régio. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 21, fl. 14-14v.



365HERÁLDICA DE FAMÍLIA

D. João I fará de muitos deles os seus mais próximos apaniguados. 
Esta «nova nobreza» que emerge assim do Interregno e do alçamento do Mestre 

de Avis provoca uma profunda alteração da referida oligarquia. A nobilitação de 
muitos destes «bons fernandinos» permite que o escopo da sua actuação se alargue 
a todo o reino, insinuando-se nos cargos áulicos mais importantes, no acesso aos 
cargos mais importantes de representação régia na cidade como eram as alcaidarias 
e no arquiepiscopado. A oligarquia aristocratiza-se. A este novo grupo abre-se a 
média nobreza, o que irá permitir estabelecer casamentos e alianças com maiores 
dividendos simbólicos44. Como resultante de toda esta nova projecção, a heráldica 
destes novos nobres acaba por encontrar lugar nos nobiliários e cristalizar-se. Ao 
mesmo tempo, as elites da cidade também elas reconfiguram-se em funções das 
alterações. As possibilidades de promoção social geradas com a mudança dinástica 
beneficiaram sobremaneira um grupo no seu essencial de matriz urbana, dotado de 
interpenetrados campos primordiais de actuação: elementos próximos do Mestre de 
Avis, mercadores com responsabilidades no funcionalismo fiscal municipal e central, 
letrados com posterior inserção no círculo restrito do aconselhamento do monarca 
e na hierarquia eclesiástica45. De que forma este novo recrutamento altera ou não os 
elementos heráldicos atrás sublinhados, é o que veremos de seguida. 

A «coerência» e a «consistência» heráldicas olisiponenses 
É notório que a heráldica serve como um importante referencial simbólico, 

consubstanciando-se em elementos tão variados como as linhagens, a onomástica 
ou as marcas de propriedade em objectos de valor (armamento militar46, alfaias 
litúrgicas47 ou vestuário48).

Contudo, esta serve também de identificador social, destinando-se a significar a 

44 CUNHA, Mafalda Soares da, «A nobreza portuguesa no início do século XV: renovação e continuidade», 
Revista Portuguesa de História, t. XXXI, 2 (1996), p. 235. 

45  GOMES, Rita Costa, A Corte dos reis de Portugal no final da Idade Média, Lisboa, Difel, 1995, pp. 104-151.
46 Em termos de armamento militar, podemos pensar das espadas armoriadas, como a representação que 

Lopo Fernandes Pacheco ostenta no seu jacente na Sé de Lisboa ou a espada deixada por Rui Garcia do Casal aos 
dominicanos de Santarém, em meados do século XIV, a qual era banhada a prata e tinha os seus «sinais» (SEIXAS, 
Miguel Metelo de, «A heráldica dos Pachecos na Capela de São Cosme e São Damião no Deambulatório da Sé de 
Lisboa», Olisipo: boletim do Grupo Amigos de Lisboa, série 2, 17 (Julho-Dezembro 2002), p. 73-75; ANTT, Ordem 
dos Pregadores. Convento de S. Domingos de Santarém, 1ª inc., m. 4, n. 18, 27. 

47 Como no caso dos paramentos funerários armoriados com a cruz flordelisada dos Pereira pertencentes ao 
arcebispo D. Gonçalo Pereira, descobertos aquando da abertura do seu túmulo. ALARCãO, Teresa, «L’Ornement 
funèbre de D. Gonçalo Pereira Archevêque de Braga», Archaeological Textiles Newsletter, 39 (Autumn 2004), pp. 
15-20 [devemos a Miguel Metelo de Seixas o acesso a este trabalho, a quem agradecemos publicamente]. 

48 SEIXAS, Miguel Metelo de, «Contributo para o estudo do sistema de diferenças da Casa Real Portuguesa: 
os botões esmaltados armoriados da cruz processional de Santo André de Mafra», Tabardo, 3 (2006), pp. 33ss. 
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importância que cada individuo concedia em determinado momento aos diferentes 
grupos reconhecidos socialmente a que pertencia. Para Joseph Morsel, os elementos 
heráldicos representam sobretudo uma escolha, fazendo das armas um indicador 
«d’appartenances sociales»49. Este facto ajuda a justificar a razão pela qual torna-
-se impossível qualquer veleidade em querer descortinar, nos parcos exemplos 
recolhidos, a existência de uma heráldica específica dos homens da Câmara. Em 
termos metodológicos, não é certo que os oligarcas que surgem com responsabilidades 
governativas na instituição municipal entre os séculos XIII e XV fossem detentores 
da heráldica que foi posteriormente fixada nos séculos seguintes. De igual modo, 
mesmo se fosse viável proceder a uma tal identificação, dificilmente poder-se-
ia estabelecer a sua raiz ou colocar os pressupostos da sua elaboração na inserção 
municipal, sobretudo que muitas destas famílias desenvolvem inserções paralelas 
com muito maior «visibilidade» junto do rei. Desta forma, torna-se sobretudo 
importante sublinhar quais as lógicas heráldicas que são possíveis de detectar nas 
diversas famílias com inserção camarária no referido período e que viram as sua 
«cores» fixadas nos armoriais quinhentistas.

Os elementos animanistas
Sem salientar desde já o papel fundamental da banda, assunto ao qual 

voltaremos, é importante sublinhar que a heráldica animal presente do corpo em 
estudo reduz-se praticamente à representação da águia e do leão. Relativamente à 
primeira, esta encontra-se representada no concelho através dos Carregueiros e dos 
Azevedo, ainda que não se possa aferir com certeza que os oligarcas pertencentes 
a estas famílias no século XIV se identificaram na altura com o esquartelado que 
vai ser fixado para os Carregueiros ou com a águia de negro dos Azevedos50. Certo 
é que esse elemento heráldico ganha projecção na Lisboa de Quatrocentos com 
os Aguiares, os Gorizos e os Grãs, que adoptam águias de vermelho, enquanto os 
Veigas invertem a lógica e preferem uma representação com uma águia de ouro. 
Será porventura difícil não ver nestas semelhanças heráldicas raízes ou alianças 
familiares, sobretudo que estas encontram-se atestadas para os Aguiares e os Gorizos 
desde a primeira metade do século XV, a partir da ligação fraternal entre o célebre 

49 MORSEL, Joseph, L’aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (Ve-XVe siècle), Paris, 
Armand Colin, 2004, pp. 127-128.

50 Carregueiros cujas armas fixaram-se da seguinte forma: Esquartelado: o I e IV de verde, águia de oiro, 
armada e linguada de vermelho; o II e III de vermelho, flor-de-lis de oiro. FREIRE, Anselmo Braamcamp, Armaria 
Portuguesa, s.l., s.n., s.d., 1908, p. 118.
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abade de Alcobaça D. Estêvão de Aguiar e o cavaleiro João Afonso Gorizo51. De igual 
modo, estas formas «puras» puderam conjugar-se em alguns casos com a associação 
a outros elementos heráldicos como a banda (no caso dos Almadas52) ou a torre 
(com os Jácomes53). É claro que a procura de uma lógica explicativa para a presente 
casuísta torna-se um esforço inglório dado o desconhecimento que paira existe sobre 
o simbolismo da águia. No entanto, é provável que para a realidade portuguesa, o 
seu uso não tenha raízes políticas como aquelas que os especialistas estrangeiros 
normalmente associam às lutas entre o Papa e o Império54. Segundo Artur Norton, 
seria mais plausível ver nesta ligação heráldica o peso da associação aos reis de Leão 
que teria sido carreada através dos Maias55, a qual, bem entendido, não é possível 
aferir no caso vertente. 

No que respeita ao elemento heráldico leão, a sua pouca representatividade no 
corpus em análise alinha-se com a parcimónia da presença na heráldica medieval 
portuguesa56. No entanto, esta presença é curiosa, na medida em que as quatro 
famílias atestadas com esta simbologia optaram pelo metal ouro para representar 
o leão, ainda que em todas elas o referido elemento surja associado a outros como 
a flor-de-lis (Borges), a torre e serpe (Serpa), a banda (numa variante das armas dos 
Colaços) ou a faixa (Valentes)57. À semelhança do caso anterior, não é possível aferir 
as ligações sanguíneas ou de aliança que puderam existir entre elas. No entanto, 
o caso dos Valentes foi posteriormente conotado com a associação entre a figura 
leonina e a bravura. Com efeito, Duarte Nunes de Leão evoca na sua Crónica de 
D. Afonso Henriques que a origem desta família viria da proeminente acção militar 
durante a batalha de Ourique58. Esta acepção não resiste à crítica, visto que o grupo 
familiar só começa a identificar-se com esse apodo no início do século XIV com 
Afonso Peres Valente, filho do cavaleiro olisiponense Abril Peres59, sendo com o seu 
neto Martinho Afonso Valente que dispomos da primeira representação heráldica da 

51 ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 2ª inc., m. 67, n. 21; m. 65, n. 16. Refira-se que se conserva um selo 
heráldico do referido abade, no qual se encontra representada uma águia, o que vem confirmar a fixação do Livro 
do Armeiro-mor. ANTT, Arquivos Particulares. Arquivo da Casa dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 1, nº 
15a (documento de 1442). 

52 De oiro, banda de azul carregada de duas cruzes floridas do campo e vazias da banda, e esta acompanhada 
de duas águias de vermelho, armadas e membradas de negro. FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 17. 

53 Partido: o I de azul, torre de prata; o II de oiro, águia volvida de negro, movente da partição. Ib., p. 247.
54 NORTON, Manuel Artur, A heráldica em Portugal, Lisboa, Dislivro histórica, 2004-2006, vol. I, p. 107.
55 Ib., pp. 107, 110.
56 Ib., pp. 109.
57 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 79, 147, 469, 520. 
58 Veja-se infra.
59 O Livro das Lezírias d’El Rei Dom Dinis, transcrição, estudo introdutório e notas de Bernardo de SÁ 

NOGUEIRA, Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa, 2003, p. 153.
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família, efectivamente composta por uma figura leonina60. 

A «coerência» e a «consistência» da banda
Mas é sem dúvida o elemento heráldico banda que se destaca no presente 

inventário. Este surge como o tema central em pelo menos sete brasões de famílias 
que beneficiaram de uma projecção institucional na cidade, ainda que nem sempre 
no concelho. Um primeiro grupo de testemunhos remete para uma multiplicação 
de bandas de vermelho: quatro no caso dos Azambuja, dos Privados e dos Botelhos e 
três nos Feios61. Miguel Metelo de Seixas e João Bernardo Galvão-Telles explicaram 
exemplarmente tais identidade com as ligações familiares entre eles no âmbito de 
uma família heráldica, ainda que não fosse possível documentar as interligações 
com a heráldica semelhante dos Ataídes62. Pouco podemos acrescentar sobre o 
assunto, a não ser que talvez seja as bandas dos Privados a darem origem às dos 
Azambujas, uma vez que estas últimas assumem conotações falantes por altura da 
segunda metade do século XIII63. Por outro lado, a banda encontra-se sob a forma 
enxaquetada e carregada de uma cotica no caso dos Nogueiras e dos Quintais64. 
Sem que saibamos a origem desta identidade, sabemos que a banda dos Nogueiras 
surge bastante precocemente, uma vez que ela é aferida desde o início do século XIV 
simultaneamente nos diferentes ramos oriundos dos avós de Mestre Pedro, os quais 
originaram os ramos posteriormente conhecidos como dos Nogueiras e dos Vivas65. 

60 FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 346. O Marquês de Abrantes estranhou que o selo de Martinho 
Afonso ostentasse semelhanças com exemplos sigilográficos utilizados por clérigos. Ora, com efeito, sabemos que 
Martinho Afonso beneficiou de uma importante carreira eclesiástica como cónego da Guarda e de Coimbra, a 
qual foi sem dúvida orientada pela acção do seu tio, o bispo Lourenço Martins de Barbudo/Lourenço Rodrigues, 
bispo de Guarda, de Coimbra e por fim de Lisboa. Sobre esta questão, confira-se TÁVORA, D. Luís Gonzaga 
de Lancastre e (Marquês de Abrantes e de Fontes), «A Heráldica da Casa de Abrantes. III. Valentes e Castelo-
Brancos», Armas & Troféus, 2ª Série, X (1969), p. 236-237 e FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 348.

61 Os Botelhos encontram-se representados no Concelho em meados do século XIV através do bacharel 
em Leis e cidadão Lourenço Martins Botelho, enquanto Diogo Feio surge como juiz da cidade no início do século 
XV. Este, como sabemos, é irmão de Fernão Feio, alcaide-pequeno da cidade durante muitos anos e casado com 
Leonor Gonçalves de Gorizo. FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 387, 559. 

62 SEIXAS, M. e GALVãO-TELLES, J., «Em redor das armas dos Ataídes…». 
63 O alcaide de Azambuja Rodrigo Fernandes valida uma doação em 1270 ao Mosteiro de Alcobaça com 

o seu selo heráldico, no qual se encontra representado um azambujeiro. ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 1a inc., 
Documentos Particulares, m. 12, n. 11 e Livro 3o dos Dourados, fl. 167v-168. Esta evidência obriga a que não se 
possa considerar sem mais que os Azambujas descendam deste grupo de alcaides. Com efeitos, outras hipóteses 
podem ser propostas, como o facto da ligação do grupo familiar a Azambuja provir de uma implantação geográ-
fica sem necessariamente estar relacionada com o grupo de alcaides ducentistas da referida vila.  

64 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 354, 415. 
65 Os «Nogueiras» beneficiam de uma inserção camarária desde o final do século XIII com o alvazil 

Lourenço Peres, enquanto o seu primo João Vivas encontra-se atestado no funcionalismo camarário de Lisboa 
a partir do final do reinado dionisino. Relativamente às evidências heráldicas, o irmão deste último, Miguel 
Vivas, o primeiro chanceler de D. Afonso IV, sela o testamento do seu primo Lourenço Peres [Júnior], filho do já 
referido alvazil homónimo, «com hũu seu seelo fecto com escudo de bandas através» IAN/TT, Arquivo da Casa 
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Desconhecemos, no entanto, se o caso dos Quintais constitui mais um exemplo de 
«heráldica familiar», na medida em que não conseguimos documental qualquer 
relação familiar entre as partes66.

Como para os motivos animalistas evidenciados anteriormente, também a 
banda ilustra bem a outra grande característica da heráldica olisiponense, a saber, 
o seu emprego com outros elementos. Surgem assim associações a pinheiros e leões 
(variante das armas dos Colaços)67, a águias (Almadas)68 e a vieiras (Rêgos)69. No 
entanto, o elemento mais usual neste capítulo são as flores-de-lis presentes nas armas 
dos Ornelas (através da representação heráldica do abade de Alcobaça D. João de 
Ornelas)70, dos Guardas71, dos Pessanhas e dos Caldeiras72. Duas características devem 
ser sublinhadas destes exemplos específicos. Por um lado, a banda parece revestir 
um elemento de diferenciação para os genoveses Pessanha que se estabelecem em 
Lisboa. Com efeito, segundo Anselmo Braamcamp Freire, as armas familiares dos 
Pessagno de Génova, local de onde os primeiros são oriundos, ostentam armas de 
oiro, três faixas columbrinas de azul acompanhadas em chefe de cinco flores-de-lis do 

dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 1, nº 19 ([Antes de 1325, Set. 15, Arronches] em traslado de 1335, 
Nov. 13, Lisboa). A referência de que o alvazil  Lourenço Peres Sénior  utilizava a heráldica depois associada aos 
Nogueiras colhe-se da menção contida no testamento de um dos seus filhos Mestre João das Leis, como referimos 
anteriormente. Estes dados justificam e explicam que a banda dos «Nogueiras» esteja representada no túmulo 
na Sé de Lisboa pertencente a Lourenço Eanes, sobrinho do referido Miguel Vivas e homem do deão de Lisboa. 
Sobre esta questão, veja-se FARELO, Mário, «Os morgadios dos Nogueiras: entre a medieval estratégia de poder e 
a moderna lógica  documental» entregue para publicação nas actas do Colóquio internacional Arquivos de família, 
séculos XIII-XIX: que presente, que futuro? organizado pelo IEM e CHAM em Lisboa (Arquivo Nacional Torre do 
Tombo-FCSH) coordenado por Maria de Lurdes Rosa.

66 Já o caso dos Quintais remete para o século XV, quando Lopo Afonso do Quintal é identificado como 
juiz do cível em 1408-1409. Este último foi progenitor de Pedro Lopes do Quintal, o qual foi casado com Leonor 
de Tovar, irmã de Fernão Rodrigues de Tovar. FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 536-537.

67 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 147. Os Colaços registam-se no concelho através de João Colação, 
vereador nas décadas de 1350-1370 e oficial régio da cidade pela mesma altura. FARELO, M., A oligarquia cama-
rária…, pp. 316-320.

68 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 17. A inserção camarária dos Almadas na oligarquia camarária 
corporiza-se na acção dos conhecidos Vasco Lourenço de Almada como vereador em 1365-1366 e procurador do 
Concelho algures entre 1381 e 1383 e do seu filho Antão Vasques, o conhecido alcaide de Lisboa que foi alvazil do 
crime em 1383-1384. FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 368-372, 663-666.

69 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 423. Na pessoa de Lourenço do Rêgo, almotacé e juiz dos órfãos na dé-
cada de 1420, embora se ache anteriormente outros Rêgos associados a Lisboa e a Leonor Rodrigues da Pedra Alçada, 
casada com o chanceler joanino Lourenço Eanes Fogaça. FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 394, 561.

70 TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, pp. 295-296.
71 A inserção camarária deste grupo remete quase de certeza para um filho do conhecido Estêvão da 

Guarda, de nome Diogo Esteves/Diogo da Guarda, alvazil-geral em 1350-1351. FARELO, M., A oligarquia cama-
rária…, p. 380-386.

72 Embora haja diversos Caldeiras em Lisboa no século XV, o único que detectámos no Concelho foi 
Lourenço Eanes Caldeira, juiz do cível em 1424-1425 e 1432-1433. Contudo, o mais conhecido deste grupo é, 
sem dúvida Gonçalo Caldeira, oficial régio de D. João I. Sobre este último veja-se LIMA, João Paulo Abreu e 
SANTOS, Maria Alice Pereira dos SANTOS, «Quem foi Gonçalo Caldeira – testemunhos para uma análise de 
funções políticas na corte portuguesa Quatrocentista – De D. João I a D. Afonso V», Revista da Faculdade de 
Letras – Ciências e Técnicas do Património, I Série, 2 (2003), pp. 335-346.
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mesmo73. Enquanto as flores-de-lis poderiam representar o elemento de ligação entre 
ambas, não é inverosímil que a banda funcione aqui como elemento identificador 
com o ramo «olisiponense» da família. 

Esta associação entre a banda e as elites urbanas da Lisboa medieval, para a 
qual procurámos adensar os exemplos conhecidos, foi bem entendido já salientada 
por diversas vezes pelos especialistas74. Assim, para proceder a uma exame sobre 
esta questão, é preciso ter presente, antes de mais, que a análise das representações 
heráldicas conhecidas para as elites camarária de Lisboa entre os séculos XIII e XV 
confirmam que estas últimas não viam na sua ligação com a cidade o elemento 
essencial da sua promoção simbólica. Com efeito, é surpreendente que estas 
oligarquias tenham valorizado tão pouco essa ligação, quando comparada com as 
suas congéneres italianas e do norte da Europa. Na verdade, nestes últimos espaços 
são suficientemente conhecidos o património edificado e as crónicas urbanas 
que se conservam com o objectivo de valorizar a acção colectiva e individual dos 
membros das respectivas oligarquias75. É certo que se torna possível argumentar, em 
sentido inverso, que a obra de Fernão Lopes pode ser lida segundo essa chave de 
leitura. No entanto, a voz da nova nobreza joanina que aí é ouvida, correspondente 
em grande medida às famílias olisiponenses oriundas do serviço régio a partir dos 
reinados de D. Dinis e de D. Afonso IV, justifica-se pelas acções bélicas, diplomáticas 
ou solidárias junto do rei perpetradas por tais grupos e não pela sua intervenção 
enquanto membros de uma oligarquia camarária. Nessa perspectiva, as evidências 
agora em estudo confirmam o argumento, uma vez que não parece existir qualquer 
ligação com a representação simbólica que melhor representa a cidade – a iconografia 
vicentina. 

Com efeito, é estranho para o período em estudo que nunca surjam na 
heráldica oligárquica de Lisboa alusões explícitas ou veladas ao padroeiro da própria 
cidade. Ora, encontra-se perfeitamente estabelecido que esta iconografia vicentina 
representava a cidade de Lisboa. Todo o programa vicentino da barca, do ataúde 
do santo e dos corvos – ou mesmo da palma como parece sugerir o excepcional 
selo conservado no fundo do Mosteiro de Chelas na Torre do Tombo76 – tem lugar 

73 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 392.
74 Um elenco destas referências encontra-se em SEIXAS, M. e GALVãO-TELLES, J., «Em redor das armas 

dos Ataídes…», pp. 54-60.
75 FARELO, M., A oligarquia camarária…, pp. 17-18.
76 Este selo datado de 1346 encontra-se em ANTT, Mosteiro de Chelas, m.12, nº 145. O programa icono-

gráfico que o mesmo fornece tem sido interpretado como a entronização das relíquias de S. Vicente na Sé. Mais 
recentemente, Carla Varela Fernandes propôs que se trata de uma cerimónia de agradecimento a S. Vicente como 
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de destaque na iconografia identitária projectada na sigilografia da Sé e do Cabido 
catedralício, do mosteiro de S. Vicente de Fora e da própria Câmara municipal77. 
Para além disso, não é o próprio santo que dá o nome ao pendão da cidade que João 
Vasques de Almada, um dos «bons» da cidade, hasteia numa das torres do castelo de 
Ceuta em 141578? Este facto é tanto mais surpreendente quanto sabemos da existência 
de uma relação ou, pelo menos, de uma correspondência entre uma emblemática 
heráldica e um espaço preciso. Esta é avançada, por exemplo, para explicar a 
existência de um determinado elemento heráldico, à semelhança das vieiras que os 
especialistas ligam à rota portuguesa do caminho de Santiago79. Por outro lado, não 
ignoramos a possibilidade da heráldica pessoal se encontrar especificamente ligada 
às representações autárquicas, tornadas visíveis na sigilografia80, na onomástica81 e 
na própria armaria82.

Toda esta falta de identificação das armas dos oligarcas com símbolos da 
cidade, na medida em que ela é possível de ser apreendida nos dias de hoje com 
as fontes disponíveis, indicia a existência de valores identitários mais fortes. É 
certamente nestes últimos que deveremos procurar a explicação para a grande 
representatividade da banda que os especialistas observam na heráldica de famílias 
oriundas ou que se estabeleceram no espaço olisiponense a partir do século XIII. 
Não deixando de salvaguardar a hipótese desta preferência pela banda constituir 
uma moda83, a tese de António de Castro Henriques e Tiago de Sousa Mendes aponta 

santo protector. TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, p. 276-278; FERNANDES, Carla Varela, «D. Afonso IV 
e a Sé de Lisboa. A escolha de um lugar de memória», Arqueologia & História, 58-59 (2006-2007), pp. 152-162. 
Para o nosso caso, qualquer um dos programas interpretativos apresentados não deixam de insistir na ligação 
com o mártir vicentino. 

77 Sobre esta temática, veja-se TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…; ROSAS, Lúcia, «Selo do Concelho 
de Lisboa» in Nos confins da Idade Media. Arte portuguesa séculos XII-XV, Lisboa, Instituto Português de Museus, 
1992, p. 196; 

78 MATOS, Jorge de, «A bandeira municipal de Lisboa: introdução à vexilologia autárquica olisiponense», 
Tabardo, 3 (2006), pp. 94.

79 NORTON, M., A heráldica em Portugal…, vol. I, pp. 103-104.
80 O selo de Rodrigo Fernandes, alcaide de Azambuja, acima referido, consiste num azambujeiro que for-

ma igualmente o elemento heráldico mais importante do selo concelhio. ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 1a inc., 
Documentos Particulares, m. 12, n. 11 e Livro 3o dos Dourados, fl. 167v-168.

81 Por exemplo, Gil Lourenço de Miranda, irmão de Gonçalo Lourenço, escrivão da puridade de D. João I, 
adopta esse apelido depois de ter sido alcaide dessa vila. Este rastreia-se na documentação da sua capela conservada 
no Museu Nacional de Arqueologia com o referido cargo entre 1424 e 1435, sendo pelo menos desde 1429 que ele 
surge intitulado como Gil Lourenço de Miranda. Museu Nacional de Arqueologia, Ms/P/GUIM, cx. 7, nº 272, 281 
e 286.

82 O marquês de Abrantes coloca como hipótese que o selo heráldico do arcediago de Penela, de 
nome Vicente, tenha sido inspirado das armas do município desse mesmo nome. TÁVORA, L., O Estudo da 
Sigilografia…, p. 208.    

83 Michel Pastoureau chama a atenção para a importância da moda nas escolhas que se fazem dos atributos 
heráldicos (PASTOUREAU, Michel, Les armoiries, Turnhout, Brepols, 1976, p. 28). Seja como fôr, este seria o 
elemento heráldico mais comum no século XIV, segundo Manuel Norton, num período em que outros atributos 
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para uma hipótese plausível de trabalho. Segundo estes autores, o emprego da banda 
remete para a associação com os adornos dos equipamentos militares – flâmulas, por 
exemplo – das elites marciais de Lisboa84. A virtualidade desta tese prende-se com 
a associação do emprego do elemento heráldico banda à identificação sociológica 
e funcional dos seus titulares. Na verdade, os oligarcas municipais olisiponenses 
do período tardo-medieval, fossem eles fidalgos ou cidadãos, acabavam por 
comungar de valores comuns ligados à honra e às virtudes cavaleirescas. Eram estes 
últimos que se representavam com adornos de ouro e prata (conotando-se desse 
forma com o viver aristocrático), eram eles que participavam nas festas, torneios e 
tavoados organizados na cidade por ocasião da presença do rei em Lisboa ou das 
bodas de um dos «bons» da cidade. O rico mercador, o abastado comerciante ou o 
eminente letrado consubstanciavam-se assim na figura do cavaleiro. Existe, portanto, 
uma associação da oligarquia à guerra, à valorização dos feitos heróicos. Aliás, a 
memorização da presença em acontecimentos bélicos importantes é um traço mental 
importante na projecção societária desses grupos, atestada que está a existência de 
uma praxis em consignar por escrito tais façanhas, de modo a assegurar a concessão 
de mercês régias85. Contudo, a parcimónia documental não permite avaliar com o 
devido valor este referencial mental para o caso das elites olisiponenses. Ainda assim, 
a lembrança da participação da Tomada da cidade em 1147 pode ter constituído um 
elemento promocional eficaz86, da mesma forma que, posteriormente, já no período 

como os esquartelados não tinham feito ainda a sua aparição em força. NORTON, M., A heráldica em Portugal…, 
vol. I, pp. 103 e SEIXAS, M, «Contributo para o estudo…», p. 38.

84 O desenvolvimento do argumento permitiria pensar na ligação da referida identificação com a presença 
na hoste municipal. Algo que seria perfeitamente lógico, desde logo porque as primeiras referências sobre a 
bandeira municipal têm lugar precisamente na documentação que engloba em 1384 as vilas de Torres Vedras, 
Alenquer e Sintra (e respectivos termos) no termo da própria cidade contra a obrigação da integração dos seus 
moradores na hoste municipal e consequente defesa do referido pendão municipal (Arquivo Municipal de Lisboa 
– Arquivo Histórico, Chancelaria Régia. Livro I de D. João I, nº 8, 9, 10; Livro dos Pregos, nº 139, 140, 141; ANTT, 
Chancelaria de D. João I, liv. 2, fl. 22-23. Sobre este assunto, veja-se DIAS, Jaime Lopes, Brasão de armas, Selo e 
bandeira da Cidade e Município de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1960; MATOS, J., «A bandeira 
municipal de Lisboa…», 94-95 e, com alargamento do tema, em SEIXAS, Miguel Metelo, «As armas da vila de 
Almeida», Beira Alta, 2001, pp. 481-566.

85 ROSA, Maria de Lurdes, O Morgadio em Portugal, séculos XIV-XV. Modelos e práticas de comportamento 
linhagístico, Lisboa, Editorial Estampa, 1995, p. 197. Esta certificação pelo escrito encontra-se, por exemplo, na 
Crónica de D. Afonso IV ou na chancelaria de D. Afonso V. Referimo-nos assim às cartas que ilustram as façanhas 
de Gonçalo Rodrigues Ribeiro em torneios castelhanos em 1334 e o longo memorial contido numa carta passada 
em favor de Ivão Soares, escudeiro e vassalo de D. Afonso V, que apresentou a este último cartas e escrituras 
de D. Afonso IV, D. Fernando e D. João I para provar os «muitos e assinados» serviços que seus avôs paternos 
e maternos fizeram à Coroa. LIMA, João Paulo de Abreu e, «Ensaio de um método para o estudo da heráldica 
medieval portuguesa. Dois túmulos armoriados da cidade de Beja e outro da Sé Patriarcal de Lisboa dos séculos 
XIII e XIV», Tabardo, 3 (2006), pp. 204-208 e FARELO, M., A oligarquia camarária…, p. 18.

86 Essas menções constam da súplica apostólica enviadas em 1368 pelo futuro deão olisiponense Domingos 
Peres da Lourinhã, documento que demonstra a operacionalidade do argumento. COSTA, António Domingues 
de Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. III/1, Roma-Braga, Editorial Franciscana, 1981, p. 161, notas 
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moderno, a cronística ou os epitáfios ajudaram a sedimentar as batalhas medievais 
como elemento fundacional de diversas linhagens, à semelhança de Ourique para os 
Valentes87. 

A banda, enquanto símbolo presente na indumentária dos cavaleiros88, remete 
para o capital simbólico destes bellatores que se identificam com a função guerreira 
e cavaleiresca. Para uma boa ilustração desta realidade, voltemos à representação do 
mercador Bartolomeu Joanes sepultado na Sé de Lisboa. O seu jacente revela toda 
essa ambivalência. De um lado, temos a bolsa que representa a pertença ao mundo da 
mercancia, à realidade da plebe ainda que financeiramente privilegiada. Do outro, a 
espada que jaz a seu lado e que traduz a assunção dos valores marciais da cavalaria. 
Na economia deste programa de afirmação simbólica, o seu escudo de banda e flores-
-de-lis constitui uma pedra de toque. Ele mostra que Bartolomeu Joanes não é tanto 
o rico mercador que estabelece uma magnificente capela na igreja mais importante 
de Lisboa, mas sim aquele que deseja ser perpetuado enquanto «guerreiro» que luta 
pelas virtudes clamadas pela religião cristã89. 

Neste particular, haveria que salientar a projecção que a flor-de-lis teve na 
heráldica medieval das oligarquias olisiponenses (e não só). Sendo o símbolo 
heráldico mais empregue em Portugal nos séculos XII e XIII90, a sua conotação com 
a devoção mariana assenta bem com os ideais destes oligarcas91. Ver nesta profusão 
flordeliseda uma mera influência estrangeira será certamente abusivo, ainda que haja 
a real possibilidade de tal acontecer em alguns casos específicos, como o de Pedro 
Cavaleiro, um clérigo francês que permaneceu em Lisboa durante a segunda metade 
do século XIV em Lisboa92

136-137; vol II, p. XCIX-C, notas 166-167 e SÁ, Artur Moreira de, Chartularium Universitatis Portugalensis, vol. I, 
Lisboa, Instituto da Alta Cultura, 1966, p. 271. Sobre a biografia deste eclesiástico, veja-se FARELO, M., O Cabido 
da Sé…, vol. II, pp. 25-30.

87 Concretamente, veja-se as referências de Duarte Nunes de Leão na Primeira Parte das Crónicas dos 
Reis de Portugal e a inscrição sobre Vicente Afonso Valente na igreja de S. Jorge de Lisboa. LEãO, Duarte Nunes 
de, Primeira parte das chronicas dos reis de Portvgal, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1600, fl. 34; SOUSA, José Maria 
Cordeiro de, «Uma referência a Ourique numa inscrição do século XVI», Colectânea Olisiponense, 2ª edição, vol. 
I, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1982, pp. 97-98.

88 Representa a correia colocada a tiracolo que segura a espada. BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, L., 
Análisis de las características…, pp. 24, 73.

89 Sobre a sua heráldica, veja-se TÁVORA, Luiz Gonzaga de Lencastre (Marquês de Abrantes e de Fontes), 
«A heráldica medieval na Sé de Lisboa», Boletim cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, vol. 88, 1 
(1982), pp. 5-8 (da separata, Lisboa, Ramos, Afonso & Moita, Lda., s.d.).

90 NORTON, M., A heráldica em Portugal…, vol. I, p. 103.
91 TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, p. 99.
92 Este logrou uma carreira de sucesso no Cabido da Sé de Lisboa, antes de aceder ao bispado de Silves no 

final do reinado fernandino. Para além destas inserções, ele foi durante a década de 1370 o colector apostólico nos 
reinos de Portugal e do Algarve. Sobre o seu percurso, veja-se FARELO, M., O Cabido da Sé…, vol. II, pp. 108-115. 
As flores-de-lis que as suas armas contêm podem representar essa ligação «francesa», embora mitigada com a 
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Bandas e flor-de-lis tornam-se indicadores de um status e de uma atitude 
pessoal e grupal, cuja projecção ganha incremento com a utilização que estas 
oligarquias urbanas fazem da armaria. Bem entendido, esta última não pode ser 
explicada à luz de um mimetismo com a classe nobiliárquica que dela faz uso desde 
os alvores do século XII. Na realidade, a ostentação de armas fazia parte de um largo 
arsenal simbólico destinado a situar o indivíduo da sociedade que o envolve. Desde 
logo na identificação do seu lugar no grupo familiar de origem ou de acolhimento, 
declinando-se a mesma na transmissão hereditária dos «sinais» e nas quebras 
e diferenças das armas primitiva como forma de distinguir os diversos ramos 
familiares93. Essa adequação heráldica a mobilidades sociológicas grupais torna-se 
especialmente útil para detectar afinidades genealógicas e redes de aliança, as quais 
encontram-se na base das já referidas «famílias de armas»94 ou «groupes d’armoiries» 
como lhe chama Michel Pastoureaux95. As referidas semelhanças heráldicas tornam-
se um elemento importante na identificação de grupos, a qual poderá muito bem 
encontrar cabimento na explicação da preeminência olisiponense deste elemento 
heráldico. Assim terá acontecido, pelo menos, com a banda representada na 
tumulária do célebre mercador Bartolomeu Joanes e dos seus companheiros96, assim 
como na banda que adopta Lourenço Peres e o seu primo Miguel Vivas97.

As armas falantes
Os exemplos recenseados mostram igualmente a existência de associações a 

elementos «falantes». Este tipo de heráldica revela-se com bastante precocidade no 
Concelho com os rebolos que servem de mote à heráldica identificativa do alvazil 
Vasco Martins Rebolo, em finais do século XIII98. A adopção na centúria seguinte 
de representações heráldicas dessa índole, por família tão influentes no Concelho 

figuração das armas de Portugal que ostenta o seu selo. O Marquês de Abrantes releva essa característica e, sem a 
conseguir explicar, nota que outros prelados usaram nas suas composições heráldicas as armas de Portugal como 
o bispo estrangeiro Tibúrcio ou o arcebispo de Braga D. Gonçalo Pereira. TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, 
p. 287. 

93 BOVE, Boris, Dominer la ville : prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, CTHS, 
2004, p. 361-362. A esse efeito, as armas de clérigos são sintomáticos dessa ambivalência: dominadas por temática 
religiosa, muitas delas dispõem de escudos a lembrar as origens familiares dos seus detentores.

94 SEIXAS, M. e GALVãO-TELLES, J., «Em redor das armas dos Ataídes…».
95 PASTOUREAU, Michel, Les armoiries, pp. 28, 67.
96 TÁVORA, L., «A heráldica medieval na Sé de Lisboa», pp. 11-14.
97 Veja-se acima.
98 A sua heráldica consta de um marco encontrado junto a Alfragide e reproduzido em HORMIGO, José 

J. Mendes, Testamento de Vasco Martins Rebolo, Senhor do casal da Falagueira (Amadora), Cavaleiro del Rei D. 
Afonso III, Ano de 1299, Amadora, Edições Património, 1983, p.12. As armas da família fixadas nos nobiliários 
conservam esse elemento falante: De vermelho, três rebolos de oiro, vazados em redondo do campo. FREIRE, A., 
Armaria Portuguesa, p. 421.
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quanto os Palhavãs e os Alvernazes, revelam que o carácter «falante» de uma tal 
heráldica não pode considerada de forma nenhuma como depreciativa. Procurava-se 
com a sua escolha, muito provavelmente, uma crescente individualização do grupo 
e fornecer a necessária visibilidade iconográfica à ligação entre o apelido pelo qual o 
grupo familiar era conhecido e a nova projecção funcional assumida na instituição e 
na sociedade urbana99. Na verdade, esta relação não deixava também de consolidar 
a perpetuação da memória familiar, agindo sobretudo contra uma eventual extinção 
biológica da linhagem100. Reconhece-se este facto, por exemplo, na obrigatoriedade 
da sua utilização muitas vezes lembrada pelos instituidores dos morgadios para 
aqueles que iriam posteriormente assegurar a administração das suas fundações101. 
A heráldica cumpre igualmente essa funções, como atestam os «sinais» apostos em 
diversas capelas funerárias ainda hoje existentes no nosso país… 

Nessa perspectiva, o carácter «falante» das armas tenderá a manter toda a sua 
operacionalidade, sobretudo face as origens obscuras e à necessidade de afirmação 
simbólica dos novos grupos familiares que fazem a sua entrada nas instituições de 
poder da urbe nos finais da Idade Média. Importará referir que, doravante, as armas 
falantes destas famílias já não serão «completas», como aquelas escolhidas pelos 
Rebolos, Palhavãs, Alvernazes ou mesmo pelos Fogaças102, mas serão conjugadas com 
elementos heráldicos tradicionais. Neste particular, a associação com a tradicional 
banda revela-se particularmente significativa. Os Sardinhas adoptam uma banda que 
se torna ondulada para representar um curso de água, a qual será carregada de cinco 
sardinhas de sua cor postas no sentido da banda103. Os Caldeiras farão acompanhar 
a sua banda de prata com duas flores-de-lis e com três caldeiras de negro postas no 
sentido da banda104. 

Esta associação poderá muito bem consagrar o mesmo processo de afirmação 
observado anteriormente, no qual o elemento falante simboliza o momento 
presente e a individualização do grupo. Com a banda, o grupo familiar memoriza 

99 SÁNCHEZ SAUS, Rafael, «De armerías, apellidos y estructuras de linaje», En la España medieval, 17 
(1994), p. 14.

100 BOVE, Boris, «Un cas d’ascension sociale à la fin du XIVe siècle: Audoin Chauveron, prévôt de Paris», 
Revue historique, 597 (1996), p. 61.

101 ROSA, M., O Morgadio em Portugal, p. 42.
102 Embora as armas da família tenham sido fixadas através de um franchado de vermelho e de oiro; no 

vermelho, três palas de oiro; no oiro, uma fogaça de sua cor (FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 200), um selo de 
Lourenço Eanes Fogaça, antigo oficial camarário e grande privado de D. João I, datado de 1386, atesta uma banda 
e contrabanda formando uma aspa ladeada do que o Marquês de Abrantes apelida de duas muletas, mas que o 
mesmo considera poderem ser fogaças. TÁVORA, L., O Estudo da Sigilografia…, pp. 130-131.

103 FREIRE, A., Armaria Portuguesa, p. 460.
104 Ib., p. 100.
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o passado. Num período em que a preeminência destas famílias assenta na sua 
projecção administrativa e cultural, a adopção deste símbolo heráldico remete para 
«o bom velho tempo» das famílias oligárquicas que se desenvolveram no período 
da Reconquista quando o cavaleiro beneficiava de toda a sua preeminência marcial.

Com todas as limitações documentais e iconográficas anteriormente 
evidenciadas, é difícil responder pela positiva sobre a existência de uma heráldica 
específica para a oligarquia camarária de Lisboa no período tardo-medieval. 
A justificação para a escolha de uma heráldica mais pessoal, muitas das vezes de 
carácter falante, ou mais colectiva, das quais a banda pode constituir um exemplo 
probante, permanece muitas das vezes um mistério dada a falta de referenciais sobre 
a história familiar, sobre as peripécias e as acções individuais e colectivas valorizadas 
pelo grupo. Face a esta dificuldade interpretativa, será certamente mais verosímil, 
produtivo e cauteloso, ainda que menos inovador, propor para o caso em apreço 
a existência de uma heráldica própria às elites urbanas que procuram consagrar 
através desta via uma preeminência que é simultaneamente de ordem económica, 
social e simbólica. Deixemos ao cuidado dos especialistas a clarificação específica das 
diversas evidências heráldicas existentes e a elaboração de modelos interpretativos 
dos elementos aqui sumariamente esquissados. 
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Dois túmulos: os de Azevedo
João António Portugal

A colecção de manuscritos da Biblioteca Nacional integra um conjunto de seis 
volumes, reunindo contributos de diversa autoria e mão, nomeado como “Colecção 
de vários títulos genealógicos de famílias de Portugal, dispostas alfabeticamente”.

O catálogo esclarece tratar-se de obra recolhida e anteriormente pertencente ao 
teatino D. Tomás Caetano de Bem,1 continuador do igualmente teatino D. António 
Caetano de Sousa, a ambos se inculcando a identificação da autoria das diversas 
partes.2 Foi um dos primeiros benfeitores da então criada Real Biblioteca Pública, 
oferecendo à mesma a sua livraria, bem como uma notável colecção medalhística 
e numismática. O conjunto genealógico em questão, em alternativa à incorporação 
por extinção do Convento de Nossa Senhora da Divina Providência dos Clérigos 
Regulares de São Caetano, de Lisboa, poderá ter integrado a referida liberalidade de 
D. Tomás Caetano de Bem.

No segundo volume desta colecção, a que corresponde a cota COD. 1031, 
encontra-se um título respeitante a Correias, integrando vários apontamentos, de 
diversa mão e origem. A fls. 334 deste volume, ilustrado pela imagem que se junta, 
encontra-se a notícia que se transcreve:

No tempo que Se derrubou a igreia antiga do Mosteiro / de 
São Vicente primeiro fundada por ElRey Dom Afonso / Henriques 
se achou hum sepulchro metido na parede / della, da parte do Eu-
angelho, no corpo da mesma igreia, / cuio letreiro desia assi / Aqui 
iaz Gonçalo Gomez de Azeuedo Alferes mor DelRey / Dom Afon-

1 Clérigo regular de São Caetano ou da Divina Providência, deputado e cronista da Sereníssima Casa de 
Bragança, académico de número da Academia Real da Historia Portuguesa e da Academia das Ciências, nasceu 
em Lisboa a 18 de Setembro de 1718 e aí morreu, em 13 de Março de 1797.

2 BARATA, Paulo J. S., Catálogo da Colecção de Códices COD. 851-1500, Lisboa, Biblioteca Nacional, 
2001, p. 77. Como autores identificados, enumera-se a generalidade dos genealogistas de Seiscentos e alguns 
do século seguinte. Augusto Ferreira do AMARAL (“Fontes da Genealogia em Portugal”, Raízes e Memórias, 
Lisboa, Associação Portuguesa de Genealogia, n.º 9, Outubro de 1993, p. 80) considera estes seis volumes como 
correspondendo a um Abecedario genealogico das Familias illustres de Portugal, da autoria de Francisco Xavier da 
Serra Craesbeeck. Não se indicando as razões desta atribuição, a natureza heteróclita destes volumes parece não 
a suportar (mas podendo tal obra integrá-los).
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so o 4.º de Portugal, que com o dito Rey, E / com ElRey de Castella 
Lidou em Tarifa contra ElRey/ de Belamarim, e contra elRey de 
Grada./ Tinha a Era em que morreo, mas a pedra quebrada, E gas/
tada de modo que se não Lya. Estaua em hũ / Moimento de pedra 
bem laurado mas todo rendido por / partes, E com muitos escu-
dos; E em cada hum tinha hũa / Aguia; E em sima dous escudos, 
hum deles atraueçado cō / hũa espada, E o outro com hum pendão 
insignia de Seu / officio, E dignidade.

Seu Corpo Se tirou do Sepulchro, E se meteo em hum / Cai-
xão que se pos na Casa dos Ossos: mas aduirta /-se que está o 
Letreiro errado, em diser que era mor /domo mor delRey Dom 
Afonso Henriques. Sendo / como fica dito Alferes Del Rei Dom 
Afonso 4.º. /

Fig.1 - Biblioteca Nacional de Portugal, COD. 1031, fl. 344 (detalhe).
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[em letra de outra mão]
En Resão das Armas parece que este he o uerdadeiro netto do 

Mestre Dom Paio / Correa como proua o papel do Secretario Gas-
par de Faria Seuerim f. 1 e tão / bem o parese pello erro apontado, 
e pello que se colhe da Choronica del / Rey D. Fernando Cap.º 
139, porque a batalha do Salado deose no anno/ de 1340 e El Rei 
D. Afonso o 5º começou a Reinar no anno 1438 fl. 8 // e da Batalha 
do Salado ha morte del Rey D. Duarte são 98 annos / e o Gonsallo 
Correa3 ali nomeado não poderia entrar então / grande officio e 
tão grande ocasião de menos idade que/ de 30 annos que naqueles 
tempos não se fazia caso dos / de menos que uem a ser 128 anos 
que fas muita duuida / uiuer tantos. E crese mais condizer a dita 
charonica / que hera do tempo del Rei D. Aº o 5.º que são mais an-
nos de / regimento pois senão contão aqui mais que hos do tempo 
/ em q comesou a Reinar ueia-se a fl 12 v.º ahonde comesa / Atrás 
tenho mostrado.

Em suma, reporta-se o achamento de túmulo na demolição da antiga igreja do 
Mosteiro de São Vicente de Fora, de quem textualmente4 se identifica como Gonçalo 
Gomes de Azevedo, Alferes-Mor de Portugal na Batalha do Salado, e graficamente 
com vários escudos cada um carregado de uma águia, bem como por determinados 
objectos qualificando socialmente o tumulado, como seria a espada e determinada 
insígnia vexilar.

Resulta do texto transcrito, bem como da sua própria inserção em título de 
Correias, tratar-se de argumento usado em discussão sobre a identidade e raízes 
familiares deste Alferes-Mor, se na linhagem dos Correias, como neto do famoso 
Mestre de Santiago D. Paio Peres Correia, se na dos Azevedos, por sinal como 
sobrinho-bisneto do mesmo.5

3 Entrelinhado: “gomes dazeuedo”.
4 Hipoteticamente correspondendo a epígrafe coeva da feitura do túmulo. A prática do estabelecimento 

de inscrições posteriores, como forma de fixação da memória, vem narrada por FERREIRA, Emídio Maximino, 
A arte tumular medieval portuguesa: séculos XII-XV, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1986 [dissertação de 
mestrado policop.], p. 37. Todavia, neste caso, é um túmulo que datará da segunda metade do século XIV que se 
encontra, escondido já, no final do século XVI, sem que se indique memória, recente ou não, desse tapamento. 
Em suma, a sua exibição pública não terá durado mais do que cem a cento e cinquenta anos, o que tornaria 
contraditória a preocupação com inscrição tardia.

5 Acolhendo a primeira opinião, consta no mesmo códice (fl. 332 v.º) extensa declaração, que parece autó-
grafa e assinada por Gaspar de Faria Severim, Secretário das Mercês de D. João IV, em que se inclui igualmente 
breve notícia do achamento deste túmulo.
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A fazer fé no singelo debuxo, a arca tumular encontrada possuía tampa de 
quatro águas.6 A face da cabeça (e presumivelmente a oposta) seria decorada com 
um escudo, tendo a lateral (eventualmente ambas) dois escudos,7 como se disse 
todos exibindo uma águia. As duas vertentes principais da tampa eram decoradas, 
a da direita (não reproduzida) com um escudo idêntico, “atravessado” por uma 
espada, tendo a da esquerda, como indica o desenho, uma lança ornada de longa 
signa bifurcada na extremidade e com uma cruz, tendo sobreposto escudo igual aos 
demais.8

A occasio descrita para este achamento corresponde à execução da reforma 
total que por D. Filipe I foi determinada em 15829 do antigo mosteiro fundado por 
D. Afonso Henriques, após a conquista de Lisboa, sobre o local de sepultura de 
cruzados germânicos que com ele cooperaram e pereceram nesse feito. Sendo esta 
primitiva construção de raiz românica,10 foi a mesma demolida com incorporação 
dos materiais na nova igreja de S. Sebastião e S. Vicente. Indica-se que a igreja 
afonsina ainda estaria de pé em Setembro de 1597, findando-se a nova igreja em 
1629.11 O achamento do túmulo de Gonçalo Gomes de Azevedo situar-se-á, assim, 
dentro deste intervalo, com maior probabilidade nos primeiros anos do século XVII.

Sendo de presumir que este moimento tenha assim terminado a sua existência 
como contributo para o enchimento dos alicerces do novo templo,12 é de notar a 
piedade evidenciada na recolha dos restos mortais, deste e de outros defuntos que se 
tinham acolhido às preces dos monges crúzios, numa “Casa dos Ossos” que muito 
teria a guardar no desmantelamento de casa tão antiga e prestigiada. Embora se 
assinale também a garantia da identidade de cada despojo, não terá sido muito o 
cuidado na informação registada, ao nem sequer se ler com correcção a epígrafe 
que existiria, confundindo-se D. Afonso IV com D. Afonso Henriques, assim quiçá 

6 De tipologia, conforme CORREIA, Vergílio, Três túmulos, Lisboa, Portugália, 1924, pp. 23-24, que pode-
rá apontar para um momento mais tardio do século XIV, sendo mais frequente no seguinte.

7 Vergílio CORREIA aponta igualmente esta tendência para diminuição no número de escudos, em sentido 
concordante com o indicado na nota anterior (cf. pp. 27-28). Cf. o tratamento sistemático dado em FERREIRA, 
Emídio Maximino, A arte tumular medieval…, p. 25.

8 A decoração da tampa poderia integrar-se na tridimensionalidade evidenciada por FERREIRA, Emídio 
Maximino, A arte tumular medieval…, p. 118.

9 Incorporando no restauro do Mosteiro o cumprimento da intenção do Rei D. Sebastião em erigir igreja 
dedicada ao Santo do seu nome, originalmente pensada para o Terreiro do Paço e iniciada em 1571. 

10 SEGURADO, Jorge, Da obra filipina de São Vicente de Fora (história e crítica), Lisboa, Academia 
Nacional de Belas-Artes, 1976, e FERREIRA, F. E. Rodrigues Ferreira, “O mosteiro afonsino de S. Vicente de 
Fora – subsídios para a reconstituição da sua fisionomia”, Revista Municipal de Lisboa, 2.ª série, n.º 4, 1983, p. 3.

11 ALVES, José da Felicidade, O Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa, Livros Horizonte, 2008, p. 27 e 
segs., indicando-se o início da demolição do antigo mosteiro em 1605.

12 ALVES, José da Felicidade Alves, op. cit., p. 10.
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o Salado com Ourique, tal como, no primeiro caso, o autor da nota transcrita 
expressamente assinala e corrige.

O local desta sepultura não será igualmente fortuito,13 dada a dimensão 
cruzadística, quer da génese deste cenóbio, quer da própria Batalha do Salado,14 de 
que dá eloquente testemunho a narrativa incluída no Livro de Linhagens do Conde 
D. Pedro. É ainda de notar ser este Mosteiro da mesma Ordem a que se acolheram, 
no túmulo, os dois primeiros Reis de Portugal.

Como se referiu, esta nota insere-se em controvérsia genealógica sobre a 
identificação do alferes-mor do Salado, em termos que são complementados no 
códice em questão, antes e depois, por outros elementos de interesse heráldico. 
Assim, a fls. 335, diz-se que

Este15 não pode ser o Alferes Mor porque / os Azevedos 
q nomea trazẽ as suas Armas / de duas Aguias e Sinco estrellas 
a quarteir / rões, E as dos Correas he hũa só Aguia / en cada 
escudo, como se ve de sua Sepultu / ra fl. 1516

Note-se o vício, aliás frequente, de se pretender uma aplicação retrospectiva 
do que se conhece sobre a heráldica e onomástica dos séculos XVI e seguintes, ao 
período medieval,17 neste caso forçando os Azevedos medievais ao uso do que, a 
partir do Livro do Armeiro-Mor, se convencionou designar como tal, tomando a 

13 Local onde “muitos nobres fidalgos e caualleiros e outros homens de grande guisa mandauam em el 
fazer suas sepulturas muito honradas”, como se lê no capítulo XIV da Chronica da Fundação do Moesteiro de 
São Vicente de Lixboa (cf. HERCULANO, Alexandre, Portugaliae Monumenta Historica, Lisboa, Academia das 
Ciências de Lisboa, 1861, Scriptores, vol. I, p. 413).

14 MONTEIRO, João Gouveia, “As campanhas que fizeram a História; a campanha do rio Salado”, in Nova 
História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, vol. I, p. 248. Sobre a influência do ideal da Cruzada 
na heráldica portuguesa, cf. SEIXAS, Miguel Metelo de Seixas e GALVãO-TELLES, João Bernardo, “«Nem a po-
der de brancos unicórnios...». Reflexos do ideal de Cruzada e de Reconquista nas armas medievais dos Teixeiras”, 
DisLivro Histórica, n.º 1, 2008. FERNANDES, Carla Varela, Memórias de Pedra: Escultura Tumular Medieval da 
Sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2001, pg. 34, em nota, evidencia a tríade celebrativa da memória do Salado, nas Sés 
de Lisboa e Évora, bem como à porta da Colegiada de Guimarães. No plano dos ritos e da memória viva, SOUSA, 
Bernardo de Vasconcelos e, D. Afonso IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, p. 215, indica os meios pelos quais se 
manteve a evocação da Victoria Christianorum por excelência.

15 Rasurada a primeira letra.
16 Refere-se de seguida que estas mesmas armas de “hũa só aguia” eram as de Martim Correia da Silva, 

Guarda-Mor do Infante D. Henrique, as quais estariam nas suas casas de Tomar, posteriormente mudadas para 
as casas da Torre da Murta. A sepultura do filho e nora deste, Henrique Correia e D. Joana de Sousa, na Igreja de 
São João Baptista, em Tomar, apresenta uma formosa lisonja, com um aparente esquartelado que deve ser lido 
como um partido, sendo o 1.º cortado, de uma águia carregada de escudo que deverá ser fretado, e de um leão em 
cortesia para com idêntica figura no quartel inferior do 2.º, que tem dimidiadas as armas conhecidas por de Sousa 
Chichorro. Cf. CASTRO (Alvelos), Miguel de Mello e, Pedras de Armas de Tomar, Lisboa, Revista Ocidente, 1955, 
p. 65, indicando como erros o dimidiado e a cortesia, afinal usos do mais fino sabor heráldico.

17 Como bem assinalam HENRIQUES, António de Castro, e MENDES, Tiago de Sousa, “Coerências 
Heráldicas nas famílias de Lisboa (séculos XIII e XIV), in Lisboa Medieval: os rostos da cidade, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2007, p. 408.
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parte dos Senhores de S. João de Rei pelo todo.18

Esta controvérsia poderá essencialmente resultar de erro cometido ou reiterado 
por Duarte Nunes de Leão, na sua Crónica del Rei D. Afonso IV, quando se refere ao 
“Alferez da bandeira Real [como] Gonçalo Correa, neto do Mestre de Sanctiago Dom 
Paio Correa”,19 erro este que por sua vez poderá ter como origem vício na interpretação 
de documento constante do cartório da Sé de Lisboa e que, segundo Frei Francisco 
Brandão, constituiria a mais autêntica relação que se possuía da batalha do Salado.

O manuscrito a que nos atemos atribui a descoberta deste “papel” ao seu tio 
e antecessor, Frei António Brandão, sendo igualmente aí transcrita, em termos 
similares aos constantes da Parte Quinta da Monarquia Lusitana, a parte respeitante 
a Gonçalo Gomes de Azevedo:

Item forti animo contra Mauros cujus vexillum portabat 
miles quidam in armis strennuus gunsaluis gometii vocatus de 
Azeuedo qui nepos fuit Domini Pelagii Correa olim Magistri 
Sancti Jacobi de Ucles.20

Frei Francisco Brandão é claro na opção pela estirpe dos Azevedos, clarificando 
o sentido a dar ao vocábulo latino nepos, correspondendo no caso a sobrinho-
bisneto.21 

Menção de Gonçalo Gomes é igualmente feita pelas trovas compostas por 
Afonso Giraldes, que teria pessoalmente participado do prélio. Uma quadra, citada 
por Frei Francisco Brandão, reza que Gonçalo Gomes de Azeuedo / Alferes delRey de 
Portugal / entraua aos Mouros sem medo / Como fidalgo leal.22

18 Similar vício se encontra na admissão, sem mais, da continuidade familiar de pessoas com o mesmo 
apelido. É mera suposição imputar aos Senhores da Maia, em termos heráldicos ou pré-heráldicos, o uso de uma 
águia, por a mesma figura ser séculos mais tarde atribuída a quem, com certeza, apenas se pode afirmar fazer uso 
do mesmo apelido, aliás toponímico (contra, cf. SãO PAYO, Marquês de, “A problemática de um brasão de armas 
(São Payo). Um ensaio de história e de heráldica medievais”, Armas e Troféus, II série, tomo IX, n.º 1, 1969, p. 12, 
e TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, Dicionário das Famílias Portuguesas, Lisboa, Quetzal Editores, 1989, p. 238).

19 Chronica del Rei Dom Afonso Quarto, na ed. de M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1975, a p. 283.
20 Cuius vexillũ portabat miles quidam in armis strennuus Gõsaluus Gomesii de Azeuedo qui nepos fuit 

Domni Pelagii Correa olim Magistri Sancti Iacobi de Vcles. Cf. Monarquia Lusitana, Parte Quinta, 1650, p. 26.
21 Embora prometida notícia mais desenvolvida para a Parte da Monarquia Lusitana respeitante ao reinado 

do Bravo, o respectivo autor, Frei Rafael de Jesus, pouco adianta (Monarquia Lusitana, Parte Sétima, 1683, pp. 471 
e 475), aproveitando este mesmo documento para referir brevemente ter sido então alferes D. Gonçalo Correia 
de Azevedo (dizendo-o neto do Mestre D. Paio Peres Correia), descrevendo, em plena batalha, o modo como os 
alferes do Sagrado Lenho (não D. Álvaro Gonçalves Pereira, mas um seu clérigo) e da bandeira real, proclamaram 
em voz alta o salmo que começa Exurgat Deus & discipentur inimici ejus & fugiant qui oderunt eum a facie ejus. 
Sobre os termos de parentesco, em especial o uso de nepos para sobrinho, cf. TORRES SEVILLA-Quiñones de 
León, Margarita, Linajes nobiliarios en León y Castilla: (siglos IX-XIII), [s. l.] Junta de Castilla y León. Consejería 
de Educación y Cultura, 1999, pp. 31-32.

22 Monarquia Lusitana, Parte Quinta, p. 26. Sobre Afonso Giraldes, cf. SOUSA, Bernardo de Vasconcelos 
e, D. Afonso IV, p. 215.
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Gonçalo Gomes de Azevedo, já defunto em 1365,23 é tido como genearca dos 
ramos de Azevedos em que surgem detentores dos cargos de Almirante do Reino e 
de Alcaide-Mor de Alenquer.24.

O seu papel como Alferes-Mor em momento tão relevante como o Salado não 
evita alguma obscuridade, inclusivamente na discussão, dir-se-ia que obrigatória no 
estudo da nobreza trecentista, sobre as condições em que casou. Assim, tomando 
como base a narrativa do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, e a par de seu tio-
avô Vasco Gomes Correia, a historiografia aponta o seu casamento como exemplar 
caso de mésalliance, ao se ter consorciado “em Évora, com uma filha de um carvoeiro 
na Estremadura.”25

Nomeada como Mor ou Maior Esteves, por vezes de Évora, este casamento é 
apontado, alternativamente como causa ou efeito da obscuridade de Gonçalo Gomes 
de Azevedo,26 para além da sua participação no Salado.

A linguagem usada pelo Livro de Linhagens para descrever este casamento 
deve ser lida à luz lançada por Luís Krus, realçando-se na referência à Estremadura 
a consciência de uma oposição entre o norte senhorial e o sul concelhio e urbano.27 
Não escondendo o desprestígio de tais alianças, fazendo corresponder o desprezo 
das esposas alentejanas ao sentimento anti-nobiliárquico das comunidades vilãs 
de origem,28 Luís Krus assinala a composição de interesses que fazia confluir as 
herdeiras das aristocracias locais com os filhos segundos da nobreza nortenha, 
conferindo ascensão social a umas e base económica a outros, estes prejudicados por 
uma estrutura familiar cada vez mais agnática.29

23 Data da lista incluída no Livro das Campainhas, dos naturais do mosteiro de Grijó, estudada em 
PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Os patronos do Mosteiro de Grijó: evolução e estrutura da família nobre. 
Séculos XI a XIV, Ponte de Lima, Carvalhos de Basto, 1995.

24 FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, Lisboa, INCM, 3.ª ed., 1973, vol. III, p. 196, 
e GAYO, Manuel José da Costa Felgueiras, Nobiliário de Famílias de Portugal, Braga, Carvalhos de Basto, 1992, I 
vol., p. 546. A assim ser, é plausível ter ocorrido algum embelezamento da varonia, uma vez que a lista do Livro 
das Campainhas apenas lhe atribui uma filha, nomeada por José Augusto de Sotto Mayor PIZARRO como Mécia 
Gonçalves de Azevedo, casada com João Lourenço Escola, com um filho e duas filhas vivos em 1365.

25 Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, 30L8. Usa-se a edição crítica dos Livros de Linhagens devida a 
Joseph PIEL e José MATTOSO, publicada pela Academia de Ciências de Lisboa em 1980, com as abreviaturas LV 
(Livro Velho), LD (Livro do Deão) e LL (Livro do Conde D. Pedro). Não será de estranhar a referência simultânea 
a Évora e à Estremadura. Veja-se, a esse respeito, o testamento de 1299 de D. Dinis, que inclui numa regência “um 
representante de Évora, eleito pelos da Estremadura” (cf. MATTOSO, José, Identificação de um País: ensaio sobre 
as origens de Portugal 1096-1325, Lisboa, Ed. Estampa, 5.ª ed., 1995, vol. II, p. 172).

26 Não replicando o sucesso que, no foro eclesial, o LD, de modo saboroso, aponta aos seus parentes mais 
próximos, por obra de seu irmão, o Cónego Diogo Gomes de Azevedo. Cf. KRUS, Luís, A concepção nobiliárquica 
do espaço ibérico (1280-1380), Lisboa, FCG/JNICT, 1994, p. 90, nota 141. 

27 KRUS, Luís, op. cit,, p. 89.
28 KRUS, Luís, op. cit., p. 111, especificamente referenciando o LD.
29 KRUS, Luís, op. cit., pg 105.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL384

Esta percepção, em si mesma indesmentível,30 pode ter sido agravada por um 
equívoco. Assim, o Livro do Deão, ao invés de um carvoeiro, indica a mulher de 
Gonçalo Gomes como filha do carvoeiro de Évora.31 Tem sido de há muito admitida 
a possibilidade de se fazer desta forma referência a apelido e não profissão, assim 
integrando Mor Esteves na família dos Carvoeiros, conhecida precisamente em 
Évora pelo menos desde o século XIII32 e integrando a sua principalidade, com vasto 
desempenho dos lugares da República.33

A esta família pertenceu um Gonçalo Esteves Carvoeiro34, nomeado na notável 
lápide comemorativa da participação da milícia eborense na batalha do Salado, que 
ainda hoje orna a Sé de Évora. A leitura da mesma, integrando o corpus editado e 
estudado por Mário Jorge Barroca35, tem contudo gerado alguns equívocos. Assim, 
se é sedutor supor-se esse alferes de Évora como cunhado do alferes-mor do Reino 
em ocasião tão momentosa, nada na epígrafe em questão permite presumir uma 
suplência deste último por aquele. Gonçalo Esteves foi por alferes, sim, mas do 
contingente, aliás importante, que as terras eborenses ofereceram ao seu Rei.36 Do 
mesmo modo, sendo plausível o patrocínio pelo alferes de Évora da feitura desta 
epígrafe, há que rejeitar a possibilidade de a mesma constituir um apagamento 

30  MATTOSO, José, “A Nobreza de Entre Douro e Minho na História Medieval de Portugal”, in A Nobreza 
Medieval Portuguesa: A Família e o Poder, Lisboa, Ed. Estampa, 4.ª ed., 1994, p. 301, considerando os Livros de 
Linhagens como reacção do estamento nobre à notoriedade dos “ricos e poderosos” que se destacavam do vulgo.

31 LD 2Z8.
32 BEIRANTE, Maria Ângela Rocha, Évora na Idade Média, Lisboa, FCG/JNICT, 1995, encontra referência 

a 23 indivíduos deste apelido, abarcando as três centúrias por si estudadas (cf. p. 173), nomeando Rodrigo Esteves 
Carvoeiro, juiz do cível em 1366 (cf. p. 613), Pêro Sanches Carvoeiro, juiz do crime em 1377, 1381, 1385 e 1387, 
nestes dois últimos anos qualificado como escudeiro (cf. pp. 614 e 616) e Aires Martins Carvoeiro, juiz do cível 
em 1408 (cf. p. 619).

33 Com nove presenças nos séculos estudados (loc. cit. na nota anterior, p. 567).
34 Supostamente, Gonçalo Esteves e Mor Esteves seriam filhos de um Domingos Esteves, homem rico 

do Redondo que viveu em tempo do Rei D. Dinis (cf. BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval Portuguesa 
(862-1422), Lisboa, FCG/FCT, 2000, vol. II, tomo 2, p. 1613). Sendo certo que o patronímico não ajuda a esta 
filiação, não se estará, socialmente, em meio muito diverso. José MATTOSO assinala precisamente a inexistência 
do prænomen deste Domingos Esteves entre os 4 mil nomes constantes do Livro de Linhagens (cf. Identificação 
de um País…, vol. I, p. 235). Sobre as relações entre a nobreza e a principalidade concelhia, cf. MATTOSO, José, 
“A nobreza e os cavaleiros-vilãos na Península Ibérica (séculos X a XIV)”, in Naquele Tempo: Ensaios de História 
Medieval, Lisboa: Temas & Debates – Círculo de Leitores, 2.ª ed., 2011, p. 362.

35 Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 2, p. 1605.
36 Para enquadramento do estatuto desta função nos séculos XIV e XV, por notar a menção do seu exer-

cício por Martim Gil Pestana, que morreu no campo de Atoleiros, e seu pai Gil Vasques Pestana, ascendentes na 
varonia dos Silveiras, mais tarde Condes da Sortelha (cf. TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, “A Heráldica da Casa 
de Abrantes. II – Silveiras e Pestanas ”, Armas e Troféus, II série, tomo IX, 1968, p. 138). Baseou-se o Marquês 
de Abrantes em documento, que transcreve em continuação deste artigo, na p. 31 do tomo imediato da mesma 
revista, escrito memorialístico que atribui a meados do século XV, o qual descreve Gil Vasques como alferes de 
Évora no Salado. Não duvidando da sua datação, o valor desta declaração em escrito particular, cem anos volvidos 
sobre os factos, não faz sombra à publicidade e contemporaneidade da lápide ainda hoje visível na Sé eborense, 
com vantagem para o testemunho favorável ao Carvoeiro.
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da memória da profissão supostamente exercida, por si ou por seu pai. É que, se 
Carvoeiro, pelo menos nessa altura, não fosse apelido mas profissão, certamente 
que não se recordaria expressamente na lápide o que, dessa forma, se pretenderia 
olvidar.37

A lembrança deste comando militar estava ainda viva em finais do século XVI, 
quando o Bispo de Malaca D. João Ribeiro Gayo, em manuscrito intitulado “Templo 
da Honra de Portugal”, se refere aos Carvoeiros numa das suas quadras, narrando 
que Na batalha de Tarifa / dos de Évora foi capitão / o senhor deste brazão / donde 
prenderam o califa / do mór senhor filho então.38

Na notícia transcrita, bem como na respectiva imagem, refere-se a presença, 
na tampa do túmulo, de uma bandeira hasteada em lança, interpretada pelo autor 
da mesma como correspondendo à “insígnia de seu ofício e dignidade”, enquanto 
alferes-mor.

Ao alferes“-mor”, signifer regis ou vexilifer, o mais alto cargo militar até final da 
Dinastia de Borgonha39, só superado, no âmbito da cúria, pelo Mordomo40, cabia, 
na ausência do Rei, o comando supremo da hoste, nos demais casos transportando 
a signa régia.41 Cargo de muita proximidade ao monarca42, José Mattoso relaciona a 
mudança, operada gradualmente ainda a partir do século XII, da denominação de 
signifer ou vexilifer para alferes,43 com uma maior modelização da figura segundo 
a prática árabe, sublinhando-se o maior desempenho de funções militares, com 
predomínio sobre as de cariz cerimonial.44

37  Aqui se discordando de PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens Medievais Portuguesas. 
Genealogias e Estratégias (1279-1325), Porto, Universidade Moderna, 1999, vol. 1, p. 320.

38  SãO PAYO, Conde de (D. António), Cancioneiro d’Armaria, Lisboa, 1929, p. 49.
39  BARROCA, Mário Jorge, “Organização territorial e recrutamento militar”, in Nova História Militar de 

Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, p. 93.
40  Como refere MATTOSO, José, Identificação de um País…, vol. II, p. 100, a ligação à pessoa do rei é 

especialmente reforçada na denominação de signifer regis por contraponto à de maiordomus curiæ.
41 Elemento considerado como particularidade peninsular, face às práticas transpirenaicas (cf. MATTOSO, 

José, op. cit., p. 99). O transporte da signa não tem apenas carácter simbólico ou honorífico, suscitando relevante 
tradução prática no desenrolar das hostilidades, designadamente no cumprimento dos rituais que as acompanha-
vam, como traduz o Regimento da Guerra, acolhido pelas Ordenações Afonsinas.

42 MATTOSO, José, Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros: A nobreza medieval portuguesa nos séculos XI 
e XII, Lisboa, Guimarães Editores, 2.ª ed., 1985, p. 126 e 160: “o primeiro sinal de valia de uma linhagem na 
Corte”, mas com carácter algo “passageiro e funcional”, especialmente por contraste com o maiordomus. Tal não 
é desmentido por situações tão duradouras como, no tempo de D. Afonso Henriques, a protagonizada por Pero 
Pais (significativamente chamado) Alferes, dos da Maia.

43 Identificação de um País…, vol. II, p. 99.
44 GOMES, Rita Costa, A Corte dos Reis de Portugal no final da Idade Média, Lisboa, Difel, 1995, p. 18, não 

considera demonstrado que esta transição semântica por si só explique eventual alteração funcional, notando, 
no período que já abrange o exercício de funções por Gonçalo Gomes de Azevedo, a progressiva patrimonializa-
ção dos ofícios, concomitantemente ao alargamento das situações de vitaliciedade (A Corte…, p. 214, no último 
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Codificada a sua posição nas Partidas de Afonso, o Sábio,45 entre o Mordomo e 
o Chanceler, a mesma foi esvaziada das funções de comando pela posterior criação, 
entre nós por D. Fernando I, dos cargos de condestável e de marechal, recolhendo a 
solução anglo-francesa.46 É na sequência dessa opção que as Ordenações Afonsinas47 
centram as obrigações do alferes-mor, no n.º 4 do título ao mesmo dedicado, em 
“levar a nossa principal signa quando formos em hoste”.

A tradição documental faz equivaler o exercício das funções de alferes na 
batalha do Salado ao cargo de alferes-mor do Reino, do mesmo modo concordando 
a legenda do túmulo de Gonçalo Gomes de Azevedo, se correctamente transcrita 
e coeva. Na sua biografia de D. Afonso IV, Bernardo de Vasconcelos e Sousa, não 
deixando de registar este facto, atribui contudo o cargo de alferes-mor, entre 1325 a 
1354, ao Conde D. Pedro, irmão do monarca.48 As duas asserções são compatíveis. 
A preeminência dos cargos de mordomo e de alferes tinha já levado D. Afonso II, 
em 1222, a estabelecer lei sobre a suplência dos titulares respectivos, podendo estes 
designar substituto, na falta desta diligência cabendo ao Rei supri-la.49 De igual 
modo, afirma-se ter o Conde D. Pedro faltado no Salado, demorando-se na viagem.50 
Não será impossível que Gonçalo Gomes de Azevedo fosse, em sentido estrito, 
verdadeiro alferes-mor de Portugal na batalha do Salado, mas apenas pro tempore, 
por designação do Conde D. Pedro ou, na falta desta, do próprio Rei.51

Multiplicadas taxonomicamente pela “heráldica de papel”, setecentista e 
oitocentista, as insígnias de função mostram-se usadas com bastante parcimónia nos 
tempos medievais. Não descurando as limitações decorrentes do corpus sobrevivente 

aspecto citando e seguindo a investigação de Leontina VENTURA traduzida na sua tese de doutoramento sobre 
“A Nobreza de D. Afonso III”).

45 Sobre as Partidas, a sua divulgação e aplicação em Portugal, cf. ALBUQUERQUE, Ruy de, e 
ALBUQUERQUE, Martim de, História do Direito Português, Sintra, Pedro Ferreira, 12.ª ed., 2005, volume I, p. 221.

46 LOPES, Fernão, Crónica de D. Fernando, cap. CL: “Onde sabee que neeste tempo e em esta hida, se 
começarom dous offiçios em Portugal novamente, que ataa estomçe em el nom avja, a saber, Comdeestabre, e 
Marichal; e tomado tal costume dos Ingreses que emtom veherom, fez elRei comde estabre o comde Darrayollos 
Dom Alvoro Perez de Castro, e marichal Gomçallo Vaasquez Dazevedo. E se alguem disser, quem husava ante 
das cousas que a estes cavalleirosos offiçios perteemçe, dizeelhe que fazia todo o Alferez moor”. O mesmo Fernão 
LOPES, LOPES (Crónica de D. João I, I parte, cap. LIV), contudo, faz D. Juan I de Castela declarar que “a mais 
homrrosa cousa que em seu rreino avia que officio fosse, assi era o seu Alferez moor”, isto para fundamentar 
convite a Vasco Martins de Melo para assumir essas funções e aclamar o genro de D. Fernando como seu sucessor.

47 Ordenações Afonsinas, Livro I, título 56.
48 SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, D. Afonso IV, p. 273.
49  GOMES, Rita Costa, A Corte…, p. 24.
50 SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, D. Afonso IV, p. 213.
51 A modéstia do que se conhece sobre a sua biografia seria assim mais facilmente explicável. No plano das 

suposições, esta ocasião falhada, pelo Conde D. Pedro, de ser partícipe da glória do Salado só se tornaria mais 
amarga com algum relevo dado a Gonçalo Gomes no Livro de Linhagens. O desempenho interino de funções 
explicaria melhor o apagamento deste no plano mais geral do reinado de D. Afonso IV. 
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conhecido, saindo do foro eclesiástico, o uso heráldico da insígnia hierárquica por 
excelência, a coroa régia, não é anterior ao final deste século XIV.52

Michel Pastoureau, a respeito do caso francês, confirma que tal uso se encontra 
sobretudo a partir do século XV, colocando-se atrás do escudo uma insígnia das 
funções, cargos ou posição social. Haverá todavia exemplos mais antigos, seja em 
armoriais, seja em selos, dando-se exemplo das bestas a rodear o escudo do grande 
mestre dos besteiros de França, desde o fim do século XIV.53 Indicando a função 
de alferes, lembre-se exemplo inglês, datado de algumas décadas após a morte de 
Gonçalo Gomes de Azevedo. Trata-se do túmulo de Sir Simon de Felbrigg, cavaleiro 
da Jarreteira, na igreja de Felbrigg, em Norfolk,54 o qual, sendo Porta-Estandarte do 
deposto Ricardo II, segura uma signa quadrada, com as armas por este usadas.

No plano da condição cavaleiresca, o uso da espada como indicação do estatuto 
do tumulado é frequente entre nós, salientando-se, de entre as manifestações mais 
antigas em que tal se cumulou com a respectiva representação heráldica, a sepultura 
de D. Vasco Mendes de Sousa no Mosteiro de Pombeiro, datável ainda da primeira 
metade do século XIII.55

Eventualmente menos numerosas mas ainda assim não raras, são as situações 
de inclusão da lança, com e sem signa, indicativa também do estatuto guerreiro. 
Esta signa representa-se, em geral, como um triângulo rectângulo, com maior cateto 
preso à haste e o outro na base, mas, frequentemente, com o topo cortado, assim 
realmente formando um trapézio. A presença de atilhos, superiores e inferiores, mais 
ou menos estilizados, é igualmente frequente.

No século XIV, exemplifique-se com os túmulos ou lápides ainda hoje existentes 
no claustro da Sé de Lisboa, pertencentes a Lourenço Eanes (Nogueira)56, a um 

52 No plano eclesiástico, cf. SAMEIRO, Pedro de Sá Alves, “L’héraldique ecclésiastique au Portugal”, 
Genealogica & Heraldica: Report of the 16th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Helsinki, 
The Finnish National Committee for Genealogy and Heraldry, 1986, p. 466, e SEIXAS, Miguel Metelo de, “Os 
ornamentos exteriores na heráldica eclesiástica como representação da hierarquia da igreja católica”, Lusíada. 
História, Universidade Lusíada, II série, n.º 1, 2004. Numa panorâmica mais vasta, muito além do que promete o 
título, cf. ainda SEIXAS, Miguel Metelo de, “Heráldica eclesiástica na porcelana oriental de importação portugue-
sa”, in SANTOS, A. Varela (coord.), Portugal na Porcelana da China. 500 Anos de Comércio, Lisboa, Artemágica, 
2008, vol. II, em especial pp. 427-428, apontando as primeiras manifestações conhecidas para a segunda metade 
do século XIV. 

53 Traité d’Héraldique, Paris, Picard, 2.ª ed., 1993, p. 214.
54 PEREIRA, Harold B., The Colour of Heraldry, s. l., The Heraldry Society, 1958, plate 20. Este monumento 

datará de 1416, apesar de o tumulado só ter falecido em 1442. Indica-se ter o mesmo sido sucedido, na Ordem 
da Jarreteira, pelo Infante D. Henrique (cf. COSTA, João Paulo Oliveira e, Henrique, o Infante, Lisboa, A Esfera 
dos Livros, 2009, p. 306).

55 BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 1, p. 789.
56 LIMA, João Paulo de Abreu, “Ensaio de um método para o estudo da heráldica medieval portuguesa. 

Dois túmulos armoriados da cidade de Beja e outro da Sé patriarcal de Lisboa dos séculos XIII e XIV”, Tabardo, 
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indubitável parente, sobrinho ou sobrinho-neto, do famoso Bartolomeu Joanes57, 
e a uma outra personagem desconhecida.58 Fora de Lisboa, aponte-se, em Beja, a 
sepultura de Estêvão Vasques Mafaldo, na antiga capela de Santo Estevão59, e, em 
Silves, a de um seu presumível parente.60 Também plausivelmente da mesma centúria, 
assinale-se a existência, numa pequena sala localizada atrás do altar-mor da Igreja 
da Graça, em Lisboa, de túmulo em cuja tampa, para além de uma cruz formada por 
crescentes, se pode ler distintamente a gravação de uma espada e de uma lança com 
pendão triangular, exibindo este um bandado.61

De igual modo apresentando cruz formada por crescentes, mas também uma 
lança que arvora insígnia vexilar com forma rectangular, com o lado maior na haste 
e o lado livre crenelado,62 surge-nos, na viragem do século XIV para o XV, o túmulo 
de Luís Henriques, na capela de São Brás do Bombarral.63

Um outro tipo de signa é-nos duplamente exibido em túmulos existentes no 
Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela, os quais exibem, em decoração 
heráldica marcante, armas em geral hoje atribuídas a Soverosas e a Limas.64 Além da 

n.º 3, 2005, p. 210.
57 ABRANTES, Marquês de, A heráldica medieval na Sé de Lisboa, separata do Boletim Cultural da 

Assembleia Distrital de Lisboa, III série, n.º 88, 1.º tomo, 1982, p. 12. O escudo exibe as armas de Bartolomeu 
Joanes, diferençadas por cinco vieiras carregando a banda. O pendão é ornado, singelamente, por uma vieira e 
uma flor de lis alinhadas em pala, como corrigiram HENRIQUES, António de Castro e MENDES, Tiago de Sousa 
(“Coerências Heráldicas…”, p. 406), concluindo que a ausência da banda significaria ênfase na individualidade 
de cada usuário face à banda concelhia. Esta opinião parece contraditória com a conclusão pensadamente tecida 
pelos autores, em torno da banda como elemento aglutinador da milícia lisboeta. A ser espelho da realidade 
usada, este uso emblemático das “diferenças” só funcionaria (e de modo limitado) dentro de um grupo restrito, 
omitindo-se completamente qualquer capacidade denotativa, quer face a terceiro, quer mesmo face ao próprio 
grupo, abandonando-se, afinal, o elemento simbólico comum. A relevância, ou mesmo centralidade, das signas 
na construção e utilização do sistema heráldico tem sido objecto de justo realce. 

58 ABRANTES, Marquês de, A heráldica medieval…, p. 38, estando gravado no pendão um besante 
que ultrapassa os limites do “pano”, nessa medida colocando em dúvida a correspondência à realidade desta 
representação.

59 Hoje do Sagrado Coração de Jesus, privativa do Paço Episcopal, em Beja. Cf. LIMA, João Paulo de 
Abreu, “Ensaio de um método…”, p. 205.

60 Ver loc. cit. na nota anterior, p. 206.
61 RIBEIRO, Mário de Sampayo, A Igreja e o Convento de Nossa Senhora da Graça, de Lisboa, Lisboa, Grupo 

de Amigos de Lisboa, 1939, separata dos n.ºs 5, 6 e 7 de Olisipo, p. 21, diz tratar-se de espólio da desaparecida 
igreja de Santo André. A sala em causa contém duas lápides, uma seiscentista e outra, mais antiga, em caracteres 
góticos, que mencionam o estabelecimento de capela por Aires Martins, vice-chanceler de D. Dinis, e sua mulher 
Maria Esteves. Estamos perante mais um caso do uso (aqui múltiplo) da banda em território olissiponense, a 
juntar ao acervo inventariado por António de Castro HENRIQUES e Tiago de Sousa MENDES (“Coerências 
Heráldicas…”, p. 406), reforçando as conclusões aí expostas.

62 Todavia irregular, parecendo vislumbrar-se vestígios de gravação do que poderia ser a verdadeira herál-
dica deste tronco conhecido por Henriques do Bombarral.

63 AVELLAR, Filipa Gomes de, “Memória de um feito militar: a inscrição funerária de Luís Henriques”, 
A Guerra e a Sociedade na Idade Média. Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, 2009, II 
volume, p. 309.

64 NÓBREGA, Artur Vaz-Osório da, Pedras de Armas e Brasões Tumulares do Concelho de Felgueiras – 
Heráldica de Família, Felgueiras, Câmara Municipal de Felgueiras, 1997, n.ºs 37 e 38, MATTOSO, José, Portugal 
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respectiva efígie colocada na tampa, nas faces laterais observa-se outra representação 
do inumado, armado e a cavalo, empunhando escudo e lança em riste, esta ornada 
de bandeira rectangular, com o lado maior na haste, pelo menos no segundo caso 
ornada de símbolos, no caso uma pala.

A signa reproduzida como existente no túmulo de Gonçalo Gomes de Azevedo, 
claramente, não é a de nenhum destes tipos, nem a de um simples cavaleiro, nem tão 
pouco a de um rico-homem.

Recorrendo uma vez mais às Partidas de Afonso, o Sábio, designadamente 
à Segunda Partida65, distingue-se aí a bandeira quadrada do Rei (apelidada de 
estandarte), que é transportada pelo Alferes-Mor, de uma outra signa, esta sem nome 
particular, de feitio rectangular mas estreita e comprida, partida ao meio em duas 
pontas farpadas e que seria privativa dos Oficiais Mores do Rei.66

No Título XXIII, seguindo-se à Lei XIII sobre Quantas maneras sson de señas 
mayores, et quién las debe traer et por qué razones, a Lei XIV, sob a epígrafe Qué cosas 
son pendones et quántas maneras son dellos, esclarece-nos que

Otra señal hi ha que es angosta et luenga contra fuera et 
partida en dos ramos, et tal como esta establecieron los antiguos que 
la troxesen los oficiales mayores del rey, porque sopiesen los homes 
qué logar tenie cada uno dellos en la corte et do habien à posar en 
la hueste: esa mesma señal tovieron por bien que troxesen los que 
fuesen señores de diez caballeros fasta cinco; pero que fuese  mas 
pequeña que las de los oficiales.

O Marquês de São Payo, no estudo que fez das signas medievais com base nas 
Partidas, concluiu daqui que, após a signa quadrada real e o pendão caudal, cedo 
desaparecido, a signa mais importante seria a descrita no trecho citado, designada 
como estandarte desde o século XV, ornada de emblemas heráldicos e que desde 
o século XIII veria o seu uso alargado dos oficiais-mores aos grandes e senhores 

Medieval – novas interpretações, Lisboa, INCM, 2.ª ed., 1992, caderno de imagens entre as pp. 272 e 273, e PARDO 
DE GUEVARA y Valdés, Eduardo, “Las armas de los Limia y sus derivaciones (siglos XIII-XV)”, e-Spania [em 
linha], §§ 7 e 8 [divulgado em 2011.07.05, consultado em 2011.10.06], disponível em http://e-spania.revues.
org/20540.

65 Não se terá ainda retirado do texto das Partidas todas as consequências para o conhecimento dos usos 
heráldicos na idade média peninsular. Sublinhe-se apenas a distinção que claramente é feita, na Lei XII, entre as 
“señales” que se põem nas armaduras “ó sobre sus caballos”, das que se põem “en las cabezas, asi como en los 
yelmos ó en los capillos”, aqui se reconhecendo os timbres.

66 Para a importância das bandeiras na criação e desenvolvimento do sistema heráldico, cf. ADAM-
EVEN, Paul, “Les enseignes militaires du Moyen Age et leur influence sur l’héraldique”, in Recueil du Ve Congrès 
International des Sciences Généalogie et Héraldique à Stockholm 1960, Stockholm, 1961, pp. 167-194.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL390

donatários.67

Para além de o texto das Partidas ter tido bastante divulgação em Portugal, 
com tradução portuguesa ordenada por D. Dinis, a sua doutrina, designadamente 
vexilar, ecoou até tarde. Assim, mostra-se recolhida a doutrina destas Leis por 
Diego de Valera, no seu Tratado de las Armas,68 dizendo-se, a respeito de signa 
morfologicamente similar à presente, que Estandarte, deve traer todo cavallero gentil 
onbre o capitán que tiene cargo de governar gente d’armas. A obra de Diego de Valera 
foi por sua vez traduzida e incorporada, plausivelmente por António Rodrigues, 
Rei de Armas Portugal de D. Manuel I e D. João III, na miscelânea modernamente 

67 SãO PAYO (D. António), Conde de, “A nomenclatura das Signas Medievais”, Armas e Troféus, I série, 
1929, p. 23.

68 Publicado em PENNA, Mario, Prosistas Castellanos del siglo XV, I, tomo CXVI da Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, 1959. O trecho adiante citado surge na página 132, na seguinte sendo publicada a imagem 
que se reproduz, como figura 2.

Fig. 2 - Diego de Valera, Tratado de las Armas, in PENNA, 
Mário, Prosistas Castellanos del siglo XV, I.
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conhecida como Tratado Geral de Nobreza.69

Sendo, assim, plausível que um oficial-mor, em meados do século XIV, 
conhecesse e usasse de signa que era comummente atribuída ao seu estatuto, será 
igualmente de aceitar ser essa a intenção desta representação, excepcional no que se 
conhece em Portugal.70 Não sendo, em sentido próprio, uma insígnia de ofício, seria, 
isso sim, um símbolo da sua dignidade, desta forma parcialmente acertando o autor 
da nota que se transcreveu de princípio.

Excepcional, sim, mas não única conhecida na actualidade. Assim, assinale-se 
a persistência, após muitas vicissitudes, de túmulo lisboeta, do começo do século XV, 
com bastantes semelhanças com o registo gráfico do de Gonçalo Gomes de Azevedo. 
Trata-se da grande arca com armas de Gomides, certamente de Gonçalo Lourenço 
de Gomide, escrivão da puridade de D. João I, que hoje se encontra na capela de Rui 
Gomes de Alvarenga, conhecida por Baptistério da Igreja da Graça, em Lisboa.71 

Diferindo do de Gonçalo Gomes na configuração dos topos, mais elaborados 
no de Gomides mas sem qualquer ornamentação heráldica,72 um dos topos desta arca 
(o da cabeça) apresenta legenda eventualmente em lugar oposto ao do que sucederia 
no túmulo de Azevedo de que se trata. A face lateral, a única visível, apresenta três 
escudos, no caso da arca de Gomides. A semelhança mais flagrante é-nos oferecida 
pela tampa (figura 3), a qual, nos dois planos principais, tem motivos muito 
similares aos desenhados na nota que se publica. À direita do tumulado, uma signa 
idêntica à descrita para Gonçalo Gomes (embora, aparentemente, sem decoração 
emblemática) aparece sotoposta a escudo de Gomides; à esquerda, mostrando o lado 
que no desenho do túmulo de Gonçalo Gomes está oculto, temos todavia a mesma 
espada descrita como “atravessada” por baixo de outro escudo. A única diferença, 
para além, obviamente, das armas de cada tumulado, verifica-se no lado para que 
pende a signa, no caso de Azevedo para o meio do túmulo, no caso de Gomide para 
fora. É de realçar esta similitude, em túmulos distanciados entre si algumas décadas 
mas, no espaço, uns meros 300 m. Escrivão da puridade do Rei, homem da sua 

69 RODRIGUES, António, Tratado Geral de Nobreza, Porto: Biblioteca Pública Municipal, ed. de Afonso de 
DORNELAS, 1931. O Tratado de las Armas começa a ser transcrito na p. 144. Vejam-se igualmente as referências 
feitas no artigo citado na nota 67 e em DORNELAS, Afonso de, “Subsídios para o estudo das signas portuguesas. 
Elementos de estudo”, Elucidário Nobiliarchico, volume II, 1929, p. 124.

70 Mas, se o chefe das armas usadas por seu tio-bisavô, o Mestre D. Paio Peres, for realmente o da sua dig-
nidade magistral (veja-se, adiante, nota 94), aqui se tinha, várias décadas antes, uma referência a cargo, desta feita 
no próprio escudo, em exemplo bastante precoce como salientou SAMEIRO, Pedro de Sá Alves, “L’héraldique 
ecclésiastique...”, p. 471.

71 RIBEIRO, Mário de Sampayo, A Igreja…, p. 10, refere encontrar-se esta arca, até 1900, na então demolida 
casa do Capítulo do convento graciano.

72 Sendo rigorosamente vertical o topo da cabeça e prismático o dos pés.
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Fig. 3 - Túmulo de Gonçalo Lourenço de Gomide
Lisboa, Igreja do extinto Convento de Nossa Senhora da Graça, hoje Paroquial 

de Santo André e Santa Marinha da Graça do Patriarcado de Lisboa.
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confiança e honrado com o senhorio de Vila Verde dos Francos, acerta José Loureiro 
dos Santos em reconhecer no estandarte o símbolo do “grande senhor”, caudilho de 
quatrocentos guerreiros na expedição a Ceuta.73

Por fim, e quanto ao conteúdo do estandarte desenhado como existente no 
túmulo de Gonçalo Gomes, embora a representação seja demasiado esquemática 
para se conhecer da tipologia da cruz que seria ali inscrita, eventualmente permitindo 
outras leituras, crê-se que só a qualificação do Salado como cruzada sempre justificaria 
a presença do símbolo da Salvação.74

Passando agora ao conteúdo das armas do túmulo achado em São Vicente, se 
necessário fora, as armas de Azevedos cuja existência nos é indicada por esta notícia 
seriam um elemento adicional para superar a distinção que genealogistas mais 
cépticos75 usavam fazer entre os Azevedos medievais e aqueles outros que se julgavam 
de cepa mais recente, entroncados no Diogo Gonçalves de Crasto que morreu, em 
1369 e em míseras circunstâncias, nas muralhas de Guimarães.76

Os estudos genealógicos realizados nas últimas décadas clarificaram a questão, 
cabendo aqui destacar o contributo de José Augusto de Sotto Mayor Pizarro77, a partir 
da lista de naturais do Mosteiro de Grijó, que no essencial se traduz na árvore A. Diogo 
Gonçalves de Crasto demonstra-se como filho de Gonçalo Vasques de Azevedo e de 
Berengária Vasques da Cunha,78 neto paterno de Vasco Pais de Azevedo e de Maria 
Rodrigues de Vasconcelos, estes últimos irmãos ambos dos pais de Gonçalo Gomes 
de Azevedo, desta forma se assegurando a continuidade entre quem usa o apelido no 
século XIV e no seguinte.79

73 SANTOS, José Loureiro dos, Ceuta – 1415 – A Conquista, Lisboa, Prefácio, 2002, p. 61.
74 Em ligação clara com o epitáfio e, aqui sim, talvez se procurando obnubilar casamento menos prestigian-

te com a glória de retumbante e definitiva vitória sobre o inimigo da Fé.
75 Por todos, FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, volume III, p. 195, em especial nota 1.
76 LOPES, Fernão, Crónica de D. Fernando, cap. XXXIV.
77 Os Patronos..., p. 51, e Linhagens..., vol. 1, p. 325, na senda de MACHADO, José [de Sousa], “Notas 

genealógicas: Azevedos”, Pátria – revista portuguesa de cultura, Gaia, Sociedade Editorial Pátria, Ld.ª, volume I 
(1931), n.ºs 1-2, p. 80.

78 Sendo como tal referenciado no LL 33A6 .
79 Não deixa de ser perturbante, como assinala José Augusto Sotto Mayor PIZARRO (Os Patronos…,           

p. 51), mencionar-se no Livro das Campainhas que Diogo Gonçalves de Crasto tinha comedoria por via de sua 
mulher, Aldonça Anes Coelho, e não por direito próprio, como em princípio deveria suceder, como neto de Maria 
Rodrigues de Vasconcelos, esta pertencente à família patronal. Seria Diogo Gonçalves de Crasto filho ilegítimo? 
Este apelido de Crasto, que por uma geração, precisamente esta, suprime a denominação já secular de Azevedo, 
provirá de uma quintã de Crasto, em Carrazedo, Amares, sítio também da Torre de Vasconcelos (cf. FREIRE, 
Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, vol. III, p. 195), onde os Vasconcelos eram herdados, assim não 
forçando o património de onde se apelidou a filiação do mesmo em Berengária Vasques da Cunha, mulher de 
seu pai Gonçalo Vasques. Podendo existir outra explicação, esta hipótese não é todavia ajudada pela sua menção, 
muitos anos anterior, como natural de Vilar de Porcos, como igualmente informa José Augusto de Sotto Mayor 
Pizarro, a menos que a delimitação normativa do âmbito pessoal destas duas comedorias fosse distinto.
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No que toca aos usos emblemáticos de seu filho, Lopo Dias de Azevedo, Senhor 
de São João de Rei e de Aguiar de Pena,80 admite-se como muito provável a atribuição, 
pelo Marquês de Abrantes, de matriz sigilar, pelo mesmo encontrada à venda em 
1975 e de proveniência e destino infelizmente ignorados.81 Esta matriz apresenta, em 
formato trilobado, no escudo do centro uma águia e nos três lóbulos igual número de 
leões, estes como alusão às armas maternas de Coelhos. Pelo contrário, não se pode 
aderir à identificação proposta por Mário Jorge Barroca82 de túmulo hoje integrado 
no Museu Alberto Sampaio, cuja publicitação e análise tinha anteriormente sido 
efectuada por Vaz Osório da NÓBREGA.83 Tendo este túmulo sido encontrado no 
subsolo da Capela de São Brás, da Colegiada de Guimarães,84 a sua face lateral visível, 
entre decoração fitomórfica, apresenta duas figurações heráldicas, manifestamente 
inspiradas em selos quadrilobados. Sendo pacífica a leitura das figuras secundárias 
como leões, Vaz Osório da Nóbrega admitiu na figura do escudo central, e na 
medida do que ainda é visível, a presença de uma flor-de-lis. Mário Jorge Barroca, 
aparentemente, atribui o túmulo a Lopo Dias de Azevedo apenas por similitude 
com o esquema emblemático constante da sua matriz sigilar, pretendendo ver na 
figura central uma águia. Ora, tal não parece minimamente possível, apresentando 
a parte central da figura, no escudo da direita do observador, em melhor estado, 
uma evidente simetria que desmente a possibilidade da, por sua vez, assimétrica ave. 
Desconhecendo-se a eventual ligação de Lopo Dias de Azevedo à Colegiada,85 não 

80 E correspondendo a descendente seu, sucessor no primeiro senhorio, o esquartelado que nos armoriais 
quinhentistas é identificado como correspondendo a Azevedos, em que os segundo e terceiro quartéis, pela bor-
dadura castelhanizante que exibem, poderão convocar parentescos, reais ou imaginários, inventados durante um 
século XV tão rico em trocas com o vizinho reino de Leão e Castela. António Machado de FARIA, em anotação a 
FERNANDES, Brás A. Armas e Inscrições do Forte de Baçaim, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1957, p. 
200, sugere serem armas diferençadas de Coutinho, supõe-se por ser essa a varonia da mãe do senhor da casa, na 
viragem para o século XVI. Admitindo-se que a mudança de cor no campo pudesse ser explicada de tal sorte, a 
presença da bordadura (que, no caso, seria uma sobrediferença, referente ou não a outra linhagem) torna menos 
provável esta hipótese.

81 ABRANTES, Marquês de, O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lisboa, ICALP, 1983, p. 91.
82 Necrópoles e Sepulturas Medievais do Entre-Douro e Minho, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 1987, p. 

417 (dissertação de mestrado policop.).
83 NÓBREGA, Artur Vaz-Osório da, Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga, Braga: 

Assembleia Distrital de Braga, 1981, vol. VII (Cidade de Guimarães), tomo I, p. 44.
84 Podendo nem sequer existir relação com esta Capela, convém notar ter a mesma sido fundada por 

Álvaro Gonçalves de Freitas, vedor da Fazenda de D. João I, com testamento lavrado em 22 de Outubro de 1419 
(cf. NÓBREGA, Vaz Osório, Pedras de Armas e Armas Tumulares..., vol. VII, tomo I, p. 34). Sobre esta capela, 
ver ainda MORAES, Maria Adelaide Pereira de Moraes, “Capelas vinculadas na Colegiada de Nossa Senhora da 
Oliveira”, in Actas do Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, Guimarães, 1981, vol. I.

85 Mas Braamcamp FREIRE confirma a sua presença, em Guimarães, em 1391, precisamente para, por 
troca, receber uma quinta de Azevedo, considerada por aquele autor como “solar” desta “nova” linhagem com 
esta denominação (cf. Brasões…, volume III, p. 195). Acresce que, sendo Lopo Dias de Azevedo contemporâneo 
de Álvaro Gonçalves de Freitas, ficaria por explicar a presença do túmulo daquele no subsolo da capela por este 
fundada, quando, afinal, as respectivas datas de inumação, e assim os locais, terão sido razoavelmente coevos.
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parece suficiente alguma similitude estrutural entre o ordenamento usado na matriz 
sigilar e neste túmulo, aliás aquela trilobada e neste em quadrado-lobado, sendo o 
leão figura bastante difundida.

É de notar ainda que com este túmulo foi descoberto um outro,86 o qual, 
para além de decoração fitomórfica diversa mas similar, ostenta dois escudos, no 
da direita parecendo divisar-se um partido, tendo à dextra o que bem poderia ser 
uma flor-de-lis. Sem qualquer base documental, mas propiciado pela proximidade, 
geográfica e cronológica, ocorre lembrar aqui o esquartelado de “Portugal-Antigo”87 
e, precisamente, de uma flor-de-lis, que ostenta o túmulo de D. Branca Manoel de 
Vilhena,88 ainda hoje existente na Capela-Mor do Convento de São Domingos da 
cidade de Guimarães. Este escudo encontra-se em paralelo e à sinistra de escudo 
ostentando as conhecidas armas dos Manuéis, pertencentes ao seu pai, o Conde de 
Seia, desta forma claramente inculcando a hipótese de serem as armas pertencentes a 
sua Mãe, a Condessa D. Brites de Sousa, a qual, para além de D. Afonso III, por linha 
paterna como materna, descendia de família tão vimaranense como a dos Briteiros.89 

Se assim se retira a Lopo Dias de Azevedo este túmulo na Colegiada de 
Guimarães, evoque-se estar o mesmo possivelmente recordado no armorial pintado 
nos travejamentos do respectivo tecto, parecendo indisputável a atribuição a 
Azevedos da águia de negro em campo de ouro ali ainda existente.90

Existindo identidade entre a águia usada por estes Azevedos e por Gonçalo 
Gomes de Azevedo, tem-se aqui um elemento adicional para a comprovação 
da unidade do tronco familiar e dos seus usos emblemáticos. Não tem o mesmo, 
contudo, idêntica valia para afastar a sugestão, contida nos mapas elaborados por 

86 Publicado por Vaz Osório da NÓBREGA, Pedras de Armas e Armas Tumulares..., vol. VII, tomo I, com 
os n.ºs 16 e 17.

87 Assim designado por facilidade de expressão. Graças a SEIXAS, Miguel Metelo de, “Contributo para o 
estudo do sistema de diferenças da Casa Real portuguesa: os botões esmaltados armoriados da cruz processional 
de Santo André de Mafra”, Tabardo, n.º 3, 2005, p. 29, conhecemos a falácia desta simplificação que o descolora-
mento dos séculos causou.

88 Prima co-irmã do Rei D. Fernando, sucessivamente casada com Rui Vaz Coutinho, Senhor de Ferreira 
de Aves, e com Fernão Vasques da Cunha, Senhor de Basto.

89 Assinalando-se, todavia, não serem estas as armas atribuídas à linhagem pelo Marquês de Abrantes (cf. 
TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, “Apontamentos de Armaria Medieval Portuguesa. VIII – As armas da linha-
gem dos de Briteiros”, Boletim de Trabalhos Históricos, Guimarães, vol. XXXVI, 1985, p. 63. A propósito desta 
linhagem, cf. José MATTOSO, “As famílias nobres da região de Guimarães no século XIII”, A Nobreza Medieval 
Portuguesa: a Família e o Poder, Lisboa, Ed. Estampa, 1980, bem como os estudos aprofundados e plurifacetados 
de Leontina VENTURA e de António Resende de OLIVEIRA, na maioria publicados na Revista Portuguesa de 
História.

90 Precisamente atribuído a Lopo Dias de Azevedo; cf. FERROS, Luís,” A decoração heráldica do tecto da 
Igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira”, Actas do Congresso Histórico de Guimarães…, vol. IV, pp. 390 
e 395.
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António Machado de Faria para acompanhar estudo do Marquês de São Payo sobre 
as armas de que este era chefe91, segundo a qual a águia dos Azevedos seria herdada 
da linhagem de Aguiar, passando àqueles pelos Correias, por via de D. Dórdia Peres 
de Aguiar, mãe do Mestre D. Paio.

Que as armas de Aguiar, plausivelmente, seriam assim usadas, não parece de 
duvidar, isto pelo testemunho de outra matriz sigilar publicada pelo Marquês de 
Abrantes92, desta feita atribuível a Vasco Gomes Correia, tio-avô de Gonçalo Gomes 
de Azevedo.

Alegadamente exibida no núcleo da Torre de Belém da XVII Exposição Europeia 
de Arte, Ciência e Cultura93, a referida matriz, em formato quadrado-lobado, apresenta 
ao centro um escudo fretado, tendo em cada um dos 4 lóbulos uma águia. Tratar-se-ia, 
assim, da memória heráldica do casamento dos avós do usuário, Pero Pais Correia e      
D. Dórdia Peres de Aguiar.

É certo, todavia, que o próprio Mestre não faria uso destas armas maternas, a 
título principal ou secundário, pelo menos no selo que se conhece, datado de 1274.94 
Nada garante que o mesmo sucederia com seu irmão, Gomes Peres Correia, pai de 
Vasco Gomes, nem certamente proibiria que este último, aliás também indicado 
pelas genealogias medievais como tendo contraído casamento menos prestigiante, 
não quisesse especialmente realçar esta sua ascendência de Aguiares, com ou sem 
conexão com património daí proveniente. Certo é que, ao que parece, não foi Gomes 
Peres, mas sim seus irmãos Martim Gomes e Soeiro Gomes Correia, quem deteve 
a tenência da terra de Aguiar95, assim sendo estes quem mais facilmente tenderia a 
usar, quiçá de modo exclusivo, as respectivas armas.

Se assim será, convém no entanto alguma cautela nas conclusões a tirar, 
designadamente quando se pretende que, desta forma, estaria comprovada a existência 
das armas de Aguiar em finais do século XII, tendo presente a data plausível para o 
casamento dos pais do Mestre de Santiago e a certeza de as armas representativas 

91 SãO PAYO, Marquês de, “A problemática de um brasão de armas (São Payo). Um ensaio de história e de 
heráldica medievais”, Armas e Troféus, II série, tomo IX, n.º 1, 1969, p. 12 e quadro fronteiro.

92 TÁVORA, D. Luiz Gonzaga de Lancastre, “Apontamentos de Armaria Medieval Portuguesa, IV – Três 
matrizes sigilares medievais”, Miscelânea Histórica de Portugal, IV, 1984, p. 66

93 Mas não constante do respectivo catálogo.
94 ABRANTES, Marquês de, O Estudo da Sigilografia…, p. 213, exibindo o fretado dos Correias mas com 

um chefe carregado de cruzetas florenciadas, certamente em conexão com a sua profissão religiosa, como se 
aventa, talvez com a própria dignidade magistral.

95 BARROCA, Mário Jorge e MORAIS, António J. Cardoso, “A terra e o castelo: uma experiência arqueo-
lógica em Aguiar da Pena”, Portugália, Nova Série, vol. VI/VII, 1985/1986, p. 54. Descreve-se aqui a via sinuosa 
que conduziu à concessão deste senhorio a Lopo Dias de Azevedo, nada suportando a justificação do uso da águia 
com qualquer conexão privilegiada com esta terra.
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da nubente coincidirem com as usadas pelo seu pai.96 Não há que estranhar a 
possibilidade, não já do que seria atribuição póstuma de armas, assim imaginárias, a 
um ascendente, mas antes do revestimento de uma relação conhecida (e salientada) 
de parentesco por uma consistência simbólica, uniforme e congruente.97

Será todavia mais ousado defender, sem qualquer outro elemento probatório 
ou argumento98, que, com preterição da conhecida e existente figuração heráldica 
de linhagem como a dos Correias, tão prestigiada pelo Mestre de Santiago D. Paio, 
tivesse precisamente pela sobrinha deste novo Josué sido adoptado, sem mais, o 
ordenamento heráldico dos de Aguiar, sem ao menos se recorrer à combinação ou 
fusão de armas acima mencionada a propósito dos senhores da Torre da Murta, isto 
em desacordo com a prática conhecida para o seu irmão Vasco Gomes Correia.

Em qualquer caso, sendo Gonçalo Gomes de Azevedo descendente destes 
Correias e Aguiares, por sua avó paterna, a presença da águia nos seus escudos não 
desmente a hipótese em apreço, deixando em aberto todas as possibilidades quanto 
aos usos emblemáticos de seu avô Paio Soares de Azevedo, pelo menos antes do 
casamento com Teresa Gomes Correia, ou de seu bisavô Soeiro Peres de Azevedo, 
isto para não recuar mais além.99

É, precisamente, de um irmão deste Soeiro Peres, portanto de um tio-bisavô 
de Gonçalo Gomes de Azevedo, que se conhece relevante manifestação heráldica, 
estudada primeiramente por Francisco de Simas Alves de Azevedo100 e, mais 

96 Marquês de ABRANTES, op. cit. na nota 92, p. 68.
97 Numa perspectiva, na época em causa, ainda bastante influenciada pela consciência familiar essencial-

mente cognática, como refere José MATTOSO, “A Nobreza de Entre Douro e Minho na História Medieval de 
Portugal”, A Nobreza Medieval…, p. 293, em termos corroborados e desenvolvidos por PIZARRO, José Augusto de 
Sotto Mayor, “Linhagem e estruturas de parentesco”, e-Spania [em linha], § 6 [divulgado em 2011.06.06, consultado 
em 2011.10.22], disponível em http://e-spania.revues.org/20366,. Poderia, assim, ser apenas o conhecimento do 
parentesco com Aguiares, então blasonando de uma águia, que ditaria o uso por Correias de tal símbolo. 

98 Como, em relação aos do Vinhal. Gonçalo Anes do Vinhal, sobrinho materno de D. Dórdia Peres de 
Aguiar, mudou de nome para de Aguilar, usando armas descritas como uma águia “com o bico voltado para a 
direita”, o que se presume pretender dizer voltada à sinistra (cf. DAVID, Henrique, “Os portugueses e a recon-
quista castelhana e aragonesa do século XIII”, in Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, 
Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica, volume III, p. 1032, descrevendo selo usado em documento 
de 1260).

99 José MATTOSO realça o valor que para a linhagem teve a herança materna recebida por Vasco Pais de 
Azevedo (“A guerra civil de 1319-1324, Portugal Medieval…, p. 300). É possível que a águia usada em 1344 por 
bisneta de um irmão de Soeiro Peres de Azevedo, Guiomar Anes de Berredo ou de Briteiros, corresponda a sinal 
heráldico desse seu bisavô, João Peres da Veiga (em selo descrito por José Augusto de Sotto Mayor PIZARRO, 
Linhagens…, vol. 2, p. 169, nota 84, como exibindo águia enquadrada por bordadura besantada). Em usuária 
solteira, não sendo armas dos de Briteiros – nem as apontadas por Machado de Faria como próprias de seu avô 
paterno - e não aparentando provirem de sua mãe, filha de D. Afonso III, é lícito pensar-se na via de sua avó pa-
terna, Maria Anes da Veiga, filha do citado João Peres. Teríamos, assim, testemunho do uso da águia em momento 
anterior ao da união dos de Azevedo com linha oriunda dos de Aguiar.

100 AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, “Meditações Heráldicas. XVIII. As primitivas armas dos 
Azevedos?”, Armas e Troféus, II série, tomo VII, 1967, p. 100.
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recentemente, por Mário Jorge Barroca101, ambos estes autores focando os aspectos 
emblemáticos ainda na contraposição entre Azevedos modernos e antigos.

Trata-se de lápide sepulcral existente no Claustro do Silêncio do Mosteiro de 
Alcobaça (proveniente do antigo claustro, por anterior à feitura do actual), dando 
conta de aí repousar Mem Peres de Azevedo, sem qualquer outra indicação que não 
a graficamente fornecida por dois escudos, em bom rigor descritos, o da esquerda do 
observador como contendo duas palas, o da direita como um palado de seis peças.102

No quadro de alguma indefinição quanto à genealogia dos Azevedos anterior a 
meados do século XIII, Francisco de Simas Alves de Azevedo admitiu a possibilidade 
de ser Mem Peres um irmão do referido Soeiro Peres de Azevedo, desconhecido 
dos nobiliários103, ambos filhos de Pero Mendes de Azevedo. Mário Jorge Barroca, 
desconhecendo a averiguação efectuada trinta e três anos antes, mas convergindo 
nas conclusões, parece limitar a leitura dos livros de linhagens ao do Conde D. Pedro, 
admitindo aquela filiação nos mesmos termos, em alternativa à existência de homónimo 
Pero (Mendes) de Azevedo,104 aproveitando sugestão de José Mattoso.105

É admitida por estes dois autores a possibilidade de se estar perante as 
primitivas armas dos Azevedos, substituídas depois pelas da águia de negro em 
campo de ouro. Francisco de Simas Alves de Azevedo considera esta hipótese no 
quadro do surgimento dos Azevedos modernos106, sem relação com a linhagem mais 
antiga deste apelido. Como se viu já, não só a investigação genealógica desmente a 
descontinuidade entre linhagens, como, a aceitar-se o testemunho sobre o túmulo 
de Gonçalo Gomes de Azevedo, tal não é suportado pela evidência emblemática por 
este fornecida.

Acrescentando-se que a lápide é datada por Mário Jorge Barroca, também pela 
presença de sigla identificativa do seu autor, a meio da segunda metade do século 

101 BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 2, p. 1201.
102 Ao contrário do que afirma Mário Jorge BARROCA (Epigrafia Medieval, vol. II, tomo 2, p. 1203), as duas 

figurações são simbolicamente homólogas, nada de significativo distinguindo uma representação da outra, nestes 
séculos da nascente Heráldica, ainda não submetida a “miserabilismos aritméticos” (cf. AZEVEDO, Francisco de 
Simas Alves de, “Meditações Heráldicas…”, p. 101, evidenciando a primeira de muitas lições transmitidas). Cf. as 
observações de Eduardo PARDO DE GUEVARA sobre a variação das palas dos Lima, designadamente no túmulo 
de Pombeiro acima mencionado (cf. “Las Armas de los Limia…”, § 9), bem como, em lugar paralelo, as diferenças 
entre os 2.º e 3.º quartéis do escudo que representa a Rainha Santa, na lápide comemorativa da primeira pedra do 
Claustro do Silêncio de Alcobaça.

103 Sendo todavia confessadamente limitada a averiguação então feita.
104 Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 2, p. 1204.
105 Ricos-Homens…, p. 218.
106 Francisco de Simas Alves de Azevedo aduzia a possibilidade de os Azevedos “modernos” terem adop-

tado a águia, no seguimento da tradição propalada pelos nobiliários de ascendência imperial, talvez mesmo 
carolíngia, sendo todas as fontes conhecidas, literárias ou não, de Quinhentos ou mais tardias.
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XIII107, é ainda de notar o aspecto rudimentar da sua gravação heráldica108, por 
contraste com a da inscrição funerária.

Os elementos coligidos por José Augusto de Sotto Mayor Pizarro integram 
perfeitamente Mem Peres na fratria de Soeiro Peres de Azevedo. Assim, referencia-se 
ter o primeiro adquirido, em 1231, determinados bens sitos no Bombarral, os quais, 
por deixa testamentária ou em vida, foram transmitidos ao Mosteiro de Alcobaça109, 
em data anterior a 1248, altura em que este cenóbio afora esses mesmos bens a seu 
irmão Soeiro Peres de Azevedo, acto renovado em 1262.110

Plausivelmente falecido antes de 1248 e comprovada a relação de parentesco do 
Azevedo tumulado em Alcobaça com o tronco conhecido desta linhagem, há lugar 
à tríplice alternativa proposta por Francisco de Simas Alves de Azevedo, reiterando 
a mesma, em termos gerais, Mário Jorge Barroca. Podiam, assim, as armas gravadas 
na lápide constituir 

a) a emblemática de Azevedos anterior a meados do século XIV111;
b) inovação própria de Mem Peres, supostamente idêntica à que teria  

sido introduzida, também no século XIII, por D. João Peres de Aboim ou de 
Portel, ou, finalmente; 

c) armas provenientes de via feminina, talvez ligadas à posse de certos 
bens.

Nada de relevante cabendo agora aduzir a propósito da primeira alternativa, a 
segunda hipótese careceria de maior aprofundamento, designadamente sobre o que, 
na primeira metade do século XIII e dada a juventude do fenómeno heráldico, se 
poderia qualificar como “armas novas”.112

107 Na década de 70 ou de 80 do século XIII; cf. Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 2, p. 1203.
108 Aspecto já notado por Francisco de Simas Alves de Azevedo, mas não discutido por Mário Jorge Barroca.
109 Provavelmente para pagamento do direito de sepultura e de sufrágio no Real Mosteiro cisterciense
110 Linhagens…, vol. I, pp. 315 e 313. A ausência de descendência de Mem Peres é coerente com a deixa, a 

seu irmão, de outros bens no Bombarral.
111 A correcção da datação que aqui se introduz incorpora a aceitação da representação destas armas no 

túmulo de Gonçalo Gomes de Azevedo e em nada depende da correcção da hipótese que originaria estas armas 
nas dos de Aguiar.

112 Sendo liminarmente de rejeitar uma perspectiva nobiliarquizante, que anacronicamente desvalorizasse 
a inovação e sem tomar partido quanto à efectiva ou falsa novidade dos símbolos consabidamente usados por 
D. João Peres de Aboim, não parece haver paridade nas posições deste subsignifer e rico-homem da corte de 
D. Afonso III, com pretensões à constituição de casa própria, e de Mem Peres de Azevedo. RIBEIRO, António 
Francisco da Franca, Memorial das Famílias do Cadaval – Ribeiro, Cadaval, Casa de D. Lobo, 2011, p. 58, não 
tem dúvidas na atribuição destas armas aos Ribeiro, sem todavia saber responder como e porquê, excepto por 
considerar serem as palas figuras privativas de tal linhagem na “nossa Idade Média”. Discorda-se desta asserção, 
que o conhecimento fragmentário da heráldica medieval não permite afiançar, sem que se possa excluir uma 
ascendência comum (que as há) como origem do uso coevo destas armas, estruturalmente idênticas mesmo 
desconhecendo os seus esmaltes, por Mem Peres de Azevedo e, documentalmente um pouco mais tarde, por 
Afonso Pires Ribeiro.
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Atente-se, assim, na terceira possibilidade, à partida tão provável como as 
demais, buscando-se na ascendência por linha feminina de Mem Peres de Azevedo 
o que pudesse indiciar este uso de um palado, tarefa dificultada pelo escasso período 
decorrido entre o surgimento da Heráldica e o nascimento do próprio, à volta do 
início do século XIII. A historiografia tem essencialmente aderido ao discurso 
genealógico contido no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Assim, José Augusto 
de Sotto Mayor Pizarro dá-lhe por pais a Pero Mendes de Azevedo e a Velasquida 
Rodrigues de Trastâmara, aquele filho de Mem Pais Bofinho e de D. Sancha Pais de 
Toronho, esta última, por sua vez, filha de Paio Curvo, tenente de Toronho.113 Na linha 
paterna, esta é, na verdade, a genealogia dada pelo referido Livro de Linhagens114, a 
qual tem sido comummente aceite115, sem prejuízo de algumas dúvidas provocadas 
pela cronologia.

Na verdade, sendo aquele Mem Pais figura de relevo na corte condal portucalense 
e na do nosso primeiro Rei, seria difícil admitir a morte de seu filho, Pero Mendes 
de Azevedo, no cerco de Sevilha, ocorrido em 1248,116 desta forma se suscitando, 
em alternativa à falsidade da narrativa, a possibilidade, já acima referenciada, da 
existência de um outro Pero Mendes e, portanto, de um intercalar Mem [Mendes] de 
Azevedo, que fosse seu pai e, por sua vez, filho de Mem Pais Bofinho.

Sendo esse mesmo Pero Mendes (o de LL) casado com Velasquida Rodrigues, 
dada como filha de Rodrigo Froiaz de Trastâmara, tradicionalmente identificado 
como irmão do Conde Pedro Froiaz, célebre pela criação do Imperador D. Afonso 
VII e pela paternidade do Conde Fernando Peres de Trava e de seu irmão Bermudo 
Peres, o absurdo cronológico torna-se mais evidente, levando Luís Krus a assinalar 
tal facto como prova da falsidade do relato de Sevilha, sendo Pero Mendes, por 
afinidade, tio-avô do Rodrigo Froiaz de Trastâmara que ocupa lugar central nessa 
narrativa.117

A leitura de tal narrativa, designadamente da lista de cavaleiros portugueses 
presentes nessa altura, seria suficiente para levantar suspeitas sobre a veracidade, se 
não do acto, pelo menos da sua data ou dos participantes, fazendo-se aí menção, por 
exemplo, de pessoa tão documentada como Mem Rodrigues de Tougues.118 

113 Linhagens…, vol. 2, p. 289, e vol. 3, árvore 4.5.2.
114 LL, 52A1-4.
115 MATTOSO, José, Identificação de um País…, vol. I, p. 144.
116  Como narrado em LL 21G9.
117 KRUS, Luís, A concepção nobiliárquica…, p. 224. Aliás, seria tio.
118 Dando ênfase ao valor destas listas, embora sem sobre elas jurar, MATTOSO, José, “As fontes do 

Nobiliário do Conde D. Pedro”, in A Nobreza Medieval Portuguesa, A família e o poder, p. 95. No limite, podendo 
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Está de há muito demonstrada a falta de originalidade desta narrativa, desta 
forma nenhum valor possuindo este texto para provar a existência de um Pero Mendes 
de Azevedo, morto naquela data e demais circunstância.119 Integrando este texto a já 
por diversos autores assinalada intenção de valorização da ascendência dos Pereiras120, 
ramo destes Trastâmaras “donde decendem os Reis de Portugal”121, Luís Krus sugere 
como motivo para aqui se enxertar Pero Mendes de Azevedo a pretensão do refundidor 
de 1380-1383 do Livro de Linhagens em apresentar “precedentes históricos de uma 
amizade entre duas linhagens, a dos Pereiras e a dos Azevedos”, a que a fonte atribuía, 
em grande parte, o sucesso militar português na batalha de 1340.122

As dificuldades de cronologia na genealogia dos Azevedos, tal como resulta 
do Livro do Conde D. Pedro, levaram José Augusto de Sotto Mayor Pizarro a 
aceitar proposta já suscitada por Manuel de Sousa da Silva,123 ao identificar o pai de 
Velasquida Rodrigues como o segundo Rodrigo Froiaz de Trastâmara (supostamente 
presente em Sevilha), neto do primeiro.124

Este acerto de gerações, certamente melhorando a credibilidade da maternidade 
de Velasquida Rodrigues face a quem, como Soeiro Peres, atinge a segunda metade 
do século XIII, poderá não ser suficiente. Assim, esta versão torna Velasquida 
Rodrigues irmã de Gonçalo Rodrigues da Palmeira e de Mendo Rodrigues de 
Tougues, ou seja, aquele mordomo da Rainha-Condessa D. Teresa em 1114,125 e 

é claro pretender-se que se estava perante um rol de notabilidades omissas dos livros de linhagens, todas homó-
nimas dos parentes aí referenciados, ou, como se defende em COSTA, Pe. Avelino de Jesus da, “Os mais antigos 
documentos escritos em português”, in Estudos de Cronologia, Diplomática, Paleografia e Histórico-Linguísticos, 
Porto, SPEM, 1992, p. 188, ser informação respeitante a outro evento similar, como a expedição liderada pelo 
futuro D. Sancho I, a Sevilha, em 1176. 

119 KRUS, Luís, A concepção nobiliárquica…, p. 223, nota 533, MATTOSO, José, “As fontes do Nobiliário do 
Conde D. Pedro”…, p. 92, e, mais recentemente, “Sobre as fontes do Conde de Barcelos” e “A transmissão textual 
dos livros de linhagens”, ambos em Naquele tempo…, pp. 262 e 279 respectivamente, ao demonstrar tratar-se 
de narrativa copiada da Primeira Crónica Geral de Espanha, em que o Trastâmara realmente presente era, sim, 
Rodrigo Gomes de Trava, última vergôntea do ramo principal da linhagem. Esta mesma versão consta da capítulo 
DCCCXXXVI da Crónica Geral de Espanha de 1344  (ed. por Luís Filipe Lindley CINTRA, Lisboa, INCM, 1990, 
vol. IV, p. 463).

120 SEIXAS, Miguel Metelo de, e GALVãO-TELLES, João Bernardo, “O condestável D. Nun’ Álvares e as 
armas dos Pereiras revisitadas”, in Olhares de Hoje sobre uma Vida de Ontem. Nuno Álvares Pereira: Homem, Herói 
e Santo, Lisboa, Universidade Lusíada Editora/Ordem do Carmo em Portugal, 2009.

121 Epígrafe do título VII do LL.
122 KRUS, Luís, A concepção nobiliárquica…, p. 224. Os antepassados de D. Álvaro Gonçalves Pereira e de 

Gonçalo Gomes de Azevedo teriam como que anunciado os feitos dos respectivos netos na batalha que pôs fim 
à ameaça árabe na Península. Note-se que uma ascendência Trastâmara cabia igualmente a Gonçalo Gomes de 
Azevedo, na versão da filiação materna de seu bisavô Soeiro Peres dada pelo LL, como, de modo mais remoto, na 
versão que a seguir se defende.

123 Referenciada por Felgueiras GAYO, que se atém à mesma solução; cf. Nobiliário..., vol. I, p. 534.
124 Desta forma transformando Pero Mendes de Azevedo, de seu tio em genro.
125 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens…, vol. 2, p. 287.
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morto, já no segundo casamento, em 1155,126 este último referenciado já na corte 
condal em 1097, confirmando documentos em 1130-1133.127 Não se mencionando 
um duplo casamento a seu pai, os limites biológicos tornam dificilmente compatível 
esta filiação com a maternidade de Soeiro Peres e demais irmãos.

Nenhuma pista nos é dada pelos elementos heráldicos dos Trastâmara que se 
alcançaram. As armas tradicionalmente atribuídas a esta linhagem mais assinalada 
da “plenitude medieval galega”128, serão um enxaquetado (de ouro e vermelho). 
Tomando como ponto de partida os dois irmãos atribuídos a Velasquida Rodrigues, 
dois ramos se distinguem em Portugal, um fenecendo ainda durante o século XIII, 
o outro recolhendo as tradições familiares e florescendo, com o apelido de Pereira, 
no cume da hierarquia nobiliárquica, ainda em Trezentos e especialmente no século 
imediato. Estes últimos, como é sabido, usaram das conhecidas armas que, com 
o campo do mesmo esmalte rubro, exibem uma cruz florenciada de prata, vazia 
do campo.129 Dos de Tougues não se encontrou notícia da simbologia heráldica 
certamente usada.130

Se assim é no que toca à ascendência materna de Mem Peres e seus irmãos, na 

126 FERNANDES, A. de Almeida, Esparsos de História (sécs. XII e XIII), Porto, sep. do Boletim da Casa 
Regional da Beira-Douro, 1970, p. 43.

127 MATTOSO, José, Identificação de um País…, vol. I, p. 160.
128 PARDO DE GUEVARA y Valdés, Eduardo, Palos, Fajas y Jaqueles. La fusión de armerías en Galícia 

durante los siglos XIII al XVI, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 1996, p. 32. A dúvida pertinente lançada por 
PARDO DE GUEVARA sobre a datação e consequente atribuição de túmulo no antigo Mosteiro de Fiães, poderia 
suscitar a hipótese de se tratar de D. João Fernandes de Lima, o Bom, ou de algum seu irmão, identificando as 
palas como as dos de Lima e o enxaquetado, em escudo secundário, como as armas maternas dos de Trava, como 
aventado em RIBEIRO, António Francisco da Franca, Memorial…, p. 68.

129 SEIXAS, Miguel Metelo de, e GALVãO-TELLES, João Bernardo, “O condestável D. Nun’Álvares…”, 
p. 206, sugerindo como primeiro usuário o “Conde” D. Gonçalo Peres de Pereira, falecido antes de 1298, pai do 
famoso Arcebispo de Braga, por ocorrer uso das mesmas armas em descendentes de irmãos deste. Note-se que, 
a seguir-se este mesmo critério da atribuição do uso primeiro de certas armas ao mais longínquo ascendente 
comum de usuários documentados das mesmas, é de assinalar a possibilidade de esta cruz florenciada ter sido 
primeiramente usada uma geração acima, isto é, ao pai de D. Gonçalo Peres, Pero Rodrigues de Pereira, rico-
-homem, tenente de Trancoso e Viseu no final do reinado de D. Afonso Henriques. Na verdade, o neto de sua 
filha Mor Peres de Pereira, Fernão Rodrigues Redondo, usa como armas na sua sepultura (f. em 1319 ou 1320), 
na capela de São Pedro, agregada à Igreja de São Nicolau de Santarém, a mesma cruz florenciada e vazia, que 
plausivelmente seria de igual modo usada por seu pai.

130 José Augusto de Sotto Mayor PIZARRO interroga-se sobre se as palas enxaquetadas que leu em 
selo da última representante desta linhagem, Chamoa Gomes, não corresponderiam às armas dos de Tougues 
(Linhagens…, vol. 2, p. 287, nota 5). Não parece ser assim. Chamoa Gomes de Tougues, à data eventualmente já 
viúva de um elusivo D. Rodrigo Forjaz de Leão (em quem José MATTOSO vê um possível filho do alferes-mor 
de São Fernando III – cf. “Sobre as fontes do Conde de Barcelos”…, p. 263), certamente usaria no seu selo, a título 
principal, as armas de seu marido, como é prática uniforme (cf. MENÉNDEZ PIDAL de Navascués, Faustino, 
“El sello de Doña Constança Gil”, Armas e Troféus, II série, tomo VII, 1966, p. 5). O estado do selo não permite 
discernir quais as armas que (e se) estariam dispostas no mesmo, a título secundário. Por se ver ainda o contorno 
do escudo na parte existente do selo, estar-se-á perante a figuração de faixas e não palas. É o campo que parece 
enxaquetado, preenchendo a zona mais próxima dos bordos superior e inferior do escudo. Ter-se-ia, assim, en-
xaquetado (de ... e …), três faixas de (...).
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versão do LL, a linha paterna não é menos isenta de dúvidas, já assinaladas, embora 
com enfoque na presença de seu pai Pero Mendes em Sevilha, por José Mattoso. 
Assim, os supostos pai e tio deste, órfãos de pai e mãe em 1108, teriam nascido 
não muito depois de 1075, encontrando-se os seus pais, Paio Godins de Azevedo 
e Gontinha Nunes Velho, já como casados em 1076,131 e indicando-se o seu filho 
Nuno Pais Vida como alferes do Conde D. Henrique em 1097, desta forma contando, 
pelo menos, a idade mínima para tomar armas. Surgindo Nuno Pais Vida e Mem 
Pais Bofinho, com frequência, em documentos da primeira metade do século XII,132 
Mem Pais é ainda referenciado num documento datado de 1163. A ser correcta 
esta datação,133 seria nonagenário ou quase, precisamente na altura em que, face ao 
período de vida de seus “netos”, deveria estar a nascer seu “filho”, Pero Mendes, a 
menos que se defendesse um duplo e sucessivo caso de paternidade tardia.

Ora, o livro de linhagens mais antigo, hoje chamado de Livro Velho e datado da 
penúltima década do século XIII, talvez ainda em vida de Soeiro Peres de Azevedo, 
consagra uma versão inteiramente diversa da ascendência deste e de seus irmãos, 
aliás elencando expressamente Mem Peres, que “não foi casado nem houve filhos”.134 

Assim, como se vê na árvore B, não se mencionando a mulher de Mem Pais 
Bofinho, dá-se como seu filho D. Hermígio Mendes, marido de Enxameia Pais da 
Maia, esta filha de Paio Soares da Maia e, assim, irmã de Pero Pais Alferes. 

Por sua vez, a este casal dá-se por filho (aparentemente único) um D. Pedro 
Hermiges, casado com D. Teresa Pais de Toronho, filha esta do já acima mencionado 
D. Paio Curvo e de D. Maria “de Marano”. A este casal são atribuídos três filhos e uma 
filha, afinal D. Mem Peres de Azevedo e seus irmãos D. João Peres da Veiga, D. Soeiro 
Peres de Azevedo e D. Maria Peres.135

Esta versão merece a adesão de genealogistas como Manuel José da Costa 
Felgueiras Gayo136, documentando-a com uma escritura de venda ao Mosteiro de 
Tibães, datada de 1121, em que surgiriam Mem Pais Bofinho, seu filho Hermígio 

131 MATTOSO, José, Identificação de um País…, vol. I, p. 144.
132 Ibidem, p. 145.
133 Parecendo não isenta de dúvidas para José MATTOSO (cf. Ricos-Homens…, p. 121).
134 LV, 2D9. Não é, assim, correcto indicar-se Mem Peres como omisso nos nobiliários. Esta morte sem 

descendência é inteiramente compatível com o silêncio a que os nobiliários mais tarde o votaram, à partida o 
do Conde D. Pedro, sendo a sua memória até hoje apenas mantida pela singela lápide do claustro alcobacense.

135 Omitindo-se embora outro irmão, Fernão Peres de Azevedo, mencionado pelo LL CDP, o nome de 
Chamoa dado à filha deste seria explicável, neste quadro, por esta ser, assim, trineta da famosa D. Chamoa Gomes 
de Pombeiro, mãe de D. Enxameia Pais. Alguma confusão, em outras genealogias, na filiação desta, por vezes 
tornando-a filha de Pero Pais Alferes, é propiciada pela redacção do LV, colocando o parágrafo respeitante à 
mesma entre dois blocos discursivos dedicados ao irmão.

136 Nobiliário…, I volume, pg 534.
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Mendes e neto Pedro Hermiges.137 Cronologicamente, toda esta trama é bastante 
mais compatível com os intervalos inter-geracionais usuais.

Hermígio Mendes, assim, seria cunhado de Pedro Pais Alferes, o qual 
desempenha as funções que lhe valeram o cognome entre 1147 e 1169, em Portugal, 
e desde então até 1184 em Leão.138 Por sua vez, o casamento de um Pedro Hermiges, 
nascido cerca de 1160/1170, é mais compatível com o casamento com uma filha de 
Paio Curvo do que esta ser sua avó.139 Assim, este prócere galego, casado com uma 
sobrinha do famoso Arcebispo Gelmírez,140 surge documentado entre 1128 e 1173, 
sendo filho de D. Fernão Anes, tratado no LL como de Montor(o), e de Teresa Gomes 
“de Pombeiro”141 e neto de D. Juan Ramírez,142 este vicarius de Toronho pelo Conde 
D. Raimundo, em 1097,143 e talvez de Toda Raimundez.144

D. Fernão Anes toma um papel relevante, quer nas pugnas entre D. Urraca, seu 
filho Afonso VII e os magnates galegos, entre os quais o tio de sua nora, o poderoso 
Arcebispo de Santiago, quer nas que opuseram o Reino de Leão a D. Afonso Henriques 
do nascente reino portucalense.145 Assistindo o seu Imperador nas diversas lides, 
recebeu várias tenências, como as de Talavera e Maqueda,146 bem como a que acabou 
por o identificar nos livros de linhagens, a de Montoro, na Andaluzia.147

D. Fernão Anes, que desaparece dos documentos após Abril de 1157,148 seria, na 
versão do LL, avô da mulher de Mem Pais Bofinho, este nonagenário nessa data. Pelo 

137 Citando este documento, SãO TOMÁS, Frei Leão de, Benedictina Lusitana, Lisboa, INCM, 1974 (in-
trod. e notas de José MATTOSO), tomo I, p. 382, refere como outorgante um certo D. Mendo, 3.º Abade de 
Tibães, cujo abaciado teria decorrido entre 1135 e 1140, desta forma modificando a data lida para o mesmo. 
Note-se que as objecções que se poderiam colocar à intervenção de Pedro Hermiges em data tão precoce serão 
minimizáveis se se seguir à letra o testemunho de Frei Leão de SãO TOMÁS, o qual apenas menciona no texto, 
como intervenientes, “Mendo Bofino” e “seu filho Hermenegildo Mendes”. Frei Leão de SãO TOMÁS (op. cit.,    
p. 384) integra os de Azevedo no grupo dos infanções naturais do Mosteiro de Tibães em inquirição efectuada 
nos finais do reinado de D. Dinis.

138 Falecendo cerca de dois anos depois, cf. MATTOSO, José, Ricos-Homens…, p. 53.
139 Sendo certo que o LV nada diz a respeito da mulher de Mem Pais Bofinho. Sancha Pais de Toronho casa, 

como refere o próprio LL 36AR7, com Egas Afonso de Ribadouro, neto do Aio D. Egas Moniz.
140 FÉRNANDEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Toronium: aproximación a la Historia de una Tierra Medieval, 

Santiago de Compostela, CSIC, 2004, p. 101, documenta-a como Maria Garcia.
141 A Historia Compostelana, escrita por ordem do Arcebispo Gelmírez, faz Fernando Anes genro de Gomes 

Nunes, mais tarde conhecido como de Pombeiro (MATTOSO, José, “A nobreza medieval galaico-portuguesa, a 
identidade e a diferença”, in Portugal Medieval, p. 82, em nota).

142 Veja-se a sua ascendência narrada em LL 22A4.
143 FÉRNANDEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Toronium…, p. 72
144 BARTON, Simon, The aristocracy in twelfth-century Léon and Castile, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1997, p. 36, dá Fernão Anes como exemplo de ascensão pelas armas, supondo não ser ilustre a sua origem, 
sem contudo fundamentar tal asserção.

145 BARTON, Simon, The aristocracy…, p. 36, frisa o seu papel na resistência a Portugal, durante os anos 30.
146 BARTON, Simon, The aristocracy…, p. 37
147 BARTON, Simon, The aristocracy…, p. 108, apesar de se indicar tê-la apenas desempenhado por não 

muito mais de 4 anos, de 1150 a 1154.
148 BARTON, Simon, The aristocracy…, pg 100.
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contrário, na versão do LV, o Conde D. Gomes Nunes de Pombeiro seria um bisavô 
comum entre Teresa Pais de Toronho e Pedro Hermiges de Azevedo, num cenário 
cronológico mais harmonioso e, assim, provável.

Paio Curvo surge, em 1128, em escaramuça ocorrida na Galiza, estando 
presente na corte de Alfonso VII na década de 30 e, conjuntamente com seu pai, na 
tomada de Almeria em 1147.149 É-lhe dada a tenência de Toronho dois anos mais 
tarde, celebrando, ele e sua mulher, testamento de mão comum em 1173.150

De igual modo, os filhos de Paio Curvo têm um enquadramento cronológico 
mais propício à aceitação da linhagem indicada pelo autor do LV, do que ao casamento 
indicado para Mem Pais Bofinho pelo LL. Reportam-se como seus filhos Gonçalo 
Pais,151 Sancha Pais, Maria Pais e Teresa Pais, todos apelidados de Toronho, por esta 
tenência detida por Paio Curvo.

Casando-se o primeiro na família da Maia, segundo as opiniões, com irmã 
(aliás a D. Enxameia dada pelo LV como mulher de Hermígio Mendes) ou filha do 
Alferes,152 esta segunda proposta153 é mais consentânea com o paralelismo cronológico 
do cursus de Paio Curvo e de Pero Pais Alferes, do mesmo modo tornando os dois 
irmãos, Teresa Pais e Gonçalo Pais de Toronho, casados com duas pessoas que, entre 
si, eram primos co-irmãos.154 Sancha Pais de Toronho, como atrás se disse, é dada 
como mulher de Egas Afonso de Ribadouro. Por fim, Maria Pais de Toronho é dada 
como mulher de D. Gonçalo Gonçalves da Palmeira155, este referenciado desde 1176 
a 1198.156

Neste quadro, quer Sancha Pais, quer Teresa Pais de Toronho surgem com 
muito maior plausibilidade na geração de um neto de Mem Pais Bofinho do que na 
de um seu filho.

A articulação das gerações com a cronologia documentalmente estabelecida 
faz concluir pela bondade da versão dada pelo Livro Velho, sendo de notar a ligação 
especialmente forte, que há muito se relata, entre o autor do mesmo e a gens da 

149 FÉRNANDEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Toronium…, pp. 101 e 103.
150 FÉRNANDEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Toronium…, p. 111.
151 Documentado em finais do século XII e princípios do século XIII; cf. MATTOSO, José, A Nobreza 

Medieval…, p. 423.
152 No primeiro sentido, LD 6F5 e LL 16E3; no segundo sentido, que se prefere, LV 1Y9 e 2A8.
153 Que parece claramente merecer a preferência de José MATTOSO (cf. op. cit. na nota 151), sendo expres-

samente acolhida em “A família da Maia no século XIII”, in A Nobreza Medieval…, p. 342.
154 Pedro Hermiges de Azevedo e Teresa Peres da Maia.
155 O que, a aceitar-se a lição do LL, faria com que Maria Pais se consorciasse com o filho de um segundo 

casamento do irmão da nora de sua irmã Sancha.
156 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens…, vol. 2, 290
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Maia157, de igual modo tratando-se de registo elaborado em momento mais próximo 
dos factos noticiados, em cinco ou seis décadas, face ao LL, já para não frisar a 
influência que pode ter tido neste particular a refundição conhecida, afastada então 
mais de 100 anos sobre a versão que se prefere.

Aliás, tendo ainda presente o pendor que se conhece deste último texto, como 
acima se referiu, para valorização dos de Trastâmara, eventualmente agravado 
após as refundições identificadas, poder-se-á158 explicar a radical modificação da 
ascendência de Soeiro Peres de Azevedo, designadamente com a introdução de 
Velasquida Rodrigues, como uma tentativa de enxertar estes Azevedos, por esta 
via,159 na árvore dos Trastâmaras.160 A confirmar-se esta suspeita, a consciência de 
uma linha de ascendência “de Toronho” teria motivado o registo de um casamento 
entre Sancha Pais e Mem Pais Bofinho.

Em termos heráldicos, a onomástica da família de Paio Curvo e a posse de 
várias tenências na mesma região criam ilusões ao ler-se que a Historia Compostelana, 
coeva dos factos, denomina o seu pai como Fernando Anes de Limia,161 apelidando-o 
o Imperador Alfonso VII, em 1146, como “Ducem Limia”.162 Não se tratando, 
certamente, de um nome de família propriamente dito, mas sim de indicativo da 
dominação nessa região, a coexistência, temporal, geográfica e social, torna plausível 
alguma conexão, seja qual for a via familiar, mas essencialmente simbólica, com a 
linhagem dos de Lima-Batissela, ganhando esta preeminência na região de Toronho-
Límia pouco depois.

Parecendo que o primeiro vestígio conhecido do uso das palas por estes será o 
selo, coincidentemente de um homónimo D. Fernando Anes de Lima, utilizado em 
1248, como beneficiário de uma doação por parte de D. Paio Peres Correia163, as armas 

157 José MATTOSO atribui “maior confiança” ao LV, no quadro dos nobiliários medievais, pelo menos, 
como é o caso, no tratamento dos da Maia (cf. A Nobreza Medieval…, p. 423).

158 Talvez no seguimento da aproximação entre o Prior do Hospital e o Alferes do Reino, presentes no 
Salado, indicada acima, na nota 122.

159 Na posição do LV, que se defende, a ascendência Trastâmara mais próxima seria dada pela sogra de D. 
Fernão Anes de “Montor”, irmã do Conde D. Fernando Peres de Trava.

160 Outro exemplo no mesmo Livro poderá ser encontrado no casamento que é dado a Gonçalo Dias, 
Senhor de Góis, nomeando-se D. Elvira Froiaz de Trastâmara, tia de D. Velasquida Rodrigues, quando se docu-
menta como tal Maria Anaia, aliás por quem provinha tal senhorio (cf. PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, 
Linhagens…, vol. 2, p. 466, embora na árvore 4.16 mantenha este casamento para D. Elvira e descendência nos 
senhores de Góis).

161 MATTOSO, José, “A nobreza medieval galaico-portuguesa, a identidade e a diferença”, in Portugal 
Medieval…, pg 82.

162 FÉRNANDEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Toronium…,  p. 98
163 PARDO DE GUEVARA, Eduardo, “Las Armas de los Limia…”, § 6. Sobre os de Lima, cf. PIZARRO, 

José Augusto de Sotto Maior, “Os Limas: da Galiza a Giela (séc. XII a XV)”, in Actas do II Congresso Internacional 
"Casa Nobre: um Património para o futuro", Arcos de Valdevez, Município de Arcos de Valdevez, 2011.
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usadas, na mesma altura, por Mem Peres de Azevedo poderiam ser testemunho da 
inserção dos de Toronho na mesma família heráldica das palas, tal como definida por 
Eduardo Pardo de Guevara.164

Há quase setenta anos, António Machado de Faria intuiu um conjunto de 
asserções sobre as características do uso de símbolos heráldicos em Portugal nos 
seus primeiros séculos.165 Só o conhecimento, tão extenso quanto possível, de todos 
os vestígios desta época, em Portugal e nas regiões imediatamente vizinhas, como 
Galiza e Leão, permitirá conclusões úteis e fundamentadas, posto que sempre 
provisórias como tudo o que humano é.

164 Sublinhe-se que as famílias heráldicas não se baseiam exclusivamente em laços de sangue. Um irmão 
de Paio Curvo, participante no recontro de Valdevez, é identificado na Chronica Gothorum  (PIMENTA, Alfredo 
(org.), Fontes Medievais da História de Portugal, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1948, volume I, pg 35.) pelo cog-
nomentum de Varella: Varella filium de Fernando Joannis germanum de Pelagio Curuo. Eduardo PARDO DE 
GUEVARA (Palos, Fajas y Jaqueles…, p. 34) integra os Varelas galegos neste grupo heráldico, descrevendo de 
ouro, cinco palas de verde.

165 Origens da Heráldica Medieval Portuguesa, Porto, Imprensa Portuguesa, 1944 (Comunicação apresen-
tada ao Congresso Luso-Espanhol do Porto, 1942).
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Sousas Chichorros e Sousas de Arronches: um 
enigma heráldico

Miguel Metelo de Seixas e João Bernardo Galvão-Telles

Aos olhos dos genealogistas de todas as épocas, a estirpe medieval dos Sousões 
ocupou, pelo seu poder e prestígio, um lugar ímpar no seio da nobreza portucalense. 
Do ponto de vista heráldico, tal posição de destaque traduziu-se em algumas 
idiossincrasias que a distinguem das demais linhagens coetâneas. Logo à partida, 
porém, e mesmo sem nada conhecer de tais especificidades, a simples consulta de 
qualquer armorial colocará o interessado perante uma curiosidade evidente: aos 
Sousas que permaneceram no reino de Portugal são atribuídas duas armas diferentes, 
umas correspondentes ao ramo dito do Prado (ou, mais remotamente, Chichorro), as 
outras ao ramo dito de Arronches. Salvo variações menores e abstraindo de alguma 
oscilação ao longo dos séculos (sobretudo no que toca à representação dos quartéis 
com as armas reais), ambas consistem num esquartelado: as primeiras combinam 
as insígnias régias portuguesas com as leonesas (fig. 1); as segundas, com os antigos 
sinais próprios da linhagem – em campo de vermelho, uma caderna de crescentes de 
prata (fig. 2). Esta diversidade apresenta-se como um caso pouco comum na heráldica 
portuguesa, uma vez que ao mesmo apelido se vêem assim associadas duas armas 

Fig. 1 - Armas dos 
Sousas Chichorros 
ou do Prado.

Fig. 2 - Armas 
dos Sousas de 

Arronches.
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substancialmente diferentes, na medida em que os seus elementos constitutivos 
apenas convergem na opção formal da partição do escudo em quatro e na apresentação 
dos sinais de entroncamento na linhagem régia. Para cúmulo do espanto, um dos 
ramos chega a omitir, no seu esquartelado, os emblemas específicos da estirpe, ou 
seja, a caderna de crescentes que os Sousões tão ufanamente ostentaram! (fig. 3) 
Tal desfasamento entre armas de duas linhagens que evocam uma origem comum e 
usam o mesmo sobrenome vem colocar uma série de questões sobre a relação entre 
heráldica, onomástica, estrutura da família, formas de construção da identidade 
linhagística e de transmissão da memória e do património na nobreza portuguesa 
medieval. Assim, procuraremos desvendar o enigma heráldico colocado pelas armas 
dos Sousas, para a partir dele reflectirmos sobre essas questões mais genéricas.

Principiemos por fazer um ponto da situação 
no que se refere aos estudos até agora dedicados 
à heráldica desta linhagem. São vários os autores 
que se têm debruçado sobre as armas dos Sousas, 
começando pelo clássico estudo de Braamcamp 
Freire nos Brasões da Sala de Sintra, de 18991. 
O título desta obra pode, porém, induzir em 
certo erro, pois que nela a heráldica serve tão-
somente de ponto de partida para digressões de 
natureza histórica e genealógica, sem evidenciar 
preocupação marcante com o estudo das insígnias 
propriamente ditas. Assim, no capítulo dedicado 
aos Sousas, Braamcamp Freire apenas se referiu às 

respectivas armas de forma esporádica e descritiva2, sem cuidar de aprofundar as 
circunstâncias históricas da formação e existência dos emblemas. A multiplicidade e 
brevidade das referências heráldicas traduzem a vontade do autor em definir as armas 
usadas por cada ramo da família, sem intenção de explicar o porquê das escolhas. 
Neste sentido, a obra de Braamcamp Freire, percorrida por um rigor constante 
no que se refere à dimensão heurística, denota uma valia diferenciada quanto às 

1FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, (introdução de Luís Bivar Guerra), Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, vol. I, pp. 201-298. A primeira edição, ainda com a grafia de Brasões 
da Sala de Cintra, é de Lisboa, Francisco Luiz Gonçalves, 1899-1905, 3 volumes; dada a escassez de exemplares 
desta primeira edição e o manifesto interesse do público, a obra foi reimpressa em Coimbra, pela Imprensa da 
Universidade, entre 1921 (ano da morte do autor) e 1930; teve uma 3.ª edição em 1973, acima citada, com estudo 
de Luís de Bivar Guerra; e, por fim, a mesma instituição veio a realizar uma 4.ª edição em 1996.

2 FREIRE, Brasões..., vol. I, pp. 201, 209, 211, 212, 225-226, 229, 235, 237, 239, 276, 279, 282-283.

Fig. 3 - Armas dos antigos Sousas ou 
Sousões.
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áreas da genealogia e da heráldica. No primeiro destes campos, o seu contributo 
afigura-se inegável para a regeneração epistemológica da disciplina e para a sua 
valorização como forma de escrever história. No segundo, pelo contrário, o autor 
progride sobretudo nos aspectos metodológicos, podendo mesmo ser considerado 
como o criador de um saber heráldico fundamentado em fontes referenciadas, 
mas não demonstra propensão para alterar a noção da disciplina então vista como 
instrumento auxiliar ao serviço do historiador, usado para mera comprovação de 
identidades e cronologias.

Abordagem diferente foi a de António Machado de Faria, a quem se deve um 
dos textos mais marcantes para a renovação dos estudos de heráldica medieval 
portuguesa, publicado em 1944 e intitulado Origens da Heráldica Medieval 
Portuguesa3. Não obstante diversos aspectos especulativos e discutíveis, que o 
autor aliás apresentou como tais, este trabalho constituiu uma primeira tentativa 
de fornecer uma visão global do aparecimento e uso dos emblemas heráldicos 
medievais. Uma das principais teses do autor reportou-se à constituição de famílias 
heráldicas, ou seja, ao fenómeno de mimetismo das armas de diferentes linhagens 
por via genealógica4. Para ilustrar esta sua tese, Machado de Faria juntou, no final 
do seu opúsculo, um quadro com a divulgação dos crescentes, tendo como ponto de 
partida a caderna dos Sousões (fig. 3), que fez remontar a D. Mendo Viegas de Sousa, 
e exemplificando a transmissão desses móveis heráldicos, por via de descendência 
consanguínea, aos Sousas de Arronches, Pintos, Briteiros (de D. Mendo Rodrigues de 
Briteiros), Alardos, Meireles, Carvalhos, Pessoas, Homens, Gatos e Barbosas.

Em trabalho vindo a lume em 1965, Francisco de Simas Alves de Azevedo 
tratou de analisar a origem e a difusão das armas dos Sousas, salientando que o uso 
da caderna de crescentes devia remontar ao conde D. Mendo Gonçalves de Sousa, 
o Sousão, mordomo-mor, não obstante só se encontrar documentado nas pessoas 
dos seus filhos D. Gonçalo († 1239), igualmente mordomo-mor, e D. Vasco Mendes 
de Sousa († 1242)5, bem como nas armas de D. Mendo Rodrigues de Briteiros6. Ao 

3 CABRAL, António Machado de Faria de P., Origens da Heráldica Medieval Portuguesa, Porto, Imprensa 
Portuguesa, 1944.

4 Para um estado da questão deste assunto, cfr. SEIXAS, Miguel Metelo de; GALVãO-TELLES, João 
Bernardo, “Em redor das armas dos Ataídes: a problemática da «família heráldica» das bandas”, Armas e Troféus, 
2008, IX série, pp. 53-95.

5 Sendo certo que o escudo que ornamenta o seu túmulo se apresenta hoje liso, este autor assinalou con-
tudo a presença do crescente, sinal da linhagem dos Sousas, no pomo da espada figurada na respectiva tampa 
sepulcral: “Dom Vasco Mendes, décédé en 1242, semble avoir, sur son tombeau, un croissant sur le pommeau de 
son épée”. AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, “Un fameux écartelé portugais”, Archivum Heraldicum, 1965, 
n.º 2-3, pp. 29-34, p. 29.

6 AZEVEDO, “Un fameux écartelé…”, pp. 29-34.
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considerar a disposição peculiar dos crescentes em caderna, este autor evidenciou o 
seguinte:

“On peut interpréter le lunel comme étant quatre croissants mis en croix; 
les armes des rois du Portugal étaient formées seulement jusque vers l’an 
1248, date de l’accession d’Alphonse III, de cinq écussons besantés mis en 
croix […]. On peut admettre que les armes des Sousa, comme celles des 
rois du Portugal, sont issues de l’idée de la Croisade.”7

Além do efeito de mimetismo em relação às armas régias portuguesas, Simas 
Alves de Azevedo apontou ainda outra hipótese interpretativa para a caderna de 
crescentes dos Sousas, como cristianização de um sinal conotado com o inimigo 
islâmico: assim, ao apoderar-se dos crescentes tradicionalmente ostentados pelos 
mouros e ao dispô-los de forma a aludir ao símbolo da cruz, tal emblema estaria 
a significar, recordar e invocar a vitória das forças cristãs. O autor concentrou-se, 
de seguida, na descrição de alguns monumentos que permitem traçar a origem 
das armas dos Sousas de Arronches (fig. 2), limitando-se porém a explicar que o 
esquartelamento das armas antigas da linhagem com as do reino traduzia a aliança 
matrimonial de uma herdeira da estirpe com um bastardo régio, no caso D. Afonso 
Dinis, filho de D. Afonso III. O mesmo autor haveria de retomar o tema da heráldica 
dos Sousas em 1982, dedicando, desta vez, atenção especial ao outro grande ramo, 
o dos Chichorros8. Começando por arrolar as fontes modernas para tais armas, 
Simas Alves de Azevedo aceitou, implicitamente, o desconhecimento de vestígios ou 
referências anteriores ao século XV. Não obstante, considerou, como adiante veremos 
com mais atenção, que o esquartelado deste ramo devia remontar a Martim Afonso 
de Sousa, o da Batalha Real, “progenitor de todos – segundo parece – os Sousas que 
esquartelaram Portugal-antigo e Leão”9. Mas foi sempre prudente, salientando que a 
sua posição a este respeito devia ser considerada como hipótese, uma vez que a fonte 
mais antiga para o conhecimento deste esquartelado recuava apenas a 1469: era o 
túmulo de D. frei Gonçalo de Sousa, comendador-mor da Ordem de Cristo10. O autor 

7 AZEVEDO, “Un fameux écartelé…”, p. 30. Sobre o culto da Santa Cruz e a sua transposição para o uni-
verso da heráldica, cfr. SEIXAS, Miguel Metelo de; GALVãO-TELLES, João Bernardo, “«Nem a poder de brancos 
unicórnios…» Reflexos do ideal de Cruzada e de Reconquista nas armas medievais dos Teixeiras”, Revista Dislivro 
Histórica, n.º 1, 2008, pp. 113-130.

8 AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, “As armas dos Sousas, ditos do Prado”, in Comunicaciones al 
XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealogica y Heraldica. Madrid 19-26 – IX - 1982, Madrid, Instituto 
Salazar y Castro, 1983, tomo III, pp. 521-531, pp. 527-528.

9 AZEVEDO, “As armas…”, p. 525.
10 AZEVEDO, “As armas…”, p. 526. Apontou ainda este autor a existência de uma pedra de armas conser-

vada no Museu Regional de Évora e que, pelas suas características estilísticas, considerou anterior, atribuindo-a, 
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mencionou, por fim, o uso destas mesmas armas por parte de diversos membros da 
linhagem de finais do século XV em diante, com especial referência a Luís Álvares de 
Sousa, que mais à frente estudaremos com pormenor.

O marquês de Abrantes, por sua vez, analisou as insígnias primitivas da 
linhagem dos Sousas, por via do estudo pormenorizado do panteão desta família no 
claustro do mosteiro de Alcobaça11. Chamando a atenção para o carácter excepcional 
de tal conjunto lapidar para o conhecimento da heráldica da nobreza portucalense 
do século XIII, o autor percorreu-o com minúcia, de forma a evidenciar todos os 
elementos emblemáticos, relacionando-os com os epigráficos e iconográficos. Desta 
análise, ressaltaram duas ideias principais.

Em primeiro lugar, as pedras dos Sousões apresentam uma profusão de 
figurações do tema primordial do crescente, entendido como sinal da família: a mais 
comum de todas elas é a da caderna, em que se hão-de cristalizar as armas quando se 
fixarem; mas vêem-se também conjuntos de cinco cadernas em aspa, conjuntos de um 
crescente com uma estrela, dois crescentes um sobre o outro, e uma intrigante pedra 
só com três crescentes alinhados em faixa, que o marquês de Abrantes considerou 
como representação vexilar. Os sinais dos Sousões ora se apresentam contidos dentro 
de escudos, ora a ornamentar um objecto ou peça de vestuário (caso da sela e da 
gualdrapa do cavalo), ora simplesmente soltos, por vezes com um valor decorativo 
notável, como acontece com a caderna incompleta que enquadra a figura do cavaleiro. 
Concluía o marquês de Abrantes: “será de realçar a profusão com que os crescentes, 
isolados ou formando caderna, nos surgem. E, perante a vetusticidade destes 
monumentos, somos forçados a concluir que, efectivamente, as primitivas armas dos 
«de Sousa» eram realmente formadas a partir de crescentes isolados ou constituindo 
uma ou mais cadernas”, para chamar a atenção, mais adiante, para a “variedade que, 
afinal, confirma a liberdade e vitalidade plásticas da nossa heráldica medieval”12.

Em segundo lugar, ao verificar a diversidade de contornos dos escudos (que 
associou à presença de orlas ou bordaduras) e, bem assim, as variações na disposição 
dos crescentes, o marquês de Abrantes aventou a seguinte hipótese: “Não podemos 
deixar de crer que aqueles elementos teriam um significado e este seria, naturalmente, 

como mera possibilidade, ao herói de Aljubarrota. Simas Alves de Azevedo salientou porém a inexistência de 
qualquer registo documental que permitisse fundamentar tal atribuição.

11 ABRANTES E FONTES, D. Luiz Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de, “Apontamentos de 
Armaria Medieval Portuguesa - III - A heráldica dos «Sousões» no Claustro do Silêncio, de Alcobaça”, Armas e 
Troféus, V série, tomo I, n.º 1, 2 e 3, 1981, pp. 54-72.

12 ABRANTES E FONTES, “Apontamentos de Armaria…”, pp. 68 e 72.
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o de constituírem «diferenciações»”13. O autor aproximou então as figurações de 
Alcobaça com as do túmulo do já mencionado Vasco Mendes de Sousa, existente 
no mosteiro de Pombeiro de Riba de Vizela, o qual apresenta um escudo (hoje liso 
mas que em tempos teria sido pintado) com o mesmo tipo de orla incisa14. Contudo, 
salientou que a ideia da existência de tais diferenças heráldicas num período tão 
remoto se situava no “campo das meras conjecturas, incomprováveis”15. 

Face à multiplicidade das manifestações heráldicas dos Sousões do século 
XIII, parecia o marquês de Abrantes oscilar, assim, entre duas concepções opostas: 
por um lado, apontava o carácter espontâneo e a liberdade de representação dos 
sinais que, mais tarde, numa obra de síntese, classificaria de “proto-heráldicos”16; por 
outro, procurava classificar as variações observadas na representação das insígnias 
como diferenças plenamente heráldicas, isto é, como armas pessoais, destinadas à 
identificação individual mediante a sua integração numa lógica ou sistema coerente 
de diferenciação.

Mário Barroca abordou igualmente a heráldica dos Sousões no seu 
inventário da epigrafia medieval portuguesa, ao tratar do mesmo conjunto 
lapidar de Alcobaça. No domínio da heráldica, além de assinalar e descrever as 
manifestações aí presentes, este autor salientou em particular a importância da 
lápide sepulcral do conde D. Gonçalo Mendes de Sousa: “Devemos sublinhar 
que esta representação heráldica deve ser a primeira figuração (pelo menos 
sobrevivente) de um brasão pertencente à Nobreza portuguesa. Anteriores a ela 
apenas encontramos representações de armas reais.”17 Além desta inovação – 
salientou Barroca –, a inscrição sepulcral do conde D. Gonçalo apresenta ainda 
outra, não de somenos importância e que se deve associar estreitamente à presença 
das armas: o facto de, pela primeira vez, “referir Sousa como nome de família”18. 

Já em trabalho da nossa lavra, em edição comemorativa do terceiro centenário 
do nascimento do 1.º marquês de Pombal, tivemos ensejo de perorar sobre a 
heráldica dos Carvalhos, assinalando a sua inserção na família heráldica das cadernas 
de crescentes dos Sousas. No que diz respeito às armas desta última linhagem, a 

13 ABRANTES E FONTES, “Apontamentos de Armaria…”, p. 69.
14 O marquês de Abrantes não se referiu à presença de um crescente no pomo da espada figurada na tampa 

do mesmo túmulo, elemento anteriormente observado por Simas Alves de Azevedo, como dissemos.
15  ABRANTES E FONTES, “Apontamentos de Armaria…”, p. 71.
16 ABRANTES, Marquês de, Introdução ao estudo da heráldica, Lisboa, ICALP, 1992, pp. 21-30.
17 BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), s.l., Fundação Calouste Gulbenkian / 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Ministério da Ciência e da Tecnologia, 2000, vol. II, tomo I, p. 803.
18 BARROCA, Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo I, p. 803.
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nossa abordagem centrou-se então essencialmente na explicação do fenómeno de 
mimetismo formal e na compreensão dos factores de interpretação lendária que lhe 
estavam associados e explicavam a assunção e a manutenção de tais sinais19.

Posteriormente, ao proceder ao levantamento heráldico do concelho de 
Fronteira, tivemos oportunidade de traçar, a pretexto da existência de uma moderna 
pedra com as armas dos duques de Palmela, uma breve resenha genealógica sobre os 
Sousas e de tecer algumas considerações sobre os respectivos usos heráldicos20. No 
que respeita ao ramo dos Sousas Chichorros ou do Prado (fig. 1), afirmámos ser

“sem dúvida o prestígio da ascendência real de Castela-Leão que 
determinará a escolha das armas dos Sousas Chichorros, calhando nas 
armas de Leão precisamente porque as de Castela já compunham as do 
infante D. Afonso, senhor de Portalegre, que usava um esquartelado 
Portugal Antigo / Castela”.
Quanto às armas dos Sousas de Arronches (fig. 2), dissemos que a opção pelo 

uso da caderna de crescentes residia
“na importância da união de Afonso Dinis, pois D. Maria Pais Ribeira 
era a chefe de uma linhagem de vetustas tradições e prestígio ímpar 
(…), [sendo] possível que a recuperação destas primitivas armas pelo 
ramo dos Sousas de Arronches esteja relacionada com [a] representação 
e chefia do nome, bem como com a herança de parte do seu património”.
Posteriormente, quando estudámos a monumental fonte da praça do Império, 

em Lisboa, retomámos sucintamente a análise das armas dos Sousas do Prado (fig. 
1), reafirmando que as mesmas se ligavam à histórica figura do bastardo Martim 
Afonso, o Chichorro. Explicitámos então que

“como membro da Casa Real, ainda que ilegítimo, Martim Afonso podia 
fazer uso das armas reais portuguesas, mas tinha de as modificar por 
forma a assinalar que não era o chefe da linhagem. (…) Para diferençar 
as suas armas, Martim Afonso escolheu um procedimento usual para 
esse efeito: recorreu ao esquartelamento (…). Nas armas assumidas por 
Martim Afonso figuram pois no lugar de honra os quartéis com as quinas 
(…), conjugados com quartéis em que figura em campo de prata um leão 
19 GALVãO-TELLES, João Bernardo; SEIXAS, Miguel Metelo de, Sebastião José de Carvalho e Melo, 1.º 

Conde de Oeiras, 1.º Marquês de Pombal. Memória genealógica e heráldica nos trezentos anos do seu nascimento 
(13 de Maio de 1699 – 13 de Maio de 1999), Oeiras, Universidade Lusíada / Câmara Municipal de Oeiras, 1999, 
pp. 55-61.

20 SEIXAS, Miguel Metelo de; GALVÃO-TELLES, João Bernardo, Heráldica no concelho de Fronteira, 
Fronteira, Universidade Lusíada / Câmara Municipal de Lisboa, 2002, pp. 219-226.
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de púrpura. Estas segundas armas provêm também elas da ascendência 
régia de Martim Afonso, pois sua avó paterna D. Urraca (casada com o 
rei D. Afonso II de Portugal) provinha das Casas reais de Castela e Leão. 
Foi às armas falantes deste último reino que Martim Afonso foi buscar os 
quartéis dos leões das suas armas.” 21

Temos hoje de reconhecer que esta apreciação – ao afirmarmos que o recurso ao 
esquartelado para diferençar armas seria já um procedimento usual e ao assumirmos, 
desde logo, que a composição heráldica dos Sousas Chichorros foi usada por Martim 
Afonso – assentou numa base empírica, sem provas concludentes nesse sentido; 
assim como foi empírica a dedução de que o leão se reportava à ascendência materna 
de D. Afonso III.

A observação subsequente da cruz processional de Santo André de Mafra, 
magnífico exemplar de ourivesaria trecentista que ostenta na sua base seis botões 
esmaltados de conteúdo heráldico alusivos a Diogo Afonso de Sousa e a D. Violante 
Pacheco, sua mulher, permitiu, por sua vez, uma abordagem mais aprofundada do 
tema22. Desde logo, foi a partir desta reflexão que questionámos se o uso de uma 
partição heráldica aparentemente tão comum – o esquartelado – já o seria no 
século XIV, apontando, com base em Faustino Menéndez Pidal de Navascués23, que 
a difusão deste modelo resultou, por imitação e moda, do esquartelado das armas 
reais de Castela e Leão adoptado em 1230 pelo rei Fernando III. E no que respeita, 
em particular, à formação do conjunto heráldico dos Sousas de Arronches, presente 
num dos botões esmaltados, apontámos que

“o esquartelado assumido por D. Diogo Afonso de Sousa representava pois a 
união, na sua pessoa, de um ramo ilegítimo da Casa Real com a mais antiga e 
gloriosa linhagem de Portugal”.
Nesta figuração das armas de Diogo Afonso verificámos, porém, que os esmaltes 

dos quartéis com as quinas se apresentavam na ordem contrária, ou seja, com o 
campo de azul e os escudetes de prata (fig. 4). Esta inversão foi também observada 
no botão heráldico referente ao pai daquele prócere, o bastardo régio Afonso 

21 SEIXAS, Miguel Metelo de; GALVãO-TELLES, João Bernardo, (Coordenação), Peregrinações Heráldicas 
Olisiponenses. A freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém / 
Universidade Lusíada de Lisboa, 2005, pp. 258-260.

22 SEIXAS, Miguel Metelo de, “Contributo para o estudo do sistema de diferenças da Casa Real portuguesa: 
os botões esmaltados armoriados da cruz processional de Santo André de Mafra”, Tabardo, n.º 3, 2006, pp. 29-54.

23 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, Heráldica Medieval Española – I – La Casa Real de 
Leon y Castilla, Madrid, Hidalguía, 1982, pp. 88-91.
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Dinis (fig. 5), o que nos levou a pôr em causa o uso tradicionalmente atribuído 
das armas ditas de Portugal-Antigo (de prata, cinco escudetes de azul em cruz, 
cada escudete carregado de besantes do campo) (fig. 6) a todos os filhos ilegítimos 
dos reis de Portugal durante a primeira dinastia. Para sustentar a inviabilidade 
desta tese, estabelecemos um quadro comparativo das armas usadas pelos filhos 
legítimos e ilegítimos de D. Afonso III, a partir do qual pudemos concluir que era 
então hábito, na Casa Real portuguesa, todos os seus membros diferençarem as 
suas insígnias mediante, por um lado, “a recuperação do elemento fundamental 
das armas de Portugal, as quinas, embora não necessariamente na sua disposição 
em cruz, nem, segundo tudo indicia, nos seus esmaltes originais”; e, por outro, 
o recurso a um de vários estratagemas heráldicos: a combinação de armas em 
esquartelado; o acrescentamento de uma bordadura; a disposição das figuras 
tradicionais numa partição nova, como o palado; ou, finalmente, a combinação 
de armas em franchado. Esta análise possibilitou, por conseguinte, perceber a 
existência de um sistema de diferenciação das armas da primeira dinastia real 
portuguesa (abrangendo membros legítimos e bastardos), no qual as insígnias dos 
Sousas de Arronches se inseriram. Adiante, retomaremos com mais pormenor esta 
abordagem.

Mais recentemente, Alexandra Pelúcia, na sua obra sobre Martim Afonso de 
Sousa, fidalgo do ramo dos Sousas Chichorros que, no século XVI, desempenhou papel 
importante na consolidação do império ultramarino, abordou também a questão 
da heráldica ostentada por este ramo da linhagem24. Fê-lo, aliás, num contexto de 

24 PELÚCIA, Alexandra, Martim Afonso de Sousa e a sua linhagem: trajectórias de uma elite no império de 
D. João III e de D. Sebastião, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2009.

Fig. 4 - Armas de Diogo 
Afonso de Sousa.

Fig. 5 - Armas de Afonso 
Dinis, filho bastardo de 

D. Afonso III.
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análise da própria identidade desta estirpe e da sua 
afirmação, em particular perante os parentes Sousas 
de Arronches, na sequência do desmembramento da 
primitiva casa de Sousa, no tempo do rei D. Dinis. 
Neste sentido, salientou a autora que “na primeira 
metade do século XIV, mais do que uma simples 
revivificação da linhagem ancestral, estava em curso 
um processo de composição e interiorização de uma 
identidade renovada”25. Ora, tal processo operou-
se, segundo Alexandra Pelúcia, não apenas através 
da referência ao ilustre passado da primeva estirpe 
portucalense, mas também pelo evidenciar do seu 

vínculo de sangue com as Casas Reais portuguesa e castelhano-leonesa, neste último 
caso em nítida distinção face ao referido ramo rival. A valorização desta segunda 
ligação decorria, no entender da autora, do casamento, em 1341, de Vasco Martins de 
Sousa com D. Inês Dias Manuel (bisneta paterna, por via bastarda, do rei Fernando 
III de Castela26), matrimónio do qual nasceu Martim Afonso de Sousa, chamado o 
da Batalha Real pela sua intervenção no campo de Aljubarrota, ao lado de D. João I 
de Portugal.

Sigamos, então, o quadro em que Alexandra Pelúcia retratou a construção da 
memória linhagística destes Sousas Chichorros, em especial no que respeita às suas 
opções heráldicas. Martim Afonso de Sousa, o da Batalha Real, funcionou como o 
herói de referência para a refundação da linhagem27. O seu nome é ele próprio deveras 
significativo, em dois sentidos: correspondeu, por um lado, a uma estratégia de 
fixação de antropónimos, com a recorrência da conjugação Martim Afonso a prestar 
nítida alusão ao bastardo régio de D. Afonso III, abandonando desta maneira o seu 
valor original de patronímico; representou, por outro, a cristalização do apelido de 
Sousa como nome de referência da linhagem (apenas um ramo colateral continuou 
a fazer uso da alcunha de Chichorro, mas sempre em conjugação com Sousa). A 
mesma autora apontou de seguida a circunstância da escolha das armas deste ramo 
dos Sousas, o esquartelado de Portugal-Antigo e Leão, parecendo associá-la, embora 
não explicitamente, ao combatente de Aljubarrota:

25 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 49.
26 SãO PAYO, Luiz de Mello Vaz de, “A família de Martim Afonso de Sousa «o da Batalha Real»”, Armas e 

Troféus, II série, tomo VI, n.º 3, Out.-Dez. 1965, pp. 366-367.
27 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 40.

Fig. 6 - Armas de Portugal-Antigo.
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“Reflexo adicional da especificidade e da coesão do grupo, que se teriam 
manifestado mais ostensivamente desde os meados de Trezentos e 
encontrado uma primeira figura de eleição em Martim Afonso de Sousa, 
o da Batalha Real, correspondeu ao esquartelamento do brasão de armas 
dos Sousas Chichorro.”28

Não obstante tal aproximação, Alexandra Pelúcia ressalvou declaradamente o 
desconhecimento quanto ao momento de adopção desse esquartelado dos Sousas 
Chichorros. Em contrapartida, apresentou como incontroversa a mensagem nele 
contida:

“enquanto os homónimos de Arronches incorporaram na sua 
representação a caderna de crescentes de prata, marca de referência dos 
Sousas ancestrais, conjugando-as [sic] com as armas reais portuguesas, 
os Chichorros elegeram como símbolos próprios as quinas, de modo a 
propalar a descendência da dinastia Afonsina, associando-as ao leão dos 
Manuéis castelhanos, que estabelecia conexão com a Casa Real do país 
vizinho, num pleno aproveitamento do «dote» trazido por D. Inês Dias 
Manuel a Vasco Martins de Sousa e transmitido à progénie de ambos. 
[…] Enfim, afirmavam-se fiéis depositários do apelido Sousa, mas, tão 
ou mais relevante, descendentes e parentes de reis, não por única, mas 
por dupla linha.”29

Desta forma, o esquartelado de Portugal-Antigo e Leão permitia que estes 
Sousas Chichorros comungassem da “valiosa ideologia de realeza”, remetendo-os para 
o tempo mítico da formação do próprio reino no esforço da Reconquista peninsular.

Não obstante a prosápia desta linhagem, Alexandra Pelúcia registou o seu 
relativo apagamento heráldico, quando comparada com o ramo dos Sousas de 
Arronches, pelo menos no que diz respeito à sua exclusão dos armoriais da transição 
da Idade Média para a Moderna. Baseando-se em Braamcamp Freire, com efeito, a 
autora verificou que as armas dos Sousas Chichorros estão ausentes de três grandes 
códices iluminados desta época (o Livro Antigo dos Reis d’Armas, o Livro do Armeiro-
Mor e o Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas), bem como do tecto da sala dos 
brasões do paço de Sintra30. Destacou também que, à falta da heráldica dos Sousas 

28 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 41.
29 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 41.
30 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 42. As referências de Braamcamp Freire constam da listagem 

geral que este autor fez das armas patentes no tecto da sala de Sintra, e depois do capítulo que dedicou especifi-
camente à família Sousa. Cfr. FREIRE, Brasões …, vol. I, respectivamente pp. 32-39 e 201-298; SEIXAS, Miguel 
Metelo de, “A sala dos brasões do paço real de Sintra: pistas para o seu estudo e compreensão”,  no prelo. Para um 
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Chichorros, se contrapôs, nos citados armoriais, o relevo dado às insígnias dos 
Sousas de Arronches (fig. 2); o que, para a investigadora, expressa inequivocamente a 
emulação existente entre os dois ramos da família: “A chave do problema remontava 
ao último quartel do século XIII, à rivalidade entre as famílias nucleares das irmãs 
D. Maria e D. Constança Mendes de Sousa”31. Nos armoriais manuelinos, o ramo 
de Arronches parece deter a chefia da linhagem, embora o não seja em termos 
meramente genealógicos (com a ressalva de que se aplica um critério possivelmente 
anacrónico), uma vez que D. Maria era a mais velha das duas irmãs. De qualquer 
modo, Alexandra Pelúcia registou uma anedota consignada pelo cronista de Ásia, 
bem expressiva da rivalidade que, ainda na primeira metade do século XVI, ecoava 
pela Índia entre os dois ramos pela chefia da Casa, concluindo:

“Não custa admitir que as discussões travadas na Índia eram reflexo 
de um debate semelhante, mais largo e antigo, que encontrava a sua 
principal arena de expressão dentro das fronteiras do Reino”32.
Evidenciada a ausência das armas dos Sousas Chichorros nas referidas fontes, a 

autora indicou, todavia, que subsistem ou há notícia de diversas manifestações dessas 
insígnias que estariam patentes no reino: na sepultura de Luís Álvares de Sousa na 
capela de Santo António da igreja de São Francisco, no Porto, datada de 1474; na de 
João de Sousa, falecido em 1515 e sepultado na igreja de Ferreira do Alentejo; e na 
de Gonçalo de Sousa, o Lavrador, sepultado na igreja do Espinheiro, perto de Évora, 
em 151633. Alexandra Pelúcia mencionou ainda, mas sem lhe dedicar atenção por 
se tratar de um ramo afastado do tronco da linhagem, a mais antiga representação 
heráldica conhecida dos Sousas Chichorros34: a da já citada sepultura do homónimo 
D. frei Gonçalo de Sousa, comendador-mor da Ordem de Cristo, chanceler e alferes-
mor do infante D. Henrique, datada de 1469, proveniente da capela de São Jorge 
no convento de Tomar e hoje conservada no Museu Arqueológico do Carmo, em 
Lisboa35. Mesmo sem apresentar elementos heráldicos, o túmulo de D. João de Sousa, 

estado da questão do arrolamento e estudo dos demais armoriais portugueses coevos, veja-se SEIXAS, Miguel 
Metelo de, “As insígnias municipais e os primeiros armoriais portugueses: razões de uma ausência”, Ler História, 
n.º 58, 2010, pp. 155-179.

31 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 42.
32 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 43.
33 Cfr. FREIRE Anselmo Braamcamp, As sepulturas do Espinheiro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1901, p. 20.
34 PELÚCIA, Martim Afonso de Sousa…, p. 43.
35 Cfr. BARROCA, Mário Jorge, “Epigrafia medieval”, in ARNAUD, José Morais; FERNANDES, Carla 

Varela, Construindo a Memória. As Colecções do Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa, Associação dos 
Arqueólogos Portugueses, 2005, pp. 375-376. Recorde-se que já Simas Alves de Azevedo assinalara este como o 
exemplar mais remoto das armas dos Sousas Chichorros. Registamos, também, a presença das armas dos Sousas 
Chichorros no solar dos Cogominhos, em Évora (hoje Albergaria Solar de Monfalim), que Túlio Espanca associou 
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falecido em 1513 e enterrado na capela de Ceia do convento de São Francisco, na 
referida cidade de Évora, alude expressamente ao parentesco (aliás incorrecto) de 
Martim Afonso de Sousa, o da Batalha Real, avô do sepultado, como primo do rei 
D. Fernando36.

A referida autora destacou ainda que a valorização do vínculo genealógico 
às famílias reais portuguesa e castelhano-leonesa por parte dos Sousas Chichorros 
perpassou pelas quadras heráldicas de João Rodrigues de Sá e Meneses, aliás parente 
próximo, por afinidade, daquela estirpe. Nestas composições, com efeito, ao tratar 
dos Sousas, o trovador mencionou apenas o ramo Chichorro:

“De duas armas rreaes,
Com quynas, & cõ lyões,
Souzas fazem quarteirões,
Por serem fylhos carnaes,
De dous rreys por soçesões.
Dum que teue tal valor
Que foy par demperador,
Doutro em Portugual seu par,
O prymeyro no rreynar
Prymeyro conquistador.”37

A argumentação de Alexandra Pelúcia sobre o significado das armas deste 
ramo dos Sousas enquanto representação de uma identidade linhagística que 
privilegiava a sua dupla origem régia assentou numa erudição assinalável e num 
inquestionável domínio da mentalidade coeva. Bem como no conhecimento 
actualizado das problemáticas e dos desafios da história social em cruzamento com 
outras disciplinas, nomeadamente a etnologia e a antropologia. Contudo, cremos 
que a autora não explorou até ao fim as fontes heráldicas disponíveis, e parece-nos 

à figura de um outro D. Gonçalo de Sousa, detentor do edifício em meados do século XVI. Parece-nos, no entan-
to, que essa pedra de armas, na ausência de elementos documentais e visto a sua configuração estilística, poderá 
ser anterior. Vd. ESPANCA, Túlio, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, Lisboa, Academia Nacional 
de Belas-Artes, 1966, tomo VII, vol. 1, p. 191; vol. 2, fotografia II, est. CCCLXII-4.

36 A autora citou ainda outros túmulos importantes, igualmente não armoriados, como o de Martim 
Afonso Chichorro I no mosteiro de Santa Clara de Santarém, e o de Rui de Sousa na capela de Nossa Senhora do 
Rosário, na igreja dos Lóios, também em Évora.

37 SÁ, João Rodrigues de, “Coplas declarando alguns escudos de armas de algumas linhagens de Portugal, 
que sabia donde vinham”, apud SãO PAYO, Conde de (D. António), Cancioneiro d’Armaria, Lisboa, s.n., 1929, p. 
36. Dom João Ribeiro Gayo, bispo de Malaca, seguiu o exemplo do seu antecessor e, nas suas trovas heráldicas 
escritas na segunda metade do século XVI, intituladas “Templo da Honra de Portugal”, apenas registou as armas 
dos Sousas Chichorros, em termos semelhantes: “Dous escudos venerados / de Portugal e Leão / ao travez esquar-
telados / armas dos Souzas são / mui dignos de seus passados”. SãO PAYO, Cancioneiro…, p. 62.
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que estas podem conduzir a análise das armas dos Sousas Chichorros numa direcção 
um pouco diferente.

Apesar de ignorar a data de formação do respectivo esquartelado, Alexandra 
Pelúcia baseou a construção do seu raciocínio no pressuposto de que a composição 
heráldica daquele ramo dos Sousas se teria formado na geração de Martim Afonso 
de Sousa, o da Batalha Real, espelhando assim a sua ascendência paterna (as quinas) 
e materna (o leão). A questão que se nos afigura crucial colocar neste momento é, 
por conseguinte, a de saber se a presença dos quartéis do leão nas armas dos Sousas 
Chichorros se reportará efectivamente à ascendência castelhano-leonesa daquele 
prócere por via dos Manuéis.

Para tentarmos responder a esta indagação, torna-se relevante perceber se é 
possível referir a existência de um “leão dos Manuéis 
castelhanos”, como o designou a mesma autora. De 
que forma – podemos então perguntar – se constituiu 
e transmitiu em Portugal a memória heráldica da 
linhagem dos Manuéis? 

As suas insígnias tiveram origem no infante 
D. Manuel, filho de Fernando III de Castela e Leão, 
que adoptou as seguintes armas: esquartelado, I e IV 
de vermelho, uma mão alada de ouro empunhando 
uma espada de prata; II e III de prata, um leão de 
púrpura (fig. 7). Tal composição repetia a partição do 
escudo inaugurada pelo progenitor, evidenciando a 
importância do fenómeno de mimetismo formal tão 
característico da heráldica desta época. Fazendo eco 

e confirmando o carácter voluntário da imitação,            D. João Manuel, filho 
do fundador deste ramo da Casa Real castelhano-leonesa, escreveu uma obra em 
que tratou de explicar a origem das suas armas, salientando declaradamente o 
paralelismo com o esquartelado régio: “Et así son las nuestras armas alas e leones en 
cuarterones, como son las armas de los reyes castiellos et leones en cuarterones”38. 
Como assinalou Menéndez Pidal, a diferença escolhida para as armas do infante 
D. Manuel deve situar-se na sequência das de seu irmão mais velho, D. Henrique 
(o qual conservou intactos os quartéis de Castela e trocou de figura nos de Leão, 

38 Tractado que fizo don Juan Manuel sobre las armas que fueron dadas a su padre el infante don Manuel, 
apud MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, p. 99.

Fig. 7 - Armas do infante           D. 
Manuel, filho de D. Fernando III 
de Castela-Leão, depois armas 
dos Manuéis.
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substituindo o animal homónimo por uma cruz, mas mantendo os esmaltes originais), 
consistindo pois numa espécie de diferença subordinada. A introdução da mão alada 
como móvel principal das armas de D. Manuel, em lugar do castelo, constituiu uma 
escolha inédita na heráldica castelhana coeva. A explicação da origem desta figura 
não é linear: D. João Manuel forneceu a este respeito algumas alusões alegóricas39 
que Menéndez Pidal apontou como precoces para o quadro mental da época e ao 
gosto das relações simbológicas que depois haveriam de se tornar procedimento 
comum nos tratados heráldicos; mais tarde, quis ver-se na mão alada um hieróglifo, 
alusivo ao nome do infante e da estirpe dele descendente (mano-ala, em castelhano, 
ou manu-aile, em francês); e ainda se pretendeu, a partir da associação que D. João 
Manuel já estabelecera no seu tratado, descortinar na mão alada uma referência à 
dinastia dos Ângelos, imperadores bizantinos ascendentes maternos do infante filho 
de Fernando III, em homenagem aos quais se escolhera comprovadamente o nome 
de Manuel, então inusitado na Península Ibérica, como declarava, embora com 
prudência, Gonzalo Argote de Molina no final do século XVI:

“Por la buena memoria del qual [Emperador Manuel Ángel] parece, aver 
vsado el Infante don Manuel deste nombre. […] Y juntamente parece, 
que confirma esto, aver vsado por Armas de vna Ala dorada, y mano de 
Angel com vna espada desnuda en campo roxo. La mano del Angel por 
alusion del apellido de Angelo, vsado en el linage de sus abuelos.”40

Esta última hipótese apresenta-se como verosímil, quer pelo prestígio da águia 
bicéfala bizantina, quer pela combinação com o nome próprio, e depois de família, 
que reenviava para a mesma procedência genealógica imperial; isto sem desprimor 
da explicação simbólica abstracta ou do jogo de palavras, que podem perfeitamente 
ter vindo sobrepor-se à alusão inicial. Seja qual for a sua origem e significado, o 
esquartelado do leão com a mão alada tornou-se na insígnia exclusiva dos membros 
da linhagem dos Manuéis nos seus diversos ramos peninsulares. Conforme era 
hábito na época, os vários membros da estirpe usaram armas idênticas, como forma 
de salientar a sua pertença a uma mesma estrutura cognática de parentesco: “La larga 
descendencia del infante prosiguió sus armas en Castilla, Portugal y Aragón, ya sin 
nuevas diferencias, según uso constante de entonces”41.

39 Assim, a espada significaria fortaleza, justiça, cruz, e a asa aludiria ao anjo que teria vaticinado o sucesso 
da linhagem na vingança da morte de Cristo.

40 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo, Nobleza del Andalucía (coordinación Jesús Paniagua Pérez; introduc-
ción Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León), León, Universidad de León, 2004, fls. 189-189v (1.ª edição de 
1588).

41 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, p. 101.
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O sinal distintivo e exclusivo da linhagem dos Manuéis foi, assim, a mão alada, 
ao passo que o leão era partilhado por vários outros ramos da Casa Real castelhano-
leonesa. Podemos verificar, aliás, que os descendentes portugueses daquela estirpe 
recorreram sempre à figuração da mão alada, como o demonstram todas as suas 
manifestações heráldicas conhecidas: os selos de D. Isabel Afonso, filha do infante 
D. Afonso, senhor de Portalegre e irmão do rei D. Dinis, e de D. Violante Manuel 
(por sua vez filha do mencionado infante D. Manuel, fundador da linhagem 
homónima)42; o túmulo da designada infantinha, no deambulatório da sé de Lisboa, 
que se presume ser D. Constança Afonso, irmã da anterior D. Isabel Afonso43; o selo 
da rainha D. Constança Manuel, mulher de D. Pedro I44; e o túmulo do rei D. Fernando 
I, filho destes, actualmente observável no Museu do Carmo, em Lisboa45. Mais 

42 O marquês de Abrantes estudou este selo, datado de 1324, de que publicou uma fotografia, descrevendo 
o seu conteúdo heráldico do seguinte modo: “um quadrado-lobado carregado com um escudo de tipo peninsular 
em que se contêm dois lobos passantes e sotopostos. Nos lóbulos verticais, colocam-se castelos e, nos horizontais, 
os cinco escudetes bezantados e apontados em cruz das armas ditas de Portugal-Antigo. Quanto às reentrâncias 
do quadrado-lobado, essas, encontram-se preenchidas alternadamente por castelos e leões.” ABRANTES, D. Luiz 
de Lancastre e Távora, Marquês de, O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa. I. Panorama dos estudos sigilo-
gráficos no nosso País e normas para a sua sistematização. II. Esboço de um Corpus Esfragístico Medieval Português, 
Lisboa, ICALP, 1983, p. 265. A análise da fotografia permite-nos, contudo, divergir da descrição deste autor, pois 
as referidas reentrâncias parecem-nos sem dúvida preenchidas alternadamente com uma mão alada e um leão, 
reenviando assim, por inteiro, para os sinais da estirpe materna da tumulada: a linhagem dos Manuéis. O marquês 
de Abrantes pode ter sido induzido em erro, na sua observação do selo, pela gravura publicada por D. António 
Caetano de Sousa, em que efectivamente aparecem dois castelos em vez das mãos. Cfr. SOUSA, D. António 
Caetano de, Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, desde a sua origem até o presente, com as Familias 
illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança, justificada com instrumentos, e Escritores 
de inviolavel fé, e offerecida a elRey D. Joaõ V. Nosso Senhor, Lisboa, Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1738, 
tomo IV, extra-texto G, estampa XXI. Na expectativa de poder tirar a dúvida, fomos tentar observar o selo, que 
não se encontra na cota indicada pelo marquês de Abrantes, mas sim em ANTT, Colecção Especial, Cx. 72, m. 
25, n.º 1, conforme eficiente pesquisa de Joana Braga e Odete Santos, a quem agradecemos. A observação directa 
confirmou a presença das mãos aladas empunhando espadas, nos quadrantes superior dextro e inferior sinistro.

43 Para um estado da questão da identificação da tumulada, cfr. FERNANDES, Carla Varela, Memórias 
de Pedra. Escultura tumular medieval da sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2001, pp. 61-72. Esta autora seguiu, no 
domínio heráldico, as conclusões do marquês de Abrantes. As insígnias dos Manuéis encontram-se amplamente 
representadas neste sarcófago, em conjugação com as armas reais portuguesas (tal como acontece no túmulo do 
rei D. Fernando); além de oito escudos alternados nas quatro faces da arca, o exemplar da sé de Lisboa, datável da 
primeira metade do século XIV, traz ainda mais dois representados no almofadão sobre o qual assenta a cabeça 
da jacente: à dextra as armas de Portugal, à sinistra as de Manuel.

44 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Algunos Monumentos Heráldicos portugueses en 
España”, Armas e Troféus, II série, tomo IV, n.º 1, 1963, pp. 34-43, p. 40; e MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, 
Heráldica Medieval…, p. 101. O centro do selo quadrilobado, com data de 1346, é ocupado por um escudo com 
as armas reais portuguesas, ao redor do qual se distribuem dois escudetes de Aragão nas ilhargas, uma mão alada 
no lóbulo superior e um leão no inferior.

45 Ver, por todos, FERNANDES, Carla Varela, A Imagem de um Rei. A análise do túmulo de D. Fernando I, 
Lisboa, Museu Arqueológico do Carmo, 2009. A heráldica dos Manuéis está amplamente representada no túmu-
lo deste monarca, já que a respectiva tampa apresenta quatro escudos das armas reais portuguesas em cada um 
dos frontais e mais um em cada facial, a que correspondem outros tantos na arca, com idêntica disposição, com 
as armas daquela estirpe castelhano-leonesa. O túmulo deste rei, datável de 1378-1381, esteve originalmente 
colocado na igreja de São Francisco de Santarém, de onde transitou, no século XIX, para o Museu Arqueológico 
do Carmo, em Lisboa, onde actualmente se encontra. Conforme apontou Carla Varela Fernandes, a valorização 
da rainha D. Constança Manuel por parte do seu filho não se traduzia apenas na relevância plástica da figuração 
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significativo se mostra, porém, o escudo de armas que adorna o duplo arco da capela 
de Santo António, na igreja de São Francisco do Porto, instituída pelo já mencionado 
Luís Álvares de Sousa. Vejamos porquê.

Neste magnífico trabalho heráldico observa-se a presença do esquartelado de 
Portugal-Antigo e da mão alada, completado por uma bordadura de castelos que 
circunda todos os quartéis. Em redor do escudo, por sua vez, figura uma ampla 
caderna de crescentes, elemento que se repete nas arquivoltas e nos colunelos do 
arco. Tais armas (fig. 8), por serem inquestionavelmente complexas, causaram já 
estranheza a alguns estudiosos.

O primeiro a debruçar-
-se sobre as mesmas terá sido 
Armando de Mattos, que arrolou 
a manifestação em As pedras-de-
armas do Porto46, procedendo 
apressadamente à sua identificação 
como Sousas de Arronches por 
causa da presença da caderna 
de crescentes que envolve o 
escudo. Este erro foi corrigido 
por Carlos da Silva Lopes, que 
apontou o facto indubitável de 
Luís Álvares de Sousa pertencer 
aos Sousas Chichorros, advogando 
também que a pedra apresentava 
as armas simplificadas quer deste mesmo ramo dos Sousas, quer dos Manuéis, em 
ambos os casos com omissão dos quartéis do leão47. Semelhante entendimento foi 

das armas dos Manuéis no túmulo de D. Fernando. Na verdade, tal relação preferencial determinou a própria 
escolha do lugar de tumulação em Santarém: o rei seguiu o exemplo de sua mãe, que já se encontrava sepul-
tada no convento de São Domingos; mais ainda, decidiu transferir o túmulo materno para o espaço sepulcral 
autónomo, comummente designado de coro alto, que mandou erigir para si próprio na igreja de São Francisco 
da mesma vila. Deste modo, os túmulos de D. Constança Manuel e do seu régio filho partilhavam, por vontade 
deste, o mesmo espaço sagrado. Existe no Museu Municipal de Santarém a face mutilada de uma arca tumular 
proveniente do convento de São Domingos, decorada com escudos de armas dos Manuéis; faz sentido que se 
trate do primitivo túmulo da mãe do rei D. Fernando. Cfr. SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico 
de Portugal. Distrito de Santarém, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, vol. III, p. 70 e estampa CXIV.

46 MATTOS, Armando de, As pedras de armas do Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1953, n.os CII 
e CXL.

47 LOPES, Carlos da Silva, “A capela sepulcral de Luís Álvares de Sousa na igreja de S. Francisco do Porto”, 
Armas e Troféus, II série, tomo VI, n.º 2, Abr.-Jun. 1965, pp. 137-147.

Fig. 8 - Armas de Luís Álvares de Sousa.
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laconicamente expresso por Luiz de Mello Vaz de São Payo, que, referindo-se ao 
mesmo monumento, declarou que “as armas são as dos Sousas e dos Manuéis, as que 
de certo [Luís Álvares de Sousa] usara em vida”48. Em artigo mais recente, Francisco 
de Simas Alves de Azevedo – antecipando o entendimento propalado por Alexandra 
Pelúcia –, e a pretexto da mesma pedra de Luís Álvares, afirmou peremptoriamente:

“Argumento de que o leão dos Sousas do Prado é o do reino de Leão, via 
armas dos Manuéis, creio que o oferece uma outra pedra de armas, não 
menos interessante heraldicamente, e valiosa artisticamente, existente 
ainda no seu lugar originário.”49

O autor apontou que os Sousas Chichorros, nas suas armas, aludiam à sua origem 
na Casa Real de Castela-Leão através da sua antepassada D. Inês Dias Manuel; e se 
o ramo primogénito optara por fazê-lo recorrendo ao leão, já Luís Álvares – que 
descendia por linha materna e secundogénita dos Sousas Chichorros – diferençou as 
suas armas substituindo aquele animal pela mão alada.

Em boa verdade, no letreiro que acompanha as suas armas, Luís Álvares aludiu 
de forma clara às linhagens de que se orgulhava de proceder: a dos Sousas (em 
consonância com o nome que ele próprio ostentava), a da dinastia régia portuguesa50 
e a dos Manuéis. Verifica-se, pois, existir uma total coincidência entre as insígnias 
figuradas no emblema heráldico e as famílias invocadas na respectiva epígrafe, 
circunstância que o sepultado acentuou ao concluir a evocação genealógica da sua 
ascendência com a expressão “donde lhe pertencem estas armas”51. Devemos salientar 
que, no caso dos Manuéis, Luís Álvares de Sousa mencionou expressamente a sua 
bisavó “D. Ignez filha de D. João Manoel irmã da infante D. Constance madre d’elrei 
D. Fernando”, verificando-se, assim, uma associação directa desta linhagem com o uso 
da mão alada, como de resto vimos suceder em todos os demais casos acima aludidos. 
Parece-nos, por conseguinte, que a representação deste móvel heráldico sempre quis 
significar, tão-somente, a estirpe dos Manuéis, ponto final, não se nos afigurando 
possível extrapolar a sua presença para uma associação indirecta à Casa Real de Leão, 
via aquela linhagem, pois nenhuma fonte disponível nos sugere tal significado. Em 

48 SãO PAYO, “A família…”, Armas e Troféus, II série, tomo VI, n.º 3, Out.-Dez. 1965, pp. 365-383, tomo 
VII, n.º 1, Jan.-Mar. 1966, pp. 135-153, n.º 2, Abr.-Ago. 1966, pp. 194-213, e n.º 3, Out.-Dez. 1966, pp. 295-316, 
pp. 366-367, p. 142.

49 AZEVEDO, “As armas…”, pp. 527-528.
50 No caso da linhagem régia, além da figuração do Portugal-Antigo, verifica-se ainda a presença de alguns 

elementos que aproximam a heráldica de Luís Alvares de Sousa dos usos costumeiros da Casa Real Portuguesa: 
o anjo tenente do escudo; a colocação do elmo de frente; e a introdução da bordadura de castelos em redor de 
todo o esquartelado.

51 LOPES, “A capela sepulcral…”, p. 139.
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conclusão, julgamos ser inviável referir-se um “leão dos Manuéis castelhanos”; o que 
existe é a mão alada dos Manuéis castelhanos, depois também difundida em Portugal.

Tal asserção abre caminho para outra procura: se admitirmos que o esquartelado 
de Portugal-Antigo e Leão já era usado no tempo de Martim Afonso de Sousa, o da 
Batalha Real, nada impede, a nosso ver, que tal composição existisse antes; assim 
sendo, poderá a presença do leão nas armas dos Sousas Chichorros aludir à Casa Real 
castelhano-leonesa por outra via que não a dos Manuéis?

É inevitável termos de admitir que os ascendentes de Martim Afonso de Sousa, 
o da Batalha Real, fizeram uso de armas próprias. E esta evidência será tão mais 
verdadeira se chegarmos à geração de Martim Afonso, o Chichorro, filho natural 
do Bolonhês. A heráldica, com efeito, era então um elemento indispensável na 
representação social de alguém com semelhante estatuto, que não podia deixar de 
a ostentar nas mais diversas circunstâncias da sua vida: no selo que constituiria 
a prova da sua personalidade jurídica; no equipamento bélico que o identificaria 
na hoste régia e em combate; no monumento fúnebre que trataria de transmitir à 
posteridade a sua imagem e memória; além de outros espaços e objectos em que a 
heráldica serviria como forma de afirmação e posse. Quando não de construção de 
uma identidade social quer do indivíduo, quer da linhagem.

Simas Alves de Azevedo, a respeito das armas eventualmente ostentadas pelos 
primeiros membros da linhagem dos Sousas Chichorros, afirmou:

“Julgo lícito presumir, tendo em vista os costumes heráldicos da família 
real portuguesa, anteriormente ao século XIV, que os citados Martim 
Afonso Chichorro, Martim Afonso de Sousa Chichorro e Vasco Martins 
de Sousa tenham usado as armas do rei de Portugal, apenas tendo como 
diferença a supressão da bordadura de castelos.”52

A suposição deste autor enquadrou-se no entendimento propalado por vários 
heraldistas, desde o século XVII, de que os bastardos régios da primeira dinastia 
portuguesa teriam feito uso das armas de Portugal-Antigo (fig. 6) como forma de 
assinalar a sua origem ilegítima. Dando voz a esta teoria, com efeito, Armando de 
Mattos, em meados do século XX, asseverara que

“Em tôdas as armas das famílias que se destroncaram por bastardia da casa 
real portuguesa, se mantêm as quinas gloriosas de Portugal, ao contrário, 
bem curiosamente, daqueles ramos colaterais, cujo desenvolvimento foi 
legítimo. (…) Assim, vemos que, até ao fim do século XV, foi apanágio 
52 AZEVEDO, “As armas…”, p. 525.
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dos bastardos, o quartel de Portugal-antigo, como hoje se lhe chama, 
que era o escudo das armas nacionais sem a bordadura dos castelos que 
D. Afonso III trazia em suas armas como diferença de filho segundo. 
Esta fase, divide-se, porém, em duas. A primeira, até D. João I; a segunda, 
prolonga-se a D. João II. O que as caracterisa é o seguinte: na primeira, 
o quartel de Portugal-antigo, aparece sempre sem alteração, sòsinho ou 
esquartelado nalgum composto; na segunda, embora se mantenham as 
suas peças, já têm um arrumo diverso, tendo perdido, um pouco, o seu 
aspecto inicial bem inconfundível”53.
Ora, já no início do presente texto, quando nos 

referimos aos botões esmaltados da cruz processional 
de Santo André de Mafra, tivemos oportunidade de 
afirmar que tal tese, a nosso ver, se encontra actualmente 
afastada. Para uma melhor compreensão do que então 
aventámos, recentremos a nossa análise, com mais 
pormenor, nas gerações subsequentes a D. Afonso III, 
tanto mais que elas também correspondem à formação 
do ramo específico dos Sousas Chichorros, procurando 
descortinar o que se conhece sobre os usos heráldicos de 
toda essa descendência régia.

Na geração dos filhos daquele monarca, D. Dinis, herdeiro do trono, sucedeu 
nas armas reais que seu pai havia adoptado, ou seja, no conjunto formado pelas quinas 
e pela bordadura de castelos (fig. 9). No que respeita aos demais filhos legítimos e 
ilegítimos do Bolonhês, encontramos os seguintes usos heráldicos:

- A adopção das armas de Portugal-Antigo nos casos de D. Urraca Afonso, 
inumada em São João de Tarouca, em cuja tampa de sepulcro é possível observar 
um escudo com cinco quinas; no de D. Branca, que nos seus selos ostentou as armas 
de Portugal-Antigo rodeadas dos sinais da sua ascendência régia castelhano-
leonesa, sem que houvesse contudo fusão destas insígnias num mesmo escudo54; 

53 MATTOS, Armando de, A Heráldica dos Bastardos Reais Portugueses, Porto, F. Machado & C.ª. Lda., 
1940, pp. 11-12.

54 Conforme duas modalidades do seu selo, datado de 1312, publicadas por Faustino Menéndez Pidal e pelo 
marquês de Abrantes: ao centro, Portugal-Antigo, em redor, formando como que uma bordadura componada, 
reservas em que se alternam castelos e leões. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Algunos Monumentos…”, 
pp. 38-40; ABRANTES, O Estudo da Sigilografia…, p. 234. No túmulo da infanta, conservado no mosteiro de Las 
Huelgas de Burgos, os sinais linhagísticos revelam-se ligeiramente diferentes, na medida em que as faces do sarcó-
fago se apresentam inteiramente recobertas por escudos de Portugal-Moderno e Castela-Leão, alternados e confi-
gurando um reticulado de nítida inspiração na arte mudéjar. Cfr. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Algunos 

Fig. 9 - Armas reais ou de 
Portugal-Moderno.
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e no do túmulo originalmente sito na igreja de Santa Clara de Santarém e hoje 
conservado no Museu Municipal desta cidade, atribuído a Martim Afonso 
Chichorro mas que nada impede que fosse de seu irmão Rodrigo Afonso55;
- A alteração dos esmaltes originais do Portugal-Antigo, como ocorreu no já 
mencionado caso do bastardo D. Afonso Dinis, em que o campo surge de azul 
carregado de escudetes de prata56 (fig. 5);
- A conjugação do Portugal-Antigo com outras armas diferentes, mediante 
o recurso a uma partição do escudo; estão neste caso os esquartelados de D. 
Branca57 (fig. 10) e de D. Afonso58 (fig. 11), e o escudo palado de D. Leonor 
Afonso59 (fig. 12).
O exame das armas arroladas nesta geração permite-nos retirar desde já algumas 

conclusões: verifica-se pela primeira vez, na heráldica dos membros da Casa Real 
portuguesa, a partição de um escudo em quatro, adoptando-se o modelo esquartelado, no 
qual sobressai o respeito pela simetria (dois pares de quartéis iguais) conforme o exemplo 
castelhano-leonês de Fernando III, e o modelo palado, constituindo este último o 

Monumentos…”, pp. 38-40, e LIMA, João Paulo de Abreu e, Armas de Portugal. Origem. Evolução. Significado, 
Lisboa, Inapa, 1998 p. 37.

55 Cfr. BEIRANTE, Maria Ângela V. da Rocha, Santarém Medieval, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 
1980, p. 156; SEQUEIRA, Inventário Artístico…, vol. III, p. 70. A atribuição deste túmulo a Martim Afonso é 
conjectural, baseando-se em indícios de dois géneros: o de este varão deter comprovadamente diversos bens no 
termo de Santarém e se encontrar aí ligado à colegiada de Santa Maria da Alcáçova; e o de constarem as armas de 
Portugal-Antigo no túmulo. Note-se, porém, que os mesmíssimos factores se poderiam aplicar a Rodrigo Afonso, 
também bastardo de D. Afonso III, que Sotto Mayor Pizarro apontou como provável irmão inteiro de Martim 
Afonso, aliás seu testamenteiro e herdeiro dos seus bens escalabitanos. Cfr. PIZARRO, José Augusto Sotto Mayor, 
Linhagens Medievais Portuguesas: genealogias e estratégias (1279-1325), Porto, Centro de Estudos de Genealogia, 
Heráldica e História da Família da Universidade Moderna do Porto, 1999, vol. I, p. 174.

56 SEIXAS, Contributo para o estudo…, pp. 29 e 38-45.
57 O selo da vila de Cifuentes, cujo senhorio D. Branca detinha, datado de 1299, apresenta numa face, como 

armas próprias e falantes, sete fontes jorrando de uns penedos; e na outra um escudo referente à sua senhora, com um 
esquartelado de Castela e Portugal-Antigo. Cfr. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, p. 127.

58 O infante D. Afonso usava um esquartelado de Portugal-Antigo e Castela, conforme transparece no 
seu selo, estudado e publicado em MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Algunos Monumentos…”, p. 40; e 
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, p. 128, a partir da gravura publicada por Salazar y 
Castro nas Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, p. 632, que por sua vez o observou numa carta de privilégio 
da Casa de Nájera, datada de 1299.

59 Conforme o seu selo, datável de 1290, estudado e publicado pelo marquês de Abrantes. O selo contém 
ao centro um escudo palado de quatro, o primeiro e terceiro carregados cada um de três escudetes semeados de 
besantes, o segundo carregado de três castelos e o quarto carregado de dois castelos acompanhados em ponta de 
cinco besantes; o escudo insere-se num quadrilobado no qual aquele autor afirmou figurarem quatro flores-de-
-lis, o que não parece evidente na fotografia. ABRANTES, O Estudo da Sigilografia…, pp. 234-235. A observação 
directa do referido selo veio revelar outra leitura dos elementos inseridos nos lóbulos: no do chefe figura, de facto, 
uma flor-de-lis, completada por um castelo no da dextra e por um escudete semeado de besantes no da sinistra. O 
lóbulo da ponta foi cerceado, não sendo possível qualquer leitura. Desta forma, os lóbulos estão carregados com 
os sinais respeitantes a D. Leonor: a quina e o castelo das Casas Reais de Portugal e Castela, a flor-de-lis dos de 
Soverosa, terra de que ela era senhora. ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2.ª incorporação, maço 84, doc. n.º 3869 
(trata-se da carta dirigida por D. Leonor Afonso a um juiz de Mortágua, terra cujo senhorio ela detinha, acerca 
de um litígio de um herdamento em Soverosa, envolvendo nomeadamente um Domingos Joanes de Soverosa).
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Fig. 14 - Armas de 
Afonso Sanches, filho 
bastardo de D. Dinis.

Fig. 15 - Armas de 
Fernão Sanches, filho 
bastardo de D. Dinis.

Fig. 10 - Armas da infanta 
D. Branca, filha de 
D. Afonso III.

Fig. 11 - Armas do infante
D. Afonso, filho de 

D. Afonso III.

Fig. 12 -Armas da infanta 
D. Leonor Afonso, filha de 
D. Afonso III.

Fig. 13 - Armas de D. Maria 
Afonso, filha bastarda de 

D. Dinis.
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único caso em que os escudetes do Portugal-Antigo abandonaram a sua figuração 
tradicional em cruz; revela-se a aludida alteração dos esmaltes iniciais do Portugal-
Antigo, circunstância que nos abre caminho para a compreensão da influência da cor 
na primitiva heráldica (a pedra não nos conta tudo o que foi a heráldica medieval…); 
e perpetua-se, por fim, o uso do Portugal-Antigo (ou mesmo, num caso, do Portugal-
Moderno), aparentemente contraditório com a complexidade do sistema de 
diferenciação observado.

Se passarmos à geração dos netos de D. Afonso III, para lá do rei D. Afonso IV, 
que manteve o uso das armas reais modernas (ou seja, com a bordadura de castelos), 
podemos encontrar:

- A permanência do uso do Portugal-Antigo (fig. 6) no selo de D. Maria Afonso60 
e no túmulo de D. Pedro, conde de Barcelos, em São João de Tarouca61;

- A conjugação do Portugal-Antigo (ou uma sua variante, num único caso) com armas 
diferentes, através da partição do escudo ou da introdução de uma peça; temos, assim, 
os escudos esquartelados de outra D. Maria Afonso62 (fig. 13), de Afonso Sanches 

60 Atente-se que é a primeira do nome (a distinguir de uma sua meia-irmã homónima, mais nova), que 
veio a casar com D. João Afonso de Lacerda, filho de D. Afonso de Lacerda. Esta D. Maria Afonso e seu marido 
jaziam ambos sepultados no mosteiro de São Domingos de Santarém. O seu selo apresenta um escudo de Portugal-
Antigo acompanhado em ponta por duas flores-de-lis, figuras estas que o seu sogro D. Afonso de Lacerda introdu-
zira nas suas armas como forma de lembrar a sua ascendência materna capetíngea por via de sua mãe Branca de 
França, filha de São Luís (Luís IX de França) e mulher do infante D. Fernando de Castela e Leão. Cfr. MENÉNDEZ 
PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, pp. 110-119. O selo vem reproduzido em gravura por SOUSA, 
Historia Genealogica…, tomo IV, extra-texto H, estampa XXVII, e em fotografia em ABRANTES, O Estudo da 
Sigilografia…, pp. 260-261. Na mutilada lápide sepulcral de D. Maria Afonso e           D. João Afonso de Lacerda, hoje 
no Museu Municipal de Santarém, podem observar-se, ladeando os pés da figura masculina, duas flores-de-lis. Cfr. 
SEQUEIRA, Inventário Artístico…, p. 70 e estampa CXIV.

61 Cfr. FERNANDES, Carla Varela, “D. Pedro, conde de Barcelos, e a escolha de S. João de Tarouca como 
«locus» sepulcral”, in Cister. Espaços, Territórios, Paisagens. Actas do Colóquio, Lisboa, Instituto Português de 
Património e Arqueologia, 2000, pp. 443-450.

62 O túmulo atribuído a D. Maria Afonso no mosteiro de São Dinis de Odivelas apresenta escudos esquar-
telados com as armas de Leão no primeiro quartel (com o leão voltado), Portugal-Antigo nos segundo e terceiro, 
e Castela no quarto. A atribuição tradicional foi contestada por Carla Varela Fernandes, que aponta argumentos 
relevantes para inviabilizar a identificação da figura jazente como D. Maria Afonso, e propõe em alternativa que se 
trate do infante D. João, filho do rei D. Afonso IV e de sua mulher D. Beatriz. Não discutiremos aqui a justeza dos 
argumentos apresentados por esta autora, a não ser na medida em que tocam matéria heráldica. Diz, com efeito, 
Carla Varela Gomes que “Se aceitássemos que este túmulo pertenceu a D. Maria Afonso (II), então, as armas teriam 
difícil explicação: as de Portugal fariam sentido, urna vez que era filha de D. Dinis, mas as de Castela e Leão parecem-
-me menos aceitáveis ou, pelo menos, de mais difícil explicação, pois não só não se sabe quem foi a mãe desta 
bastarda, como dificilmente podemos aceitar tratar-se de alguém que pertencesse à família real castelhana, sendo, 
depois, totalmente ignorada pelas fontes”. Ora, como o presente trabalho pretende evidenciar, os escudos do túmulo 
de Odivelas encaixam perfeitamente na lógica da família real na geração dos netos de D. Afonso III. A solução para 
este enigma poderá residir num indício que a referida autora revela, ao definir o túmulo, na sua actual constituição, 
como “uma obra híbrida, que junta, provavelmente, partes de dois túmulos diferentes”. Assim, propomos que se veja 
no jazente a figura de D. João, como demonstra Carla Varela Fernandes, e na arca as armas de D. Maria Afonso. 
Note-se ainda que aquele infante, tendo morrido aos dois anos de idade, não teria razão para ter armas próprias, 
a que não poderia ter dado uso. FERNANDES, Carla Varela, “Proposta de identificação de um jacente medieval. 
O Infante D. João”, Artis, n.º 5, 2006, pp. 73-87.
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(neste caso com a partição a ser formada por uma cruz carregada de castelos)63 (fig. 
14), de D. Isabel Afonso64 (fig. 11) e de Diogo Afonso de Sousa (mantendo-se nos 
quartéis das quinas a inversão de esmaltes já verificada nas armas de seu pai)65 (fig. 
4); o franchado de Fernão Sanches66 (fig. 15); e a bordadura adoptada por Lourenço 

63 Afonso Sanches usava pois um escudo de prata com uma cruz de vermelho carregada de castelos de ouro, 
cantonada por quatro conjuntos de cinco escudetes de azul postos em cruz, besantados do campo. No seu caso, 
podemos ter a certeza dos esmaltes porque eles aparecem na figuração da sua bandeira, numa iluminura castelha-
na realizada quando Afonso Sanches se encontrava junto de seu sobrinho, o rei Afonso XI. Facto assinalado em 
ABRANTES, D. Luís Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de, “Apontamentos de Armaria Medieval Portuguesa 
– I – A bandeira heráldica de D. Afonso Sanches”, Arquivo de Cascais – Boletim Cultural do Município, n.º 4, 1982, pp. 
79-90, declarando porém o autor desconhecer a origem e localização dessa iluminura (p. 6). Estas vêm explicitadas 
por PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo, Manual de Heráldica Española (prólogo de Faustino Menéndez 
Pidal), Madrid, Aldaba Ediciones, 1987, pp. 13-15, que, reproduzindo-a, identificou a iluminura como uma cópia 
do Libro de las Coronaciónes do mosteiro de São Lourenço do Escorial. São também conhecidos os selos tanto de 
Afonso Sanches como de D. Teresa Martins, sua mulher, publicados e estudados por ABRANTES, O Estudo da 
Sigilografia…, pp. 259-269, onde se refere uma bibliografia relativamente vasta que tais selos (sobretudo o segundo) 
despertaram. Existem ainda variadas manifestações líticas das armas deste bastardo de D. Dinis, nomeadamente as 
várias pedras de fecho de abóbada que se podem ver na igreja de Vila do Conde, onde jaz sepultado com sua mulher 
(sendo algumas delas coevas, outras posteriores); e as do castelo de Albuquerque, algumas das quais se encontram 
hoje no Museu Provincial de Badajoz. Cfr. A Igreja de Santa Clara de Vila do Conde. Boletim da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, n.o 14, Lisboa, Ministério das Obras Públicas, 1938; FERREIRA, José Augusto, 
Os Túmulos do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, Porto, Marques Abreu, 1925; BARROCA, Epigrafia 
Medieval…, vol. II, tomo 2, pp. 1296-1313 e 1403-1409. Há ainda uma representação das armas de Afonso Sanches 
gravadas na cruz oferecida ao mesmo convento vila-condense. Cfr. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, “Sculpture et 
Orfèvrerie”, in Aux Confins du Moyen-Age. Art Portugais XIIe – XVe siècle, s.l., Fondation Europalia International, 
1991, p. 94. Assinale-se, por fim, a curiosa circunstância das armas de Afonso Sanches terem sido retomadas na 
carta de brasão de armas dada em 1567 a Gaspar Gil Carrilho, capitão de cavalos natural de Castelo de Vide, por 
ser alegadamente descendente daquele bastardo régio. BORREGO, Nuno, Cartas de Brasão de Armas, vol. I, Lisboa, 
Guarda-Mor, 2003, p. 185.

64 Já atrás, ao tratar da disseminação das insígnias dos Manuéis, referimos e descrevemos o selo de D. Isabel 
Afonso, que foi primeiro publicado em gravura por SOUSA, Historia Genealogica…, tomo IV, extra-texto G, estam-
pa XXI; e depois em fotografia por ABRANTES, O Estudo da Sigilografia…, p. 265. Tal selo traz, porém, apenas a 
figuração das armas do marido de D. Isabel, D. João de Castela, o Torto, acompanhadas das memórias heráldicas das 
linhagens a que ela pertencia tanto por via paterna como materna. Em contrapartida, o túmulo de um filho do casal, 
na igreja paroquial de Santa Maria de Dueñas, ostenta quatro escudos, três dos quais alusivos às armas paternas 
(tanto as armas próprias de D. João, um esquartelado de Leão e Suábia, como as que ele usava como senhor da 
Biscaia, e que eram as da linhagem de Haro: dois lobos passantes e sotopostos), e o último alusivo às armas maternas, 
com um esquartelado de Portugal-Antigo e Castela. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, 
pp. 123-124. Pode concluir-se, por conseguinte, que o uso deste esquartelado se perpetuou desde o infante D. Afonso 
até ao seu neto, passando, naturalmente, por sua filha D. Isabel.

65 Diogo Afonso de Sousa trazia portanto por armas um esquartelado de Portugal-Antigo com os esmaltes 
invertidos e de Sousa, sendo esta a mais antiga manifestação cromática conhecida dos antigos sinais desta linhagem: 
de vermelho, uma caderna de crescentes de prata. Cfr. SEIXAS, Contributo para o estudo…, pp. 29 e 45-47. Não 
se conhecem fontes certas para as armas do seu irmão inteiro Pedro Afonso de Sousa, mas o túmulo de uma neta 
deste, D. Branca de Vilhena, sepultada na igreja de São Domingos de Guimarães, exibe curiosas insígnias heráldicas. 
Vêem-se na tampa sepulcral, a ladear a inscrição, dois escudos: o primeiro é das armas dos Manuéis, em referência 
ao pai da sepultada, D. Henrique Manuel, conde de Seia; o segundo é um esquartelado de Portugal-Antigo e de uma 
flor-de-lis, devendo ser referente a D. Beatriz de Sousa, mãe da sepultada, a qual D. Beatriz era, por sua vez, filha 
do mencionado Pedro Afonso de Sousa e de D. Elvira de Nóboa. Foi formulada a hipótese de estas últimas armas 
remeterem para a ascendência Sousa (o Portugal-Antigo; e quem sabe se não traria os esmaltes invertidos como nos 
escudos de Afonso Dinis e de Diogo Afonso de Sousa?) e Nóboa ou eventualmente Enxara (da barregã de D. Afonso 
III e mãe de Afonso Dinis). Cfr. NÓBREGA, Artur Vaz-Osório da, Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito 
de Braga. Cidade de Guimarães, Braga, Assembleia Distrital de Braga, 1985, vol. VII, tomo 2, pp. 304-308.

66 Fernão Sanches trouxe um escudo franchado com Portugal-Antigo em cada um dos campos, tal como 
aparece quer no seu túmulo, hoje no Museu Arqueológico do Carmo, quer no seu selo. Sobre o primeiro, datável 
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Gil67 (fig. 16).
Da apreciação dos usos heráldicos desta segunda geração é igualmente possível 

retirarmos algumas ilações: mostra-se desde logo evidente a proliferação dos escudos 
esquartelados, aparecendo todavia a primeira quebra de simetria dado que, nas armas 
da segunda D. Maria Afonso, aos dois quartéis de Portugal-Antigo se contrapõem um 
quartel de Leão e outro de Castela; surge, depois, uma nova partição – o franchado 
–, derivada do esquartelado; denota-se, por outro lado, o desaparecimento do 
palado, certamente por se ter revelado uma partição 
pouco estética e de reduzida eficácia do ponto de vista 
da identificação imediata e unívoca do utente das armas; 
ocorre, de novo, o recurso à representação de uma 
bordadura como forma de diferença; e introduzem-se, 
pela primeira vez, sinais heráldicos externos às Casas Reais 
portuguesa e castelhano-leonesa (até então, em todas as 
formas de conjugação das quinas se havia recorrido ao 
castelo e/ou ao leão), emergindo em concreto a figuração 
da caderna de crescentes dos Sousas e uma cruz da 
Ordem do Hospital, alusiva à condição de Lourenço Gil; 
e subsiste a aparente contradição, face a um sistema de 

de 1329-1335 e proveniente da capela de Nossa Senhora da Oliveira de Santarém, anexa ao convento de São 
Domingos, vd. BARROCA, Epigrafia Medieval…, vol. 2, tomo 2, pp. 1535-1541; e FERNANDES, Carla Varela, 
“Vida, Fama e Morte. Reflexões sobre a Colecção de Escultura Gótica”, in ARNAUD; FERNANDES, Construindo 
a Memória…, pp. 300-309. Seguindo a indicação de PIZARRO, Linhagens…, vol. 1, p. 198, fomos consultar o 
exemplar esfragístico em B.N.P. (Reservados), Pergaminhos, 49P. Tal como assinalou este autor, encontra-se 
também apenso ao mesmo documento o selo quadrilobado de D. Froilhe Anes de Sousa, mulher de Fernão 
Sanches. Tal selo apresenta ao centro o escudo do marido, e em cada um dos lóbulos uma cruz florida e vazia, 
alusiva aos sinais da linhagem de Briteiros. Cfr., sobre estas armas, ABRANTES, D. Luís Gonzaga de Lancastre 
e Távora, Marquês de, “Apontamentos de Armaria Medieval Portuguesa. VIII – As Armas da Linhagem dos 
de Briteiros”, Boletim de Trabalhos Históricos, vol. XXXVI, 1985, pp. 65-73. Carlos da Silva Lopes apontou que 
Fernão Sanches teria usado “um escudo franchado de prata e de azul, tendo na prata as cinco quinas de azul, 
e no azul cinco escudetes de prata carregados de arruelas do campo”, verificando-se portanto uma inversão 
dos esmaltes, à semelhança do que sucedeu nas armas de Afonso Dinis. Tal atribuição, embora verosímil, deve 
considerar-se com a devida reserva, uma vez que aquele autor não aduziu provas que viessem corroborar o 
cromatismo apresentado. LOPES, Carlos da Silva, “Notas Heráldicas. A propósito de uma cruz do século XIV”, 
O Concelho de Mafra, n.º 370, 18 de Julho de 1943, pp. 1-4.

67 Na arca tumular de frei Lourenço Gil, na igreja de Santa Luzia (anteriormente chamada de São Brás), 
em Lisboa, pode observar-se um escudo com uma cruz pátea acompanhada em orla por oito escudetes, cada 
um dos quais carregado de cinco besantes. Trata-se de uma forma de incluir no mesmo escudo uma referência 
à origem familiar (as quinas) e à função religiosa e militar que ele desempenhava, como comendador de São 
Brás, na Ordem do Hospital. Como o seu pai, Gil Afonso, bastardo de D. Afonso III, era também ele membro 
da mesma ordem e comendador de São Brás, pode aventar-se a hipótese de ter feito uso, anteriormente ao filho, 
de armas semelhantes. Cfr. SEIXAS, Contributo para o estudo…, p. 40; VILLAS-BOAS, Ruy Gonçalo de, Igreja 
de S. Brás e Santa Luzia, Comenda da Ordem de Malta, separata de Filermo, 1998/1999, p. 169; e BARROCA, 
Epigrafia Medieval…, vol. II, tomo 2, pp. 1671-1675.

Fig. 16 - Armas de frei 
Lourenço Gil, filho de Gil 
Afonso e este filho bastardo de 
D. Afonso III.
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diferenciação complexo, decorrente da continuação do uso do Portugal-Antigo por 
várias personagens da linhagem régia.

Terminada, desta forma, a observação dos usos heráldicos dos membros da 
Casa Real portuguesa nas duas gerações abaixo de D. Afonso III, podemos afirmar – 
a nosso ver com alguma segurança – que:

•	 As gerações oriundas por via ilegítima dos reis de Portugal mantiveram a 
figuração das quinas nas suas armas, mas não ao contrário do que sucedeu com 
os ramos legítimos, como Armando de Mattos sustentou; na verdade, as quinas, 
e em particular a sua representação específica sob a forma de Portugal-Antigo, 
não constituíram apanágio dos bastardos régios, pois foram indistintamente 
usadas por descendentes legítimos e ilegítimos tanto de D. Afonso III como de 
D. Dinis;
•	 O campo de Portugal-Antigo, nesta época, não surgiu sempre na sua 
composição própria e habitual (isto é, de prata, cinco escudetes de azul postos em 
cruz, cada escudete carregado de besantes do campo), sem qualquer alteração: 
recordamos as armas de Afonso Dinis (fig. 5) e de Diogo Afonso de Sousa (fig. 4), 
seu filho, onde ocorreu a inversão dos esmaltes, as de D. Leonor Afonso (fig. 12), 
com as quinas em grupos de três e em pala, e as de Lourenço Gil (fig. 16), onde 
os escudetes surgem em número de sete e em bordadura; a figuração das quinas 
numa composição diferente do Portugal-Antigo aconteceu, por conseguinte, em 
momento significativamente anterior ao proposto por Armando de Mattos;
•	 Foi dominante, embora não exclusiva, a figuração do Portugal-Antigo em 
esquartelado com outras insígnias; perpetuando-se, também, o seu uso sob a 
forma plena.
Num sistema dominado por esquemas progressivamente complexos de 

diferenciação das armas, mantendo muito embora como denominador comum a 
figuração das quinas e em particular sob a forma de Portugal-Antigo, como explicar 
a permanência desta composição de forma indiferenciada e em vários membros 
coevos da descendência régia?

Ora, em nosso entender, o que verdadeiramente aconteceu é que para além de 
uma série de armas individuais e bem demarcadas umas das outras, encontramos 
também, nas mesmas gerações, um uso difuso e indiferenciado dos antigos sinais 
da linhagem régia, isto é, os escudetes em cruz, carregados de besantes, vulgo 
Portugal-Antigo, sem mais. Notemos que dois destes casos – os túmulos de D. Urraca 
Afonso e de D. Pedro, conde de Barcelos – são provenientes do mesmo cenóbio de 
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São João de Tarouca68; e que outros três – o túmulo atribuível a Martim Afonso ou 
Rodrigo Afonso, um capitel armoriado e uma pedra de armas hoje inserta na fachada, 
por cima da rosácea – se inserem todos no convento de Santa Clara de Santarém69. Tal 
facto pode levar-nos a reflectir sobre esta coincidência, que não saberia ser fortuita: 
a heráldica constituía então uma forma privilegiada de apropriação simbólica das 
igrejas (sobretudo das monásticas) por parte da nobreza, produzindo o que Laurent 
Hablot chamou de heraldização do espaço sagrado70. Ora, nos casos de Santa Clara 
de Santarém e de São João de Tarouca, o conjunto de túmulos monumentais e 
elementos decorativos das igrejas, ao ostentarem escudos denotativos da pertença à 
dinastia real, vinham reforçar a ligação entre esta e aqueles cenóbios. A presença de 
monumentos fúnebres decorados com as mesmas insígnias, referentes à dinastia real, 
marcava assim a continuidade dessa ligação, transposta em gerações sucessivas, e 
assinalava a sua perenidade, por estar gravada na pedra e inserida no espaço sagrado. 
Deste modo, as armas de Portugal-Antigo, longe de constituírem uma identificação 
individual dos membros da linhagem régia (e muito menos, como vimos, um sinal 
de bastardia), pretendiam precisamente o contrário: apontar uma ligação sanguínea 
difusa, que incluía na mesma noção de linhagem todos os membros que usassem 
as respectivas insígnias. Como assinalou Menéndez Pidal, no contexto ibérico, o 
processo de fixação das formas heráldicas revelou-se muito mais lento que na área 
clássica, sendo os sinais usados com grande frequência em suportes decorativos e 
formais muito variados até épocas tardias71; daí a sobrevivência de um entendimento 
e de um uso arcaico dos sinais da Casa Real portuguesa, as quinas, em simultâneo 
com a ocorrência de armas individuais e diferençadas. No panteão régio de Alcobaça, 
numerosos túmulos coevos dão-nos a imagem de uma verdadeira profusão de quinas, 
castelos e leões figurados dentro e fora de escudos, assinalando assim a ligação 

68 Já foi assinalado que, no caso de São João de Tarouca, a ligação remontava às primeiras gerações da dinastia 
régia, uma vez que o mosteiro já havia sido escolhido como local de sepultamento por D. Aldara, filha de uma outra 
D. Urraca Afonso e neta do primeiro rei de Portugal. FERNANDES, “D. Pedro, Conde de Barcelos…”, p. 446.

69 Veja-se a fotografia do capitel em SEQUEIRA, Inventário Artístico…, vol. III, estampa CXXIII; recorde-
-se outrossim que hoje apenas se conserva, no Museu Municipal de Santarém, um fragmento inferior da lápide 
sepulcral conjunta de D. Maria Afonso e de seu marido D. João Afonso de Lacerda, originária do mesmo con-
vento de Santa Clara. É legítimo presumir que tal lápide contivesse as armas da sepultada, as quais poderiam 
corresponder ao que ela usava nos seus selos, isto é, um escudo de Portugal-Antigo rodeado dos sinais das demais 
ascendências régias, tanto suas como do seu marido. 

70 HABLOT, Laurent, "L’héraldisation du sacré auxXIIe-XIIIe siècles, une mise en scène de la religionche-
valeresque ?", in AURELL. M. (dir.), Actes du colloque Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe siècles, Rennes, 
2011, p. 211-233.

71 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Los comienzos del uso conjunto de varias armerias: 
cuando, como y por que”, Hidalguía, n.º 200, 1987, p. 309. Por área clássica, entende este autor designar, grosso 
modo, os territórios centrais do antigo império carolíngio, onde se verificou o surgimento da heráldica: a área 
franco-inglesa, o nordeste ibérico, o norte de Itália e a antiga Lotaríngia e Alemanha ocidental.
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dos sepultados às três dinastias do Ocidente peninsular72. Mas a ostentação deste 
género de sinais genéricos era compatível com a de armas de carácter individual e 
diferenciado; com efeito, os próprios reis de Portugal, que a partir de D. Afonso III 
fizeram uso sistemático das armas régias com a inovação da bordadura introduzida 
por este monarca, não recuaram perante o uso do Portugal-Antigo. Assim o provam 
alguns exemplares conhecidos de pedras de armas deste rei e dos seus sucessores 
D. Dinis e D. Pedro I, bem como, de forma mais recorrente, a numária emitida por 
toda a I Dinastia73.

Parece ter havido, por conseguinte, a perpetuação de sinais linhagísticos 
genéricos, exibidos de forma indiferenciada por todos aqueles que mediante eles 
manifestavam a sua pertença à dinastia real, a par do uso simultâneo de armas 
especificamente indicativas de determinados indivíduos, cuja composição foi depois, 
por vezes, continuada pela respectiva descendência, formando então a heráldica 
própria de um ramo da família original.

Diremos por conseguinte, à laia de uma conclusão global neste ponto da 
matéria, que a figuração das quinas é universal nos membros da Casa Real portuguesa 
desta época, sem distinção quanto à natureza da filiação, sendo preponderante a 
sua representação sob a forma do Portugal-Antigo, de preferência conjugada em 
esquartelado com outras insígnias, a princípio apenas retomadas da Casa Real 
castelhano-leonesa e depois colhidas também na emblemática de outras linhagens 
ou instituições. E que o uso de escudos simplesmente carregados com o Portugal-
Antigo se inscrevia numa lógica primitiva da heráldica medieval portuguesa, que na 
época em estudo foi convivendo com aquele outro entendimento, mais moderno e 
mais inspirado nas práticas transpirenaicas.

Regressemos aos Sousas! Em face do que acabámos de expor, e em sentido oposto 
ao propalado por Simas Alves de Azevedo, advogamos nós ser lícito presumir que o 
bastardo régio Martim Afonso, o Chichorro, e depois os seus sucessores, terão feito 
uso de armas esquarteladas, simétricas, compostas pelo quartel de Portugal-Antigo 
e por uma outra insígnia adoptada da heráldica castelhano-leonesa. Qual seria ela?

72 Cfr. SILVA, José Custódio Vieira da, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa, Instituto Português 
do Património Arquitectónico, 2003, pp. 45-55, sobretudo a tampa da arca (III) de infante, que Menéndez Pidal 
atribuiu a um filho do casal régio D. Afonso III e D. Beatriz. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica 
Medieval..., pp. 127-128.

73 Cfr. BARROCA, Mário Jorge, Epigrafia Medieval portuguesa (862-1422), Porto, Fundação Calouste 
Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2000, vol. II, t. 1, n.º 352, pp. 884-888 (D. Afonso III); vol. II, 
t. 2, n.º 508, pp. 1313-1320 e n.º 532, pp. 1416-1417 (D. Dinis); vol. II, t. 2, n.º 625, pp. 1729-1736 (D. Pedro I). 
VAZ, J. Ferraro, Nvmaria medieval portuguesa. 1128-1383, Lisboa, s.n., 1960.
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Se atentarmos nos mencionados usos heráldicos dos filhos de D. Afonso III, 
verificamos que dois deles – D. Afonso e D. Branca – ostentaram as duas modalidades 
possíveis do esquartelado simétrico das quinas portuguesas com o castelo castelhano 
(invertendo-se em cada caso a respectiva precedência) (figs. 11 e 10). Na geração 
seguinte, vemos que D. Maria Afonso, nas armas que usou, opôs às quinas um 
leão e um castelo (fig. 13), quebrando assim a simetria até então imperante nos 
escudos esquartelados; e os seus irmãos Fernão Sanches e Afonso Sanches, por seu 
lado, adoptaram modelos quadripartidos inéditos, o primeiro com a introdução 
do franchado (fig. 15), o segundo com o recurso a uma cruz carregada de castelos 
para formar a partição do próprio escudo (fig. 14), parecendo existir uma súbita 
necessidade de fugir à composição tradicional do esquartelado simétrico, ainda que 
mantendo o seu espírito. Porque razão terá tal acontecido? Provavelmente, porque 
todas as possibilidades de recurso aos esquartelados simétricos de Portugal-Antigo 
com as insígnias castelhano-leonesas já estariam ocupadas por outros membros 
da linhagem régia portuguesa. Assim sendo, temos de dar como provável que o 
esquartelado das quinas com o leão já estaria em uso nessa época. Ora, que outro 
ramo o ostentaria senão aquele que daria origem directa aos Sousas Chichorros, que 
gerações mais tarde faziam uso comprovado dessa mesma composição?

Acreditamos, em suma, que o esquartelado de Portugal-Antigo e de Leão foi 
usado, desde logo e em primeiro lugar, por Martim Afonso, o Chichorro, e depois 
pelas gerações subsequentes, cujas manifestações heráldicas se ignoram até surgir a 
primeira representação conhecida, a do aludido D. frei Gonçalo de Sousa, datada de 
1469.

No que respeita às insígnias dos Sousas de Arronches (fig. 2), temos um 
testemunho invulgar que, de certo modo, nos relata o seu aparecimento: a mencionada 
cruz processional de Santo André de Mafra, em cujos botões esmaltados figuram as 
armas do bastardo régio Afonso Dinis, as atribuíveis à sua mulher Maria Peres Ribeira 
e as do filho de ambos, Diogo Afonso de Sousa. Já vimos que o filho ilegítimo de D. 
Dinis usava como armas próprias um Portugal-Antigo com os esmaltes invertidos 
(fig. 5); a herdeira da Casa de Sousa é identificada, naturalmente, com as armas 
ancestrais desta linhagem: o escudo de vermelho com uma caderna de crescentes 
de prata, que os heraldistas passaram a referir como Sousa-Antigo; e, na pessoa do 
referido filho deste casal, surge pela primeira vez o esquartelado de Portugal-Antigo 
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e Sousa74 . A cruz de Mafra assinala, assim, o momento de criação desta composição 
e merece que nos detenhamos um pouco mais na sua mensagem heráldica.

Se Diogo Afonso podia ostentar as armas de seu pai, já diferençadas como 
estavam em relação ao rei seu avô, porque não o fez? Talvez por ser filho segundo: 
elas poderiam caber ao seu irmão Pedro Afonso, exilado em Castela. Acreditamos 
todavia que assim não sucedeu, porque a descendência deste, estabelecida em 
Córdova, também conjugou as insígnias régias portuguesas com as de outra 
linhagem, neste caso a dinastia real castelhana, optando por uma composição em 
franchado75 (fig. 17).

O que estaria então por trás desta vontade de conjugar os sinais da dinastia régia 
com os dos Sousas? Cremos que a resposta é facilitada 
pela convergência entre heráldica e onomástica. Diogo 
Afonso adoptou o apelido de Sousa, que ficou como 
elemento identificativo da sua descendência. As razões 
de tal escolha são fáceis de perceber, quando se tem em 
mente o prestígio da estirpe mas também a espinhosa 
questão do desmantelamento da herança patrimonial 
e simbólica dos Sousões, em grande parte por acção 
de dois reis sucessivos, D. Afonso III e D. Dinis, que 
montaram uma autêntica estratégia de diluição da 

74 Ainda com os esmaltes invertidos, como trazia o pai. Não é fácil datar o abandono desta variação cro-
mática e o consequente retorno às armas de Portugal-Antigo, uma vez que os exemplares que conhecemos para as 
gerações seguintes são em pedra não colorida. Salvo melhor opinião, a primeira representação cromática das ar-
mas dos Sousas de Arronches em que surge o Portugal-Antigo nos seus esmaltes originais consiste no armorial da 
colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, datável de finais do século XIV ou princípios do seguinte. 
Cfr. FERROS, Luís, “A decoração heráldica do tecto da igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira”, in Actas 
do Congresso Histórico de Guimarães e Sua Colegiada. 850.º Aniversário da Batalha de S. Mamede (1128-1978), 
Guimarães: s/n, 1981, vol. IV, p. 395. Uma fotografia a cores da arquitrave em que se insere este escudo pode ser 
vista em LIMA, Armas de Portugal…, p. 107.

75 Estas armas são atribuídas ao seu filho Vasco Afonso de Sousa, sepultado em Córdova. Deste descendem 
os Sousas ditos de Córdova ou de Hernán Nuñez, cuja genealogia e heráldica foi primeiro tratada, em Portugal, 
por D. António Caetano de Sousa, o qual, seguindo a obra de frei Jerónimo de Sousa, Descripción Genealogica 
de la Illustre Casa de Sousa, com muchas de las Grandes, y todas las Reales, que de ella participan, transcreve o 
letreiro do sepulcro de Vasco Afonso de Sousa e de sua mulher D. Maria Garcia Carrilho na capela de Santa Maria 
da catedral de Córdova, referindo que “nella se vê a sua sepultura com as Armas, que esculpimos no Capitulo I”. 
Esta gravura apresenta um franchado de Castela e Portugal-Antigo. SOUSA, Historia Genealogica…,, tomo XII, 
pp. 597-697, a citação vem na p. 606 e a gravura na p. 597. Mais tarde, FREIRE, Brasões…, vol. I, p. 276, retomou 
as indicações heráldicas de D. António Caetano de Sousa sem lhes acrescentar novidade alguma e citando outra 
fonte espanhola, anónima: Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, Madrid, 1770, p. 259. 
Esta obra, conforme se pode ver pelo catálogo em linha da Biblioteca Nacional de España, foi dada à estampa na 
Imprenta de Francisco Xavier Garcia no referido ano de 1770, e recentemente reimpressa na Corunha (edições 
Órbigo, 2009). Menéndez Pidal, por sua vez, voltando a mencionar a mesma fonte setecentista consultada por 
Braamcamp Freire, declarou que o ramo dos Sousas de Fernán Núñez trazia um franchado de Portugal-Antigo e 
Castela. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval…, p. 66.

Fig. 17 - Armas dos Sousas de 
Córdova ou de Hernán Núñez.
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mais prestigiada linhagem portucalense nas malhas da Casa Real76. As armas dos 
Sousas de Arronches (fig. 2) demonstram o sucesso de tal estratégia: as cadernas dos 
Sousões não sobreviveram na sua forma pura, original, mas apenas em conjugação 
com os sinais régios. E o esquartelado assim resultante assinala também que este 
ramo se considerou, desde o início, como legítimo sucessor da herança dos últimos 
Sousões. Já não se trata de meras memórias linhagísticas, de valor evocativo, mas 
verdadeiramente de novos sinais identitários de um ramo da linhagem, que poderá 
invocar por eles a sua ascendência régia, decerto, mas também a sucessão patrimonial 
e simbólica daquela vetusta casa. Note-se que, no caso de Diogo Afonso de Sousa, a 
adopção do apelido e o esquartelamento das armas ocorrem em simultâneo na sua 
pessoa, pelo que nome e armas constituem dois elementos definidores da geração 
dele oriunda e seriam ambos ostentados e invocados pelos seus descendentes como 
sinal e prova da pertença a esta linhagem.  

Retomemos a questão inicial e vejamos se, face ao exposto, possuímos agora 
pistas para a resolução do enigma heráldico das duas armas dos Sousas. Vimos que 
as do ramo Chichorro surgiram provavelmente na geração dos filhos de D. Afonso III 
e que se aplicaram a um bastardo régio e à sua descendência num contexto em que 
ainda não se verificava a sua associação ao apelido de Sousa. Daí resultou a aparente 
descontinuidade entre os dois elementos identificativos da linhagem, armas e nome, 
bem como a ausência, na composição heráldica adoptada, de quaisquer sinais distintivos 
dos Sousões. Como o escudo já seria esquartelado antes da adopção do apelido, e 
como já existiria ligação da descendência de Martim Afonso Chichorro àquele sinal 
gráfico identitário, isso invalidava (ou pelo menos tornava menos viável ou apetecível) 
a inserção de novos elementos. De modo que as armas dos Sousas Chichorros (fig. 1) 
aludem, na verdade, ao carácter diferido da construção da sua identidade linhagística: 
a heráldica funcionou, aqui, como primeiro elemento identitário, a onomástica veio 
depois; daí resultou a divergência entre uma e outra. Tal fenómeno inseria-se dentro 
das práticas típicas da heráldica arcaica do Ocidente ibérico:

“Desde el punto de vista de la historia social y humana notemos que los 

76 O tema já foi abundantemente tratado por diversos autores, de que destacamos MATTOSO, José, Ricos-
homens, infanções e cavaleiros. A nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães Editores, 
1985, pp. 46-50; MATTOSO, José, Identificação de um país. Ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325), 
Lisboa, Editorial Estampa, …., vol. I, pp. 115-160;  KRUS, Luís, “O rei herdeiro dos Condes: D. Dinis e a herança 
dos Sousas”, in Passado, Memória e Poder na Sociedade Medieval Portuguesa. Estudos, Redondo, Patrimonia, 1994, 
pp. 58-99; GOMES, Rita Costa, A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média, Carnaxide, Difel Difusão 
Editorial, 1995, pp.  65-66; PIZARRO, Linhagens…, vol. 1, pp. 166-167; e GAMEIRO, Odília Filomena Alves, 
A construção das memórias nobiliárquicas portuguesas. O passado da linhagem dos senhores de Sousa, Lisboa, 
Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, 2000, pp. 59-71.
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emblemas heráldicos así entendidos fueron la primera marca existente 
de pertenencia a un linaje, antes de que se señalara el hecho mediante 
un apellido común, y que esta marca se amplía enseguida a la inclusión 
en el linaje materno, lo que tardaría aún varios siglos en ser señalado en 
los apelativos.” 77

Deste modo, a interpretação do esquartelado atribuível a Martim Afonso, 
o Chichorro, como armas de Sousas Chichorros foi um fenómeno posterior: os 
seus descendentes perpetuaram as suas armas e mais tarde, provavelmente por 
emulação com o outro ramo concorrente à herança patrimonial e simbólica dos 
Sousões, colaram-lhes o apelido. E os sinais distintivos dos descendentes do 
bastardo de D. Afonso III tornaram-se, assim,  nas armas dos Sousas Chichorros.

Em contrapartida, as armas dos Sousas de Arronches (fig. 2) não foram criadas 
por um bastardo régio, mas sim por um filho dum bastardo régio e duma senhora da 
casa de Sousa. Assim, neste caso, o primeiro a usar um escudo com armas conjugadas 
fundiu nelas os sinais paternos (as insígnias régias diferençadas) com os antigos 
sinais dos Sousões. E chamou-se, precisamente, Diogo Afonso de Sousa: ostentou 
pois, de imediato, o apelido em consonância com as armas maternas. Além da alusão 
à origem régia, realizada unicamente por via da presença das quinas, o fundador 
do novo ramo assumia-se assim duplamente como herdeiro da mais prestigiada 
linhagem portucalense. A sua descendência agnática reconheceu-se, essencialmente, 
nesses dois sinais identitários, que passaram a estabelecer uma relação de equivalência 
entre si: aquele esquartelado representava o novo ramo da antiga linhagem, agora 
fundida com o sangue real. Tanto assim, que mais ninguém usou as antigas armas 
plenas dos Sousas. Vivia-se, pois, o momento em que a construção da identidade 
linhagística passava pela adopção simultânea de um elemento identitário icónico 
(as armas) e de outro linguístico (o nome), ambos passíveis de representação gráfica 
(desenho ou escrita) nos lugares e objectos de memória, nos quais figurariam amiúde 
em conjunto e complemento um do outro.

O enigma das duas armas diferentes parece ter, assim, uma solução à vista: elas 
corresponderam a cargas semióticas distintas e a momentos diferentes nas estratégias 
de construção de identidade das linhagens: as dos Sousas Chichorros com carácter 
arcaico, as dos Sousas de Arronches com carácter novo. As duas armas apenas tinham 
dois factores em comum: a presença dos sinais que provavam a ligação à Casa Real 
portuguesa; e a adopção de armas combinadas sob a forma esquartelada.

77 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Los comienzos…”, p. 308.
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Neste último ponto, o presente artigo toca numa problemática complexa: a do 
surgimento de combinação de armas e, em particular, do esquartelado na heráldica 
medieval portuguesa. Queremos salientar a necessidade de entendimento da 
conjugação de armas na sociedade medieval portuguesa não por via da aplicação 
de um modelo teórico estruturalista, como aquele que Nassiet delineou para 
a sociedade francesa78, mas antes tendo em atenção as variações semióticas da 
heráldica, cujos sinais, manifestando uma aparente continuidade e semelhança 
formal, podem induzir a interpretações arriscadas. Neste ponto, a reflexão de partida 
sobre o fenómeno de conjugação de armas poderá ser fornecida pela visão genérica 
traçada por Menéndez Pidal para os reinos que viriam a formar a Espanha79. E, no 
caso português, o entendimento de tal fenómeno tem de passar pelo arrolamento das 
fontes de armas combinadas e pelo estudo das estruturas de parentesco que, tanto do 
ponto de vista mental como patrimonial e simbólico, lhes poderão estar associadas. 
E permitirão, eventualmente, compreendê-las.  

Os desenhos do presente artigo são da autoria de Duarte Vilardebó Loureiro.

78 Veja-se particularmente NASSIET, Michel, “Nom et blason. Un discours de la filiation et de l’alliance 
(XIV—XVIIIe siècle)”, L’Homme, tome 34, n.º 129, 1994, pp. 5-30; e, do mesmo autor, “Signes de parenté, signes 
de seigneurie: un système idéologique (XVe – XVIe siècle)”, Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Bretagne, tome LXVIII, 1991, pp. 175-232.

79 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Los comienzos…”.
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Observações sobre as armas dos Macedos

Augusto Ferreira do Amaral

Como sucede com muitas outras linhagens nobres com origens medievais, 
a genealogia dos Macedos anteriores a meados do séc. XVI, na versão corrente, 
permanece hoje eivada de fantasias, erros e confusões.

Não constam dos livros de linhagens medievais. E continuaram ausentes das 
obras genealógicas dos sécs. XV e XVI.

Concomitantemente, a heráldica deles tem muitos pontos obscuros.
As suas armas não aparecem no armorial comemorativo da batalha de 

Aljubarrota patente num tecto da colegiada de Nª Srª de Oliveira, em Guimarães,1 
são omissas no tecto brasonado do Paço de Sintra, que pretenderia ser uma espécie 
de armorial das estirpes mais notáveis ao tempo do reinado de D. Manuel I;2 e não 
constam do Livro do Armeiro-Mor de João du Cros, datável de 1509.3 Figuram, sim, 
no Livro da nobreza e perfeiçam das armas de António Godinho, feito entre 1528 e 
1541.4 E a mais antiga carta de armas de Macedos conhecida é de 1518.5

Ora na primeira metade de quinhentos existiam já, pelo menos, sete famílias de 
inegável fidalguia que usavam o nome de Macedo:

a) - os chefes, representados em 1518 pelo fidalgo João de Macedo;
b) - os descendentes de Martim Gonçalves de Macedo, que salvara a vida do rei 

português na batalha de Aljubarrota;

1 Revelado e analisado por FERROS, Luís, “A decoração heráldica do tecto da igreja da Colegiada de 
Nossa Senhora da Oliveira“, in Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, Actas, volume IV, Guimarães, 
Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, 1981, pp. 383-401

2 Ver o clássico FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra, 2ª edição, 3 volumes, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1921 a 1930

3 Ver as edições por FARIA, António Machado de, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1956, e por 
BORGES, José Guilherme Calvão, Lisboa, Edições Inapa, 2000, e AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, Uma 
interpretação histórico-cultural do Livro do Armeiro-mor, Lisboa, edição de Francisco Alves de Azevedo, 1966

4 Edição por Martim de Albuquerque e João Paulo de Abreu e Lima, Lisboa, Inapa, 1987, maxime p. 10 e 
fl. 41v

5 BAENA, Visconde de Sanches de, Archivo Heraldico-Genealogico, vol. I, Lisboa, Typographia Universal, 
1872, p. 301, com a correcção de FREIRE, Anselmo Braamcamp, Armaria Portuguesa, Lisboa, Archivo Historico 
Portuguez, 1908-1916, pp. 284-285
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c) - os Teixeiras de Macedo;
d) - os da ilha do Faial;
e) - os de Alenquer;
f) – os de Basto;
g) - os de Santarém.
Ao que creio, de todos eles ficou descendência que usou armas idênticas 

relativas àquele apelido.
Mas tal como a genealogia antiga desta gente suscita várias dúvidas e reclama 

uma revisão crítica, também a sua heráldica enfrenta alguns problemas importantes.
Vejamo-los.
Não parece controverso que as suas armas sejam, de ouro, cinco estrelas de azul. 

Nesse sentido vão todos os autores, os armoriais e todas as cartas de armas e demais 
documentos heráldicos.

Apenas conheço uma indicação discrepante: a que resulta duma crónica 
anónima escrita em fim do séc. XVI. Aí se relata o episódio do socorro decisivo 
dado pelo escudeiro Martim Gonçalves de Macedo ao nosso D. João I quando, em 
pleno combate de Aljubarrota, o livrou de ser morto por um cavaleiro castelhano 
que o fizera ajoelhar. Terminada a batalha o rei, quando dela descansava, perguntara 
ao escudeiro que assim lhe salvara a vida como queria ser recompensado. E ouvido 
deste o que desejava, ter-lhe-ia o monarca respondido:6

«Eu vos outorgo, o que pedis, e mais vos fasso muito nobre dos principais de 
Maçada Villar, e vos dou por Nobresa, alem das que tendes de vossa progenia tres 
fachas de Armas em campo verde, ellas de prata, pella que eu trasia, ao tempo do 
servisso que me fegestes nesta batalha, e podereis tirar vosso Padroins».

É possível que este detalhe do episódio se baseasse em alguma tradição oral. 
Mas mesmo que pudesse ter um vago fundo de verdade, não merece suficiente 
crédito para ser tomado como provado em sede heráldica.

Fundamentalmente porque não se encontra confirmação ou eco dele em parte 
alguma. Repare-se que os esmaltes referidos – verde e prata – estão totalmente 
ausentes em todos os outros documentos heráldicos dos Macedos, bem como o 
número de três para as fachas, e ainda a aparente indicação de que elas seriam um 
acrescentamento honroso das armas.

Até prova em contrário, é pois fantasia.
Contudo, sempre cumpre notar, como adiante se verá, que a facha é uma peça 
6 B.N.P., Arquivo da Casa Tarouca, códice 69, fl. 129
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que faria sentido para o referido efeito de assinalar o feito do Macedo, pois tudo 
indica ser a arma que D. João I brandia quando o castelhano o derrubara dando-lhe 
um violento puxão. E, além disso, sempre poderá aventar-se a possibilidade de ter 
sido essa a origem do timbre que figura em algumas armas de Macedos – o braço 
empunhando, não uma maça, como é mais comum, mas uma facha de armas.

Dir-me-ão que em 1385 era muito cedo para se falar em timbre na armaria 
portuguesa. Mas o certo é que vários grandes heraldistas portugueses admitem que o 
timbre fosse já usado na nossa armaria muito antes do séc. XVI.

A referida fonte não será por isso de arredar por completo, retendo alguma 
credibilidade, mas apenas para efeitos de uma versão explicativa de um dos timbres 
das armas de Macedos. No mais, sobretudo quanto à determinação do escudo do 
escudo desta família, não deverá perturbar a indiscutibilidade das cinco estrelas em 
sautor.

Mas discute-se qual o número de pontas de cada estrela
Os armoriais de António Godinho e de Brás Pereira Brandão pintam 6 pontas. 

O mesmo veio a consagrar o de frei Manuel de Santo António e Silva, datado de 1754. 
Mas o anónimo de princípios do séc. XVII insere estrelas de 8 pontas.

Nas cartas de armas até 1754 que contêm armas de Macedos, dum total de oito, 
seis contêm estrelas de 6 pontas, uma de 7, e uma de 8. Nas pedras de armas, dum 
total de 27 contendo armas de Macedos, dez contêm estrelas de 5 pontas, catorze de 
6 e três de 8

A mais avisada conclusão será a de que o rigor (que sempre andou muito arredio 
da heráldica portuguesa…) exigiria que as estrelas fossem de 6 pontas, número aliás 
em que tenderam a fixar-se depois da reforma do Cartório da Nobreza. Mas que a 
realidade foi menos estandardizada, se bem que tivesse na prática sido predominante 
a consagração das 6 pontas.

Depois suscita-se o problema do timbre. Que ele consta de um braço vestido, 
segurando um instrumento bélico, é consensual. Mas já o não é saber se se trata 
duma maça ou de uma facha de armas.

No armorial de António Godinho – o que primeiro dos que se conhecem que 
contém armas de Macedos – o braço do timbre segura uma facha. O de Brás Pereira 
Brandão não desenha timbre. E tanto o do início do séc. XVII como o de frei Manuel 
de Santo António e Silva fazem o braço segurar uma maça de armas.

Nas cartas de armas até 1754, de seis que referem timbre de Macedos, cinco 
indicam a maça e apenas uma a facha. É de notar contudo, que esta é a 2ª em 
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antiguidade, datando de 1539.
Nas pedras de armas, de doze que inserem timbre de Macedos, dez contêm 

maça e 2 facha.
Aliás destas últimas contei um elemento que é não é bem timbre, embora se 

perceba que pretende representá-lo. Com efeito, Braamcamp Freire, sobre as armas 
na sepultura de António de Sousa e D. Joana de Macedo, no convento do Espinheiro, 
em Évora, em que o escudo é partido de Sousas e de Macedos, descreve assim a 
2ª partição do escudo: «cinco estrellas de seis pontas, e acima dellas, em chefe, um 
braço saindo em faxa do flanco sinistro, e segurando na mão uma espada em pala 
(Macedos)».7

Há que notar, por outro lado, a coincidência da grande proximidade entre o 
nome Macedo e a maça segura pelo braço.

Embora o étimo do topónimo Macedo seja claramente o termo maçã, talvez 
com um paralelo hidronímico no rio de Maçãs, que passa próximo de Macedo de 
Cavaleiros e de Macedo do Mato, não é de excluir que aquele timbre seja falante, por 
recurso à semelhança de Macedo e maça.

A hipótese que considero mais documentada é a de que as duas variantes 
tivessem sido conscientemente usadas. E não choca admitir que, ao passo que a maça 
fora adoptada pela paronímia falante, a facha tivesse a intenção de rememorar o feito 
de Aljubarrota.

É certo que os mais raros casos de facha não são usados necessariamente por 
descendentes de Martim Gonçalves de Macedo e que há descendentes deste entre 
aqueles que usaram a maça.

Mas como os conhecimentos genealógicos sobre esta linhagem não abundavam, 
nem sequer entre os oficiais de armas de antanho, admite-se que a distinção de 
timbres não acompanhasse a distinção das estirpes.

Acresce uma outra dúvida sobre o timbre. Algumas fontes apontam para que 
o braço que segura a acha ou a maça está envolvido numa coroa ou carregado por 
ela. E indicam que tal timbre pretende exprimir o grande feito de Martim Gonçalves 
de Macedo em Aljubarrota, quando salvou a vida do Rei, pois na força desse braço 
residiu a salvação do reino e, portanto, da coroa do monarca.

Em todos os timbres analisados só encontrei dois em que o braço sai de uma 
coroa – num o braço segura uma facha (uma carta de brasão de 1721), no outro 
segura uma maça (uma pedra de armas do séc. XIX.).

7 FREIRE, Anselmo Braamcamp, Sepulturas do Espinheiro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1901, p. 29
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Não parece pois suficientemente provado que o timbre dos descendentes de 
Martim Gonçalves de Macedo reflicta, com uma honrosa inclusão da coroa no braço, 
o grande feito da batalha de Aljubarrota.

Quanto às estrelas que em sautor se colocam no escudo, tem cabimento pôr o 
problema da sua origem.

È que alguns heraldistas do séc. XX levantaram a questão das “famílias” 
heráldicas medievais. E nelas se questionaram sobre se as estrelas não serão 
representativas justamente de uma dessas famílias.

Foi António Machado de Faria um dos que primeiro puseram essa hipótese, 
mostrando a ligação entre diversas famílias que usavam crescentes nas suas armas.8

O grande mestre Marquês de S. Paio aderiu a essa tendência da investigação. 
Ele próprio mostrou, pela genealogia, a verosimilhança duma hipótese de difusão da 
águia por diversas armas de apelidos medievais.9

O Marquês de Abrantes, profundo conhecedor da heráldica medieval 
portuguesa, que também procurava de preferência uma origem histórica positiva 
para o aparecimento das armas da heráldica familiar, avançou um pouco mais. 
Aventou a possibilidade de a adopção das estrelas nas armas correspondentes a 
diversos apelidos antigos se dever a uma conexão das respectivas linhagens, e provir 
da grande linhagem de Ribadouro. 10 Conexão que podia resultar não apenas da 
consanguinidade, mas da vassalagem territorial.11

Escreveu ele: «pela composição das armas pensam alguns autores poderem eles 
ser um ramo dos Monizes ou, na nossa opinião, mais provavelmente descendentes 
ou de qualquer modo ligados à linhagem dos “de Riba-Douro” ou a uma das famílias 
que dela procedem».

Luís Ferros alinha com esta orientação, e admite que a semelhança das peças 
de diversas estirpes pudesse provir de os elementos comuns das armas estarem 
«também ligados a uma determinada zona geográfica onde, essa linhagem, tinha os 
bens de avoenga.»12

Manuel Artur Norton parece não rejeitar em geral este tipo de explicação, mas 

8 CABRAL, António Machado de Faria de Pina, Origens da Heráldica Medieval Portuguesa, Porto, 
Imprensa Portuguesa, 1944

9 SãO PAYO, Marquês de, “A problemática de um brasão de armas (São Payo)”, in Armas e Troféus, II série, 
tomo X, Instituto Português de Heráldica, Lisboa, 1968, pp. 12-13

10 TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, Introdução ao estudo da heráldica, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, Lisboa, 1992, p. 33

11 ibidem, p. 24
12 FERROS, Luiz, “Breve panorama da evolução da heráldica de família em Portugal”, in Comunicaciones al 

XV Congreso Internacional  de las Ciencias Genealógica y Heráldica, tomo II, Madrid, 1983, p. 42
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entende que é necessário um conhecimento mais vasto dos monumentos heráldicos 
medievais.13

Convirá pois tentar achar uma relação genealógica entre Macedos, Monizes, 
Freitas, Coutinhos, Fonsecas, Tavares, Barbudos, Barbedos, Alvelos, Azevedos de S. 
João de Rei, nos 2º e 3º quartéis do seu esquartelado, Barros (estrelas acompanhando 
as bandas), Avelares (estrelas carregando as faixas) e talvez ainda Coelhos, de Duarte 
Coelho (cinco estrelas no chefe).

Essa relação não resulta evidente do actual conhecimento sobre aquelas 
linhagens, que é ainda muito fraco, sobretudo relativo ao período entre meados do 
séc. XIV e os finais do séc. XV. E se os laços que unem as estirpes em causa ocorreram, 
como é muito possível, durante esse século e meio, pouco poderá provar-se.

De qualquer modo sabe-se que os Fonsecas eram da linhagem dos de 
Ribadouro.14

E o uso de estrelas nas armas é na nossa armaria medieval suficientemente 
minoritário para que exclua a possibilidade de haver uma conexão entre as linhagens 
que as passaram a usar e figuram nos armoriais a partir de meados do séc. XVI.

Vejamos as mais antigas representações heráldicas conhecidas das armas de 
famílias que são aproximáveis, pela presença das estrelas, das dos Macedos:

Monizes – Figuram estas armas no Livro do Armeiro-Mor (1509). A mais 
antiga carta de brasão conhecida é de 1517, passada a João Egas Moniz, cavaleiro, 
cidadão de Lisboa15. Da linhagem dos de Cabreira era, segundo opinião abalizada,16 
Martim Moniz de Ribeira e Cabreira, ao que parece, o célebre herói entalado na 
porta do castelo de Lisboa. Por aí proviria o nome, inicialmente patronímico, que 
teria baseado mais tarde as armas das 5 estrelas. Mas é possível que a importação 
de tais armas se tivesse feito já na descendência de Martim Anes Alvelos e D. Elvira 
Mendes da Fonseca, derivadas justamente das de Fonsecas, que eram por varonia dos 
de Ribadouro.

Freitas – Estas armas figuram no Livro do Armeiro-Mor (1509), e a carta de 

13 NORTON, Manuel Artur, A heráldica em Portugal, vol. I, Lisboa, Dislivro Histórica, 2004, p. 110
14  A linhagem antiga dos Fonsecas até 1325 foi  magistralmente tratada por PIZARRO, José Augusto 

de Sotto Mayor, Linhagens Medievais Portuguesas, vol. I, Porto, Universidade Moderna - Porto, pp. 494 a 511, 
e por aí se vê comprovadamente como eles procedem dos de Ribadouro; mas sempre será de mencionar que 
essa procedência é afirmada na própria chancelaria régia em 1350, vide MARQUES, A. H. de Oliveira (ed.), 
Chancelarias Portuguesas, D: Afonso IV, vol. II, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1992, p. 357

15  BAENA, Visconde de Sanches de, Archivo ……, etc. cit., vol. I, Lisboa, 1872, I, p. 285, com a correcção 
de FREIRE, Anselmo Braamcamp, Armaria Portuguesa, cit., p. 333

16 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Os patronos do mosteiro de Grijó, Ponte de Lima, Edições 
Carvalhos de Basto, 1995, pp. 125 1 147
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brasão mais antiga conhecida é de 1536, outorgada a Cristóvão de Alpoim, filho João 
Martins de Alpoim e de Isabel Gomes de Freitas, filha de João Colaço de Faria e 
de Mícia Gomes de Freitas, e neta (materna) de João Gomes de Freitas. Há outra 
carta de brasão, de 1539, passada a Henrique de Macedo, filho de Jorge de Macedo 
e de Guiomar de Freitas, neto (materno) de João Vaz de Freitas e bisneto de Vicente 
Vaz de Freitas. Há uma ligação possível do tronco dos Freitas aos de Ribadouro: 
Estêvão Martins de Freitas, filho do célebre alcaide-mor de Coimbra por D. Sancho 
II, que chefiava o tronco dos Freitas, casou com Berengária Pires de Vasconcelos, 
filha de Pedro Anes de Vasconcelos, bisneto por varonia de Martim Moniz, o herói 
da conquista de Lisboa,17 em cujos descendentes houve ascendência Fonseca.

Coutinhos – As armas a eles relativas já figuram no Livro do Armeiro-Mor. Mas 
será necessário esperar por 1642 para haver uma carta de brasão que as represente. 
O entroncamento dos Coutinhos nos Fonsecas é consensualmente localizado nos 
frutos do matrimónio de D. Urraca (ou Teresa) Rodrigues da Fonseca com Estêvão 
Martins, couteiro do Couto de Leomil.18

Fonsecas – Suas armas figuram no Livro do Armeiro-Mor e a mais antiga carta 
de brasão que as contém é de 1514, passada a Diogo Vaz (da Fonseca). Os Fonsecas 
medievais provinham, por varonia, de Mem Viegas de Ribadouro, falecido em 1137.19 
Nesta estirpe terá nascido, possivelmente, a representação em escudo de armas de 5 
estrelas, no séc. XIII, durante o qual viveu Mem Gonçalves da Fonseca.

Tavares – Constam as suas armas do Livro do Armeiro-Mor. E as mais antigas 
cartas de brasão conhecidas, onde figuram são de 1534, outorgadas a cada um de 
três irmãos, Rui, Henrique e Gonçalo Tavares, moradores na ilha de S. Miguel, netos 
por varonia de Fernão Tavares, dos de Portalegre.20 Não acho entroncamento nos 
Fonsecas, dos Tavares antigos por varonia. Sabe-se, sim, que D. Estêvão Pires de 
Tavares, tronco destes,21 era irmão de D. Maria Pires, mulher de Mem Gonçalves da 
Fonseca, acima referida. As armas podem ter vindo por esta afinidade. Mas poderá 
também ter sucedido que algum descendente deste último casal tivesse usado o 
nome e as armas de Tavares, o que teria comunicado a todos os que tinham o apelido.

17 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens ... etc. cit., vol. 2, pp. 234-237 e SILVA, Manuel de 
Souza da, Nobiliário       etc. cit., vol. II, pp. 112-114

18 Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, edição de MATTOSO, José, vol. II/2, Lisboa, Academia das 
Ciências de Lisboa, 1980, p. 149, e MORAIS, Cristóvão Alão de, Pedatura Lusitana, 2ª edição, vol. III, Braga, 
Edições Carvalhos de Basto, 1997, p. 156

19 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens …., etc., cit. vol. 1, pp, 494 a 511
20 BAENA, Visconde de Sanches de, Archivo  …etc. cit.,vol. I, p. 563
21 Fidalgo que esteve na tomada de Sevilha, em 1252, como se menciona no Livro de Linhagens do Conde 

D. Pedro, cit., p. 235
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Barbudos – As suas armas figuram no Livro do Armeiro-Mor. Com elas há uma 
carta de brasão de 1508, passada a Martim de Barbuda, filho de Gonçalo Barbudo, 
neto de Estêvão Barbudo, cavaleiro. Na Chancelaria de D. João I há referências a 
Barbudos, certamente parentes entre si, em Monforte, Pavia e Elvas. Mas não se 
conhece suficientemente ainda esta linhagem de forma que se forme uma opinião 
sobre se entroncavam nos Ribadouro.

Barbedos – As suas armas figuram no Livro do Armeiro-Mor. E numa carta de 
brasão de 1577 a André Soares de Carvalho, neto (materno) de Lopo Barbosa e de 
Inês Cerveira de Barbedo. Pouco se sabe desta linhagem, pelo também quanto a ela 
não é possível estabelecer uma ligação com os de Ribadouro.

Alvelos – Estão presentes as suas armas no Livro do Armeiro-Mor. Esta estirpe 
é dada pelos genealógicos como descendente de Martim Moniz acima referido. Se 
assim for, estaria aí explicada a sua participação nesta família heráldica das 5 estrelas 
em sautor.22

Azevedos de S. João de Rei – Esta linhagem esquartelou no escudo a águia dos 
Azevedos com um 2º e 3º quartéis de azul, cinco estrelas de seis pontas de prata. 
Tal aponta para uma ascendência dos de Ribadouro. E efectivamente o 1º senhor 
de S. João de Rei, Lopo Dias de Azevedo, que era Azevedo por varonia, era filho de 
Aldonça Coelho, ela descendente por varonia de Egas Moniz de Ribadouro e filha 
herdeira do senhor do Souto da Ribeira do Homem, que chefiava a linhagem dos 
Coelhos.23

Avelares – As armas respectivas figuram no Livro do Armeiro-Mor e numa carta 
de brasão de 1517. São de ouro três faixas de vermelho, cada uma carregada de três 
estrelas de prata de seis pontas. É admissível notar na presença das estrelas um sinal 
da heráldica dos de Ribadouro.24

Barros – A mais antiga carta de armas conhecida com armas de Barros é de 1523, 
concedida a Gonçalo de Barros. Nuno Fernandes de Barros, tronco desta linhagem, 
que em 1367 teria ração no mosteiro do Souto, casou com Brites de Azevedo. Ora 
esta, a acreditar numa informação recolhida por Felgueiras Gayo, mas ignorada por 
Sousa da Silva e por Alão de Morais, era filha de Álvaro Gonçalves, filho, por sua vez, 
do marechal Gonçalo Vasques de Azevedo. Este último era neto materno de Vasco 

22 TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, Dicionário das Famílias Portuguesas, Lisboa, 1989, Quetzal Editores, 
p. 77

23 Ver SILVA, Manuel de Souza da, Nobiliário …, etc. cit., Ponte de Lima, Edições Carvalhos de Basto, 2000, 
vol. I, pp. 304-307e 340-341, 

24 TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, Dicionário …, etc. cit., p. 87
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Paes de Azevedo e de Maria Rodrigues de Vasconcelos, filha de Rodrigo Anes de 
Vasconcelos. E este era bisneto por varonia de Martim Moniz, herói da conquista de 
Lisboa. Nesse pressuposto os descendentes de Nuno Gonçalves de Barros pertenciam 
também, com duas quebras de varonia, à geração dos de Ribadouro.

Coelhos, de Duarte Coelho – Constam duma carta de armas passada em 1545 a 
Duarte Coelho, fidalgo, governador de Pernambuco. No escudo se contém um chefe 
de prata com 5 estrelas de vermelho. Admite-se que a presença destas assinale uma 
descendência dos de Ribadouro que, como acima disse, era por varonia no tronco 
dos Coelhos.

Verifica-se assim, que, com excepção dos mal conhecidos Barbedos e Barbudos, 
todas estas estirpes se ligam genealogicamente com a linhagem dos de Ribadouro, 
cujos descendentes Monizes ou Fonsecas foram porventura os que primeiro se 
fizeram representar heraldicamente com as 5 estrelas em sautor.

E os Macedos ?
Tenho vindo a investigar profundidade possível a ascendência dos Macedos 

antigos, nomeadamente das estirpes que no séc. XVI usaram tal apelido e acima 
apontei. Conto dar a público o resultado deste meu labor.

Mas, cotejando o que apurei já, com as restantes famílias portadoras das armas 
das 5 estrelas, ainda não encontrei base para justificar a inclusão daquelas estirpes na 
grande linhagem de Ribadouro. Desconheço os nomes de quase todas as mulheres 
com quem se consorciaram os Macedos medievais. E, pela escassez das referências 
em documentação a que até agora acedi, torna-se difícil ir muito mais além.

Faço porém dois apontamentos.
O primeiro é o de que, na 2ª metade do séc. XV e em inícios do XVI, parece 

transparecer uma ligação familiar com os Azevedos. Como ela se deu, é que nada 
posso afirmar.

O segundo é que, sendo de presumir que todas as famílias dos apelidos acima 
referidos pertenciam à grande “família heráldica” dos Ribadouro por usarem escudo 
com as ditas 5 estrelas, estranho seria que os Macedos, que eram linhagem nobre 
desde antes do séc. XIV, e usaram, pelo menos desde o início do séc. XVI, armas 
com as mesmas estrelas, fossem excepção. Já o disse o Marquês de Abrantes,25 e eu 
apostaria que tinha razão.

25 TÁVORA, D. Luiz de Lancastre e, Dicionário..., etc. cit., p. 235
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Armoriais utilizados que incluem as armas de Macedos
- Livro da nobreza e perfeiçam das armas, autoria de António Godinho, pouco 

depois de 1528, com estudo por Martim de Albuquerque e João Paulo de Abreu e 
Lima, Lisboa, Edições Inapa, 1987

- Lyvro Darmas da nobreza e fidalgia do Reino de purtugal tirado do Lyvro q~ os 
Reis de purtugal tem na sua guarda da Roupa, autoria de Brás Pereira Brandão, 1575 
– manuscrito pertencente aos Condes das Alcáçovas

- armorial sem título, anónimo, feito entre ca.1600 e 1616, com acrescentos 
posteriores – manuscrito pertencente ao autor do presente artigo

- Tezouro da nobreza das familias gentilicas do reino de Portugal, autoria de frei 
Manuel de Santo António e Silva, c.1754 - Torre do Tombo, Casa Forte 15; copiado 
códices 11339 e 11340 de Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa

Cartas de brasão com armas de Macedos26 
João de Macedo 1518-04-15, AHG, p. 301 – 6 pontas – timbre maça
Henrique de Macedo 1539-03-21 AHG, I, p 250 – 6 pontas – timbre facha
Lopo Vaz Vogado 1539-08-17 CB, I, p. 281 - -
Filipe de Macedo de Castelo-Branco 1603-06-15 CB II, p. 142 e CB I (refº), 
p. 141 – 8 pontas – timbre maça
Duarte de Macedo 1625-03-12 CB I, p. 134 - -
João Rebelo 1650-02-20 CB II, p. 12 e AHG, I, p. 147 (refº) e CB I (refº),
 p. 231 – 7 pontas -
João de Moura de Brito 1681-08-11 CB I, p. 228 - -
António de Macedo Pereira 1687-04-19 CB I, p. 55 - -
Álvaro Ferreira de Macedo 1697-10-23 CB I, p. 20 - -
Marcos Ferreira de Sousa 1721-09-17 CB I, p. 424 – 6 pontas -
Luís de Macedo da Cunha 1721-09-19 CB I, p. 290 e Carv Basto, VI, 1988, 
pp. 83-85 – 6 pontas – timbre maça saindo duma coroa
Miguel Ferreira de Macedo 1725 -09-05 CB I, p. 351 - -

26  Abreviaturas:
AHG - BAENA, Visconde de Sanches de, Archivo Heraldico-Genealogico, partes I e II, Lisboa, Typographia 

Universal, 1872
Carv Basto – FREITAS, Eugénio da Cunha e, FERNANDES, Maurício Antonino, ANDRADE, Nuno Ferraz 

de e CASTRO, Francisco Maia e, Carvalhos de Basto, vols. I a X, Porto, Edições Carvalhos de Basto, 1977-2002
CB - BORREGO, Nuno Gonçalo Pereira, Cartas de Brasão, Colectânea, Lisboa, Guarda-Mor, 2003, e 

Cartas de Brasão, II, Lisboa, Guarda-Mor, 2004
JTMM – MACHADO, José Timóteo Montalvão, Os Montalvões, Vila Nova de Famalicão, Grandes Oficinas 

Gráficas “Minerva”, 1948
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António de Macedo Velasques de Oliveira 1726-08-31 CB I, p. 55 – 6 pontas - maça
Dionísio de Macedo Guimarães 1748-08-18 CB II, p. 125 – 6 pontas – timbre maça
Manuel Ribeiro Maldonado Cabral e Macedo 1754-09-04 AHG, I, p. 531
António José de Antas Magalhães e Puga 1755-07 JTMM, pp. 159-161
João Macedo de Andrade e Sousa 1756-10-15 AHG, I, p. 301
Manuel José da Rocha Cardoso e Macedo 1757-02-20 AHG, I, p. 490
José Lobo de Macedo Pereira 1759-03-09 AHG, I, p. 397
Luís Manuel Macedo do Amaral 1761-08-06 AHG, I, p. 454
António Luís Taveira Pinto de Macedo 1764-11-22 AHG, I, p. 71
José Bernardo de Macedo Parada 1765-09-28 AHG, I, p. 369
Anacleto José de Macedo Portugal 1767-01-30 AHG, I, p. 17
Henrique Ribeiro Neves 1767-02-12 AHG, I, p. 250
João José Macedo Feio da Costa Castelo-Branco 1767-12-22 AHG, I, p. 297
Domingos José Cardoso de Macedo 1770-11-16 CB I, p. 130
Silvério Anacleto Vilar de Sousa 1770-11-30 AHG, I, p. 570
Raimundo de Magalhães Mexia 1772-11-21 AHG, I, p. 555
João Manuel Homem de Macedo 1773-07-08 AHG, I, p. 305
Jerónimo Ribeiro das Neves 1774-03-30 AHG, I, p. 268
Jerónimo Ribeiro das Neves 1779-01-21 AHG, I, p. 268
Francisco Xavier Taveira de Macedo 1784-03-17 AHG, I, p. 226
João de Macedo Pereira Coutinho da Guerra Forjaz 1784-07-23 AHG, I, p. 302
António José de Macedo Pina Patalim Sentido Reidono 1786-06-02 AHG, I, p. 60
João Teixeira de Barros 1787-07-02 AHG, I, p. 326
Francisco Xavier Teixeira de Macedo 1787-07-09 AHG, I, p. 227
Manuel António Teixeira de Carvalho 1787-07-11 AHG, I, p. 464
Francisco Xavier Figueira de Macedo 1787-08-03 CB I, p. 179
Francisco de Pinho e Castilho 1787-10-19 AHG, I, p. 214
António José Taveira Vaz de Carvalho e Sousa 1788-10-22 AHG, I, p. 64
António Pinto da Assunção 1789-04-20 AHG, I, p. 80
Jerónimo Martins Fernandes 1789-10-21 AHG, I, p. 267
Vicente Joaquim de Castro Borges Rebelo de Macedo 1801-09-22 AHG, I, p. 592
António Dinis do Couto Valente 1807-06-25 AHG, I, p. 39
Inácio Luís Pereira do Lago Machado e Carvalho 1817-05-08 AHG, I, p. 254
Francisco António de Sousa Macedo e Queirós 1820-08-09 AHG, I, p. 182
Manuel de Melo Macedo 1821-09-20 AHG, I, p. 497
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Francisco de Macedo Mesquita da Fonseca Osório de Oliveira 1824-06-21
AHG, I, p. 202
Francisco Xavier Teixeira de Barros e Macedo 1825-05-31 AHG, I, p. 227
Francisco Martins de Almeida 1855-10-25 AHG, II, p. cciv

Pedras de armas, em fotografias vistas, com armas de Macedos27 
Arcos de Valdevez, capela de Nª Srª das Dores, igreja matriz, AM, p. 282 - 
6 pontas - timbre maça
Vila Nova da Cerveira, casa dos Castros, AM, p. 427 - 6 pontas - timbre maça
Macedo de Cavaleiros, Morais, NFP, pp. 36-37 - 8 pontas (?)
Macedo de Cavaleiros, Morais, AB, p. 770
Oura, Santiago, capela dos Antas Magalhães Puga, CB, p. 39 - 6 pontas (talha
 dourada)
Oura, Santiago, casa dos Antas Magalhães Puga, CB, 143 - 6 pontas
Fornos de Pinhal, Monforte de Rio Frio, solar dos Calaínhos, CB, p. 235 - 
6 pontas
Sonim, Monforte de Rio Livre, morgado de Vilartão, CB, p. 236 - 5 pontas
Braga, Pousada, casa das Lajes, VON B II, p. 53 - 8 pontas
Braga, Pousada, casa do Assento, VON B II, p. 59 - 5 pontas
Amares, Goães, casa da Salvadoura, VON B III, p. 71 - 6 pontas

27 Abreviaturas: 
AB – BAÇAL, Abade de, Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Os Fidalgos, tomo VI, 

Bragança, reedição do Museu do Abade de Baçal, 1981
ABF – FREIRE, Anselmo Braamcamp, Sepulturas do Espinheiro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1901
AM – MATTOS, Armando de, Pedras-de-Armas de Portugal, volume I, Porto, Instituto para a Alta Cultura, 

1947
CB – BORGES, José Guilherme Calvão, Tomo Heráldico do Noroeste Transmontano, volume 1º, Lisboa, 

Livraria Bizantina, 2001
GB – PORTUENSE, Gouvêa, Portas e Casas Brasonadas do Pôrto e seu Termo, Porto, edição do autor, 1949
JCD – DUARTE, Joaquim Correia, Casas e Brasões de Resende, Resende, Câmara Municipal de Resende, 

2007
JM – MELLO, José de, Pedras d’Armas que ainda existem n’algumas casas de Lisbôa e seus arredores, Lisboa, 

Câmara Municipal de Lisboa, 1947
LF – LEãO, Luiz Ferros Ponce de, Portas e Brasões de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1963
NFP – PIRES, Nuno Fernandes, Heráldica Familiar do Concelho de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, João 

Azevedo Editor Terra Transmontana, 1996
RDTV – VALDEZ, Ruy Dique Travassos, Subsídios para a Heráldica Tumular Moderna Olisiponense, 2 

volumes, Junta da Junta da Província da Estremadura, 1948-1970
VON B – NÓBREGA, Artur Vaz–Osório da, Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga, 

Braga, 7 volumes, o 1º e o 7º com 2 tomos, Braga, Junta Distrital de Braga, 1970-1985
VON L – NÓBREGA, Artur Vaz-Osório da, Pedras de Armas do Concelho de Lousada (Heráldica de 

Família), Porto, Junta de Província do Douro Litoral, 1959
As referências são dadas pela numeração dos monumentos heráldicos  na respectiva obra
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Póvoa de Lanhoso, casa do Souto, VON B IV, p. 145 - 8 pontas - timbre maça
Barcelos, Carvalhas, casa da Portela, VON B VI, p. 50 - 5 pontas - timbre maça
(no chefe)
Guimarães, casa do Carmo, VON B VII I, p. 135, e AM, p. 189 - 6 pontas 
- timbre maça
Guimarães, casa do Salvador, VON B VII II, p. 179 - 6 pontas
Guimarães, jazigo dos Condes de Margaride, VON B VII II, p. 248, e AM, 
p. 224 - 6 pontas - timbre maça
Guimarães, casa dos Almeidas, VON B VII II, p. 375, e AM, p. 204 - 6 pontas
- timbre facha
Guimarães, Fermentões, casa de Caneiros, AM, p. 492 - 6 pontas - sem timbre
Lousada, Meinedo, casa de Ronfe, VON L, p. 120 - 6 pontas
Porto, GB “diversas”, p. LVII
Resende, S. João de Fontoura, casa grande de Porto de Rei, JCD, p. 90 - 5 pontas
- timbre maça
Resende, Anreade, paço de Fornelos, JCD, p. 98 - 5 pontas
Resende, Anreade, casa do Outeiro, JCD, p. 135 - 5 pontas
Lisboa, rua das Escolas Gerais, JM, p. 51 - 5 pontas (?)
Lisboa, palácio do Poço Novo, JM, p. 68, e LF, p. 52 - 5 pontas - timbre maça
Lisboa, palácio do Poço Novo, JM, p. 68 - 5 pontas - timbre maça
Lisboa, cemitério dos Prazeres, RDTV II, p. 29 - 5 pontas - timbre maça com
coroa
Lisboa, cemitério dos Prazeres, RDTV II, p. 137 - 6 pontas
Évora, convento do Espinheiro, ABF, p. 29 - 6 pontas - no chefe braço segurando 
espada em pala.
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Fig.1 - Armas de Macedos segundo o armorial de 
António Godinho

Fig. 2 - Armas de Macedos segundo o armorial de 
Brás Pereira Brandão
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Fig. 3 - Armas de Macedos segundo o armorial anónimo 
de inícios do séc. XVII

Fig. 4 - Armas de Macedos segundo o 
armorial de frei Manuel de Santo António 
e Silva
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Fig. 5 - Armas de Monizes, segundo o Livro do Armeiro-Mor
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Ensaio em torno da heráldica familiar presente 
nas capelas-panteão renascentistas portuguesas

 Sara Morais Saraiva de Andrade

A introdução da heráldica em Portugal como parte integrante da iconografia 
tumular1 2 ocorreu, segundo Augusto Ferreira do Amaral, em meados do século 
XIII.3 Esta prática era vista como uma forma de identificação (pessoal ou familiar), 
de individualização e de fuga ao anonimato.

Os alicerces desta problemática recuam a Roma, a uma época em que as igrejas 
começavam a estabelecer-se como locais preferenciais de sepultamento e os adros 
dos templos como espaços de inumação relativamente organizados, que funciona-
vam sob a protecção da Igreja. Estes cemitérios eram áreas idênticas, sem qualquer 
diferenciação social, o que não agradava à nobreza e à alta hierarquia eclesiástica que 

1 O presente artigo insere-se numa vasta investigação sobre a produção tumular portuguesa renascen-
tista, que se encontra em curso no âmbito de uma bolsa de Doutoramento em História da Arte financiada pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, em realização na Universidade Lusíada de Lisboa, intitulada O Panteão 
Familiar e a Adopção do Vocabulário Clássico-Renascentista no Panorama da Escultura Tumular Portuguesa. O 
exemplo da capela dos Ataídes no antigo convento de Santo António da Castanheira. Todas as fotografias, com 
excepção das indicadas, são da nossa autoria.

2 Acerca desta questão veja-se nomeadamente: AAVV, “A escultura decorativa e monumental e a escul-
tura funerária nos fins do século XIV e no século XV”, in AAVV, História da Arte em Portugal, Vol. II, Porto, 
Portucalense Editora S.A.R.L., 1948, pp. 135-176; CHAMBEL, Pedro, “Marcas do Quotidiano nos Monumentos 
Funerários. A Representação de Animais na Tumulária Medieval do Entre-Douro-e-Minho”, Medievalista on 
line [Em linha], Ano 1, N.º 1 (2005), [Consult. 20 Ag. 2011], Disponível em www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/
MEDIEVALISTA1/PDF/marcas%20quotid.%20monun.%20fun.PDF.pdf; DAVID, Dionísio, Escultura Funerária 
Portuguesa do Século XV, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
1990, (Dissertação de Mestrado em História da Arte Medieval, 3 vols.); GOULÃO, Maria José, “Figuras do Além. 
A Escultura e a Tumulária”, in PEREIRA, Paulo, (dir. de), História da Arte Portuguesa, Vol. II, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 1995, pp. 157-179; MACEDO, Francisco Pato de, “O descanso eterno. A tumulária”, in PEREIRA, 
Paulo, (dir. de), História da Arte Portuguesa, Vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores e Autores, 1995, pp. 435-455; 
SILVA, José Custódio Vieira da, “Memória e Imagem. Reflexões sobre escultura tumular portuguesa (séculos XIII 
e XIV)”, in Revista de História da Arte, N.º 1, Lisboa, Instituto de História da Arte / Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, pp. 46-81.

3 Entre os primeiros exemplares podemos referir os túmulos de D. Paio Guterres da Cunha, nobre cava-
leiro franco-português, hoje desaparecido, que se encontrava na galilé da igreja do mosteiro de S. Salvador do 
Souto, em Guimarães, e o de D. Tibúrcio (Vd. Fotografia 1), bispo da diocese de Coimbra na primeira metade do 
século XIII, primitivamente colocado na capela-mor da Sé Velha, em Coimbra e hoje localizado em arcossólio, na 
nave lateral do lado do Evangelho. Cf. AMARAL, Augusto Ferreira do, Iniciação à Heráldica Portuguesa, Lisboa, 
1988, p. 11 (texto policopiado).



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL464

ambicionavam um espaço de destaque no interior da igreja.
Ao longo da Idade Média as directrizes para a tumulação estavam já dirigidas a 

este último aspecto.4 Acompanhando as profundas transformações sofridas nos usos 
e costumes fúnebres e na sociedade nobiliárquica (marcada por uma crescente in-
dividualização e consciencialização do indivíduo e da própria linhagem), as lápides 
tumulares ornamentais ditam o início da prática das tumulações no interior dos tem-
plos e, consequentemente, a edificação de monumentos funerários mais sumptuosos 
e de maiores dimensões.5

Como refere An-
tónio Resende de Oli-
veira em A Cultura da 
Nobreza (sécs. XII-XIV),6 
esta individualização 
da fidalguia veio no se-
guimento das reformas 
politico-administrati-
vas levadas a cabo por               
D. Afonso III, que foram 
sentidas como uma ame-

aça ao estatuto e poder de que gozavam, a par das contenções matrimoniais que eram 
orientadas no sentido de privilegiar o ramo da linhagem que manteria o legado po-
lítico e simbólico. Consequentemente, e como refere o autor, «A territorialização da 
nobreza e a reorganização familiar decorrente da sua nova projecção local começaram 
por ser investidas na criação de múltiplos sinais – como os paços, os nomes da família, 
a heráldica ou a arte tumular – que optaram largamente pela utilização da pedra como 
elemento de salvaguarda da memória e prestígio da linhagem e dos seus mais ilustres 
representantes”.7 Um desses símbolos de poder, domínio e soberania foi a torre, com 
forte presença nas residências senhoriais fortificadas, um atributo confirmado por 

4 A Igreja recusava a inumação no interior das igrejas de indivíduos que não fossem santos, prelados 
importantes ou figuras ligadas à realeza e a localização destas sepulturas dependia tanto das dimensões e dispo-
nibilidade do espaço como do consentimento das autoridades religiosas e da vontade expressa em testamento 
dos inumados.

5 Cf. ABRANTES, Marquês de, Introdução ao Estudo da Heráldica, (col. Biblioteca Breve, 127), Lisboa, 
Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, 1992, pp. 36-37.

6 OLIVEIRA, António Resende de, “A Cultura da Nobreza (sécs. XII-XIV)”, Medievalista on line [Em 
linha], Ano 3, N.º 3 (2007), 2. [Consult. 20 Ag. 2011], Disponível em www2.fcsh.unl.pt/iem/ medievalista/
MEDIEVALISTA3/PDF3/nobreza-PDF.pdf.

7 OLIVEIRA, António Resende de, op. cit., p. 3.

Fig. 1- Monumento funerário de D. Tibúrcio, meados 
do século XIII, Sé Velha, Coimbra.
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Villas Boas, “a demõstração mais certa para conhecer a nobreza das familias, & casas 
antiguas, he ver que nellas ha, ou ouve Castello, ou Torre antigua, porquanto se não 
levantàvão sem licença dos Reys, & o vso dellas, & das ameas, que em ellas se punhão, 
senão concedia em aquelle tempo senão a pessoas illustres (...)”,8 e cuja localização ge-
ográfica estabeleceu a origem do apelido de muitas linhagens. No estudo decorrente 
temos o exemplo dos Silvas, dos Pinas ou dos Ataídes.

A acompanhar estas transformações estão os monumentos fúnebres da nobre-
za, primeiro através da introdução de inscrições lapidares, que tinham como objec-
tivo identificar, individualizar e promover a preservação da memória linhagística 
(com grande expansão a partir da década de sessenta do século XII), e depois com o 
acrescento de brasões que acabariam por aliar a função identificativa do indivíduo à 
da sua integração numa determinada estirpe, filiando-o na família detentora das ar-
mas.9 A sustentar esta prática António Villas Boas relata em Nobiliarchia Portvgvesa 
“Pelas Armas se prova o dominio da Capella, sepultura, ou edificio, em que estam fixas 
(...) E não lhas poderàm tirar, nem enterrarse ahi outra pessoa (...)”.10 Estas pedras de 
armas podem encontrar-se em lajes armoriadas situadas nas paredes e no pavimento 
de igrejas ou conventos, nos túmulos dos seus fundadores, patronos ou de prelados 
ligados à instituição e nas capelas transformadas ou mandadas edificar para o efeito. 
A sua representação surge tanto como elemento de identificação no seu suporte ge-
ral, por exemplo no arco de acesso, numa parede ou no bocete central da cobertura 
da capela, ou então em diferentes zonas do monumento fúnebre, como nas faces, 
tampa, jacente ou orante ou mesmo na lápide alusiva ao tumulado.11

Os espaços de eleição para estes sepultamentos incluíam as igrejas paroquiais 
ou edifícios com os quais as respectivas linhagens tinham ligações privilegiadas – no 
caso dos panteões dos Lemos (Vd. 1º Grupo), Meneses (Vd. 2º Grupo), Silveiras (Vd. 
5º Grupo) e Gorjões Henriques (Vd. 6º Grupo) –, e os edifícios conventuais – no caso 
dos panteões dos Silvas (Vd. 3º Grupo), Pinas (Vd. 4º Grupo), Vales (Vd. 7º Grupo) e 
Ataídes (Vd. 8º Grupo).

De facto, a presença do túmulo de um nobre num espaço religioso trazia bene-

8 VILLAS BOAS, Antonio de, Nobiliarchia Portvgveza. Tratado da nobreza hereditaria, & politica, offere-
cida ao excellentissimo senhor Dom Joam da Sylva marqvez de Govvea, conde de Portalegre, do concelho de estado 
do principe nosso senhor, seu mordomo Mòr, presidente do desembargo do paço, &c., Lisboa, Officina de Francisco 
Villela, 1676, p. 32.

9 Cf. CHAMBEL, Pedro, op. cit., pp. 4-6.
10 VILLAS BOAS, op. cit., p. 222.
11 Cf. SEIXAS, Miguel Metelo de, Heráldica e Património, Separata de Armas e Troféus – Revista de História, 

Heráldica, Genealogia e Arte, IX Série, Jan.-Dez. 2000-2001, pp. 471-478.
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fícios para ambas as partes. Se por um lado podia assegurar o desafogo económico 
de uma instituição monástica, através de legados testamentários12 deixados pelos se-
pultados, por outro estas mesmas doações obrigavam a instituição a manter o cum-
primento destas disposições e a assegurar os ofícios comemorativos e a conservação 
dos túmulos, garantindo desta forma uma fuga ao esquecimento. A presença destes 
túmulos, que eram vistos como uma promoção prestigiante para os membros da 
respectiva congregação, servia também para afirmar o poder e os direitos que sobre 
ela exercia o grupo familiar do defunto,13 uma confirmação que seria mais acentuada 
no caso da existência de um panteão familiar que representaria, como refere António 
Resende de Oliveira “uma sacralização da linhagem e um reservatório poderoso da 
memória dos ancestrais e da sua ligação à instituição que os acolhera”.14

Cronologicamente, os exemplares em estudo inserem-se na pós-reforma 
manuelina da heráldica portuguesa, realizada durante a primeira metade do 
século XVI.15 Por essa razão as armas representadas nesses espaços16 estão, na sua 
generalidade, presentes nos três monumentos heráldicos que perduraram desse 
período:17 dois códices iluminados e o tecto de uma das salas do Palácio Nacional 
de Sintra. São eles, o Livro do Armeiro-Mor, ordenado por António Rodrigues e 

12 Estes sepultamentos eram conseguidos através de doações generosas como o pagamento de rendas para 
a manutenção de capelas, missas e aniversários.

13 Cf. AAVV, Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, [Em linha], (2011), 293, [9 Set. 2011], Disponível em 
www.rotadoromanico.com/SiteCollectionDocuments/monumentos/Mosteiro%20de%20Pombeiro.pdf.

14 OLIVEIRA, António Resende de, op. cit., p. 3.
15 Dom Manuel I foi o responsável pela estruturação oficial da heráldica de família através da normalização 

do uso das armas, quer pela concessão de brasões, quer pela criação de regulamentos – Ordenação da Armaria 
(1512) e Regimento da Nobreza dos Reis de Armas (1521) –, que regessem a actividade oficial do recém-criado 
Cartório da Nobreza (1512-1910), estabelecido em substituição da anterior Corporação dos Reis d`Armas. Para 
o efeito enviou bolseiros ao estrangeiro para o estudo da armaria e mandou proceder a uma cuidadosa inventa-
riação das fontes heráldicas nacionais (brasões, insígnias e letreiros), existentes em sepulturas antigas, para que 
depois fossem sistematizadas num livro, que serviu de modelo aos setenta e dois brasões das principais famílias 
da época, que foram pintados no tecto da Sala das Armas do Palácio Nacional de Sintra. Esta reorganização 
compreendeu a possibilidade de qualquer súbdito ser agraciado com as armas de família, por mercê régia e não 
por herança, como reconhecimento de serviços relevantes prestados à pátria, por meio de um documento oficial, 
a Carta de Brasão de Armas. No caso da fidalguia, e para dar continuidade ao usufruto dos seus brasões, esta 
necessitava de requerer ao rei o registo das armas de família, sendo o seu uso efectivado apenas com autorização 
régia e por intermédio do Rei de Armas. De notar também que, como resultado desta estruturação heráldica, foi 
introduzido o sistema de diferenças e ainda novas peças como o elmo, o paquife e o timbre, que estão presentes 
em alguns dos exemplares em estudo (Vd. 1º Grupo – Panteão dos Lemos, 4º Grupo – Panteão dos Pinas, 5º 
Grupo – Panteão dos Silveiras, 7º Grupo – Panteão dos Vales e 8º Grupo – Panteão dos Ataídes). Sobre a reforma 
manuelina da heráldica consultar, a título de exemplo, a recente obra de NORTON, Manuel Artur, A Heráldica 
em Portugal. O Armorial Português de Família e Copiadores Desaparecidos do Cartório da Nobreza, Vol. I, Lisboa, 
Dislivro História, 2004 (2 vols.).

16 VILLAS BOAS, Antonio de, op. cit., p. 222.
17 Anselmo Braamcamp Freire refere ainda a existência de um terceiro livro, Livro Antigo dos Reis d`Armas, 

que se encontrava no Cartório da Nobreza, que terá desaparecido durante o terramoto de 1755 e que provavel-
mente terá sido o primeiro livro de brasões ordenado por D. Manuel I. Cf. FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões 
da Sala de Sintra, Livro Primeiro, 2ª ed., Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, p. 7 (1ª ed. 1921).
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iluminado provavelmente por João du Cros (15 de Agosto de 1509),18 o Livro da 
Nobreza e Perfeiçam das Armas dos reis christãos e nobres linhages dos reinos e senhorios 
de Portugal ou Livro da Torre do Tombo,19 de António Godinho (pelo menos 1516-
1541)20 e a Sala dos Brasões ou Sala de Armas ou Sala dos Veados (1517-1518),21 
cujos escudos pintados são provavelmente uma cópia dos que existiram na galilé do 
mosteiro beneditino de Santa Maria de Pombeiro.22 Estas representações policromas, 
por serem os repositórios heráldicos iluminados mais antigos que chegaram dessa 
época até nós, permitem-nos conhecer os desenhos, móveis ou peças, metais e 
esmaltes das armas de família que a partir de então passaram a ser atribuídas (Vd. 
Quadro 1).

De notar que o século XVI foi também marcado pelo auge artístico na 
representação de brasões em códices iluminados. As Cartas de Brasão de Armas 
quinhentistas eram verdadeiras obras de arte caligráficas e de iluminura,23 uma 

18 [DU CROS, João], Livro do Armeiro-Mor, Lisboa, Academia Portuguesa da História / INAPA, 2000 (1ª 
ed. 1956; séc. XVI).

19 GODINHO, António, Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas dos reis christãos e nobres linhages dos 
reinos e senhorios de Portugal. Fac-simile do Ms. 164 da Casa Forte do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Int., 
notas, dir. artística e gráfica de Martim Albuquerque e João Paulo de Abreu e Lima, Lisboa, Sob o patrocínio da 
Academia Portuguesa de História / Inapa, 1987 (séc. XVI).

20 Atribuição cronológica de FREIRE, Anselmo Braamcamp, op. cit., p. 16.
21 Atribuição cronológica de FREIRE, Anselmo Braamcamp, op. cit., p. 23.
22 Considerado o mais antigo dos armoriais e datável, pelo arqueólogo José Pinto, da segunda metade do 

século XIII, era um conjunto em pedra onde se encontravam pintadas as armas da antiga nobreza de Portugal, 
que existiu na desaparecida galilé do Mosteiro Beneditino de Santa Maria de Pombeiro, em Riba-Vizela de 
Pombeiro, Felgueiras, construída durante o governo de D. Abade Rodrigo (1252-1276). Datando as primeiras no-
tícias da sua existência do século XVI, primeiro pela mão de João de Barros em Geografia d`entre Douro e Minho 
e Trás-os-Montes (1549) e depois pelo Inquérito à Vida dos Mosteiros na Arquidiocese de Braga (1568), no século 
seguinte será Frei Leão de São Tomás, cronista da Ordem de São Bento, na sua obra Benedictina Lusitana (1651), 
a mencionar a existência de uma aparatosa galilé de três naves transversais, abobadada em pedra, que já estaria 
em ruína em 1578. Recentes escavações arqueológicas a cargo do I.G.E.S.P.A.R, realizadas entre 2006 e 2007, 
revelaram indícios da sua existência e dos seus alicerces. Sobre este edifício consultar: AAVV, Mosteiro de Santa 
Maria de Pombeiro, [Em linha], (2011), [9 Set. 2011], Disponível em www.rotadoromanico.com/SiteCollection 
Documents/monumentos/Mosteiro%20de%20Pombeiro.pdf; BARROS, João de, Geographia d`entre Douro e 
Minho e Trás-o-Montes, Porto, Typografia Progresso, 1919, p. 75 (1ª ed. 1549); FERRO, Adérito Gomes Ferreira 
Paulo, “Inquérito à Vida dos Mosteiros na Arquidiocese de Braga sob D. Fr. Bartolomeu dos Mártires”, in Actas 
do II Encontro sobre História Dominicana, Tomo III, Porto, Arquivo Histórico Dominicano, 1987, pp. 161-206; 
PINTO, José Marcelo S. Mendes, Escavações Arqueológicas no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro (Felgueiras) 
[Em linha], (2011), [7 Set. 2011], Disponível em www.rotadoromanico.com/SiteCollectionDocuments/Artigos/
Escava%C3%A7%C3%B5es%20Arqueol%C3%B3gicas%20no%20Mosteiro%20de%20Pombeiro.pdf; SÃO 
TOMÁS, Frei Leão de, Benedictina Lusitana, Vol. 2 – com Introdução e Notas de José Mattoso, Lisboa, s.n., 1974, 
p. 77 (1ª ed. 1644-1651).

23 Do século XVI datam, por exemplo, dois monumentos da nossa iluminura heráldica, as Árvores de 
Costados do Infante D. Fernando e do Conde da Feira. ALBUQUERQUE, Martim de, LIMA, João Paulo de 
Abreu e, (intr., notas, dir. artística e gráfica), A Genealogia do Infante Dom Fernando de Portugal de António de 
Holanda e Simão Bening. Fac-símile do ms. da British Library ADD. 12531, Porto / Lisboa, Edição do Banco Borges 
& Irmão, 1984; HOLANDA, António de, MENELAU, João, Genealogia do III Conde da Feira. Reprodução fac-
-similada da obra intitulada Genealogia do III Conde da Feira (C.F. 202 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo). 
Com um estudo histórico de Afonso de Dornelas. Introdução de João Graça e Moura e Maria José Bigotte Chorão, 
Lisboa, Edições INAPA, 1998.
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grandiosidade que também se reflectiu nos monumentos líticos com representações 
heráldicas aos quais nos dedicamos neste estudo.

Até ao momento e neste ponto da nossa investigação, podemos identificar com 
base no levantamento efectuado em fontes e documentação dos vários arquivos e bi-
bliotecas nacionais e da observação in loco, oito exemplares24 edificados sensivelmen-
te entre as décadas de trinta a cinquenta do século XVI.25 De Norte para Sul do país:

1º GRUPO. Capela-panteão dos Lemos na igreja matriz da Trofa do Vouga, 
1534 (Aveiro, Águeda, Trofa)

As origens da casa da Trofa iniciam-se em 13 de Novembro de 1449, por carta 
régia de D. Afonso V,26 ao 1º senhor da Trofa, Gomes Martins de Lemos, “o Moço”,27 
filho de Gomes Martins de Lemos, “o Velho”, aio do infante herdeiro D. Afonso e 
fidalgo do conselho de D. João I, que recebeu o senhorio de Góis pela sua mulher, 

24 Agradecemos a todos aqueles que autorizaram a abertura dos espaços para a recolha do material fo-
tográfico e a sua posterior utilização no âmbito da investigação de Doutoramento: ao pároco da sé velha de 
Coimbra, Mons. João Evangelista; à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Trofa do Vouga; ao pároco da 
igreja matriz de S. Pedro de Cantanhede, Pe. Luís Francisco Marques; à coordenadora do palácio de S. Marcos, 
em Coimbra, Dra. Conceição Cardoso, e à D. Alice; ao provincial da congregação do Preciosíssimo Sangue e 
pároco de Montemor-o-Velho, Pe. José Luís Morgado Ferreira; ao pároco da igreja matriz de Góis, Pe. Carlos da 
Cruz Cardoso; ao pároco da igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, na Roliça, Pe. Sérgio Bruno, e à 
D. Ludovina; à proprietária da igreja do convento de Santa Iria, em Tomar, D. Concha Vale Castro; ao Dr. Mário 
Lopes da Costa, proprietário do convento da Castanheira, à sua filha, Eng. Amélia, e ao antigo caseiro, Sr. António 
José Gomes. Agradecemos ainda ao palácio Nacional de Sintra e à Biblioteca Nacional de Portugal a permissão 
para a utilização dos restantes registos gráficos nesta publicação.

25 Ficam excluídas deste estudo cinco capelas: Capela-panteão dos Coimbras (ou capela de Nossa Senhora 
da Conceição ou capela do Senhor Morto) adossada à igreja paroquial de S. João do Souto, c. 1525-1528 (Braga, 
Braga, São João do Souto). Cronologicamente manuelina apenas o retábulo ostenta elementos de gramática re-
nascentista; Capela-panteão dos Brandões Pereiras (ou capela dos Reis Magos, outrora com invocação de S. 
Brás), localizada no absidíolo da direita da igreja do antigo convento de S. Francisco do Porto, c. 1530 (Porto, 
Porto, São Nicolau). Capela inserida cronologicamente num período de transição revela uma linguagem escul-
tórica maioritariamente manuelina, destacando-se a inclusão de alguns elementos de gramática renascentista 
apenas no túmulo de Fernão Brandão; Capela-panteão dos Moscosos, capela do Santíssimo Sacramento, igreja 
matriz de Verride ou igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada na capela lateral do lado do Evangelho, c. 
1543 (Coimbra, Montemor-o-Velho, Verride). Apesar da edificação se enquadrar dentro da época e característi-
cas em estudo, a sua transformação em capela funerária é coeva (séc. XVII), sendo os sepultados pertencentes a 
uma família diferente – os Moscosos – da dos seus encomendadores quinhentistas, os Melos; Capela-panteão dos 
Mendes de Vasconcelos, na capela do Esporão, na sé de Évora, localizada na capela lateral do lado do Evangelho, 
1529-1530 (Évora, Évora, Sé e São Pedro). Apesar do arco de acesso à capela ser renascentista o interior reflecte 
os resultados de uma campanha de obras posterior; e Capela-panteão dos Lemos, na igreja do convento de S. 
João Evangelista ou dos Lóios, localizada na capela lateral do lado do Evangelho, c. 1530-1538 (Évora, Évora, Sé e 
São Pedro). De estrutura manuelina, apesar de adulterada durante a campanha de obras de azulejamento da nave 
realizada em 1711, apenas os monumentos funerários são renascentistas.

26 Cf. A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V, Livro 8, fl. 232 v.
27 Devido a frequentes dúvidas por parte dos autores consultados em relação às datas de nascimento e de 

falecimento dos indivíduos referidos ao longo do artigo, optou-se por subtrair esta informação.
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Mécia Vasques de Góis,28 12ª senhora de Góis e seu termo (Vd. Genealogia 1).
Segundo um estudo de Manuel Abranches de Soveral, História da Casa da Trofa. 

Ensaio sobre a origem dos Lemos portugueses (séculos XIV e XV), em edição digital 
on line,29 os Lemos30 são oriundos de Góis e por esta razão as suas armas colidem, 
misturam-se e confundem-se ao longo da história com as utilizadas pelos Góis e 
Góios. Soveral explica e clarifica esta questão: 

•	 No caso das armas utilizadas pelos senhores da Trofa “de vermelho, 
cinco cadernas de crescentes de ouro postas em sautor,31 será com o 1º 
senhor da Trofa, Gomes Martins de Lemos, “o Moço” que se fixará o escudo 
dos Lemos nas cinco cadernas. Estas armas encontram-se representadas 
sete vezes no panteão dos Lemos, três das quais em escudos de composição 
partida, nos monumentos fúnebres e no bocete central da cobertura (Vd. 
Genealogia 1) e marcam presença nos três armoriais iluminados manuelinos 
(Vd. Quadro 1). De notar que no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas 
(...)32, as armas dos Lemos estão apenas desenhadas e não pintadas;

•	 Anteriormente, o seu pai, Gomes Martins de Lemos, “o Velho”, terá 
usado um escudo de armas com um número variável de cadernas (cinco ou 
seis). Esta questão poderia ser explicada pelo facto de ser casado com Mécia 
Vasques de Góis, que era neta de Estêvão Vasques de Góis, 9º senhor de 
Góis e que por testamento de 28 de Abril de 1389 concedeu as suas armas 
à referida Mécia, mas o facto é que Gomes Martins de Lemos, “o Velho”, 
não utilizava as antigas armas dos Góis,33 mas outras com significativas 

28 Em relação à aplicação do título de Dona seguiu-se o seguinte critério: utilizou-se o título de Dona para 
as filhas de Dom, marquesas e condessas.

29 SOVERAL, Manuel Abranches de, História da Casa da Trofa. Ensaio sobre a origem dos Lemos portugue-
ses (séculos XIV e XV) [Em linha], (1999-2011). [Consult. 12 Ag. 2011], Disponível em www:URL:http://www.
soveral.info/casadatrofa/default.htm.

30 Manso de Lima refere a origem desta família nos Vila Maior que por sua vez têm proveniência nos reis 
de Leão, com início em D. Bermudo Ordonhes, senhor de Lemos, filho de D. Ordonho, senhor de Lemos e de sua 
mulher Urraca Garcia. Inicia a genealogia com D. Vasco Lopes de Lemos, avô em 12º grau do 1º senhor da Trofa, 
Gomes Martins de Lemos, “o Moço”. Cf. MANSO DE LIMA, Jacinto Leitão, “Familia dos Lemos, sua antiguidade, 
armas e origens”, in Famílias de Portugal, cópia fiel do manuscrito original existente na Biblioteca Nacional de 
Lisboa, Vol. XIII, 2ª ed., Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1931, p. 249 (1ª ed. 1729-1738).

31 Timbre: uma águia sainte de vermelho, armada de ouro, carregada de uma caderna de crescentes do 
mesmo no peito e assentada sobre um ninho de sua cor.

32 GODINHO, António, op. cit., fl. xxiijv.
33 Estêvão Vasques de Góis usava um escudo português esquartelado: “I, um castelo de três torres, encima-

da a do meio por uma ave estendida; II, três grandes mosquetas de arminho; III, um palado de nove peças; IV, um 
leão rompante”. Cf. SOVERAL, Manuel Abranches de, op. cit.
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semelhanças com as dos Góios,34 uma das grafias utilizada na Idade Média 
pela família Góis “cortado: I de prata, três palas de púrpura, e de vermelho, 
um castelo de três torres; II de prata, três grandes mosquetas de arminho de 
negro, em faixa” (Vd. Genealogia 1 e Quadro 1).

•	 Posteriormente, o filho mais velho de Gomes Martins de Lemos, “o 
Velho”, e irmão do 1º senhor da Trofa, Fernão Gomes de Lemos, depois dito 
de Góis por suceder no senhorio de Góis, fixou o seu escudo de armas nas seis 
cadernas “de azul, seis cadernas de crescentes de prata, postas 2, 2 e 2”, que 
passaram a partir de então a ser identificadas como as dos Góis. Esta questão 
reflectir-se-á mais tarde nas armas dos condes de Sortelha, descendentes de 
Fernão Gomes de Góis (Vd. 5º Grupo – Panteão dos Silveiras, Genealogia 1 
e Quadro 1).

O panteão dos Lemos (Vd. Fotografias 2-7) localiza-se na capela-mor da igreja 
matriz da Trofa do Vouga35, cujo padroado foi confirmado a 3 de Outubro de 152036 
por D. Manuel I a Duarte de Lemos, 3º senhor da Trofa, que em 1534 mandou erguer 
o panteão da família.37

34 A origem dos Góios e dos Góis ou Goes é a mesma, pois ambos descendem de D. Anaia Vestruariz «da 
Estrada», senhor de Semide (Miranda do Corvo) que, em 1110, recebeu da rainha D. Teresa, mãe de D. Afonso 
Henriques, o senhorio de Góis. Cf. SOVERAL, Manuel Abranches de, op. cit. e VILLAS BOAS, António de, op. 
cit., p. 284.

35 A actual capela-mor localiza-se no local da antiga capela ou pequena igreja que se encontrava anexada 
ao solar quatrocentista da casa da Trofa (desaparecido por completo após a deflagração de um violento incêndio 
em meados do século XIX), situado num sítio denominado Figueira, e que foi mandado edificar pelo 1º senhor 
da Trofa. Ao que tudo indica, esta capela teve fundação primitiva à construção do edifício apalaçado, sendo no 
mínimo anterior a 1449, pois aquando da doação do senhorio a Gomes Martins de Lemos, “o Moço”, 1º senhor da 
Trofa, o mesmo já detinha o padroado da Trofa, o que implicaria a pré-existência de uma igreja. Cf. SOVERAL, 
Manuel Abranches de, op. cit.

36 Cf. A.N.T.T., Chancelaria de D. Manuel I, Livro 35, fl. 77.
37 Acerca deste edifício e família consultar designadamente: BAPTISTA, Augusto Soares de Sousa, “A 

capela dos Lemos da Trofa”, in Arquivo do Distrito de Aveiro. Revista trimestral para publicação de documentos 
e estudos relativos ao distrito, Vol. XII, Nº. 48, Aveiro / Coimbra, Coimbra Editora, Lda., Out. – Dez. 1946, pp. 
245- 256; BAPTISTA, Augusto Soares de Sousa, Agradecimento. Ainda os Lemos da Trofa, Separata do Arquivo do 
Distrito de Aveiro. Revista trimestral para publicação de documentos e estudos relativos ao distrito, Vol. XVI, Aveiro 
/ Coimbra, Coimbra Editora, Lda., 1950, pp. 5-9; BAPTISTA, Augusto Soares de Sousa, “Duarte de Lemos”, in 
Arquivo do Distrito de Aveiro. Revista trimestral para publicação de documentos e estudos relativos ao distrito, Vol. 
XIV, N.º 56, Aveiro / Coimbra, Coimbra Editora, Lda., Out. – Dez. 1948, pp. 241-251; BAPTISTA, Augusto Soares 
de Sousa, Duarte de Lemos – 3º senhor da Trofa – na África, Separata de Arquivo do Distrito de Aveiro. Revista 
trimestral para publicação de documentos e estudos relativos ao distrito, Vol. XXII, Aveiro, Coimbra Editora, Lda., 
1956, pp. 5-10; LACERDA, Aarão de, O Panteom dos Lemos na Trofa do Vouga, Porto, Edição do Autor, 1928; 
NEVES, Amaro, Os Lemos da Trofa, na História e na Arte de Quinhentos, Águeda, Serviços Culturais da Câmara 
Municipal de Águeda, 1984.
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Figs. 2-7
2- Panorâmica do Panteão dos Lemos, situado na capela-mor da igreja matriz da Trofa do Vouga.
3- Monumentos funerários do lado do Evangelho: Violante de Sequeira, Maria de Azevedo, João 
Gomes de Lemos, 2º senhor da Trofa, e Gomes Martins de Lemos, "o Moço", 1º senhor da Trofa.

4- Monumentos funerários do lado da Epístola: Duarte de-
Lemos, 3º senhor da Trofa e Joana de Melo.

5- Vista geral do Panteão dos Lemos.
6- Vista do interior do panteão e cobertura.

7- Cobertura e localização do bocete central que contém a pedra de armas.



ESTUDOS DE HERÁLDICA MEDIEVAL472



473HERÁLDICA DE FAMÍLIA

2º GRUPO. Capela-panteão dos Meneses na igreja matriz de S. Pedro de 
Cantanhede, 1547 (Coimbra, Cantanhede, Cantanhede)

As origens da casa de Cantanhede remontam a 2 de Fevereiro de 1392, por 
carta régia de D. João I a confirmar a posse do título de 1º senhor de Cantanhede, a 
Martinho de Meneses, filho de D. Gonçalo Teles (de Meneses), 1º conde de Neiva, e 
de D. Maria Afonso de Albuquerque (Vd. Genealogia 2).

Segundo um estudo de Luis de Bivar-Weinholtz de Azevedo, Meneses. Notas 
Históricas e Genealógicas (1999),38 a linha primogénita dos Meneses provém das 
casas reais portuguesa e espanhola. Da família real de Castela pelo casamento de D. 
Maior Afonso de Meneses, filha herdeira de Afonso Teles de Meneses, 3º senhor de 
Meneses, com o infante Afonso de Molina, irmão de Fernando III, rei de Castela e 
de Leão, que tiveram uma filha, D. Maria de Molina, que se casou com Sancho IV, rei 
de Castela. Da família real portuguesa através de D. Leonor Teles, filha de Martim 
Afonso Telo de Meneses, que se tornou rainha pelo seu segundo casamento com o 
rei de Portugal, D. Fernando I.39

38 AZEVEDO, Luis de Bivar-Weinholtz de, Menezes. Notas Históricas e Genealógicas, Lisboa, Factos & 
Temas – Rita Bivar, 1999.

39 IDEM, Ibidem, pp. 9-10.

Genealogia 1 - Casa da Trofa (Vd. Leitura heráldica do Panteão dos Lemos)
Reconstituição genealógica com base em Manuel Abranches de SOVERAL, História da Casa da Trofa. Ensaio sobre a origem 

dos Lemos portugueses (séculos XIV e XV) [Em linha], (1999-2011). [Consult. 12 Ag. 2011], 

Disponível em www:URL:http://www.soveral.info/casadatrofa/default.htm
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O apelido Meneses tem origem em D. Tel40 Perez,41 Telo42 ou Tellez,43 rico-
homem de Castela que em 1185, ao trocar com o rei de Castela Afonso VIII, o 
senhorio do condado de Magalon por outras vilas, entre as quais a de Meneses, se 
tornou o 1º senhor desta vila. O nome da povoação foi então adquirido como apelido 
por este indivíduo, a par do patronímico Teles, que também foi utilizado por vários 
ramos desta família.

As armas primitivas dos Meneses são de ouro liso (pleno) mas, ao longo das 
gerações, os vários ramos adoptaram diferentes representações. No ramo em 
estudo, os senhores de Cantanhede escolheram em finais do século XIV as armas 
dos Albuquerques (de vermelho, cinco flores-de-lis44) e sobreposto a elas o escudete 
de ouro liso dos Meneses. Esta escolha aconteceu após o casamento do referido 
D. Gonçalo Teles de Meneses com D. Maria Afonso de Albuquerque, que era 
filha bastarda de João Afonso Sanches (de Albuquerque), “o Ataúde”, 6º senhor de 
Albuquerque, e de Maria Rodrigues Barba (Vd. Genealogia 2).

Modernamente, as armas dos Albuquerques assumiram uma figuração heráldica 
diferente “esquartelado: I e IV de prata, cinco escudetes de azul, postos em cruz, cada 
escudete carregado de cinco besantes de prata postos em sautor; II e III de vermelho, 
cinco flores-de-lis de ouro postas em sautor”, que foi paralelamente assumida pelos 
senhores e condes de Cantanhede com a diferença do número de flores-de-lis, que 
diminuiu de cinco para três, e das armas usarem sobreposto um escudete de ouro, 
pleno, em representação das primitivas armas dos Meneses45 (Vd. Quadro 1)46. Apenas 
se encontra um exemplar destas armas no panteão dos Meneses, no arco de acesso à 

40 FREIRE, Anselmo Braamcamp, op. cit., pp. 101-138.
41 Cf. AZEVEDO, Luis de Bivar-Weinholtz de, op. cit., p. 9; VILLAS BOAS, Antonio de, op. cit., p. 302.
42 Cf. [DU CROS, João], op. cit, p. XLVI.
43 Filho de “Dom Pedro Beraldo de Saõ Faguum” e de “Maria Soarez, filha de Dom Sueyro Mendez da 

Maya”, irmão de “Dom Gonçalo Memdez da Maya, o Lidador”. Cf. FARIA, António Machado de (intr. de), Livro 
de Linhagens do Século XVI, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1956, p. 99 (1ª ed. séc. XVI).

44 O poeta João Rodrigues de Sá e Meneses alude às armas dos Albuquerques nas suas trovas em que se 
propõe «declarar alguns escudos de Armas de algumas linhagens» “As çinquo flores de lys / com quinas em quar-
teirão / os Albuquerques trarão, / os que del rei dom Denys / trazem a sua geração”. MARTINS, Afonso Eduardo, 
Armorial Lusitano. Genealogia e heráldica, Lisboa, Editorial Enciclopédia Limitada, 1987, p. 39.

45 “São suas [dos Meneses] armas o escudo esquartelado; no primeiro quartel as armas do reino com um 
filete negro em contrabanda ; no segundo em azul tres flores de liz em roquete, e assim os contrarios; sobreposto 
um escudete de oiro com um anel do mesmo metal, perfilado de vermelho e um rubim engastado no anel; timbre 
uma donzella nascente vestida de brocado com um escudo como o das armas na mão direita, e os cabellos soltos”. 
SANCHES BAENA, Visconde de, Archivo Heraldico-Genealogico, Vol. II, 2ª ed, Lisboa, Typographia Universal, 
1991, p. CXII (1ª ed. 1872).

46 No Livro do Armeiro Mor e no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas dos reis christãos e nobres linhages 
dos reinos e senhorios de Portugal, as armas representadas pertencem à “Casa de Telo de Meneses”. Já na Sala dos 
Brasões de Sintra a casa surge unicamente como “Menezes”.
Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 56 e GODINHO, António, op. cit., fl. x.
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capela (Vd. Leitura Heráldica 2).
O panteão dos Meneses47 (Vd. Fotografias 8-12) localiza-se48 na capela colateral 

do lado da Epístola, da igreja matriz de S. Pedro de Cantanhede, tem devoção 
ao Santíssimo Sacramento, e foi edificado em 1547,49 por ordem do 6º senhor de 
Cantanhede, João de Meneses Sottomayor, em memória da sua primeira mulher,     
D. Margarida da Silva,50 com quem escolheu sepultar-se anos mais tarde.51

47 Os Meneses foram donatários da vila de Cantanhede e foram agraciados inicialmente com o título de 
conde de Cantanhede, atribuído a D. Pedro de Meneses por carta régia de D. Afonso V, datada de 6 de Agosto de 
1479 (Cf. A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso I, Livro 32, fl. 152) e mais tarde com o título de marquês de Marialva, 
concedido ao 3.º conde, D. António Luís de Meneses, por carta régia de D. Afonso VI, datada de 11 de Junho de 
1661 (Cf. A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso VI, Livro 24, fl. 260 v.). 

48 Acerca deste edifício veja-se, a título de exemplo, FRAGOSO, Viriato de Sá, Cantanhede. Subsídios para 
a sua história, Coimbra, Coimbra Editora, Limitada, 1960.

49 Conforme inscrição nas pilastras do arco de acesso à capela.
50 Filha de D. António de Noronha e de D. Joana da Silva, condes de Linhares
51 Cf. SANTA MARTHA, Theodosio de, Elogio historico da illustrissima, e excellentissima casa de 

Cantanhede Marialva, chefe dos esclarecidos Menezes, e Telles, dedicado ao illustrissimo, e excelentissimo senhor D. 
Diogo de Noronha III. marquez de marialva, V. conde de Cantanhede. Estribeiro mór, e gentil-homem da camara da 
magestade do augustissimo, e fidelissimo senhor rey D. José I, mestre de campo general da Estremadura. Governador 
das armas junto à pessoa ; do concelho de guerra, …, Lisboa, Officina de Manoel Soares Vivas, 1751, pp. 309-325.

Genealogia 2 - Casa de Cantanhede (Vd. Leitura heráldica do Panteão dos Meneses)
Reconstituição genealógica com base em Luis de Bivar-Weinholtz de AZEVEDO, Menezes. 

Notas Históricas e Genealógicas, Lisboa, Factos & Temas  Rita Bivar, 1999, pp. 17-27. 
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Figs. 8-12. 

8 - Panorâmica do transepto da igreja matriz de S. Pedro de Cantanhede, onde se pode obser-

var, à direita e inserido em capela colateral, do lado da Epístola, o Panteão dos Meneses.

9 - Vista do interior do panteão e localização dos monumentos fúnebres.

10 - Vista geral do Panteão dos Meneses.

11 - Monumento fúnebre de D. Margarida da Silva (lado do Evangelho).

12 - Monumento fúnebre de D. João de Meneses Sottomayor, 6º senhor de Cantanhede (lado da Epístola).
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3º GRUPO. Capela-panteão dos Silvas, na igreja do antigo convento de S. 
Marcos, em S. Silvestre, depois de 155652 (Coimbra, Coimbra, S. Silvestre)

As origens da casa de Vagos iniciam-se com João Gomes da Silva, copeiro e 
alferes-mor de D. João I que, por carta régia do mesmo monarca, obteve o título de 
1º senhor de Vagos.53 Foi o fundador da quinta de S. Silvestre54 e era filho de Gonçalo 
Gomes da Silva,55 alferes de D. João I, e de Leonor Gonçalves56 (Vd. Genealogia 3).

Segundo um estudo de Adélio Torres Neiva, publicado pela Revista Barcelos, 
O Morgado e a Casa da Silva (Barcelos). Subsídios para a sua história (1994),57 a 
família dos Silvas encontra-se entre as mais ilustres casas da nobreza de Portugal e 

52  Teixeira de Carvalho supõe a edificação da capela entre 1566 e 1578, o I.G.E.S.P.A.R. e Nogueira 
Gonçalves apontam para uma data concreta, respectivamente, cerca de 1572 e 1574. Trata-se de uma capela ainda 
em estudo e acerca da qual não pretendemos conjecturar enquanto a investigação não se encontrar num estado 
mais avançado. Podemos pelo menos admitir que a capela foi construída após a data da morte de Diogo da Silva, 
1556, a quem a mulher dedicou o espaço, numa terceira campanha de obras entre as décadas de cinquenta e seten-
ta do século XVI. Nesta campanha de obras inclui-se a construção do túmulo de João da Silva, 6º senhor de Vagos, 
e da sua mulher D. Joana de Castro (1559), localizado na capela-mor, do lado da Epístola, também com a repre-
sentação das armas dos Silvas (Vd. Fotografias 13-14). CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, “Introdução, 
Notas”, in O Mosteiro de S. Marcos, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922, p. 181; GONÇALVES, António 
Nogueira, O Paço e a Igreja de S. Marcos, Coimbra, Epartur – Edições Portuguesas de Arte e Turismo, Lda., 1980, 
p. 46; Igreja de São Marcos, incluindo a Capela dos Reis Magos, o retábulo do altar-mor, sacristia, claustro, casa 
do capítulo, e adegas do Convento de São Marcos [Em linha], Lisboa, I.G.E.S.P.A.R., s.d.. [Consult. 5 Ag. 2011], 
Disponível em www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70712/.

53 João Gomes da Silva obteve carta de doação temporária do lugar de Vagos, a 23 de Abril de 1422 
(A.N.T.T., Chancelaria de D. João I, Livro 1, fl. 7 v.), e, pouco depois, a 26 de Fevereiro de 1450, a doação perpétua 
com suas rendas e direitos (A.N.T.T, Chancelaria de D. João I, Livro 3, fl. 137 v.).

54 Cf. FREIRE, Anselmo Braamcamp, op. cit., Livro Segundo, pp. 44-73; VASCONCELOS, Joaquim de, 
“Renascença portugueza, o convento de S. Marcos (junto de Coimbra)”, in Revista de Guimarães, Vol. XIV, N.os 2 
e 3, Porto, Typographia de A. J. da Silva Teixeira, Abr. – Julh. 1897, pp. 57-86.

55 Gonçalo Gomes da Silva era filho único de João Gomes da Silva, “o Velho”, e de sua segunda mulher, 
Leonor ou Constança Afonso (Vd. Genealogia 3).

56 Leonor Gonçalves era filha de Gonçalo Martins da Fonseca Coutinho, progenitor dos condes de Marialva 
e do Redondo, e de Joana Martins de Melo, filha de Martim Afonso de Melo e de Maria Soares de Albergaria, 4os 
senhores de Melo (Vd. Genealogia 3).

57 NEIVA, Adélio Torres, “O Morgado e a Casa da Silva (Barcelos). Subsídios para a sua história (Parte I)”, 
in Revista Barcelos,  2ª Série, N.º 3, Barcelos, Câmara Municipal de Barcelos, 1992, pp. 125-154.
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Espanha,58 sendo referida desde tempos remotos nos livros de linhagens, pelo menos 
desde o século XIII, como no Livro Velho de Linhagens (1270-1280) ou no Livro do 
Deão (1337-1340).59 Neiva refere a incerteza dos historiadores acerca da origem do 
nome desta casa, enumerando quatro possibilidades diferentes: pelo apelido,60 pelo 
patronímico61 que por sua vez está associado à natureza da propriedade62 e pela 
natureza heráldica. Nesta última põe a hipótese da presença do leão nas armas da 
família “de prata, um leão de púrpura, armado e lampassado de vermelho ou azul. 
Timbre: o leão do escudo”, bem como de certos nomes antigos nos pergaminhos da 
mesma casa, como Gutierres, Paio ou Pelágio, etc. poderem indicar a origem desta 
linhagem nos reis de Leão.

Ao que tudo indica o primeiro a utilizar o apelido Silva foi o progenitor desta 
casa, D. Guterre Alderete Silva,63 rico-homem de Leão e Castela no tempo de              
D. Afonso VI. Do casamento com Maria Pares de Ambia nasceu D. Paio Guterres 
da Silva, de cujos filhos e descendentes próximos procederam os vários ramos dos 
Silvas, como é o caso dos já referidos senhores de Vagos. 

O convento de S. Silvestre64 foi mandado edificar por Brites (ou Beatriz) de 

58 “Junto às pitorescas margens do rio Minho, entre Valença e Vila Nova da Cerveira, na frèguesia de S. Julião 
da Silva, foi fundada uma forte tôrre, ninho de ricos homens, vindos da fronteira Galiza para ali fazerem seu assento. 
Nela, na arrogante tôrre da Silva, entrincheiraram-se êles, e à linhagem de seus senhores deu ela o nome”. FREIRE, 
Anselmo Braamcamp, op. cit., Livro Segundo, p. 3.

59 MATTOSO, José, PIEL, Joseph M., (ed. lit.), Portvgaliæ Monvmenta Historica. Livros velhos de linhagens, 
Vol. I, Nova Série, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1980, pp. 189-195.

60 Damião de Góis põe a hipótese do apelido Silva (Sílvio, Silvano, Sila, Salviano, etc.) ter origem nos 
Sílvios, reis de Albalonga e de estar ligado à Casa Sílvia, que prosperou na Roma Antiga. Cf. Livro das Linhagens 
Novas de Damião de Goes, Cod. 977, 4 Out. 1616, fls. 146 v.-167 v.; NEIVA, Adélio Torres, op. cit., p. 130.

61 Tanto o Livro do Deão (MATTOSO, José, PIEL, Joseph M., op. cit., p. 189) como o Nobiliário do Conde 
D. Pedro (B.N.P., Fundo Geral, Cod. 1160, Livro das Linhagens Antigas composto por Dom Pedro. Conde de Viana 
filho delR. dõ Denis, Lisboa, 27 de Agosto de 1614, fls. 169 v.-170) iniciam a genealogia dos Silvas com D. Guterre 
Alderete da Silva, que teria herdado o seu nome do conde Alderedo, príncipe Godo que viveu no tempo do rei 
Ramiro I. Cf. NEIVA, Adélio Torres, op. cit., p. 130.

62 Silva, nome pela qual era conhecida a quinta e a torre da família, poderia ser um terreno inculto, com 
árvores bravias e plantas silvestres, vocábulo denominado por “silva”, uma hipótese que não é um caso isolado, 
por exemplo, no caso das quintas da Mata, da Veiga ou dos Sotomaiores. Cf. NEIVA, Adélio Torres, op. cit., p. 134.

63 FARIA, António Machado de, op. cit., pp. 116-134; BRAANCAMP FREIRE, Anselmo, op. cit., Livro 
Segundo, pp. 1-182; Livro das Linhagens Novas de Damião de Goes, fl. 148 v.

64 Acerca deste edifício veja-se concretamente: BARATA, António Francisco, “Breve memoria descriptiva 
do convento de S. Marcos a duas legoas de Coimbra”, in Miscellanea Histórico-Romantica, Barcelos, Typographia 
da Aurora do Cavado, 1878, pp. 95-117; BOTELHO, Bernardo de Brito, Historia Breve de Coimbra. Sua funda-
çam, armas, igrejas, collegios, conventos, e universidade. Dedicada ao senhor Pedro Hasse Bellem, fidalgo da casa de 
sua magestade, e commendador da Ordem de Christo, 2ª ed. annotada por A. F. Barata, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1873 (1ª ed. 1733); CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, op. cit., pp. VII-XL e 165-197; ESTEVES, Manuel 
Santos, Index dos Titulos do Cartorio do Mosteiro de S. Marcos (1766), completado até 1834, prefaciado, revisto 
e anotado, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, 1950; ESTEVES, 
José Pedro Adelino, Convento de São Marcos, Separata de O Instituto. Revista científica e literária, Vol. CXXXIX, 
Coimbra, Instituto de Coimbra, 1979; OLIVEIRA, Frei Adriano Casimiro de Santa Paula Pereira e, «Fundação 
do Real Mosteiro de S. Marcos», in Mosteiro de S. Marcos, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922, pp. 1-81.
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Meneses, filha do 1º senhor de Cantanhede (Vd. Genealogia 2), camareira-mor da 
rainha D. Filipa de Lencastre e segunda mulher do 2º senhor de Vagos, Aires Gomes 
da Silva.65 O edifício foi construído próximo da propriedade que o seu sogro, João 
Gomes da Silva, 1º senhor de Vagos, possuía em S. Silvestre e onde tinha construída 
uma ermida com invocação a S. Marcos, e na qual, por testamento datado de 5 de 

Janeiro de 1441,66 
tinha instituído 
capela e mandado 
lavrar o seu túmulo. 
A 28 de Julho de 
1451,67 Brites (ou 
Beatriz) de Meneses 
cedeu a fundação 
da capela com os 
respectivos bens e 
encargos68 à Ordem 
de S. Jerónimo para 
que ali fosse erguido 
o convento.

O panteão 
dos Silvas (Vd. 
Fotografias 15-18) 

localiza-se na capela lateral do lado do Evangelho, também conhecida como dos 

65 Aires Gomes da Silva, 2º senhor de Vagos, perdeu todos os seus bens depois da batalha de Alfarrobeira. 
Será a sua segunda mulher, Brites (ou Beatriz) de Meneses, após a sua morte, que recuperará as anteriores pro-
priedades, posses e domínios. Os bens patrimoniais foram entregues ao filho bastardo, Diogo da Silva, a quinta 
de S. Silvestre a Leonor da Silva, então casada com João de Meneses, 3º senhor de Cantanhede (Vd. Genealogia 
2), e os restantes bens que tinham sido concedidos a Martim Mendes Berredo, foram restituídos a Brites (ou 
Beatriz) de Meneses após a morte deste antes de 1459. Brites (ou Beatriz) ainda conseguiu recuperar a casa de 
Vagos (1453), assumida pelo seu filho primogénito João da Silva, que foi 4º senhor de Vagos, e a casa de Unhão 
(1459) que ficou para Fernão Teles de Meneses, que foi 4º senhor de Unhão (Vd. Genealogia 3). Cf. GONÇALVES, 
António Nogueira, op. cit., pp. 6-7.

66 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, op. cit., pp. 5-8; VASCONCELOS, Joaquim de, op. cit., 
pp. 93-95.

67 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, op. cit., pp. 10-13; VASCONCELOS, Joaquim de, op. cit., 
pp. 95-98.

68 A doação foi confirmada no dia 3 de Agosto do mesmo ano. Cf. CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira 
de, op. cit., pp. 13-15; VASCONCELOS, Joaquim de, op. cit., pp. 98-100.

Figs. 13-14 
13 - Monumento fúnebre de João da Silva, 6º senhor de 
Vagos, localizado na capela-mor, do lado da Epístola.

14 - Pormenor da pedra de armas com as armas dos Silvas.
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Reis Magos69 ou do Santíssimo Sacramento,70 da igreja do antigo convento de S. 
Marcos, nos arredores de Coimbra. Foi mandado edificar, depois de 1556, por D. 
Antónia de Vilhena,71 mulher de Diogo da Silva, para sepultamento do seu marido72 
que faleceu antes de herdar a casa do seu pai, o 6º senhor de Vagos. As armas dos 
Silvas estão representadas neste espaço duas vezes nos monumentos fúnebres sendo 
acompanhadas pelas das respectivas mulheres (Vd. Leitura heráldica 3); estão 

69 Em alusão ao antigo retábulo de pedra aqui existente com a Adoração dos Magos e que desapareceu no 
século XVIII quando a capela passou a ser dedicada ao Sacramento.

70 Cf. BARATA, António Francisco, op. cit., p. 115; CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, op. cit., p. 51.
71 Filha de D. Diogo Lobo, 2º barão do Alvito, e de sua segunda mulher e irmã de Luís da Silveira, 1º conde 

de Sortelha (Vd. Leitura heráldica 5), D. Leonor de Vilhena.
72 O túmulo em frente destinava-se ao herdeiro da casa, Lourenço da Silva, 7º senhor de Vagos, casado com 

Inês de Castro, que acabou por ficar vazio, quando Lourenço morreu em Alcácer Quibir. Mais tarde os monges 
colocaram neste túmulo as cinzas do fundador, João Gomes da Silva, 1º senhor de Vagos.

Genealogia 3 - Casa de Vagos (Vd. Leitura heráldica do Panteão dos Silvas)
Reconstituição genealógica com base em Anselmo BRAANCAMP FREIRE, 

Brasões da Sala de Sintra, Livro Segundo, 2ª ed., Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1927, pp. 44-73 (1ª ed. 1921).
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também representadas nos três armoriais iluminados manuelinos (Vd. Quadro 1).

Figs. 15-18. 
15 - Panorâmica do lado do Evangelho da igreja do antigo convento de S. Marcos, 

em S. Silvestre, onde se pode observar o Panteão dos Silvas e a capela-mor.
16 - Monumento fúnebre de Diogo da Silva, lado do Evangelho.

17 - Vista geral do Panteão dos Silvas ou capela dos Reis Magos ou do Santíssimo Sacramento.
18 - Monumento fúnebre destinado a Lourenço da Silva, 7º senhor de Vagos, lado da Epístola.
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4º GRUPO. Panteão dos Pinas na igreja do antigo convento de Nossa 
Senhora dos Anjos, c. 1542 (Coimbra, Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho)

As origens da casa dos Pinas de Montemor-o-Velho, até então estabelecida em 
Évora e Castelo de Vide, iniciam-se com Lopo Fernandes de Pina, que casou em 1451 
na referida vila coimbrã com Leonor Gonçalves, filha de Pedro Gonçalves, cavaleiro-
vassalo, fidalgo de D. João I e um dos principais da vila, e de Maria de Góis. Será a 
mulher do seu filho, Fernão de Pina73 (irmão do cronista e diplomata Rui de Pina), 
Mor Teixeira, que instituirá o panteão dos Pinas.

Segundo o Códice 1053, Títulos Particulares da Família dos Pinas (depois de 
1731), que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal, o estabelecimento do 
apelido Pina em Portugal deveu-se a Fernão Fernandes de Pina, avô em 4º grau do 
referido Fernão de Pina, que era originário do reino de Aragão.74 Em Aragão os Pinas 
tinham solar e torre e o primeiro que se conhece a utilizar este nome foi Jordão de 
Pina, rico-homem que esteve presente na morte do rei D. Afonso II de Aragão no ano 
de 1196. Em Castela acha-se este apelido em Fernão Gonçalves de Pina.75

Os Pinas de Montemor-o-Velho utilizam como armas “de vermelho, uma banda 
de ouro, carregada de um leão de azul (armado de negro),76 acompanhada de dois 
pinheiros de verde, arrancados de prata e frutados de ouro. Timbre: uma cabeça de 
leão de ouro, saindo-lhe da boca um ramo de pinheiro do escudo”77. Estas armas 
aparecem representadas no panteão dos Pinas três vezes, no tímpano do arco de acesso 
à capela, no bocete central e no retábulo (Vd. Fotografias 19-25 e Leitura Heráldica 4). 
Quanto aos armoriais iluminados manuelinos as armas dos Pinas figuram tanto no 
Livro do Armeiro Mor como no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas (...)78, embora 
a representação seja a dos Pinas do Sul “de vermelho com uma torre de prata, aberta, 
iluminada e lavrada de azul, assente sobre um monte de sua cor” (Vd. Quadro 1).

73 Durante o reinado de D. João II foi comendador do Vimieiro na ordem de S. Tiago e, no de D. Manuel 
I, foi chamado a participar na reforma administrativa dos forais e foi cronista-mor do reino. Cf. FELGUEIRAS 
GAYO, Manuel José da Costa, Nobiliário de Famílias de Portugal, Tomo Vigéssimo Terceiro, Braga, Edição de 
Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de Araujo Affonso, 1940, p. 33; NORTON, Manuel Artur, op. cit, 
Vol. I, p. 199.

74 B.N.P., Fundo Geral, Cod. 1053, Títulos Particulares da Família dos Pinas, fls. 1-1v.
75 Cf. FELGUEIRAS GAYO, Manuel José da Costa, op. cit., Tomo Vigéssimo Terceiro, p. 31.
76 Cf. SANCHES BAENA, Visconde de, op. cit., p. CXL.
77 [DU CROS, João], op. cit., p. LX.
78 Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 84 e GODINHO, António, op. cit., fl. xxiij.
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O panteão dos Pinas79 localiza-se na segunda 
capela lateral do lado da Epístola da igreja do 
antigo convento de Nossa Senhora dos Anjos, em 
Montemor-o-Velho, tem invocação de Nossa Senhora 
da Piedade, e encontrava-se já edificado em 1542,80 
por mandado de Mor Teixeira,81 para sepultamento 
do seu marido, cujos ossos estão depositados na 
parede do lado do Evangelho.

79 Acerca deste edifício consultar PIRES, António Miguel Custódio, A Arquitectura Religiosa e Conventual 
da Ordem de S.º Agostinho – convento e igreja de Nossa Senhora dos Anjos de Montemor-o-Velho, Lisboa, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2003, (Dissertação de Mestrado em Reabilitação 
da Arquitectura e Núcleos Urbanos, 2 vols., texto policopiado). 

80 Contrato de instituição da capela de Nossa Senhora da Piedade feita no mosteiro de Nossa Senhora dos 
Anjos por Mor Teixeira, viúva de Fernão de Pina, 16 de Março de 1542, transcrito por PIRES, António Miguel 
Custódio, op. cit., Vol. II, pp. 62-64. Este documento encontra-se no Arquivo da Universidade de Coimbra, 
Próprios Nacionais, Nossa Senhora dos Anjos, Livro das Propriedades, III, 1ª D. 9-5-49, fls. 55-57.

81 Filha do fidalgo Vasco Martins Teixeira.

Genealogia 4 - Casa dos Pinas de Montemor-o-Velho 
(Vd. Leitura heráldica do Panteão dos Pinas)

Reconstituição genealógica com base em B.N.P., Fundo Geral, 

Cod. 1053, Títulos Particulares da Família dos Pinas, fls. 1-4 v.
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5º GRUPO. Capelas-panteão dos Silveiras na igreja matriz de Góis, c. 1531 
(Coimbra, Góis, Góis)

As origens da casa dos Silveiras remontam às primeiras décadas do século XIV, a 
Vasco Lourenço da Silveira, que foi o primeiro senhor dos paços e quinta da Silveira, 
situada no Alentejo, perto da vila do Redondo. A ligação à casa de Góis verificou-se 
na segunda metade do século XV pelo casamento do seu trineto, Diogo da Silveira, 

Figs. 19-25. 
19 - Panorâmica do lado da Epístola da igreja do antigo convento de Nossa Senhora dos 

Anjos, em Montemor-o-Velho, onde se pode observar, da direita para a esquerda, o Panteão 
dos Pinas ou capela da Piedade, a Capela da Anunciação, a Capela dos Cotas e a capela-mor.

20 - Vista geral do Panteão dos Pinas e localização da pedra de armas no tímpano.
21 - Cobertura e localização do bocete central que contém a pedra de armas.

22 - Retábulo em pedra com a localização da pedra de armas ao centro da predela.
23 - Lápide parietal, lado Evangelho.

24 - Lápide parietal posterior, lado da Epístola (datada de 1683).
25 - Pormenor da predela.
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com a 14ª senhora de Góis, Beatriz de Góis, filha de Fernão Gomes de Lemos, depois 
dito de Góis e de Leonor da Cunha (Vd. Genealogias 1 e 5).

Será o neto de Diogo da Silveira, D. Luís da Silveira, 16º senhor de Góis e 1º 
conde de Sortelha, casado com D. Brites (ou Beatriz) de Noronha,82 cumprindo uma 
vontade expressa do seu pai, Nuno Martins da Silveira, “o Moço”,83 o responsável pela 
edificação do panteão na igreja matriz de Góis para sua sepultura,84 conforme consta 
no seu testamento, datado de 12 de Março de 1529.85 Este documento refere os já 
existentes monumentos fúnebres, ao centro da capela e em campa rasa, dos seus pais, 
Nuno Martins da Silveira, “o Moço”, e Filipa da Silva (Vilhena),86 e do lado da Epístola, 
em arcossólio, o do seu trisavô, Gomes Martins de Lemos, “o Moço”, 1º senhor da 
Trofa (Vd. Genealogia 1), e o de outro membro da linhagem que já naquela época não 
estava identificado e que acabou por servir de depósito às ossadas da família Silveira 
que se encontravam dispersas pela igreja.

Como já foi referido na análise heráldica do 1º Grupo – Panteão dos Lemos 
existiram duas versões das armas dos Lemos (com seis ou cinco cadernas) que se 
reflectiram no escudo dos condes de Sortelha. Com efeito, as armas de D. Luís da Silveira, 
1º conde de Sortelha, representadas cinco vezes no seu panteão – três no monumento 
fúnebre e duas em bocetes da cobertura (Vd. Leitura Heráldica 5) –, apresentam 
escudo esquartelado, nos primeiro e quarto quartéis as armas dos Silveiras87 “de prata, 

82 Estes nomes são mencionados três vezes no testamento do seu marido, D. Luís da Silveira, 1º conde 
de Sortelha, “minha muy virtuosa Molher Dona Briitiz de Noronha”, “Dona Beatriz minha molher” e “Donna 
Briatriiz”. Cf. TÁVORA, D. Luís Gonzaga de Lancastre e, Um Fidalgo Português da Renascença, D. Luiz da Silveira, 
1º Conde da Sortelha, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1969, pp. 74, 79 e 98. Dona Brites (ou 
Beatriz) de Noronha era filha de Fernando Coutinho, 6º marechal de Portugal, e de Maria de Noronha que por 
sua vez era neta de João Gonçalves Zarco, descobridor da Madeira.

83 O Livro de Linhagens do Século XVI inicia a genealogia dos Silveiras com Nuno Martins da Silveira, filho 
de Martim Gil Pestana. Cf. FARIA, António Machado de, op. cit., pp. 300-306.

84 António Caetano de Sousa na História Genealógica da Casa Real (1745) indica o epitáfio que Luís da 
Silveira teria mandado inscrever “Aqui jaz Dom Luiz da Sylveira, primeiro Conde / de Sortelha, que em quanto 
viveo, nunca fallou com Pero Correa”. Já António Francisco Barata na obra Vasco da Gama em Evora, com varias 
noticias ineditas (1898), cita a mesma inscrição dizendo que “seu tumulo teve esta inscripção”. SOUSA, António 
Caetano de, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo XI, Parte I, 2ª ed., Coimbra, Atlântica Livraria 
Editora Limitada, 1953, p. 134 (1ª ed. 1745); BARATA, António Francisco, Vasco da Gama em Evora, com varias 
noticias ineditas, Lisboa, Typographia Baeta Dias, 1898, p. 15.

85 Cf. CORREIA, Vergílio, Um Túmulo Renascença. A sepultura de D. Luís da Silveira, em Góis, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1921, pp. 27-30; RAMOS, Mário Paredes, Arquivo Histórico de Gois (Antigo Goes). 
Revista de história, etnografia e regionalismo do concelho de Gois, Vol. II, Torres Vedras / Barcelos, Companhia 
Editora do Minho, 1958, pp. 159-160; TÁVORA, D. Luís Gonzaga de Lancastre e, op. cit., pp. 73-98.

86 “AQVIIAZ• •MARTĨZ•DASILVE / IRA•ESCRIVÃO•DAPORIDADE / DELREI•DONAFFONSO 
QVINTO E MOR / DOMO MOR • DA RAINHA DON / A • CATIRINA SÑOR DO MORGA / DO DE GOES 
E VILLA / DE OLIVEIRA DO COMDE O Q / VAL FALECEO EM VINTE E / OVTO DE MAIO DE 1528”. 
RAMOS, Mário Paredes, op. cit., Vol. II, pp. 166-167.

87 As armas dos Silveiras são as que estão reproduzidas no Livro do Armeiro Mor e no Livro da Nobreza e 
Perfeiçam das Armas dos reis christãos e nobres linhages dos reinos e senhorios de Portugal. A Sala dos Brasões de 
Sintra não tem qualquer representação desta família.
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três faixas de vermelho” (da varonia), e nos segundo e terceiro, respectivamente, as 
seis e as cinco cadernas representativas das armas dos Góis “de azul, seis cadernas 
de crescentes de prata postas 2, 2 e 2” e dos Lemos “de vermelho, cinco cadernas de 
crescentes de ouro postas em sautor”. Como timbre os Silveiras utilizam, segundo 
o Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas (...)88, um “urso de prata, linguado de 
vermelho, sainte de uma capela de silvas de sua cor” (Vd. Quadro 1); contudo, pela 
observação do debuxo e pela posição do animal representado no bocete central da 
cobertura do panteão, parece que os condes de Sortelha adoptaram como timbre o 
dragão dos Góis (Vd. Quadro 1).

O panteão dos Silveiras localiza-se na capela-mor da igreja matriz de Góis, tem 
devoção ao Espírito Santo, e foi fundado entre 1529 e 1531, por D. Luís da Silveira, 
para seu jazigo e da sua mulher, mantendo os já existentes dos seus pais e trisavô89. 
(Vd. Fotografias 26-32).

Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 65 e GODINHO, António, op. cit., fl. xiiij.
88 GODINHO, António, op. cit., fl. xiiij.
89 Relacionado com este edifício veja-se concretamente: CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de, 

“Prefácio”, in CORREIA, Virgílio. Um Túmulo Renascença. A sepultura de D. Luís da Silveira em Góis, Coimbra, 
s.n., 1921, pp. VII-XXIII; CORREIA, Vergílio, Um Túmulo Renascença. A sepultura de D. Luís da Silveira, em 
Góis; CRUZ, José de Matos. Igreja de Góis, s.l., Edição de “O Varzieense”, s.d.; DINIS, António, D. Luís da Silveira, 
Senhor de Góis e Conde de Sortelha, Corja, s.n., 1998; FLOR, Pedro, “O Túmulo de D. Luís da Silveira em Góis: um 
exemplo de arte funerária do renascimento”, in Discursos, Língua, Cultura e Sociedade. Poder e política, III Série, 
N.º 2, Lisboa, Universidade Aberta / Centro de Estudos Históricos Interdisciplinares, Abr. 2000, pp. 123-143; 
NEVES, J. Affonso Baetta, Noticia Histórica e Topographica da Villa de Goes e Seu Termo, Lisboa, Typographia 
Baeta Dias, 1897; RAMOS, Mário Paredes, op. cit., 1956-1958 (2 vols); SILVA, João Castro, O Túmulo de Góis, 
Lisboa, Universidade Lusíada de Lisboa, 2001, (Dissertação de Mestrado em História da Arte, 4 vols., texto poli-
copiado); TÁVORA, D. Luís Gonzaga de Lancastre e, op. cit., 1969.

Genealogia 5 - Casa de Góis (Vd. Leitura 
heráldica do Panteão dos Silveiras)

Reconstituição genealógica com base em Manuel José 

da Costa FELGUEIRAS GAYO, Nobiliário de famílias de 

Portugal, Tomo Vigésimo Sexto, 1940, pp. 178-180.
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Figs. 26-32. 
26 - Panorâmica do interior do Panteão dos Silveiras, situa-

do na capela-mor da igreja matriz de Góis.
27 - Monumento fúnebre de D. Luís da Silveira e de D. Brites de 

Noronha, sua mulher, localizado do lado do Evangelho.
28 - Monumentos fúnebres de Gomes Martins de Lemos, "o Moço", 1º senhor da Trofa 

(Vd. Genealogia 1), e ossadas de membros da família Silveira, do lado da Epístola.
29 - Cobertura e localização dos dois bocetes que contêm as pedras de armas.
30 - Pormenor da pedra de armas da cobertura que faz ligação com o retábulo. 

31 - Vista geral do Panteão dos Silveiras.
32 - Pormenor das duas pedras de armas no monumento fúne-

bre de D. Luís da Silveira e de D. Brites de Noronha.
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6º GRUPO. Capela-panteão dos Gorjões Henriques na igreja paroquial de 
Nossa Senhora da Purificação, antiga igreja de Nossa Senhora a Virgem, 1554 
(Leiria, Bombarral, Roliça)

As origens da casa dos Gorjões90 Henriques remontam ao século XVI, pelo 
casamento de Francisco Gorjão, juíz das sisas de Óbidos e primeiro administrador 
do morgadio instituído pelos seus pais – Álvaro Anes Gorjão, monteiro-mor de 
Óbidos e coutos de Alcobaça, e Maria Annes –, com Brites Henriques, filha de 
Gomes Henriques e de Catarina Gonçalves (dos Henriques do Bombarral). Será 
sobre o seu sobrinho, Bernardo da Serra Gorjão – filho de Mécia Gorjão (irmã de 
Francisco Gorjão) e de Álvaro da Serra –, que também casará com uma descendente 
dos Henriques do Bombarral, Filipa Henriques, que recairá a sucessão do morgadio 
da quinta ou casal da Tiritana (depois conhecido como da “Freiria”, antigo Paúl 
do Prior, termo da Roliça) e da capela privativa da família, vínculo que havia sido 
criado com a imposição do seu administrador usar sempre o apelido Gorjão (Vd. 
Genealogia 6). 

Um recente estudo de Nuno Gorjão Henriques e de Miguel Gorjão-Henriques, 
intitulado Gorjões Henriques (2006),91 refere a existência, em fins do século XV e 
inícios do XVI, de testemunhos materiais heráldicos (na quinta da Freiria e na capela 
do Espírito Santo, igreja da Roliça) e de documentação autêntica da família Gorjão, 
destacando-se no contexto deste estudo, a Carta de Brasão de Armas concedida a João 
Gorjão, irmão de Francisco Gorjão, datada de 4 de Agosto de 1501, apresentada na 
referida obra em facsimile e transcrita em português moderno92 (Vd. Fotografia 33).

90 “Segundo a tradição genealógica, o primeiro desta Família em Portugal foi JOAN [JEAN] GORGEON 
[n. c. 1350] o que trouxe a Portugal esta Familia, foragido daquelle Reyno por hum crime que nelle cometera (diz 
Monterroyo que fora huma morte no tempo d`ElRey D. Pedro 1.º que informado da sua Familia e qualidade della 
o amparára e fizera Fidalgo da sua Caza) como he natural nos que fazem estas transmigrações, ainda que o motivo 
seja diverso, mas elle lançou raizes no Turcifal, e por ser a terra tão boa cresceo o tronco. Servio ao Rey D. Pedro 1.º 
e ElRey D. Fernando, e cazou neste Reino” Terá morrido perto de Torres Vedras, em Enxara, numa luta por causa de 
uns Galgos, que por isso se terá ficado a chamar “Enxara dos Cavaleiros”. HENRIQUES, Nuno Gorjão, GORJÃO-
HENRIQUES, Miguel, Gorjão Henriques, Vol. 1, Coimbra, Carvalho & Simões, 2006, p. 267 (2 vols.).

91 HENRIQUES, Nuno Gorjão, GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, op. cit.
92 “(...) João Gorjão [Joham Gorjam], cavaleiro da linhagem do Senhor Duque de Coimbra me requereu que 

por quanto ele procedia da casa das gualhordas [gualhardos] e lhe pertenciam as ditas armas, [com] sua diferença 
como as deve trazer o filho segundo. / (...) lhe pedi provas que ele era da dita linhagem masculina e de que parte (...) 
/ E ele me apresentou um instrumento feito por mandado de Aires de Vacas juiz em Torres Vedras, escrito por Rui 
Fernandes, [tabelião, certificando] que o dito João Gorjão procedia da casa dos Galhardos [gualhardos] e eram fidal-
gos moradores neste Reino de Portugal e havidos e tidos de apelido Galhardo [gualhardos] e em vocábulo português 
se chamam [Galhardos] como de facto ao presente se chama, notificando o dito [tabelião] por este instrumento (...) 
[as ditas testemunhas] nomeadas o que sabiam acerca da linhagem e geração do dito João Gorjão [Joham Gorjam]. 
/ (...) era filho de Álvaro Anes Gorjão [Alvaro Annes Gorjam] e neto de João Anes [Johane Annes] e bisneto de João 
Anes [Joane Annes] Gorjões [Gorjões] vassalos da casa dos Reis de Portugal (...). / (...) as quais testemunhas (...) 
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Esta carta transmitirá dados preciosos para a compreensão da origem desta 
família e da adopção das suas armas. Ora vejamos:

• Esta carta é 
a primeira atribuição de 
brasão de armas conhecida 
outorgada a um Gorjão, que 
confere o seu uso a João 
Gorjão e à sua descendência 
directa. De notar que a partir 
de então as mesmas armas 
foram também assumidas 
pelo seu irmão Francisco 
que as colocou na capela-
panteão em estudo e pelos 
descendentes da sua irmã 
Mécia cuja varonia legítima 
se prolongou até ao século 
XIX.

•	 É identificada a ascendência paterna de João Gorjão até aos 
respectivos bisavôs (Vd. Genealogia 6), que são mencionados com nomes 
portugueses e caracterizados como “vassalos da casa dos Reis de Portugal”93 de 
uma linhagem “sem bastardia, limpa e nobre”.94

disseram o conteúdo passado na certidão e muito mais compridamente declarado ser do dito tronco e linhagem dos 
Galhardos [gualhardos] que agora se [chamam] Gorjões [gorjoees] sem bastardia da parte dos pais como das mães 
ser limpa e nobre. / E eu vendo sua prova ser firme e valiosa, por este instrumento lhe dei no meio desta certidão 
pintadas com sua diferença assim como estão assentadas nos livros antigos que em meu poder estão como juiz da 
nobreza. Porém, requeiro e mando da parte do dito Senhor a todos os cavaleiros fidalgos de cota d`armas conhecidos 
que onde e por onde quer o dito João Gorjão [joham gorjam] estiver e andar lhe deixem livremente ter e trazer as 
ditas armas e com elas o deixem entrar em quais [tramçes] de Batalha, [Retos] e desafios que ele tiver com os seus 
inimigos, assim a ele como a todos os que dele descendem por linha direita masculina. / E não seja esta carta valiosa 
senão ao dito João Gorjão [joham gorjam] e aos que dele descenderem por linha direita masculina, como dito é. E os 
deixem gozar e haver todos os privilégios e liberdades que têm todos os outros cavaleiros fidalgos de solar de armas 
conhecidos assim e pela [guisa] que tinha todos os seus antecessores, por razão das ditas armas e muito melhor se ele, 
com razão melhor, poder haver cumprido assim uns e outros sem dúvida nem embargo que a ele ponham”. IDEM, 
Ibidem, Vol. I., p. 272.

93 IDEM, Ibidem, Vol. I., p. 272.
94 IDEM, Ibidem, Vol. I, p. 272.

Fig. 33 - Carta de Brasão de Armas concedida 
a João Gorjão, 4 de Agosto de 1501 (Biblioteca 

Nacional de Portugal, HENRIQUES, Nuno Gorjão, 
GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, Gorjão Henriques, 
Vol. 1, Coimbra, Carvalho & Simões, 2006, p. 243).
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•	 Pela data da carta, o ano de 1501, e pelo facto de relatar que João 
de Gorjão pertencia à  “linhagem do Senhor Duque de Coimbra”95 é colocada 
a hipótese de os Gorjões terem vindo para Portugal antes do reinado de                
D. Manuel I.

•	 É feita referência ao Gorjão como sendo um apelido estrangeiro “e 
em vocábulo português se chamam Gualhardos”,96 mencionando mesmo que os 
Gorjões descendem dos Galhardos, o que explica a similaridade entre ambos 
do ponto de vista heráldico “de vermelho, um leopardo de ouro armado de 
azul, encimado por uma flor-de-lis do mesmo”. Curiosamente, o brasão quanto 
à forma e desenho heráldico que prevaleceu foi o dos Galhardos, incluindo a 
diferença, a flor-de-lis, assumida por João Gorjão no próprio escudo;

•	 Esta carta inclui ainda a representação em iluminura das armas 
atribuídas aos Gorjões, as mesmas que se encontram representadas no Livro do 
Armeiro Mor e no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas (...)97, embora nestes 
armoriais sejam mencionadas como pertencentes aos Galhardos.

A origem da família Gorjão foi investigada por Manso de Lima em Famílias de 
Portugal98 (1729-1738), um estudo que mais tarde foi reiterado pelo Pe. Rodrigues 
de Faria (1846),99 em documento manuscrito. Os autores explicam que esta família 
é oriunda da França, que chegou a Portugal em 1360 no tempo de D. Pedro I, 
esclarecendo que o apelido é uma corrupção da palavra francesa, gorjon, que 
significa “grande goela”, derivada de “gorge”, o mesmo que “garganta”. Debruçam-se 
ainda sobre uma explicação das armas que lhes foram atribuídas referindo que “este 
apelido foi dado por alcunha por causa dalguma ação de valôr; porque são em campo 
vermelho significativo de guerra, um leão de ouro passante c. a boca aberta como para 

95 IDEM, Ibidem, Vol. I., p. 272.
96 IDEM, Ibidem, Vol. I., p. 272.
97 Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 120 e GODINHO, António, op. cit., fl. xxxbiijv.
98 MANSO DE LIMA, Jacinto Leitão, “Familia de Gorjam, sua antiguidade, ethemologia do seu apelido e 

seu estabelecimento neste reyno, suas armas e a sua genealogia continuada atè o presente”, op. cit., Vol. XII, pp. 
141-148.

99 O manuscrito original está na posse da família Gorjões-Henriques e uma cópia deste documento encon-
tra-se na Biblioteca Nacional de Portugal. Esta cópia tem a data de 1898/1900, apesar do brasão desenhado ser 
de 1896. O documento refere «“Gorjão” – Campo encarnado com 1 leopardo d`ouro tendo por cima 1 flor de lis 
d`ouro (...) Timbre”: 1 castelo d`ouro com meio corpo de um leopardo de purpura saindo do castelo». B.N.P., Cod. 
10743, microfilme 6132, folha de rosto.
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tragar emblema do valôr c. q. se houve o 1º q. as ganhou; e no alto em chefe uma flôr de 
liz de ouro q. indica haver-lhe sido concedida por algum Rey de França por premio da 
mesma ação. O timbre é o mesmo leão do escudo”100 (Vd. Quadro 1).

O panteão dos Gorjões (Vd. Fotografias 34-38) localiza-se na capela lateral do 
lado da Epístola da igreja paroquial de Nossa Senhora da Purificação, antiga igreja de 
Nossa Senhora a Virgem, na Roliça, tem devoção ao Espírito Santo, e foi fundada em 
16 de Julho de 1554, por Francisco Gorjão e sua mulher, Brites Henriques,101 como 
jazigo para si e para os seus descendentes.102

A acompanhar a pedra de armas103 assente sobre uma lápide epigrafada, 
encontra-se no pavimento a tampa de sepultura dos instituidores com inscrição, e 
junto desta, à esquerda, uma laje anepígrafe, de dimensões consideráveis, com um 
leopardo esculpido em alto relevo, a figura heráldica que representa a família Gorjão 
(Vd. Leitura Heráldica 6).

100 MANSO DE LIMA, Jacinto Leitão, “Familia de Gorjam, sua antiguidade, ethemologia do seu apelido e 
seu estabelecimento neste reyno, suas armas e a sua genealogia continuada atè o presente”, op. cit., Vol. XII, p. 141.

101 Brites Henriques era filha de Gomes Henriques e de sua mulher, Catarina Gonçalves. Cf. HENRIQUES, 
Nuno Gorjão, GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, op. cit., Vol. I, p. 268.

102 Tiveram uma única filha, Luísa Gorjão, que morreu antes dos pais em data inferior a 4 Julho de 1548. 
Casou com Cristóvão Tinoco, filho de Jorge Dias, cavaleiro-fidalgo da casa de D. João III, provedor dos Contos, 
s.g. (Vd. Genealogia 6).

103 José Bernard Guedes Salgado e Manuel Artur Norton fizeram referência a esta pedra de armas “Brasão 
de pedra de extraordinário efeito decorativo. Escudo de formato francês com um campo totalmente trabalhado com 
motivação vegetalista estilizada, que se desenvolve à maneira de paquife. Aqui a flor de lis, figura precisamente na 
linha do centro do escudo – desaparecendo a parte inferior por detrás do leopardo. O sabor da iluminura – não 
conheço aliás outro que se lhe compare na escultura nacional – faz-me aproximar mais esta pedra de carta de brasão. 
Artista estrangeiro, que lhe emprestasse esse primor de estilização e o gosto do escudo afrancesado?”. NORTON, 
Manuel Artur, SALGADO, José Benard Guedes, Carta de Brasão de Armas, Separata de Armas e Troféus, Tomo 
IV, N.º 1, Jan./Mar, VIII, Instituto Português de Heráldica, 1975, pp. 37-47.
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Figs. 34-38. 
34 - Panorâmica do Panteão dos Gorjões Henriques, situado na cape-

la lateral, do lado da Epístola, da igreja paroquial de Nossa Senhora da 
Purificação, antiga igreja de Nossa Senhora a Virgem, na Roliça.

35 - Vista geral do Panteão dos Gorjões Henriques.
36 - Pedra de armas assente sobre lápide parietal epigrafada, do lado do Evangelho.

37 - Tampa de sepultura com lápide epigrafada que sinaliza o local de inu-
mação de Francisco Gorjão e de Beatriz Henriques, sua mulher.

38 - Laje anepígrafa localizada no pavimento, à esquer-
da da capela e do túmulo dos instituidores.
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7º GRUPO. Capela-panteão dos Vales na igreja do antigo convento de Santa 
Iria de Tomar, c. 1550 (Santarém, Tomar, Santa Maria dos Olivais)

Ao contrário das restantes famílias mencionadas neste estudo, ainda nenhum 
historiador se debruçou detalhadamente sobre a proveniência desta linhagem. Sabe-
-se que as origens remontam ao rei de Leão, Ramiro II (que reinou entre 931 e 951), 
bisavô do 1º senhor da Maia, Trastamiro Aboazar. Terá sido Pedro Fernandes, tam-
bém chamado de Pedro do Vale, neto de Gonçalo Rodrigues da Maia, “o Velho”, de 
Palmazãos, o primeiro a utilizar o apelido Vale. Pelo casamento com Maria Pires, 
filha de Pedro Esteves de Antas, senhor do Paço de Antas, e de Mor Mendes de En-
courados, sobreveio o apelido dos Vales, sendo no século XVI o seu descendente, 
Miguel do Vale, “o Velho”, o responsável pela edificação do panteão de família104 (Vd. 
Genealogia 7). 

104 “(...) mosteiro das religiosas de Santa Iria em Thomar, onde está a capella do Senhor Jesus e jazigo d`elles 
instituidores (...). A capella dotaram elles com bens em Penella e Torre Novas, e ordenam que no seu jazigo se-
jam enterrados os administradores do morgado, e para elle levadas as ossadas dos que se sepultarem em outras 

Genealogia 6 - Casa dos Gorjões Henriques (Vd. Leitura heráldica do Panteão dos Gorjões Henriques)
Reconstituição genealógica com base em Nuno Gorjão HENRIQUES, Miguel GORJÃO-HENRIQUES, 

Gorjão Henriques, Vol. I, Coimbra, Carvalho & Simões, 2006, pp. 29-34, 267-271. 
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Este último foi escrivão da alfândega, feitor de Ormuz e, já residente em 
Tomar,105 cavaleiro-fidalgo de D. João III. Foi casado com Catarina de Magalhães106 
de quem teve quatro filhos, entre os quais se destaca António do Vale, que estudou 
leis em Coimbra e que foi cavaleiro-fidalgo da casa real e corregedor do crime.107 

Comprou com a sua mulher uma quinta a que chamavam de Ferrarias no termo 
da vila da Asseiceira, depois conhecida como de Santa Ana da Guerreira, e instituiu 
a 23 de Março de 1550 o morgado108 “com a obrigação de se intitular Morgado dos 
Vales, e os administradores se chamarem com este appellido e usarem as armas d`elle, 
ainda quando por sucessão venham a ter outros appellidos e armas”.109

Segundo o Nobiliário de famílias de Portugal,110 o primeiro a ostentar as armas 
posteriormente usadas pelos Vales, “trez espadas da sua cor, com cabos de ouro em 
Campo de Sangue, e os punhos de prata”, foi Martim Sanches, também conhecido 
como Martim Espada, porque conforme refere Felgueiras Gayo “tomou a hum Conde 
a Espada”. Martim Espada era pai de Estevainha Martins que foi casada com Fernão 
Gonçalves, pai do já referido Pedro do Vale (Vd. Genealogia 7). 

As armas dos Vales “de vermelho, três espadas abatidas de prata, guarnecidas 
de ouro, postas em pala e alinhadas em faixa, com as pontas para baixo. Timbre: as 
três espadas do escudo, reunidas em ponta, fincadas no virol”, estão representadas 
no Livro do Armeiro Mor e no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas (...)111 (Vd. 
Quadro 1). Na certidão de atribuição de Carta de Armas passada a Miguel do Vale, “o 
Velho”, em 15 de Fevereiro de 1537112 que dizia”(...) que as armas que a dita linhagem 
pertençem com Seu helmo, e tinbre e paquife e deferença Que hade trazer sam estas 
que nesta certidam estam pintadas (...)” mostra o timbre com apenas duas espadas 
cruzadas postas em aspa e fincadas no virol e sem atadura e como diferença uma 
estrela de seis raios de prata no cantão sinistro do chefe (Vd. Fotografia 39). De facto, 

partes (...).”. TORRES, João Carlos Feo Cardoso de Castello Branco, SANCHES BAENA, Visconde de, Memoria 
Historico-Genealogicas dos Duques Portuguezes do Seculo XIX, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1883, p. 259.

105 Em 25 de Fevereiro de 1533 era já morador em Tomar. Cf. TORRES, João Carlos Feo Cardoso de 
Castello Branco, SANCHES BAENA, Visconde de, op. cit., p. 258.

106 Catarina de Magalhães era filha de Fernão Pires e de Isabel de Magalhães. Cf. FELGUEIRAS GAYO, 
Manuel José da Costa, op. cit., Tomo Décimo Nono, 1939, p. 203.

107 Cf. CASTRO, Miguel Mello e, “Pedras de armas de Tomar”, in Ocidente, Lisboa, Editorial Império, 26 
Set. 1955, pp. 70-73.

108 A administração do morgado passou depois para o seu filho, António do Vale. Cf. TORRES, João Carlos 
Feo Cardoso de Castello Branco, SANCHES BAENA, Visconde de, op. cit., p. 256.

109 Também aparece referido como Morgado da Guerreira. IDEM, Ibidem, p. 259.
110 FELGUEIRAS GAYO, Manuel José da Costa, op. cit., Tomo Vigéssimo Oitavo, 1941, p. 22.
111 Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 97 e GODINHO, António, op. cit., fl. xxbujv.
112 Cf. CÔRTE-REAL, Miguel Maria Telles Moniz, Fidalgos de Cotas de Armas do Algarve, s.l., Edição do 

Autor, 2003, p. 276.
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esta descrição corresponde às armas representadas no seu panteão, no tímpano do 
arco de acesso à capela e no retábulo (Vd. Leitura heráldica 7). 

O panteão dos Vales (Vd. Fotografias 40-42) localiza-se na igreja do antigo con-
vento de freiras clarissas de Santa Iria, em Tomar, numa capela lateral do lado da 
Epístola, tem devoção ao Senhor Jesus, e foi fundado em cerca de 1550 pelo nobre 
algarvio Miguel do Vale, “o Velho”, como jazigo para si e para os seus descendentes.113

113 Felgueiras Gayo indica que Isabel de Magalhães, que não casou e que deixou os seus bens ao seu sobri-
nho, Miguel do Vale, “o Velho”, também se encontra sepultada neste panteão. Cf. FELGUEIRAS GAYO, Manuel 
José da Costa, op. cit., Tomo Décimo Nono, 1939, p. 232.

Fig. 39 - Carta de Brasão de Armas concedida a 
Miguel do Vale, "o Velho", 15 de Fevereiro de 1537 
(Biblioteca Nacional de Portugal, CÔRTE-REAL, 
Miguel Maria Telles Moniz, Fidalgos de Cotas de 
Armas do Algarve, s.l., Edição do Autor, 2003, p. 597).

Genealogia 7 - Casa dos Vales (Vd. 
Leitura heráldica do Panteão dos Vales)

Reconstituição genealógica com base em Manuel 

José da Costa FELGUEIRAS GAYO, Nobiliário de Famílias 

de Portugal, Tomo Vigéssimo Oitavo, 1941, pp. 22-25.
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Figs. 40-42.
40 - Vista geral 
do Panteão dos 

Vales, situado na 
capela lateral, do 
lado da Epístola, 

da igreja do 
antigo convento 

de Santa Iria, 
em Tomar.

41- Retábulo 
em pedra com 
a localização 
da pedra de 

armas ao centro 
de predela.

42 - Pormenor 
da predela.
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8º GRUPO. Capela-panteão dos Ataídes, igreja do antigo convento de Santo 
António da Castanheira, antes de 1554 (Lisboa, Vila Franca de Xira, Castanheira 
do Ribatejo)

As origens da casa da Castanheira iniciam-se com Vasco Martins de Melo, 1º 
senhor de Castanheira, Povos e Cheleiros, filho de Martim Afonso de Melo, 4º senhor 
de Melo, e transitam para a família Ataíde pelo casamento de Leonor de Noronha, 
neta em 3º grau do referido Vasco Martins de Melo, com Álvaro de Ataíde, que assim 
adquiriu o título de 5º senhor de Castanheira, Povos e Cheleiros. Após a morte da 
sua primeira mulher, Álvaro de Ataíde contraiu matrimónio com Violante de Távora, 
que anos mais tarde, foi a instituidora do panteão dos Ataídes (Vd. Genealogia 8).

Ao que parece a linhagem dos Ataídes aponta para Martim Viegas de Ataíde114 
(avô em sétimo grau do 1º conde da Castanheira115), fidalgo que viveu no tempo de 
D. Sancho I, como o primeiro a usar este apelido, por ser senhor da quinta/solar 
e torre de Ataíde, situadas na freguesia de S. Pedro de Ataíde, antigo concelho de 
Santa Cruz de Riba-Tâmega, actual de Amarante. Apesar de haver consenso quanto 
à adopção do topónimo da vila a apelido, a origem da família continua incerta.116

Segundo um estudo de Miguel Metelo de Seixas e de João Bernardo Galvão-
-Telles, Em redor das armas dos Ataídes: a problemática da «família heráldica» das 
bandas (2008)117, as armas dos Ataídes inserem-se no conceito de família heráldica 
neste caso das bandas,118 um escudo caracterizado pelo uso singelo de peças geo-

114 Cf. FREIRE, Anselmo Braamcamp, op. cit., Livro Primeiro, pp. 73-84; FARIA, António Machado de, op. 
cit., pp. 212-220; PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, “Os de Ataíde de Santa Cruz do Tâmega à corte régia 
(séculos XII a XV)”, Separata de Armas e Troféus: revista de história, heráldica, genealogia e arte, IX Série, Lisboa, 
Instituto Português de Heráldica, Jan.-Dez. 2008, pp. 31-52; SEIXAS, Miguel Metelo de, GALVÃO-TELLES, João 
Bernardo, “Em redor das armas dos Ataídes: a problemática da «família heráldica» das bandas”, Separata de 
Armas e Troféus: revista de história, heráldica, genealogia e arte, IX Série, Lisboa, Instituto Português de Heráldica, 
Jan.-Dez. 2008, pp. 61-62.

115 Número de gerações da família Ataíde desde o primeiro indivíduo do sexo masculino conhecido até ao 
primeiro conde da Castanheira: I. Martim ou Martinho Viegas de Ataíde, II. Egas Moniz de Ataíde, III. Gonçalo 
Viegas de Ataíde, IV. Martim Gonçalves de Ataíde, V. Gil Martins de Ataíde, VI. Martim Gonçalves de Ataíde, VII. 
D. Álvaro Gonçalves de Ataíde, VIII. D. Álvaro de Ataíde e IX. D. António de Ataíde, 1º conde da Castanheira. 
Cf. ANDRADE, Sara Morais Saraiva de, “Os Condes da Castanheira”, in O Antigo Convento de Santo António 
da Castanheira: a heráldica da família Ataíde, Vol. I, Lisboa, Universidade Lusíada de Lisboa, 2002, (Trabalho 
de Seminário de Iconologia e Heráldica / Mestrado em História da Arte, 2 vols.), pp. 12-43 (texto policopiado).

116 Sobre as origens da linhagem dos Ataídes Cf. PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, “Os de Ataíde de 
Santa Cruz do Tâmega à corte régia (séculos XII a XV)”, op. cit., pp. 39-52; SEIXAS, Miguel Metelo de, GALVÃO-
TELLES, João Bernardo, op. cit., pp. 61-70.

117 IDEM, Ibidem, pp. 53-95.
118 Dos Ataídes e dos Viegas “de azul, quatro bandas de prata”; dos Feios “de azul, três bandas de vermelho 

perfiladas de ouro” ou “de azul, três bandas de vermelho” ou “de prata, três bandas de vermelho” ou “de ouro, 
três bandas de vermelho”; e dos Botelhos, dos Calados, dos Azambujas, dos Privados, dos Pegados e dos Póvoas 
«de ouro, quatro bandas de vermelho». Quanto aos timbres também identificam semelhanças significativas, 
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métricas. Dentro desta família e com similitudes ao brasão dos Ataídes, os autores 
identificam aquilo a que chamam de fusão heráldica, um conceito que poderá estar 
relacionado com famílias heráldicas distintas dotadas de uma coerência morfológica 
comum e de uma origem genealogico-simbólica partilhada que, devido a uma trajec-
tória social, política, patrimonial ou mesmo simbólica, adquiriram uma identidade 
própria, que poderá ser visível pela alteração do número de peças ou móveis, dos 
esmaltes119 ou dos timbres.120

Avançam ainda com uma formulação de hipóteses explicativas sobre a origem, 
formação e significação das armas dos Ataídes, apesar da inerente limitação quer 
através da escassez de testemunhos heráldicos medievais quer de documentação que 
mencione esses mesmos usos heráldicos:

•	 Hipótese sobre a origem das armas. Data do século XIII ou prin-
cípios do XIV a origem do escudo das bandas, porque a época coincide com o 
surgimento do uso dos apelidos Ataíde, Botelho e Azambuja, possivelmente os 
primeiros a adoptar estas armas;

•	 Hipótese sobre a formação e significação das armas. A explicação 
lendária e simbólica transmitida por António Soares de Albergaria na sua obra 
Triunfos de la Nobleza Lusitana, y Origen de sus Blazones,121 em que atribui a 
origem das armas a D. Mem Moniz, dito de Candarei (como refere D. Pedro na 
Crónica Geral de Espanha de 1344122), filho de D. Monio Hermiges, companhei-
ro de armas de D. Afonso Henriques, que se evidenciou na tomada da praça de 
Santarém. As bandas significariam as travessas de uma escada de assalto,123 um 
objecto que foi essencial para a realização do acto heróico de conquista (subir 
às muralhas e hastear a bandeira); a escolha do campo de azul (um esmalte 

dividindo-os em quatro categorias: felinos, o preferencial desta família – Ataídes (onça), Feios, Feijós, Botelhos e 
Calados (leão) e Viegas (leopardo); feixes de setas – Pegados e, em casos pontuais, Botelhos, Calados, Privados e 
Póvoas; grifo – Privados e Póvoas; e selvagem – Azambujas. IDEM, Ibidem, pp. 65-87.

119 IDEM, Ibidem, p. 95
120 IDEM, Ibidem, p. 86-87.
121 Este episódio da tomada de Santarém é referido pelo conde de Barcelos D. Pedro, no capítulo DCCXII 

da Crónica Geral de Espanha de 1344 (edição crítica de Luís Filipe Lindley Cintra), Vol. IV, Lisboa: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, pp. 231-232 e por Duarte Galvão, “Capitullo .xxxij.”, in Crónica de El-Rei D. Afonso 
Henriques, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, pp. 113-116.

122 Crónica Geral de Espanha de 1344, pp. 231-232.
123 Cf. SEIXAS, Miguel Metelo de, GALVÃO-TELLES, João Bernardo, op. cit., p. 85, apontam o elemento 

escadas como frequentemente presente em várias narrativas lendárias e que cronologicamente remete para os 
primeiros reinados ou mesmo para a fundação do reino. 
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relativamente raro na heráldica medieval em geral), uma alusão naturalista à 
proximidade com o rio Tejo (Santarém); e o timbre com a onça, um animal 
cujos atributos, como ser veloz, prudente e vigilante, caracterizam fortemente 
as qualidades do autor do feito. Seixas e Galvão-Telles colocam ainda a hipótese 
deste felino ser uma referência aos feitos ultramarinos, um dos raros casos de 
penetração da fauna exótica na heráldica portuguesa, que terá sido adoptado 
pelos Ataídes entre os reinados de D. João I e de D. Manuel I.124

O panteão dos Ataídes (Vd. Fotografias 43-46) localiza-se numa capela constru-
ída para o efeito, no lado Evangelho da igreja do antigo convento de Santo António 
da Castanheira.125 Foi mandado edificar por Violante de Távora, mãe do 1º conde da 
Castanheira, na época em que este era patrono do convento.126

Neste espaço encontram-se duas pedras de armas127 da família Ataíde “de azul, 
quatro bandas de prata. Timbre: uma onça de prata, agachada ou sainte, carregada 
de bandas de azul” cujas armas estão representadas nos três armoriais iluminados 
manuelinos128 (Vd. Quadro 1), situadas na zona funerária da capela – a primeira 
na parede Norte, inserida em moldura rectangular, e a segunda no bocete central a 
servir de pedra de fecho da abóbada – a acompanhar seis lápides no pavimento – de 
Álvaro de Ataíde e suas duas mulheres Leonor de Noronha e Violante de Távora, de 
D. António de Ataíde, 2º conde da Castanheira e de sua primeira mulher Dona Maria 
de Vilhena e de uma senhora desconhecida129 (Vd. Leitura Heráldica 8).

124 IDEM, Ibidem, p. 93.
125 Acerca deste edifício consultar designadamente: CARVALHO, Maria Paula Coelho de, A Acção 

Ultramarina de D. António de Ataíde, 1º Conde da Castanheira, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2001, 
(Dissertação de Mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, texto policopiado); 
RIBEIRO, José Alberto, A Capela Sepulcral dos Ataíde no Convento de Santo António da Castanheira, Separata de 
Boletim Cultural Cira, N.º 6, Vila Franca de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1993-1994; RIBEIRO, 
José Alberto, A Capela Sepulcral dos Ataídes no Convento de Santo António da Castanheira, Separata de Boletim 
Cultural Cira, N.º 8, Vila Franca de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1998-1999.

126 Conforme consta em testamento do conde datado de 13 de Janeiro de 1563 (A.N.T.T., Miscelâneas 
manuscritas do Convento da Graça «documentos vários», Tomo IV, fls. 1-24; B.N.P., Fundo Geral de manuscritos, 
Ms. 199, fl. 95). Transcrito por CRUZ, Maria Leonor García da, A Governação de D. João III: a fazenda real e os 
seus vedores, (col. Textos Universitários), Lisboa, Centro de História da Universidade, 2001, pp. 311-325.

127 Ambas as pedras contêm elementos exteriores que lhes conferem uma maior projecção visual. De notar 
que em nenhuma destas representações foi descoberta, até ao momento, qualquer pedra com expressão seme-
lhante, relacionada com a época e o patrono em questão.

128 Cf. [DU CROS, João,] op. cit., p. 55 e GODINHO, António, op. cit., fl. ixv.
129 Frei Martinho do Amor de Deus mencionou que por tradição está sepultada nesta capela uma senhora 

da casa da Castanheira que não mandou colocar qualquer epitáfio ou inscrição. Explica esta situação dizendo 
que esta senhora havia falecido após D. Jorge de Ataíde, bispo de Viseu, sendo este quem tinha a atenção de 
mandar colocar as respectivas inscrições. Cf. DEUS, Frei Martinho do Amor de, Escola de penitencia, caminho 
de perfeição, estrada segura para a vida eterna, chronica da santa provincia de S. Antonio da regular, e estreita ob-
servancia da ordem do serafico patriarca S. Francisco, no instituto capucho neste reyno de Portugal, Tomo I, Lisboa 
Occidental, Officina dos Herdeiros de Antonio Pedrozo Galram, 1740, pp. 148-149.
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Figs. 43-46. 
43 - Vista geral do Panteão dos Ataídes, situado na capela lateral, do lado do 
Evangelho, na igreja do antigo convento de Santo António da Castanheira.

44 - Interior do Panteão dos Ataídes.
45 - Pedra de armas localizada na parede Norte da zona funerária.

46 - Cobertura e localização do bocete central que contém a pedra de armas.

Genealogia 8 - Casa dos Ataídes (Vd. Leitura 
heráldica do Panteão dos Ataídes)

Reconstituição genealógica com base em Sara Morais 

Saraiva de ANDRADE, "Os Condes da Castanheira", 

in O Antigo Convento de Santo António 

da Castanheira: a heráldica da família Ataíde, Vol. I, Lisboa, 

Universidade Lusíada de Lisboa, 2002, (Trabalho de Seminário de 

Iconologia e Heráldica / Mestrado em História da Arte), pp. 12-43.
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Considerações finais

Dentro do panorama português da produção tumular renascentista, paralela-
mente ao da heráldica familiar do período da pós-reforma manuelina, identificámos 
oito capelas-panteão inseridas cronologicamente entre as décadas de trinta a cin-
quenta do século XVI, que contabilizam um total de vinte e sete pedras de armas.

Geograficamente localizadas em Aveiro (1), Coimbra (4), Leiria (1), Santarém 
(1) e Lisboa (1), aparecem com maior incidência no Norte do país na região de Coim-
bra, um conhecido foco de arte renascentista. Espacialmente podemos encontrá-las 
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inseridas em igrejas paroquiais (4) e em igrejas conventuais (4).
As armas retratadas nestes espaços funerários figuram na sua maioria nos três 

armoriais iluminados da época (excepção dos Pinas, Silveiras, Gorjões Henriques e 
Vales que não estão representados na Sala dos Brasões, em Sintra) e, consequente-
mente, apresentam já elementos da nova estrutura heráldica, como o elmo, o paquife 
e o timbre, nos casos dos Lemos, Pinas, Silveiras, Vales e Ataídes e o sistema de dife-
renças, apenas nos casos dos Gorjões Henriques e Vales. Nos restantes panteões dos 
Meneses, Silvas e Gorjões Henriques não existem quaisquer elementos exteriores de 
cariz heráldico e só no caso dos Silvas contêm ornatos decorativos. 

Quantitativamente o panteão dos Lemos é aquele que nos oferece um maior 
número de pedras de armas, sete, e o dos Meneses, o menor, com apenas uma; os res-
tantes: Silveiras (6), Silvas e Pinas (3), Gorjões Henriques, Vales e Ataídes (2). Estatis-
ticamente a sua colocação incide com maior frequência na estrutura do monumento 
funerário – nos casos dos Lemos (6), Silvas (4) e Silveiras (4); no bocete central da 
cobertura – nos dos Lemos (1), Pinas (1), Silveiras (1) e Ataídes (1); no tímpano do 
arco de acesso à capela – nos dos Pinas (1) e Vales (1); na parede – nos dos Gorjões 
Henriques (1) e Ataídes (1); no retábulo – nos dos Pinas (1) e Vales (1); na pedra de 
fecho do arco de acesso à capela – no dos Meneses (1); num bocete lateral – no dos 
Silveiras (1); e no pavimento, uma excepção, a figura heráldica naturalista que com-
põe as armas dos Gorjões Henriques (1).

Podemos afirmar que a utilização da pedra como base de identificação e de 
disseminação de emblemas familiares, associada ao desejo crescente de individua-
lização e de preservação da memória, levaram a nobreza medieval a reconhecer na 
representação heráldica uma das formas mais credíveis e permanentes de afirmação 
linhagística. As pedras de armas figuradas nestes espaços são já determinadas e ins-
piradas pelos desenhos dos armoriais quinhentistas, e permitem-nos conceber uma 
visão globalizante sobre as formas de representação e os usos heráldicos presentes 
em sepulcros nobiliárquicos durante o período da renascença.
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Bibliografia de heráldica medieval portuguesa

Miguel Metelo de Seixas

Considerações prévias
O convívio entre heráldica e produção científica não tem sido, de uma forma 

geral, nem fácil nem linear. Os motivos provêm sem dúvida de diversos factores, mas 
o cerne da questão foi resumido por Faustino Menéndez Pidal de Navascués:

“así en general enunciada [la heráldica] no há tenido a veces buena 
fama, en parte com razón, porque mucho de lo escrito bajo este nombre 
no merece consideración científica, y en parte sin ella, porque no debió 
trasladarse al asunto la desestima imputada a los textos. Pero fue tanta la 
insistencia en aspectos de interés nulo o escaso y tantas las interpretaciones 
desatinadas, que algunos llegaron a juzgar imposible lograr mejores frutos 
en esa materia.”1

Questão, pois, de preconceito dos historiadores em relação à matéria heráldica 
ou aos heraldistas; e, como reacção e compensação, esplêndido isolamento destes 
em relação ao mundo académico. Com honrosas excepções de parte a parte, 
naturalmente. Mas parece sintomático que a mais recente publicação sobre 
historiografia de Portugal medieval tenha omitido qualquer referência à produção 
de trabalhos heráldicos: prova cabal de um divórcio que teima em persistir ainda que 
haja indícios de que venha a ser debelado2.

Ao indagar as razões de ser deste preconceito mútuo, verifica-se que elas 
nasceram em forte medida da imagem do saber heráldico tal como foi construída 
até há pouco tempo atrás (para não dizer até hoje) pelos heraldistas. Essa imagem 

1 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1993, p. 13.

2 MATTOSO, José (dir.), The historiography of medieval Portugal (c. 1950-2010), Lisboa, Instituto de 
Estudos Medievais, s. d. [2012]. Em todo o livro, apenas liminarmente aparecem duas referências a artigos que 
versam sobre temática heráldica, ambas em contexto marginal: a primeira na p. 220, nota 48; a segunda na p. 
622, nota 63. Assinale-se, contudo, que o IEM, é desde 2011 uma das instituições de acolhimento de um pós-
-doutoramento em heráldica, adiante referido na nota 23, do qual resulta, aliás, o presente livro.
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é a de um saber de natureza abstracta e normativa, baseado num léxico e numa 
gramática próprios, dirigido para intuitos classificativos, identificativos e de ordem 
simbológica. Tal entendimento radica na visão que os tratadistas foram erguendo 
desde o final da Idade Média e ao longo do Antigo Regime3; visão que, no século 
XIX, acabou por transitar, à sua maneira, para a classificação e o uso da heráldica 
enquanto ciência auxiliar da história.

É certo que, a partir de meados do século XX, se operou uma profunda 
renovação epistemológica, condensada na obra de Michel Pastoureau e por ela 
difundida, em resultado da qual a heráldica passou a ser encarada como um ramo do 
saber historiográfico4. Logo na introdução, Pastoureau definia a heráldica como um 
ramo da historiografia e fixava metas para a alteração dos seus estudiosos, declarando 
que até então

“Bon nombre d’entre eux ne sont venus à l’héraldique que par le biais 
des recherches généalogiques ou des vanités nobiliaires. D’autres, moins 
nombreux mais plus spécieux, n’ont recherché dans les armoiries que de 
mystérieux symboles et les traces prétendues d’un «langage sacré». Entre 
les marchands d’ancêtres et les amateurs d’hermétisme, rares ont été les 
héraldistes qui ont essayé de faire oeuvre d’historien. Il est aujourd’hui 
grand temps qu’entre l’héraldique généalogique et nobiliaire et l’héraldique 
ésotérique et symbolique, l’héraldique véritablement scientifique prenne 
enfin la place qui lui convient.”5

Tal lugar tinha de assentar numa renovação epistemológica e metodológica, 
baseada na formulação de problemáticas como, entre outras, a crítica das fontes, a 
origem das armas, a sua difusão social, as tendências e modas na escolha das cores e 
das figuras, a relação que elas mantinham com os fenómenos da psicologia individual 
e colectiva, da sensibilidade, do gosto, da moral, da cultura. Afigurava-se sobretudo 
necessário entender as armas como um código social revelador da identidade e da 
personalidade dos seus utentes; e, se a primeira destas vertentes correspondia aos 

3 BOUDREAU, Claire, L’Héritage symbolique des hérauts d’armes. Dictionnaire encyclopédique de l’enseigne-
ment du blason ancien (XIVe – XVIe siècles) (préface de Michel Pastoureau), Paris, Le Léopard d’Or, 2006, 3 vols.

4 PASTOUREAU, Michel, Traité d’Héraldique, Paris, Bordas, 1979. Obra sucessivamente reimpressa em 
1993, 1997, 2003 e 2008. Note-se porém que este autor não apareceu de forma desenquadrada: ele próprio refere 
alguns dos seus precursores imediatos ou émulos, como Rémi Mathieu, Donald Lindsay Galbreath, Léon Jéquier, 
Hervé Pinoteau, Michel Popoff, entre outros. Mas foi de facto Pastoureau quem logrou sistematizar as correntes 
de renovação dos estudos heráldicos e projectar estes, no mundo académico, para uma dimensão que eles até 
então desconheciam. E dotá-los de alcance, continuidade e ramificações igualmente inéditos.

5 IDEM, Ibidem, p. 12.
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estudos tradicionais, já a segunda abria perspectivas novas e ligava-se não apenas 
aos demais aspectos do conhecimento histórico, mas a uma série de outros ramos 
do saber6. Traçavam-se pois pistas para um entendimento comum ou pelo menos 
uma base comparativa de diversos códigos emblemáticos, mediante recurso a 
diversificadas áreas científicas. A heráldica entrava assim em contacto não apenas 
com outros ramos da historiografia, mas também com diferentes ciências humanas 
e sociais, com as quais poderia vir a construir relações de intercâmbio e mútuo 
proveito7. Esta diversificação revelou-se essencial para ultrapassar o quadro limitado 
e limitativo da heráldica entendida como mero instrumento de identificação dos 
detentores das armas, e para se alçar a um nível interpretativo e analítico. A tónica 
principal radicava na ideia de que as armas são, antes de mais, signos; e, como tal, 
pressupõem a existência de uma consciência que lhes confere algum tipo de valor. 
Nessa relação entre signo e significado residia o objecto preferencial da “nouvelle 
héraldique”, consequentemente ligada de forma íntima à história das mentalidades 
e à história social, pois as armas devem ser entendidas como “signes ayant pour 
fonction de situer les hommes dans des groupes et ces groupes dans l’ensemble de 
la société”8. 

Na segunda edição do seu tratado, em 1993, Pastoureau acrescentou um 
capítulo final intitulado “Quinze ans de recherches héraldiques”, em que fazia o ponto 
de situação do que, no seu entender, havia mudado desde 1979. Salientava o autor 
a significativa penetração da heráldica nos meios universitários e, de forma mais 
abrangente, nos trabalhos científicos, a tal ponto que se tornara possível a seguinte 
afirmação: “l’héraldique n’est plus comme naguère une discipline réprouvée ou 
méprisée, mais une science reconnue”. Referia também as relações efectivas e profícuas 

6 IDEM, Ibidem, p. 15. Este alargamento do âmbito da heráldica no sentido de estabelecer uma compara-
ção entre as armas e outros fenómenos emblemáticos, e traçar pontos de contacto com outras ciências humanas e 
sociais já estava patente, por exemplo, na exposição “Emblèmes, Totems, Blasons”, organizada no Musée Guimet, 
em Paris, no ano de 1963. Emblèmes, Totems, Blasons. Musée Guimet. Mars-Juin 1963, Paris: Ministère d’État/
Affaires Culturelles, 1963. Veja-se em particular a introdução de Pierre Francastel (pp. XI-XVI) e os textos de 
Rémi Mathieu (pp. 69-73), Paul Adam (pp. 74-75), Léon Jéquier (pp. 101-102), Jean-Claude Loutsch (pp. 105-
106), Szabolcs de Vajay (pp. 109-111), A. Heymowski (pp. 115-116) e René Le Juge de Segrais (pp. 147-153).

7 Cfr. VAJAY, Szabolcs de, “L’interdisciplinalité: le contexte interdisciplinaire de généalogie et d’héraldique 
en tant que sciences sociales”, in L’identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie, interdisciplinarità, prospet-
tive. Atti del XXIII Congresso internazionale di scienze genealogica e araldica. Torino, Archivio di Stato, 21-26 
settembre 1998, Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 2000, 
vol. II, pp. 821-826.

8 PASTOUREAU, Michel, Traité d’Héraldique…, p. 289. A renovação epistemológica condensada no 
Traité d’Héraldique foi devidamente assinalada por Jean-Claude Schmitt, que lhe dedicou uma recensão crítica 
na revista Annales. Histoire, Sciences Sociales, 38e année, n.º 1, Jan.-Fev. 1983, pp. 207-209. Além de assinalar a 
importância de que o tratado se revestia para o redimensionamento da heráldica, o autor prognosticava que a 
obra de Pastoureau “contribuera à donner à l’héraldique la place qui lui revient dans l’historiographie actuelle”. 
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estabelecidas com outros ramos do saber, em particular a semiologia, a história da 
cultura, das mentalidades, das ideologias, da simbólica, que lhe permitiam concluir: 
“l’héraldique a su multiplier ses enquêtes, enrichir sa documentation, transformer 
ses méthodes et renouveler presque entièrement ses problématiques”9. Em resultado 
e demonstração de tal renovamento, a bibliografia de obras produzidas nesta área 
disparara para níveis inéditos. Não obstante, permanecia um certo desequilíbrio 
das pesquisas, tanto do ponto de vista das épocas e das regiões, como das temáticas 
abrangidas: questões como a origem das armas, a filologia do brasão, a heráldica 
imaginária, as relações com outras formas de emblemática haviam suscitado estudos 
numerosos e profundos; mas temas como as armas eclesiásticas, as de entidades, 
as de não-nobres, a actividade dos oficiais de armas, a caracterização da cultura 
heráldica, entre tantos outros assuntos, ficavam a aguardar que os investigadores lhes 
prestassem atenção.

Contudo, mesmo depois de ultrapassadas assim as limitações da heráldica 
considerada enquanto saber normativo, manteve-se uma acentuada propensão para 
estudar as armas como se elas tivessem apenas ou sobretudo uma natureza abstracta, 
condensada no respectivo brasão: ao heraldista cabia pois, na melhor das hipóteses, 
entender a génese e o significado dos emblemas na sua constituição e variações e 
integrá-los no seu enquadramento histórico. Nesse contexto, as manifestações 
plásticas dos emblemas serviam principalmente para exemplificar, caracterizar e 
datar as armas consideradas nesta sua existência abstracta.

Ora, como indicou Faustino Menéndez Pidal, tal entendimento do emblema 
heráldico enquanto entidade de natureza abstracta corresponde ele próprio a 
uma criação histórica, devendo ser compreendido como uma construção cultural 
destinada a determinados fins de afirmação social e política, inserida nos quadros 
mentais das sociedades que a geraram, acolheram ou perpetuaram10. Mas, antes 
de corresponderem a qualquer tipo de abstracção, as armas preenchem sempre (e 
desde sempre) uma função primordial como emblemas visuais de identificação 
e, por conseguinte, funcionam como fenómeno comunicacional. As armas têm, 
assim, os seus emissores, os seus receptores, as suas formas, os seus materiais, as 
suas localizações, os seus significados tendencialmente variáveis, sobreponíveis, 
intercambiáveis. Essa é a sua essência. E como tal devem ser estudadas.

Daí a renovação epistemológica da heráldica passar, necessariamente, pelo 

9 PASTOUREAU, Michel, Traité d’Héraldique…, p. 290.
10 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, Los emblemas heráldicos…
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questionamento heurístico. As manifestações plásticas das armas não constituem 
somente instrumentos para comprovar, datar ou matizar o ordenamento abstracto 
dos brasões: elas formam, em si próprias, o objecto de estudo da heráldica. E daí 
deriva outrossim a indispensabilidade da renovação epistemológica do saber 
heráldico, para além do seu enquadramento no campo da historiografia e dos 
respectivos métodos críticos, como saber transversal em ligação com áreas muito 
diversificadas, algumas tradicionais (história política, social, cultural, história da arte, 
das mentalidades, estudos literários), outras mais recentes (antropologia, sociologia, 
ciência política, semiótica, linguística, design) e outras, por fim, ainda em fase de 
descoberta e procura de lugar próprio, como os estudos visuais.

A profunda renovação dos estudos heráldicos ocorrida no terceiro quartel 
do século XX não teve, contudo, aplicação universal nem logrou debelar de 
imediato e por inteiro a recorrente associação subordinativa destes à genealogia e à 
nobiliarquia. Tal condicionamento acabou por ter dois efeitos perversos. O primeiro 
foi a continuação do predomínio da armaria de família sobre todos os restantes 
tipos de heráldica. É certo que a partir da segunda metade do século XIX se haviam 
começado a examinar outros géneros de armas, principalmente as municipais, as 
estatais e as eclesiásticas. Mas só em tempos recentes se alargou o espectro de análise 
do fenómeno heráldico, que passou a abranger campos até agora considerados como 
simples curiosidades desmerecedoras de atenção, caso das armas imaginárias, cujo 
estudo, lançado por Pastoureau, foi seguido por diversos estudiosos11; ou outrossim 
como extensões espúrias e desprezíveis, caso das armas associativas12 ou comerciais13, 
cujo interesse tem vindo a ser revelado. Em decorrência deste alargamento, logrou-
se ultrapassar o preconceito de atribuição de um lugar predominante à heráldica 
de família no seio da história deste sistema emblemático. Quando se contempla a 
sociedade contemporânea, verifica-se que a heráldica continua a estar presente e a 
funcionar como um dos principais códigos visuais vigentes, mas que este código, na 

11 Tema que Michel Pastoureau veio a desenvolver ao longo de decénios em numerosos estudos (ainda 
continua a produzir sobre tal matéria) que vieram, de certo modo, a condensar-se no seu livro PASTOUREAU, 
Michel, Armorial des chevaliers de la Table Ronde: études sur l’héraldique imaginaire à la fin du Moyen Âge, Paris, 
Le Léopard d’Or, 2006.

12 Veja-se o recente estudo consagrado à heráldica no futebol: SAVORELLI, Alessandro, Tutti i colori del 
calcio. Storia e araldica di una magnifica ossessione, Firenze, Le Lettere, 2008; e respectiva recensão crítica em 
Armas e Troféus, IX série, 2009, pp. 295-300.

13 A ideia de estudar a heráldica comercial ou industrial parece ter sido lançada por SCOTT-GILES, C. 
Wilfrid, “Industrial heraldry”, in The Romance of Heraldry, London, J. M. Dent & Sons, 1951 [1929], pp. 210-213; 
para o caso português, cfr. SEIXAS, Miguel Metelo de, “A heráldica da Associação Comercial de Lisboa”, Olisipo, 
II série, n.º 16, Jan.-Jun. 2002, pp. 107-119; e ALEGRIA, Vítor; HENRIQUES, José Pousinho, «Chapas». Heráldica 
das Seguradoras, Lisboa, Edição Inetese, 2009.
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sua dimensão mais viva e inovadora, demonstra uma nítida decadência da armaria de 
família em relação aos outros tipos de insígnias (estatais, autárquicas, corporativas, 
associativas, militares, comerciais, imaginárias, etc.). Mesmo quando se procede a 
uma análise dos usos heráldicos oitocentistas ou do Antigo Regime que não seja 
centrado na armaria de família, podem obter-se resultados surpreendentes, que 
relativizam ou aniquilam a ideia de que as armas de família eram mais numerosas 
e significativas que as restantes. Há que realizar, nesse sentido, um duplo esforço de 
combate às ideias pressupostas, de forma a ultrapassar uma imagem que o Antigo 
Regime quis transmitir de si mesmo (e que não correspondia necessariamente 
à realidade) e a suplantar outrossim o preconceito actual, herdado dessa mesma 
imagem antiga, ainda hoje em dia aceite amiúde sem questionamento.

O segundo efeito perverso da ligação da heráldica à genealogia e à nobiliarquia 
prende-se com a concentração (embora não exclusiva) dos estudos heráldicos em 
duas épocas históricas: a Idade Média e o Antigo Regime. O período medieval tem 
sido alvo de numerosas pesquisas ligadas à génese do fenómeno, à sua disseminação 
e à construção do saber heráldico. Basta observar a parte que lhe é reservada no Traité 
d’Héraldique de Pastoureau ou na maior parte das actas dos colóquios internacionais 
especializados14. Além dos factores atrás apontados, é possível que a concentração 
dos estudos heráldicos no período medieval seja uma forma de continuidade de uma 
relação preferencial tal como a escola historiográfica romântica a estabeleceu no 
século XIX, e que ainda não foi eficazmente contrariada. Na verdade, a manutenção 
de tal predomínio poderá prender-se com o facto de ter sido essa mesma escola 
romântica a promover o despertar pelos estudos heráldicos numa perspectiva 
historiográfica (e não técnica ou mítica); pelo que, de certo modo, acabou por moldar 
o rumo que tais investigações mantiveram até muito depois da cessação de influência 
dessa historiografia. O Antigo Regime, em comparação, perfila-se como uma época 
relativamente menos estudada, considerando quer a quantidade de publicações, 
quer a diversidade de perspectivas nelas presentes. Em ambos os períodos, no 
entanto, os estudos heráldicos continuaram a centrar-se na heráldica de família, que, 
como se viu, constituía uma realidade que o saber coevo tendia a apresentar como 
predominante, mesmo que tal preponderância fosse mais uma construção mental 
que uma realidade efectiva. Como a Época Contemporânea corresponde a um 
período de redução do peso que as estruturas linhagísticas passaram a desempenhar 

14 POPOFF, Michel, Bibliographie Héraldique Internationale (et de quelques disciplines connexes), Paris, Le 
Léopard d’Or, 2003, pp. 24-52.
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nas sociedades actuais, verificou-se o declínio das insígnias familiares por via das 
quais tais estruturas se afirmavam simbolicamente e agiam sobre a sociedade. Em 
consequência, criou-se uma incongruência entre a perspectiva comum dos estudos 
heráldicos – a abordagem centrada nas insígnias de família – e a tipologia e função 
da heráldica na sociedade contemporânea, em que sectores tradicionalmente 
ignorados ou desprezados se tornaram largamente predominantes. Tal discrepância 
conduziu a uma relativa escassez de investigações sobre a heráldica contemporânea, 
não obstante esta continuar a ser, em moldes diferentes dos do Antigo Regime, um 
código amplamente usado e vivo, que se revelou capaz de uma adaptação a diversos 
títulos surpreendente à sociedade industrial e de consumo de massas. Na verdade, 
é fácil depreender que a disseminação da heráldica comercial, associativa, estatal, 
corporativa, imaginária em objectos reproduzidos aos milhares ou milhões de 
exemplares torna a nossa sociedade uma das mais heráldicas de todos os tempos, 
embora em moldes certamente muito diferentes do que sucedia na época medieval 
ou na moderna. Os estudos heráldicos têm demonstrado alguma dificuldade em 
adaptar-se a esta última transmutação e em aproximar os seus eixos de análise 
daquilo em que o código heráldico se transformou nas sociedades contemporâneas.

Em Portugal, a sistemática associação entre heráldica e genealogia tem 
contribuído fortemente para o afastamento de que aquela tem sofrido no meio 
académico. A universidade tende a contemplar com desconfiança um ramo do 
saber aparentemente fechado sobre si próprio, entregue a elucubrações por vezes 
eruditas mas vazias de aplicação prática ou de relevância científica; e ligado à 
defesa de uma determinada visão conservadora, imbuída de factores nobiliárquicos 
que, mesmo tratando-se de privilégios obsoletos e desprovidos de realismo, não 
deixam de ser antipáticos à ordem democrática e aos princípios igualitários hoje 
predominantemente aceites e defendidos no mundo ocidental. 

Só a custo tem tal preconceito sido combatido. No que respeita a trabalhos 
para obtenção de graus académicos, verifica-se uma notável escassez. No panorama 
universitário português, com efeito, a primeira dissertação de licenciatura consagrada 
à heráldica, apresentada em 1937 por António Vasconcelos Porto à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, tinha como tema A Heráldica e a Etimologia15, 

15 PORTO, António Miguel da Silva Vasconcelos, A Heráldica e a Etimologia (Subsídios para o estudo 
das influências entre a etimologia popular dos nomes das cidades e vilas de Portugal, e a origem dos seus brasões), 
Lisboa: dissertação para a licenciatura em Filologia Românica apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 1937.
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inscrevendo-se assumidamente na esteira dos estudos das relações entre heráldica 
e linguística tal como haviam sido desenvolvidos por José Leite de Vasconcelos nas 
lições proferidas na Biblioteca Nacional de Lisboa no ano lectivo 1905-190616. Logo 
no ano de 1938, Armando de Mattos, por sua vez, defendeu na Universidade de 
Coimbra uma tese de licenciatura sobre Evolução Histórica das Armas Nacionais 
Portuguesas17. Depois dessas dissertações pioneiras, a heráldica só voltaria a ser 
tema de provas académicas nas seguintes circunstâncias: dissertação de licenciatura 
O Livro do Armeiro-Mor. Uma interpretação Histórico-Cultural de Francisco de 
Simas Alves de Azevedo (Universidade de Lisboa, 1966)18; dissertação de mestrado 
O Vestuário e a Heráldica de Paulo Jorge MoraisAlexandre (Universidade Lusíada 
de Lisboa, 1999)19; dissertação de mestrado O Olhar Ibérico sobre a Europa 
Quatrocentista no Livro de Arautos de Maria Alice Pereira Santos (Universidade 
Aberta, 2000)20; tese de doutoramento A Heráldica em Portugal. Raízes, Simbologias 
e Expressões Histórico-Culturais de Manuel Artur Norton (Universidade do Minho, 
2003)21; dissertação de mestrado Património e simbologia: os casos de Silves e Faro 
de Nuno Campos (Universidade Aberta, 2007); dissertação de mestrado A Marca 
de Portugal - Semântica Primitiva das Armas Nacionais e alguns dos seus Aspectos 
Sintácticos e Pragmáticos de Carlos Carvalho da Fonte (Universidade do Porto, 2009); 
tese de doutoramento A Heráldica do Exército na República Portuguesa no século XX, 

16 Estas aulas vieram a ser objecto de publicação em 1911. Leite de Vasconcelos, após tecer breves con-
siderações gerais, debruçava-se sobre um conjunto de armas falantes pertencentes à heráldica de família e à 
municipal. O ponto de partida do filólogo colocava a heráldica municipal como decorrência da de família: “Terra 
de fidalgos, que a fidalgos armados de escudo e espada deve originariamente a independencia politica (assente, 
porém, em bases ethnicas antiquissimas, que dependiam de condições historicas e mesologicas), não admira 
que Portugal tenha o culto da heraldica, que as livrarias estejam pejadas de calhamaços nobiliarchicos, e as fa-
milias illustres tentem fazer ascender a sua prosapia ás mais remotas eras, doirando de aventuras maravilhosas 
os seus pergaminhos [...]. Tal culto fez concomitantemente que as aldeias, as villas, e as cidades criassem lendas 
para explicarem os nomes, e se organizarem por vezes brasões fundados nellas.” VASCONCELLOS, J. Leite de, 
“Heráldica e linguística”, in Lições de Philologia Portuguesa dadas na Bibliotheca Nacional de Lisboa, Lisboa: 
Livraria Classica Editora, 1911, pp. 251-271, p. 251.

17 Cfr. PIZARRO, José Augusto P. de Sotto Mayor, “Armando de Mattos. Alguns aspectos da sua obra”, 
in Gaya. Actas das Jornadas de História Local e Regional de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, Gabinete 
de História e Arqueologia, 1984, vol. II, pp. 489-508, p. 498. Na sua versão impressa: MATTOS, Armando de, 
Evolução histórica das armas nacionais, Porto, F. Machado & C.ª, 1939.

18 Na versão publicada: AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de, Uma interpretação histórico-cultural do 
Livro do Armeiro-Mor. Fastos significativos da História da Europa reflectidos num armorial português do século 
XVI, Lisboa: Edição de Francisco Alberto d’Almeida Alves de Azevedo, 1966.

19 Publicada em versão parcial: MORAIS-ALEXANDRE, Paulo J., O Vestuário na Heráldica, Lisboa: 
Edições Universidade Lusíada, 2000.

20 Na versão publicada: SANTOS, Maria Alice Pereira dos, O Olhar Ibérico sobre a Europa Quatrocentista 
no Livro de Arautos, Lagos, Câmara Municipal de Lagos, 2008.

21 Na versão publicada: NORTON, Manuel Artur, A Heráldica em Portugal. Raízes, Simbologias e Expressões 
Histórico-Culturais, Lisboa: Dislivro Histórica, 2004, 2 vols., obra a que foi acrescentado um terceiro volume em 
2006, em complemento ao texto apresentado como tese.



519BiBliografia de heráldica medieval portuguesa 

igualmente de Paulo Jorge Morais-Alexandre (Universidade de Coimbra, 2009); tese 
de doutoramento Heráldica, Representação do Poder e Memória da Nação. O Armorial 
Autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa, de Miguel Metelo de Seixas (Universidade 
Lusíada de Lisboa, 2010)22; e, por fim, dissertação de mestrado A Heráldica dos 
Bispos-Condes, de Marta Manuel Gomes dos Santos (Universidade de Coimbra, 
2011). Como disciplina curricular, a heráldica tem tido uma presença esporádica, 
destacando-se sobretudo em cursos ligados à história da arte ou em cursos livres de 
diversas instituições de investigação universitárias, designadamente na Universidade 
Nova de Lisboa, na Universidade Lusíada de Lisboa e na Escola Superior de Artes 
Decorativas (Fundação Ricardo Espírito Santo Silva). A actuação de centros de 
estudos especializados tem contribuído, contudo, para difundir a temática, quer 
através da publicação de livros, colectâneas e revistas, quer por via de projectos de 
investigação. Estes têm-se concentrado no Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e 
Heráldicos, da Universidade Lusíada de Lisboa, criado em 1998, e, mais recentemente, 
no Instituto de Estudos Medievais e no Centro de História de Além-Mar, ambos da 
Universidade Nova de Lisboa, onde decorre desde 2011 o primeiro projecto de pós- 
-doutoramento dedicado a esta temática23. Quanto às publicações especializadas, elas 
têem-se repartido pelo Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos24, pelo 
Centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da Família da Universidade 
Moderna do Porto (já extinto)25 e pelo Instituto de Genealogia e Heráldica da 
Universidade Lusófona do Porto26. Fora do âmbito universitário, a heráldica tem sido 
cultivada, em Portugal, no seio de diversas associações culturais, das quais se destaca 
o Instituto Português de Heráldica, quer pela sua antiguidade, quer pela qualidade 
e continuidade da sua publicação periódica, a revista Armas e Troféus, aliás veículo 
de uma assinalável internacionalização no decénio de 196027. A preocupação com 

22 Na versão publicada: SEIXAS, Miguel Metelo de, Heráldica, representação do poder e memória da nação: 
o armorial autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa, Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2011.

23 Projecto de pós-doutoramento “A heráldica portuguesa (séculos XV - XVIII): um código de representa-
ção social e política”, conduzido por Miguel Metelo de Seixas no âmbito de bolsa FCT, orientado por José Damião 
Rodrigues (CHAM/FCSH/UNL-UAç) e Maria de Lurdes Rosa (IEM/FCSH/UNL).

24 Para cujos projectos de investigação, actividades e produção editorial se poderá consultar os sucessivos 
textos da rubrica “Actividades do CLEGH” publicados na revista Tabardo, órgão deste Centro, editado desde 2002 
(números 1 a 4).

25 Cujas actividades e publicações estão patentes na revista Genealogia & Heráldica, activa entre 1999 e 
2003 (números 1 a 10).

26 Entidade editora da Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica, em actividade desde 2006 (números 1 a 4).
27 CASTRO (ALVELLOS), Miguel de Mello e, O Instituto Português de Heráldica, Lisboa, separa-

ta de Ocidente, 1962; e NORTON, Manuel Artur, “Da História do Instituto Português de Heráldica”, Boletim 
de Trabalhos Históricos, vol. XLI, 1990, pp. 95-122. Assinale-se ainda a existência da Secção de Heráldica e 
Genealogia da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, e da Academia Lusitana de Heráldica, nenhuma das quais tem publicação periódica própria. Cfr. 
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o estabelecimento de uma metodologia da investigação heráldica foi objecto de um 
trabalho pioneiro de Armando de Mattos, publicado em 194328; desde então, tem-
se restringido, com escassas excepções, aos meios universitários, estando presente, 
naturalmente, nos instrumentos para obtenção de grau e no âmbito do supracitado 
projecto pós-doutoral29. Quanto à preocupação de enquadramento metodológico 
da heráldica aplicada aos estudos da arte ou do património, pode afirmar-se que 
escasseia em Portugal30.

A dispersão patente na elencagem que se acabou de traçar evidencia que a 
presença da heráldica nos meios académicos tem resultado mais de iniciativas 
individuais que de opções estratégicas dos estabelecimentos de ensino e investigação 
superiores. Mas não deixa de haver uma notória tendência para que a heráldica 
penetre e seja cultivada em meios que lhe estavam tradicionalmente arredados.

E em relação aos estudos de heráldica medieval portuguesa, o que se poderá 
referir? Para a Península Ibérica, a abordagem inicial do problema das origens da 
heráldica deve-se a Faustino Menéndez Pidal31, que abriu caminho para toda uma 
senda de estudos sobre o tema, depois retomado e ampliado32, conforme se pode 

GAMA, Luís Filipe Marques da, “A Genealogia em Portugal. Da Idade Média ao Século XX”, in HENRIQUES, 
Maria de Lurdes, Olhares Cruzados entre Arquivistas e Historiadores: Mesas-Redondas na Torre do Tombo, s.l., 
Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, 2004, pp. 113-118. Existe ainda uma única revista especia-
lizada nas matérias heráldica e genealógica e que não depende de qualquer organização associativa: trata-se da 
Dislivro Histórica, cuja publicação se iniciou em 2008, contando ao presente com dois números editados.

28 MATTOS, Armando de, “A Situação das Ciências Auxiliares da História no Ensino Superior Nacional”, 
in Actas do 4.º Congresso da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Porto, Associação Portuguesa 
para o Progresso das Ciências, 1943, vol. VIII, pp. 518-520.

29 Apontem-se os seguintes casos: AMARAL, Augusto Ferreira do, “Ensaio duma teoria semiológica da 
Heráldica Portuguesa”, Armas e Troféus, III série, tomo IV, 1975, pp. 25-36; SILVA, Armando B. Malheiro da, 
Santos Graça e a heráldica poveira. Achegas para a teoria da heráldica, separata de Actas do Colóquio «Santos 
Graça» de Etnologia Marítima, Póvoa de Varzim, 1984; LIMA, João Paulo de Abreu e, “Ensaio de um método para 
o estudo da heráldica medieval portuguesa. Dois túmulos armoriados da cidade de Beja e outro da sé patriarcal 
de Lisboa dos séculos XIII e XIV”, Tabardo, n.º 3, 2006, pp. 199-222; e, por fim, SEIXAS, Miguel Metelo de; 
GALVÃO-TELLES, João Bernardo, “Em redor das armas dos Ataídes: a problemática da família heráldica das 
bandas”, Armas e Troféus, IX série, 2008, pp. 53-96. 

30 Assinalem-se como excepções SILVA, José Custódio Vieira da, “A importância da Genealogia e da 
Heráldica na representação artística manuelina”, in O Fascínio do Fim. Viagens pelo final da Idade Média, Lisboa, 
Livros Horizonte, 1997, pp. 131-151; SEIXAS, Miguel Metelo de, “Heráldica e património”, Armas e Troféus, IX 
série, 2000-2001, pp. 471-478; e SEIXAS, Miguel Metelo de, “As armas e a empresa do rei D. João II. Subsídios 
para o estudo da heráldica e da emblemática nas artes decorativas portuguesas”, in MENDONÇA, Isabel Mayer 
Godinho; CORREIA, Ana Paula (coord.), As Artes Decorativas e a Expansão Portuguesa. Imaginário e Viagem. 
Actas do 2.º Colóquio de Artes Decorativas. 1.º Simpósio Internacional, Lisboa, Fundação Ricardo Espírito Santo 
Silva / Centro Cultural e Científico de Macau / Escola Superior de Artes Decorativas, pp. 46-82.

31 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Los comienzos de la heráldica en España”, in BRIÈRE, 
Pierre (dir.), Mélanges offerts à Szabolcs de Vajay, Braga, Livraria Cruz, 1971, pp. 415-424.

32 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “Le début des emblèmes héraldiques en Espagne”, 
Armas e Troféus, V série, tomos III e IV, 1982-1983, pp. 7-48.
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ver no estado da questão traçado por Eduardo Pardo de Guevara33. Infelizmente, 
porém, o estudo de Menéndez Pidal não abarca o caso português. As razões dessa 
exclusão, para além das que derivam de opções historiográficas de cariz nacionalista, 
prendem-se porventura com algumas das características da bibliografia existente 
sobre heráldica medieval portuguesa. Tais características têm ditado um generalizado 
desconhecimento dessa realidade em obras publicadas além-fronteiras. Para não falar 
dos estudos históricos e patrimoniais realizados dentro do próprio âmbito nacional.

Esse desconhecimento generalizado não se deve, ao contrário do que se poderia 
supor, à ausência ou escassez de bibliografia. Na verdade, o rol de estudos publicados 
acerca deste tema revela-se bastante vasto, como se verá de seguida. Para explicar 
aquela ausência, podem apontar-se outros dois factores, também eles claramente 
patentes no levantamento bibliográfico que se segue.

Em primeiro lugar, a ausência de instrumentos para o conhecimento das 
fontes da heráldica medieval portuguesa. Provavelmente, tal ausência tem origem 
num factor específico da heráldica medieval portuguesa, que é a notória falta de 
armoriais. Na verdade, apenas se conhecem as excepções do tecto pintado de Nossa 
Senhora da Oliveira, em Guimarães, porventura, e do armorial do arauto português 
presente no concílio de Constança (o códice De Ministerio Armorum ou Livro de 
Arautos), que todavia não é relativo a Portugal; dado que só no terceiro quartel do 
século XV temos notícia certa de um livro de registo de armas mandado executar 
pelo rei D. Afonso V para estar na posse do seu rei de armas Portugal. Na ausência de 
armoriais medievos, as fontes disponíveis para a observação da heráldica portuguesa 
desta época são essencialmente as seguintes:

1. Selos, de que existe apenas o inventário parcial do marquês de Abrantes, 
e estudos pontuais dispersos; notando-se todavia um crescente interesse pelo seu 
estudo em tempos mais recentes34;

2. Manifestações lapidares, cujo levantamento se revela incompleto, disperso 
e assistemático, sendo porém de indubitável interesse, sobretudo quando tais 

33 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo, “El Estudio de las Armerías en España. Comentarios y 
bibliografia”, Armas e Troféus, IX série, 2000-2001, pp. 263-314; IDEM, “El estudio de los emblemas heráldicos 
del Medievo Peninsular. Estado de la cuestión”, Hispania. Revista Española de Historia, vol. L/2, n.º 175, 1990, pp. 
1003-1016.

34 Assinalem-se, em particular, os estudos desenvolvidos por Saul António Gomes, Maria do Rosário 
Morujão e Anísio de Sousa Saraiva. Note-se que, no caso português, a numária apresenta interesse apenas para 
o estudo da heráldica régia, ao contrário do que sucede para outras regiões da Europa, onde o jus monetae foi 
repartido por uma miríade de instituições.
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exemplares se encontram associados a indicações concretas acerca do titular das 
armas, como é o caso, muitas vezes, da heráldica funerária;

3. Exemplares patentes em artes decorativas, afigurando-se particularmente 
significativos os casos da ourivesaria, dos tecidos, da pintura;

4. E, por fim, as fontes documentais, estudadas por exemplo por Maria de 
Lurdes Rosa na relação da heráldica com o património vinculado35, ou por outros 
autores na relação com a construção da identidade e memória de determinadas 
linhagens36, mas que, de forma geral, constituem território pouco explorado e 
potencialmente muito rico.

De modo geral, sobressai a dispersão das fontes, que terá em boa parte 
condicionado a capacidade para levar a cabo inventários gerais. Na verdade, 
os heraldistas portugueses procederam sobretudo à realização de inventários 
localizados (por distrito, concelho, localidade, monumento, instituição museológica). 
Naturalmente, a situação anteriormente apontada quanto ao relativo isolamento 
entre os heraldistas e o meio universitário concorreu para que não tivessem sido 
coordenados esforços no sentido da cooperação com outros ramos do saber, 
nomeadamente a história da arte e a sigilografia. O problema da actual insuficiência 
dos estudos de heráldica medieval portuguesa radica portanto, na sua origem e 
essência, numa questão heurística.

Em segundo lugar, deve assinalar-se o carácter geralmente localizado e 
circunscrito dos estudos. Salientem-se, como excepção, os esforços envidados desde 
meados do século XX para a formulação de propostas para uma visão generalista 
e analítica da heráldica medieval portuguesa, partindo do artigo inovador em que 
António Machado de Faria lançou um amplo repertório de questões para debate37. 

35 ROSA, Maria de Lurdes, O morgadio em Portugal sécs. XIV-XV. Modelos e práticas de comportamento 
linhagístico, Lisboa: Editorial Estampa, 1995.

36 Veja-se, por exemplo, CUNHA, Mafalda Soares da, Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de Bragança 
(1384-1483), Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1990; GAMA, Luís Filipe Marques da, Dos Leais de Sintra 
e Colares aos da Região Oeste. Uma linhagem medieval inédita (prefácio de José Mattoso), Óbidos, Câmara 
Municipal de Óbidos, 1997; OLIVEIRA, Luís Filipe, A Casa dos Coutinhos. Linhagem, Espaço e Poder (1360-
1452), Cascais, Patrimonia, 1999; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, Os Pimentéis. Percursos de uma Linhagem da 
Nobreza Medieval Portuguesa (séculos XIII-XIV), Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2000; MACHADO, 
José Carlos L. Soares, Os Braganções: História genealógica de uma linhagem medieval (séculos XI a XIII), Lisboa, 
Associação Portuguesa de Genealogia, 2004; SOVERAL, Manuel Abranches de e MENDONÇA, Manuel Lamas 
de, Os Furtado de Mendonça portugueses. Ensaio sobre a sua verdadeira origem, s. l., Edição dos Autores, 2004; e 
PELÚCIA, Alexandra, Martim Afonso de Sousa e a sua Linhagem. Trajectórias de uma Elite no Império de D. João 
III e de D. Sebastião, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2009.

37 CABRAL, António Machado de Faria de Pina, Origens da Heráldica Medieval Portuguesa, Porto, 
Imprensa Portuguesa, 1944.
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Embora não tivessem eco imediato, as hipóteses e desafios deste autor acabaram por 
germinar numa série de estudos que desde então tratam de analisar casos específicos, 
a partir dos quais se situam em relação às teses de Machado de Faria. Não seria 
decerto apropriado realizar nestas páginas um estado da questão de tais estudos, mas 
pode salientar-se que eles se afiguram numerosos, contando nomeadamente com os 
contributos de Armando de Mattos, Marquês de São Payo, Francisco de Simas Alves 
de Azevedo, Marquês de Abrantes, Manuel Artur Norton, Sérgio Sodré de Castro, 
José Guilherme Calvão Borges, Miguel Metelo de Seixas e João Bernardo Galvão-
-Telles, João Paulo de Abreu e Lima, António Castro Henriques e Tiago de Sousa 
Mendes. Destes autores, o marquês de Abrantes, José Guilherme Calvão Borges e 
Manuel Artur Norton foram os únicos a propor visões de conjunto, naturalmente 
limitadas pela falta do mencionado levantamento38. Também se publicaram séries 
temáticas dedicadas à heráldica medieval, como "A Heráldica da Casa de Abrantes" 
e os "Apontamentos de Heráldica Medieval Portuguesa", ambas do marquês de 
Abrantes, e "Ffeguras & Sinaees", de António de Castro Henriques e Tiago de Sousa 
Mendes; ou outras séries, mais gerais mas que por diversas vezes abordaram temas 
medievais, como as "Meditações Heráldicas" e os "Temas de Heráldica Estatal" de 
Francisco de Simas Alves de Azevedo.

Não obstante estes esforços, verifica-se a necessidade de apostar em campos 
epistemológicos novos e em metodologias que procurem ultrapassar a barreira 
da mera descrição e identificação das armas; e que, outrossim, deixem de se guiar 
pelas visões transmitidas pela tratadística da Época Moderna e passem a basear-se 
na observação e crítica das fontes. Pela mesma ordem de razões, os caminhos do 
conhecimento da heráldica medieval portuguesa têm de passar pela prioridade de 
enquadrar as manifestações heráldicas no seu contexto cultural, social, político, com 
recurso a todos os ramos do saber, para possível benefício mútuo. Só assim poderá 
ser construída uma visão integrada da heráldica, fundamentada no diálogo entre 
heraldistas e historiadores, em particular, neste caso, medievalistas.

E, por fim, saliente-se a urgência de estabelecer o diálogo com as realidades 
transnacionais: antes de mais, com as demais realidades ibéricas, sem as quais a 

38 Obra anunciada pelo marquês de Abrantes, que trabalhou nela entre 1989 e 1992, e que nunca veio a 
lume, não obstante se ter tido recentemente notícia da existência de uma versão dactilografada. Cfr. ABRANTES, 
D. Luiz Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de, “Do Autor”, Armas e Troféus, VI série, n.º 1, 2 e 3, 1993, pp. 
63-65; ABRANTES, D. Luiz Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de, “Esboço de um armorial medieval por-
tuguês”, in Genealogica & Heraldica Lisboa 1986. Actas do 17.º Congresso Internacional das Ciências Genealógica e 
Heráldica, Lisboa, Instituto Português de Heráldica, 1989, vol. Heráldica, pp. 561-570.
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compreensão da heráldica portuguesa fica incompleta ou mesmo, em caso extremos, 
impossibilitada; mas também com o resto da Europa, com especial incidência nas 
realidades francesa, inglesa, italiana e em especial ao território flamengo-borgonhês, 
com as quais se mantiveram contactos privilegiados.

O presente ensaio bibliográfico destina-se a fornecer aos estudiosos da matéria 
heráldica, seja qual for o seu enquadramento académico ou a sua perspectiva de 
abordagem, um instrumento para alcançar um conjunto de obras cuja existência 
nem sempre é fácil de verificar, dado o seu carácter simultaneamente especializado 
e disperso. Para o estabelecimento desta bibliografia, percorreu-se a produção 
operada neste campo do saber desde finais do século XIX39. Os resultados foram 
ordenados seguindo um critério que parte do geral para o específico, dividindo-se 
pelas seguintes classificações:

•	 Bibliografias especializadas, guias de fontes e catálogos de exposições 
heráldicas;

•	 Manuais;

•	 Repertórios de armas;

•	 Colectâneas de cartas de armas;

•	 Visões de conjunto;

•	 Temas transversais;

•	 Inventários institucionais, locais ou regionais;

•	 Oficiais de armas;

•	 Armoriais medievais;

•	 Estudos específicos, por tipologia heráldica:

o Armas reais e dinásticas;

o Armas de família;

o Armas municipais;

39 Abriram-se algumas excepções nos casos de obras anteriores e que continuam a apresentar interesse 
assinalável, sobretudo no campo das bibliografias e das colectâneas. Para um ensaio sobre a bibliografia heráldica 
no Antigo Regime, cfr. SEIXAS, Miguel Metelo de, “Qual pedra íman: a matéria heráldica na produção cultural 
do Antigo Regime”, Lusíada. História, série II, n.º 7, 2010, pp. 357-413.
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o Armas eclesiásticas;

o Armas imaginárias;

o Empresas.

•	 Sigilografia;

•	 Vexilologia.

Naturalmente, em alguns casos foi necessário inserir determinada obra numa 
destas classificações sem prejuízo de ela poder relacionar-se com outras; nesses casos, 
escolheu-se a tipologia considerada mais relevante para o teor da obra. Do ponto de 
vista cronológico, a distinção entre o final da Idade Média e os alvores da modernidade 
não oferece evidência; neste caso, seguiu-se um critério de fundamento convencional 
e propriamente heráldico, estabelecendo a fronteira no Livro da Nobreza e Perfeiçam 
das Armas, por considerá-lo como tentativa consumada de imposição normativa, 
típica da heráldica moderna. Em contrapartida, incluíram-se obras essencialmente 
relativas ao período moderno, quando elas continham também alguns elementos de 
heráldica medieval.

Esta bibliografia foi submetida à avaliação de alguns investigadores, para a 
corrigirem e completarem. Seja permitido salientar os contributos prestados, nesse 
sentido, por Anísio de Sousa Saraiva, Humberto Nuno de Oliveira, João Bernardo 
Galvão-Telles, João Portugal, José Augusto de Sottomayor-Pizarro, Lourenço Correia 
de Matos, Maria do Rosário Barbosa Morujão e Mário Farelo, a quem se agradece. 
De futuro, será esta bibliografia disponibilizada em rede, de forma a facilitar a sua 
consulta e garantir a sua contínua actualização.

Possa esta bibliografia servir de instrumento útil para todos quantos se queiram 
dedicar ao conhecimento da heráldica medieval portuguesa e, bem assim, para uma 
melhor integração dos estudos heráldicos no panorama da produção científica 
nacional e internacional.

Bibliografias especializadas, guias de fontes e catálogos de exposições heráldicas

ABRANTES, D. Luiz Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de, “Do Autor”, Armas 
e Troféus, VI série, n.º 1, 2 e 3, 1993, pp. 63-65 [trata-se da bibliografia do autor, 
inserta no final de um artigo póstumo publicado no número da revista Armas e 
Troféus que lhe foi dedicado].
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Manuais:
ABRANTES, Marquês de, Introdução ao estudo da heráldica, Lisboa: Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa, 1992.

BANDEIRA, Luís Stubbs Saldanha Monteiro, Vocabulário Heráldico, Lisboa, Edições 
Mama Sume, 1985.

GUERRA, Luiz de Figueiredo da, Manual do Brazão, Viana, s.n., 1902.
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Adriana Almeida

Resumo

Os bens deixados por Leonor de Portugal, rainha de Aragão (1347-1348) à data 
da sua morte reflectem o seu estatuto de rainha, não apenas através dos ricos materiais 
de que era feita a maior parte e da elaborada forma e ornamentação de muitos deles, 
mas também por meio de uma expressiva ostentação heráldica. A descrição desses 
objectos e a maneira por que se dispôs deles estão contidos no testamento da rainha 
e nos livros de contas que para o resolver se fizeram, documentos esses que podem 
contribuir para o conhecimento dos usos da heráldica na Península Ibérica do século 
XIV.

Palavras-chave: rainha / cultura de corte / heráldica / Aragão / Portugal.

Abstract

The objects left by Leonor of Portugal, queen of Aragon (1347-1348) at her death 
reflected her queenly status, not only by means of the rich materials of most, and the 
elaborate form and ornaments of many, but also through an expressive display of 
her heraldry. The description of those goods and the manner of their disposition are 
contained in the queen’s will and respective account books, and may contribute to 
further our knowledge of the uses of heraldry in fourteenth-century Iberia.

Keywords: queen / court culture / heraldry / Aragon / Portugal.

Alberto Montaner Frutos

Resumo

A análise de uma série de casos representativos e a sua comparação com o 
funcionamento da categoria de número nas línguas naturais permite concluir que a 
quantidade de figuras presentes nas armas medievais não é aleatória; esta responde, 
na verdade, a um sistema organizado em dois níveis, um que separa as configurações 
incontáveis das contáveis e outro que, dentro destas últimas, permite diferenciar 
composições singulares (um só elemento), duais (dois elementos) e plurais (entre 
três e dez ou doze elementos) 

Palavras-chave: Heráldica medieval / Sistema heráldico / Desenho heráldico 
/ Brasonamentos / Emblemas - Representações emblemáticas / Conformação – 
configuração - Número de figuras.

Abstract

An analysis of a series of important cases and a comparison with the category of 
number in natural languages reveals that the number of charges present in a medieval 
coat of arms is not random. On the contrary, the number of charges present is subject 
to a system with organized by two levels. One level separates uncountable from 
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countable configurations, while another allows for differentiation among countable 
compositions of the singular (a single charge), dual (two charges) and plural (three 
to ten or twelve charges) sort.

Keywords: Medieval heraldry / Heraldic system / Heraldic design / Blazons. / 
Emblems / Emblem representation / Number of charges.

Alessandro Savorelli 

Resumo

Com base numa estatística que cobre cerca de 5000 armas de cidades europeias 
medievais, analisa-se o papel da heráldica municipal em relação à de família: em 
particular as respectivas diferenças de estrutura semântica e a diferente evolução 
histórica. A heráldica das cidades não é apenas um “sistema de sinais”, mas também 
se constrói em redor de uma multiplicidade de “significados” amiúde estranhos 
à heráldica “nobre”. Além do mais, não obstante a sua formação mais recente e 
marginal, a heráldica municipal conservou, ainda na Idade Moderna, um certo 
arcaísmo semântico. Pelo contrário, a heráldica da nobreza moderna evoluiu para 
um sistema enfático de sinais de “status”, em grande parte novo e incompatível com 
as características medievais originárias.

Palavras-chave: cidades / heráldica / estatística / Idade Média

Abstract

On the basis of a statistical research which covers about 5000 coats of arms of 
medieval european cities, the role of heraldry of the cities is analyzed in comparison 
with the heraldry of families: in particular their relative differences of semantic 
structure and their parallel historical evolution are considered. The heraldry of cities 
is not a simple “system of signs”, but rather involves a multiplicity of meanings, for 
the most part alien from the “noble” heraldry. Furthermore, even if its formation 
is more recent and marginal, the heraldry of the cities keeps a certain degree of 
semantic archaism.  On the other hand, the modern heraldry of families evolves 
to an emphatic system of signs of “status”, generally new and incompatible with its 
original medieval characters.    

Keywords: Cities / heraldry / statistics / middle ages

Anísio Miguel de Sousa Saraiva e Maria do Rosário Barbosa Morujão

Resumo:

Este trabalho ocupa-se da apresentação e análise de um conjunto de selos 
eclesiásticos portugueses dos séculos XIII a XV conservados no Archivo Histórico 
Nacional de Espanha, dedicando-se especial atenção aos que contêm emblemática 
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heráldica. Estes espécimes constituem novas e importantes peças a acrescentar ao 
corpus sigilográfico do clero secular medieval português, actualmente em preparação, 
sendo ilustrativas de diversos momentos da evolução da sigilografia eclesiástica, 
como a introdução de uma gramática estética e figurativa gótica, a adopção e 
difusão do modelo hagiográfico com vários níveis de representação simbólica, e o 
aparecimento e evolução dos elementos heráldicos, que ganham um crescente relevo 
na composição sigilar a partir de meados do século XIV.

Palavras-chave: Sigilografia / heráldica / clero secular / selos episcopais / Idade 
Média

Abstract:

This work deals with the presentation and analysis of a set of Portuguese 
ecclesiastical seals from the XIIIth to the XVth century, kept in the Archivo 
Histórico Nacional of Spain, giving special attention to those containing heraldry. 
These specimens are new and important pieces to add to the sigillographic corpus of 
secular clergy in medieval Portugal that is being prepared, being illustrative of various 
moments in the evolution of ecclesiastical sigillography, such as the introduction 
of an aesthetics and gothic figurative grammar, the adoption and diffusion of an 
hagiographic new model of seals, with multiple levels of symbolic representation, 
and the emergence and evolution of heraldic elements, who earn an increasing 
emphasis on the seal’s composition from the mid-14th century onwards.

Keywords: Sigillography / heraldry / secular clergy / episcopal seals / Middle 
Ages

Augusto Ferreira do Amaral

Resumo

Aborda-se a heráldica das famílias antigas nomeadas com o apelido Macedo. 
Usaram elas armas de azul, cinco estrelas de seis raios de ouro, postas em aspa; timbre, 
um braço vestido de azul com uma maça de armas armada de prata. Estudam-se 
ligeiras variantes, quer quanto ao número dos raios, quer quanto à arma do timbre. 
Admite-se a hipótese de as duas variantes do timbre corresponderem à ideia de dois 
ramos da linhagem. Estuda-se a grande “família heráldica” das 5 estrelas, que parece 
entroncar na poderosa linhagem dos Ribadouro e termina-se considerando provável 
que os Macedos também dela fizessem parte.

Palavras-chave: Heráldica de família / Macedo / variantes / famílias heráldicas

Abstract

It is an approach to the heraldry of the old families that were named by the 
surname Macedo. They used armoiries azure five golden sixpointed stars in saltire; 
crest: an arm dressed of azure with a mass d’armes armed of argent. Some slight 
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variants are studied, either as to the number of the poinss, or to the weapon of 
the crest. The hypothesis that the two crest variants correspond to an idea of two 
branches of the lineage is admitted. The big “heraldic family” of the five stars, which 
seams to branch out of the powerful lineage of the Ribadouro, is studied, and at end 
it is thought to be probable that the Macedos took part of it.

Keywords: Family heraldry / Macedo / changes / Heraldic families

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Resumo

A escassez de manifestações de heráldica medieval galega no século XII leva 
a formular a hipótese do carácter tardio da respectiva cronologia. Contudo, os 
testemunhos de meados do século seguinte apontam para uma disseminação tão 
rápida quanto abrangente de todas as camadas da nobreza. A análise dos vestígios 
existentes leva às seguintes caracterizações: quase exclusividade das armas 
assumidas, na ausência de qualquer interferência régia; predomínio das armas 
falantes; importância da formação de “famílias heráldicas” como forma de difusão 
das armas, em particular nos casos de palas, faixas, enxaquetados e arruelas/besantes; 
importância das cargas significantes de carácter afectivo e político; forte ligação entre 
heráldica e onomástica como elementos de identidade das linhagens.

Palavras-chave:  Heráldica / Galiza / origens / nobreza / património

Abstract

The lack of manifestations on heraldry in the 12th century medieval Galicia 
leads to the hypothesize of the lateness of their chronology. However, the testimonies 
of the middle of 13th century suggest a spread as fast as encompassing all layers of 
the nobility. The analysis of existing traces leads to the following characterizations: 
the weapons almost exclusively assumed in the absence of royal interference, 
predominantly speaking weapons, the importance of the formation of “heraldic 
families” as a way of distributing coat of arms, especially in cases of pales, fees, chequy 
and roundels/ bezants; importance of significant loads of emotional and political 
nature; strong link between heraldry and onomastics as elements of the identity of 
lineages.

Keywords: Heraldry / Galicia / origins / nobility / heritage

Humberto Nuno de Oliveira

Resumo

A complexa história dos Balcãs deixou nas suas muitas alterações políticas 
profundas marcas na heráldica de Estado daquela região. Marcas de uma história que 
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a opressiva presença otomana, que a partir do século XIV esmagou progressivamente 
as autonomias locais, não logrou apagar até ao seu ressurgimento, decorrente 
da crescente perda de influência daquele império, a partir do século XIX, mas 
igualmente marcas de um passado mais antigo de ligação a Bizâncio. Nem sempre, 
como é bem sabido (e bastaria para tal relembrar o caso português), é evidente em 
heráldica detectar a real origem das armas de estado e de alguns dos mais conhecidos 
móveis. Contribuir para o estudo de um dos elementos mais presentes naquela área, 
a águia bicéfala, é o objectivo deste estudo.

Palavras-chave: Águia bicéfala / Bizâncio / Sérvia / origem das armas

Abstract

The complex history of the Balkans in its many changes left deep marks on state 
heraldry of that region. Marks of a history that the oppressive Ottoman presence, 
that from the 14th century gradually crushed local autonomies, failed to wipe up, up 
to its resurgence as a result of the growing loss of influence of that empire, from the 
nineteenth century, but also marks an oldest connection to Byzantium. Not always, 
as well known (and it’s enough to recall the Portuguese case), is evident in heraldry 
to detect the true origin of state coat-of-arms and some of the best known furniture. 
Contributing to the study of one of the elements present in that area, the double-
headed eagle is the objective of this study.

Keywords: double-headed eagle / Serbia / Byzantium / origin of coat-of-arms

João António Portugal

O estudo da heráldica medieval portuguesa depara-se com a escassez de 
vestígios conhecidos e de difícil acesso. Publicita-se notícia do século XVII sobre o 
achamento de túmulo do século XIV, de Gonçalo Gomes de Azevedo, alferes-mor 
de Portugal na batalha do Salado. Analisa-se essa notícia e coloca-se a informação 
emblemática em confronto com outras fontes, em especial a que é dada pela lápide 
sepulcral de um seu tio-bisavô, Mem Peres de Azevedo, que se encontra no Mosteiro 
de Alcobaça.

Palavras-chave: Séculos XIII-XIV / Tumulária / Insígnias / Alferes-Mor / 
Azevedo / Mosteiro de S. Vicente de Fora.

Abstract

The study of Portuguese medieval heraldry suffers from the scarcity of known 
evidence, which remain of difficult access. This essay addresses a notice from the 
XVII century, about the finding of a XIV century tomb of Gonçalo Gomes de 
Azevedo, standard-bearer of Portugal at the battle of Salado. This notice and its 
emblematic information is studied, comparatively with other sources, in particular 
the tombstone of his great-granduncle, Mem Peres de Azevedo, who lies in the 
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Monastery of Alcobaça.

Keywords: XIII-XIV centuries / Tombs / Ensigns / Standard Bearer / Azevedo / 
Monastery of S. Vicente de Fora.

Jorge de Matos

A presente investigação aborda o estudo casuístico iconográfico e tipológico 
de um selo eclesiástico heráldico medieval da Paróquia de S. Vicente de Casével, 
da Diocese e Concelho de Santarém, contextualizado na sua relação emblemática 
identificativa com o culto do mártir hispânico paleo-cristão S. Vicente e a reconquista 
definitiva da cidade de Lisboa.

Palavras-chave: heráldica / iconografia religiosa / sigilografia / São Vicente

Abstract

The present research approaches the iconographic and typological case study of 
a medieval heraldic ecclesiastic seal of the Parish of Saint Vincent of Casével, from the 
Diocesis and Municipality of Santarém, contextualized in its identifying emblematic 
relation with the cult of the paleo-christian hispanic martyr Saint Vincent and the 
definitive reconquest of the city of Lisbon.

Keywords: heraldry / religious iconography / sigilography / Saint Vincent

José AugustoSotto-Mayor Pizarro

Resumo

O estudo da nobreza medieval portuguesa deve ser hoje equacionado numa 
perspectiva de escala interna e externa. Internamente, a nobreza portuguesa apresenta 
grandes deficiências ao nível dos recursos materiais, tendência bem patente, por 
exemplo, na ausência de uma rede de castelos senhoriais. Externamente, o estudo da 
nobreza portuguesa ganha em ser enquadrado com as suas similares ibéricas, com as 
quais mantém numerosos pontos de identidade. Uma das intrigantes características 
da nobreza portuguesa consiste na debilidade relativa dos seus vestígios heráldicos, 
de um ponto de vista tanto de expressividade plástica como de quantificação 
numérica. Sobressai uma imagem de comedimento e discrição. Será essa imagem 
verdadeira? Para responder a tal pergunta, sente-se a falta de um levantamento 
da heráldica medieval portuguesa, cuja elaboração se afigura indispensável para o 
avanço do conhecimento nesta área. 

Palavras-chave: Nobreza / Património / Representação

Abstract

Study of Portuguese medieval nobility must in our days be equated in a 
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perspective of internal and external scale. Internally, Portuguese nobility presented 
serious problems in terms of material resources, a trend evident, for example, in the 
absence of a network of stately castles. Externally, the study of Portuguese nobility 
gains to be framed with their Iberian similar, with which it has many points of 
identity. One of the intriguing features of Portuguese nobility is the relative weakness 
of its heraldic traces from one point of view of both plastic expressivity as well as 
numeric quantification. A picture of restraint and discretion emerges. Is this idea a 
true one? To answer this question, the lack of Portuguese medieval heraldry a survey 
is felt, its elaboration is, therefore, imperative for the advancement of knowledge in 
this area.

Keywords: Nobility / Heritage / Representation

Laurent Hablot

Resumo:

Porque é que o escudo se tornou no suporte privilegiado do discurso heráldico? 
Terá o escudo desempenhado, para os cavaleiros coevos, o papel de instrumento de 
reconhecimento no campo de batalha, ou ter-se-á limitado a ser um dos atributos 
da sua condição? Quais são os valores práticos e simbólicos dessa arma, capazes de 
explicar que ela se tenha tornado no principal suporte de um discurso semiológico 
largamente partilhado por diferentes estatutos e géneros, muito além da aristocracia 
militar? Estas perguntas, sob a sua simplicidade aparente, convidam-nos a interrogar 
novamente as fontes referentes ao aparecimento das armas, a questionar as condições 
da sua difusão na sociedade medieval, a pôr em causa diversas ideias aceites quanto 
à génese do sistema heráldico. O escudo armoriado parece ter sido primordialmente 
um signo, antes de se tornar numa realidade material que, ao fim e ao cabo, apenas 
conheceu uma existência brevíssima quando comparada com a perenidade da 
imagem heráldica.

Palavras-chave : escudo / escudo armoriado / guerra / sociedade

Abstract

Why did shield become the privileged support of heraldic speech? Has he 
played, for contemporary’s knights, the role of recognition instrument on the 
battlefield, or was it merely limited to be one of the attributes of their status? What 
was the practical and symbolic value of that weapon, sufficient to explain that it 
become the main support of semiological speech, widely shared by different statutes 
and genres, far beyond the military aristocracy? These questions, under its apparent 
simplicity, invite us to question once more the sources for the appearance of coat-of-
arms, and the conditions of its distribution in medieval society, calling into question 
many accepted ideas about the origin of the heraldic system. Coat-of-arms appears 
to have been primarily a sign, even before becoming a material reality that at the end, 
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just met a very short existence compared with the perennial image of heraldry.

Keywords: shield / coat of arms / war / society

Maria Alice Santos

Resumo

A relevância dos oficiais de armas, nos séculos XIV e XV, prende-se com o 
facto de se constituírem como elementos determinantes na esfera do poder político. 
A eles se atribui um papel de representantes de uma elite, a aristocracia guerreira. 
Para o exercício da sua função, torna-se premente a adopção de um código ético de 
conduta, ao mesmo tempo que, após o juramento, se apresentam com as insígnias dos 
senhores que servem. Por outro lado, salienta-se o facto de, no reinado de D. João I, 
se verificar, através deste grupo particular, uma actividade político-diplomática com 
reinos e ducados europeus.

Palavras-chave: Oficiais de armas / Diplomacia / Nobreza de Guerra

Abstract

In the XIVth and XVth centuries the prestige of the officers of arms is deeply 
connected with the fact that they were seen as relevant political elements. They 
represent the knighthood, who have an important role while considered an elite. 
They have to adopt an ethical code and at the same time, only after the oath, do they 
wear the coats of arms of the lords they served. Moreover,  it´s relevant to add that 
they develop political-diplomatic activities along the reign of King João I with several 
European kingdoms and ducats.

Keywords: Officers of arms / Diplomacy /Knighthood

Maria de Lurdes Rosa

Resumo 

O presente artigo tem como objectivo oferecer  elementos para o estudo do 
que se poderá chamar “heráldica em acção”, relativamente a grupos familiares de 
Antigo Regime, maioritariamente no período deste que se estende dos séculos XIV 
ao XVI. A perspectiva adoptada situa-se no âmbito da História social e cultural, em 
especial da história da produção e conservação da informação. Tentou-se assim  
não separar as referências à heráldica de família que se encontram na produção 
documental familiar (ou com ela relacionada)  de uma compreensão global desta 
mesma, entendida como “informação formalizada”, própria da família e destinada a 
efectivar a comunicação desta com o exterior. A produção da informação escrita com 
elementos/ temas / dados heráldicos é assim vista como uma parcela fundamental 
da actividade informacional da família, desempenhando funções estruturantes.  
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Considerar  a heráldica como elemento do universo informacional, dada a sua 
natureza de código visual,  poderá enriquecer muito a nossa percepção da actividade 
informacional familiar no seu conjunto e variada natureza.

Palavras -chave: heráldica / arquivos de família / fontes históricas

Abstract 

The main goal of the present study is to offer source materials for the study of 
what can be termed as “heraldry in motion”, concerning family groups of the Ancien 
Régime (mainly 14th-16th centuries). The perspective is from the field of Social and 
Cultural History, namely from the subject of the History of information.  We thus 
tried not to analyse  the data concerning heraldry in the all set of familial information, 
departing  from a general understanding of this as “formalized information” destined 
to provide the communication of the family with the exterior.  The production of 
written information with heraldic themes is thus seen as a fundamental piece of the 
family’s informational universe,  with structural functions. Given heraldry’s  nature 
of visual code,  to regard it in this optic is liable to enrich our understanding  of the 
family’s informational activity, in the whole and on its various parts.

Key words: heraldry / family archives /source materials 

Mário Farelo

Sumário

Esta contribuição pretende caracterizar o processo de formação das elites 
camarárias da cidade de Lisboa entre os séculos XIII e XV, a partir do qual se 
procurará estabelecer lógicas interpretativas para os dados heráldicos encontrados, 
nomeadamente em termos da presença da banda na heráldica das elites olisiponenses 
no período considerado.  

Palavras-chave:  Lisboa medieval / Oligarquia camarária / Heráldica municipal 
/ Oficialato municipal

Abnstract

This contribution is intended to characterize the process of formation of 
Lisbon’s municipal elites between the thirteenth and fifteenth centuries, from which 
will be possible to establish logical interpretations for the heraldic data gathered, 
particularly in terms of the presence of the band in the heraldry of such elites for the 
chronology considered.

Keywords: Medieval Lisbon / Municipal Oligarchy / Municipal Heraldry / 
Municipal Officialdom
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Marta Gomes dos Santos

Resumo

O texto que aqui se apresenta pretende fornecer uma perspectiva do panorama 
actual da heráldica municipal medieva no contexto da investigação em heráldica 
ao nível nacional. Através de uma análise não só das publicações em Portugal, mas 
também internacionais, procura-se evidenciar a importância da elaboração de uma 
investigação dirigida a este núcleo patrimonial heráldico de modo a percepcionar o 
seu papel efectivo no contexto da municipalização do território nacional na Idade 
Média como veículo de um discurso de afirmação e legitimação do poder local.

Palavras-chave: Heráldica / Municípios / Idade Média /Poder local

Abstract

The following text aims primarily to provide a perspective on the present 
situation of municipal medieval heraldry, in the context of Heraldry research at a 
national level. Through an analysis of the publications on this theme, not only in 
Portugal but also at an international level, this text seeks to highlight the importance 
of developing a research directed to this subject in order to perceive the role of 
municipal arms in the national territory during the Middle Ages, as a vehicle for a 
discourse of affirmation and legitimation of local power.

Key-words: Heraldry / Municipalities / Middle Ages / Local power

Matteo Ferrari

Resumo:

Construídos na primeira metade do século XIII, os paços comunais do Norte 
de Itália eram sede de todas as actividades políticas e administrativas do município. 
Estes edifícios não eram apenas usados pelos conselhos municipais, mas albergavam 
também, entre outros, os numerosos oficiais encarregados de administrar a justiça 
na cidade e no território sujeito a esta. Para identificar tais oficiais, desde 1270, 
muitas cidades dotaram os seus tribunais de insígnias, que eram pintadas por cima 
dos cadeirais dos juízes; em poucos decénios, esse sistema foi adoptado por uma 
vintena de municípios do vale do Pó e da Itália Central. Tais pinturas perderam-se 
quase todas, mas a sua presença e as suas características são ainda identificáveis por 
via de fontes documentais e de algumas insígnias que lograram sobreviver em alguns 
desses paços (Milão, Mântua, Treviso, Pádua).

Palavras-chave: Heráldica / Idade Média / Municípios / Paços / Tribunais

Abstract

Built in the first half of 13th century, communal palaces of Northern Italy 
were the seat of all political and administrative activities of the municipality. These 
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buildings were not only used by local councils, but also housed, among others, 
the numerous officials responsible for administering justice in the city and subject 
territories. To identify these officers, since 1270, many cities have provided their 
courts of badges, which were painted over the judges seats, in few decades; this 
system was adopted by two dozens of cities in the Po Valley and Central Italy. Such 
paintings were all almost lost, but its presence and characteristics are still identifiable 
by means of documentary sources and some brands that managed to survive in some 
of thoose palaces (Milan, Mantua, Treviso, Padua).

Keywords: Heraldry / Middle Ages / Municipalities / City Hall / Courts

Miguel Metelo de Seixas e João Bernardo Galvão-Telles 

Resumo

A presente reflexão tem origem no carácter inusitado, para a heráldica 
portuguesa, da existência de duas armas, ambas constituídas por um esquartelado, 
associadas ao mesmo apelido de Sousa – umas do ramo dito Chichorro ou do Prado, 
as outras do de Arronches. Partindo desse enigma heráldico, procura-se caracterizar 
as circunstâncias em que surgiram os dois ordenamentos, de maneira a tentar 
compreender a sua carga semiótica e a sua relação com as formas de construção da 
identidade linhagística e de transmissão da memória e do património efectivo ou 
simbólico. Fruto de condicionantes diferentes, as armas destes dois ramos que se 
apelidaram de Sousa mostram como a heráldica portuguesa dos séculos XIII e XIV 
era um fenómeno em plena mutação, de assinalável complexidade e intimamente 
associado às alterações da estrutura social e da cultura nobiliárquica.

Palavras-chave: heráldica / linhagens / dinastia real / nobreza / identidade.

Abstract

This reflection arises from the unusual nature for Portuguese heraldry, of the 
existence of two coat-of-arms, both quarterly, associated with the same surname 
Sousa – some said Chichorro or Prado, the other said Arronches. Based on this 
heraldic puzzle, we seek to characterize the circumstances that gave rise to the two 
blazonings, in order to try to understand its semiotic importance and its relationship 
to the forms of identity construction and memories of lineages transmission as well 
as heritage both effective and symbolical. Born of different conditions, the coat-
of-arms of these two branches that called themselves Sousa show how Portuguese 
heraldry from 13th and 14th centuries was a rapidly changing phenomenon of 
remarkable complexity and closely associated with changes in social structure and 
nobility culture.

Keywords: heraldry / lineages / royal dynasty / nobility / identity.
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Pedro Sameiro

Resumo

Neste documento é feita a descrição e estudo de três selos medievais – mais 
precisamente uma matriz sigilar e duas impressões de selos – presumivelmente 
datados entre os séculos XIII e XIV e presentemente conservados nas colecções do 
Museu de Évora. Os selos foram encontrados sem referências históricas e isolados 
de documentos. Foram datados de acordo com as suas características estilísticas. As 
armas representadas são de natureza familiar ou individual, umas delas (Martins) até 
agora desconhecidas e quanto às outras duas, a primeira (Dartebau / Tibau) aparece 
em fontes mais tardias e as segundas (Barbosa) tem evidentes semelhanças com 
armas mais recentes da mesma família.

Palavras-chave: Selos / Idade Média / Heráldica / Família / Évora

Abstract

In this paper is made a description and study of three medieval seals – more 
precisely a matrix and two seals prints – presumably dated from the XIII to XIV 
centuries, that are now in the Museu de Évora collections. The seals were found 
without any historical references and apart from documents. They were dated 
according to their style characteristics. The coats represents are family / individual  
arms, one of them (Martins) till now unknown, and regarding the other two, the first 
one (Dartebau / Tibau) appears in later sources and the second (Barbosa) has evident 
similarities of the more recent arms of the same family. 

Keywords: Seals / Middle Ages / Heraldry / Family / Èvora

Sara Morais Saraiva de Andrade

Resumo

A personalização da sepultura como meio de identificação familiar e de 
preservação da memória linhagística representou uma preocupação crescente junto 
da nobreza portuguesa medieval. Como consequência desta generalização de atitude 
assiste-se mais frequentemente à construção de panteões familiares armoriados, em 
igrejas ou templos monásticos. São exemplo desta difusão as oito capelas-panteão 
com linguagem escultórica renascentista que ostentam manifestações heráldicas 
das famílias Lemos, Meneses, Silvas, Pinas, Silveiras, Gorjões Henriques, Vales e 
Ataídes, a que nos dedicamos neste estudo, e que estão inseridas cronologicamente 
no período da pós-reforma manuelina da heráldica portuguesa.

Palavras-chave: heráldica familiar / capelas-panteão / Renascença

Abstract

The personalization of graves, as a means of identification and preservation 
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of family memory, represented a growing concern within the medieval Portuguese 
nobility. As a consequence of this generalization of attitude we observe more often the 
erection of armored family pantheons, in churches or monastic temples. Examples 
of this diffusion are the eight phanteon-chapel with sculptural renaissance language, 
bearing heraldic motifs of the Lemos, Meneses, Silvas, Pinas, Silveiras, Gorjões 
Henriques, Vales and Ataídes families, to whom we dedicate this study, and which 
are chronologically included in the Manueline post-reform period of Portuguese 
heraldry.

Keywords: family heraldry / phanteon-chapel / Renaissance

Steen Clemmensen

Resumo

Colecções de brasões de armas podem ser rastreadas até quase aos primórdios 
do uso da heráldica e a evolução dos armoriais pode ser seguido ao longo do tempo 
a partir de um início como adorno de obras poéticas e móveis para grandes registos 
compostos de armas pessoais, cívicas e de organismos eclesiais. Há uma mudança 
simultânea na ênfase do cavaleiro indivíduo para as famílias e de simples brasões 
de armas para realizações com timbres, suportes e ordens de cavalaria. As relações 
entre diversos armoriais medievais e alguns factores de confusão comuns são aqui 
discutidos.

Palavras-chave: armoriais medievais / classificação / relações / desenvolvimento

Abstract

Collections of coats-of-arms can be traced back almost to the earliest use of 
heraldry, and the evolution of armorials can be followed over time from a beginning 
as adornments of poetic works and moveables to large composite registers of 
personal arms and those of civic and ecclesiastic bodies. There is a concurrent change 
in emphasis from the individual knight to families and from simple coats-of-arms to 
achievements with crests, supporters and orders of chivalry. The relations between 
several medieval armorials and some common confounders are discussed.

Keywords: medieval armorials / classification / relations / development

Tiago Viúla de Faria

Resumo

Este ensaio considera as relações entre governos e seus representantes nos finais 
da Idade Média (nomeadamente entre Inglaterra e Portugal) centrando-se nalguns 
dos seus elementos visuais. O seu objectivo é chamar a atenção para a heráldica, para 
a emblemática, e para outras formas retóricas de carácter visual como formas de 
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abordar e apreender as ligações criadas, mantidas, e mostradas entre países e pessoas. 
Desdobra-se em três vertentes: o valor identitário dos símbolos heráldicos; o uso de 
emblemas como forma de angariação e promoção políticas; e a encenação de espaços 
ligados à corte.

Palavras-chave: Portugal / Inglaterra / cultura política / emblemática / semiótica; 
/ história cultural

Abstract

This essay approaches the relationship between late medieval governments and 
their representatives by offering an overview of the kinds of visual messages they 
shared and communicated. By considering the royal courts of England and Portugal, 
the paper draws attention to the convenience of heraldry, emblems, and other visual 
rhetorical media for promoting, sustaining, and demonstrating affinity. To this end, 
are discussed in particular heraldry as identity, the political use of emblems, and the 
staging of court-related spaces.

Keywords: England / Portugal / political culture / emblem studies / semiotics /
visual culture

Torsten Hiltmann

Resumo:

O objectivo deste contributo reside na vontade de chamar a atenção para as 
dificuldades encontradas pelo historiador na atribuição correcta da paternidade 
literária e na classificação apropriada da origem dos textos heráldicos. A partir do 
exemplo do famoso Brasão das Cores, comummente atribuído ao arauto Sicília, 
queremos mostrar como até mesmo provas consideradas evidentes se podem revelar 
como falsas após um exame crítico. A procura da paternidade literária é ainda 
mais complicada no caso de textos que não contêm qualquer indício acerca da sua 
origem – como se pode demonstrar em relação quer ao notável Tratado sobre as 
exéquias (e sobre o que os arautos devem saber a respeito delas), quer sobretudo aos 
armoriais medievais, atribuídos  de forma demasiado voluntariosa a um ou outro 
arauto, sem que se disponha para esse efeito de provas suficientes, o que não deixa 
de ter consequências para a interpretação de tais documentos. O escopo deste artigo 
consiste em demonstrar a complexidade do contexto da tradição no qual os textos 
heráldicos foram transmitidos, e em convidar a uma análise mais crítica quanto à 
questão da origem, da transmissão e particularmente da paternidade literária dos 
textos heráldicos.

Palavras-chave: Transmissão de textos / Autor, estatuto de autor / Paternidade 
literária / Arauto Sicília / Tratados de armaria / armoriais
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Abstract

This paper aims to draw attention to the difficulties scholars encounter in trying 
to establish the authorship and the circumstances of the composition of heraldic 
texts. Based on the example of the famous “Blason des couleurs” treatise, commonly 
attributed to the herald Sicily, it shows how even seemingly clear evidence sometimes 
does not withstand a critical examination. It becomes even more complicated if text-
immanent references to the authorship and circumstances of composition of the text 
are completely missing, as can be shown for the remarkable “Treatise on obsequies 
(and what heralds should know about it)” and especially in the case of mediaeval 
rolls of arms which much too often are deliberately attributed to some herald without 
any foundation. The paper would thus like to emphasise the specific features of the 
transition of heraldic texts and invite to a more critical approach to the question of 
their origin and authorship.

Keywords: Transmission of texts / Author, authorship / Herald Sicile / Treatises 
on coats of arms / Treatises on heraldry / Treatises on blazonry / Armorials / Rolls 
of arms
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