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Heráldica eclesiástica. 
Entre usos concretos e disposições normativas 

Miguel Metelo de SEIXAS 

 
 

A iniciar um artigo sobre a heráldica pontifícia, Édouard Bouyé salientava o 

carácter das armas dos papas enquanto imagem transparente, que todos vêem mas 

ninguém observa: Ces images transparentes, que tout le monde voit mais que personne ne 

regarde, semblent être des étiquettes flottant à côté des souverains pontifes depuis toujours; leur 

utilité paraît cantonnée à l’identification des personnages ou à la datation des œuvres d’art1. 

Tal observação lança as bases para algumas questões fundamentais para a 

clarificação da natureza epistemológica do saber heráldico e para o esclarecimento 

da relação deste com os demais ramos da historiografia. Sobretudo porque, como 

nota aquele autor, a heráldica parece padecer de uma certa opacidade aos olhos 

dos observadores que não se dedicam especificamente ao seu estudo. 

Um estado da questão dos estudos de heráldica eclesiástica releva, por isso, 

de uma dimensão comum à heráldica em geral, e só depois de algumas facetas 

específicas da vertente eclesiástica. Podem delimitar-se três entendimentos do 

conhecimento heráldico ao longo da história: 

 

1) Como ciência dos arautos, ou seja armaria, a heráldica 

assumiu-se como conhecimento técnico – o brasão, conjunto de 

normas e de nomenclatura –, prática, teórica, mítica, ligada ao uso da 

                                                                        

1 BOUYÉ, Édouard – Les armoiries pontificales à la fin du XIIIe siècle: construction d’une campagne  
de communication. Médiévales. 44 (2003) 173-198, disponível em http://medievales.revues.org/ 
document938.html [consultado a 10 de Outubro de 2007]. 
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heráldica como forma de diferenciação de uma determinada camada 

social, a nobreza, e da hierarquia instituída ou reconhecida pela 

coroa. Neste sentido, a ciência heráldica surgiu no século XIII, 

desenvolveu-se nos dois seguintes e consagrou-se durante todo o 

Antigo Regime, perpetuando-se, como reminiscência, até aos nossos 

dias. 

2) Como ciência auxiliar da história, transmutação que se 

operou quando a heráldica perdeu a sua função essencial de 

representação da ordem social baseada na desigualdade e no 

privilégio, passando a estar pronta para ser entendida como 

instrumento ao serviço do conhecimento do passado, como parte do 

saber arqueológico. Neste sentido, a heráldica ciência auxiliar, cujas bases 

foram lançadas nos séculos XVII-XVIII, desenvolveu-se no século 

XIX, em estreita ligação com um entendimento da história romântica 

e positivista, centrando-se pois na sistematização e publicação de 

fontes (cartas de brasão de armas, selos, armoriais). 

3) Como ramo da historiografia, a heráldica foi-se assumindo, 

ao longo sobretudo da segunda metade do século XX, como uma 

forma de fazer e escrever história, dotada de objecto específico (as 

armas e o saber criado em redor delas, a armaria), linguagem e 

gramática próprias (o brasão) e método historiográfico. As armas 

remetem para as questões de representação e auto-representação das 

sociedades em que são geradas: forma de história cultural, das 

mentalidades, social, política, além de contacto com outros ramos do 

saber, quer histórico (sigilografia, numismática, genealogia), quer de 

ciências sociais (antropologia, etnologia, sociologia). Esta nova 

dimensão da heráldica tem como ponto de referência o Traité 

d’héraldique de Michel Pastoureau, obra já clássica quer pela sua 
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abrangência, quer pelas problemáticas e pelas questões meto-

dológicas que levanta2. 

 

Os estudos de heráldica eclesiástica não fogem do panorama geral acima 

traçado, do qual apenas diferem pelo seu relativo atraso. Em relação à integração 

da heráldica eclesiástica no saber da armaria, haverá ocasião de avaliar tal matéria 

ao longo do presente texto. No que se refere à heráldica eclesiástica enquanto 

ciência auxiliar da história, coloca-se antes de mais a questão da definição do seu 

campo epistemológico como ramo específico da heráldica. 

A definição de heráldica eclesiástica é, aparentemente, simples: consiste no 

ramo que estuda as armas de religiosos e de instituições da Igreja. Justifica-se o 

facto de tais armas constituirem um ramo autónomo dos estudos heráldicos por 

apresentarem uma série de características próprias, que as diferençam nitidamente 

dos demais tipos de heráldica, como adiante se verá. Existe, no entanto, uma certa 

polémica acerca da definição do objecto de estudo da heráldica eclesiástica, no 

sentido de saber se esta tratará dos brasões considerados no seu todo, ou apenas 

dos ornamentos exteriores ao escudo3. Tal polémica radica numa das 

peculiaridades das armas eclesiásticas: o facto de serem pessoais e não 

hereditárias4. Nesse sentido, as armas dos religiosos funcionam sempre com uma 

dupla função: identificar um indivíduo e explicitar a sua dignidade ou função no 

seio da Igreja, daí advindo a dualidade de existência de regras estritas para os 

ornamentos exteriores (denotativos da dignidade ou função) e de generalizada 

liberdade na escolha do próprio escudo (identificativo do indivíduo). 

                                                                        

2 PASTOUREAU, Michel – Traité d’héraldique. Paris: Picard, 1979. Esta obra foi sucessivamente reeditada 
em 1993 (revista e acrescentada), 1997, 2003 e 2008. 

3 SAMEIRO, Pedro de Sá Alves – L’héraldique ecclésiastique au Portugal. In 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. 

4 SÃO ROQUE, Manuel Artur Norton, Barão de – A heráldica em Portugal: raízes, simbologias e expressões 
histórico-culturais. Vol. I. Lisboa: Dislivro Histórica, 2004, p. 555. 



| 300 | 

Por isso, quando se procura definir aquilo que constitui a essência da 

heráldica eclesiástica, isto é, aquilo que a torna diferente dos restantes tipos de 

heráldica, verifica-se que as directrizes da Igreja reportam-se, fundamentalmente, 

a tudo quanto extravasa do escudo, sendo omissas no que respeita ao conteúdo 

deste. Pareceria justificável, portanto, que este ramo da heráldica se limitasse ao 

estudo daquilo que lhe é inegavelmente específico, ou seja, os ornamentos 

exteriores. Mas, por outro lado, existem determinados costumes peculiares, por 

vezes transmutados em normas de aplicação recorrente, acerca da organização do 

escudo de armas dos eclesiásticos; como, por exemplo, o uso de armas de fé, 

adiante explicado, ou o recurso a armas de instituições religiosas (sejam elas 

seculares ou regulares) na composição das armas de certos eclesiásticos. É certo 

que nem sempre tais costumes são seguidos pelos religiosos que tomam armas: 

eles podem, simplesmente, fazer uso de um escudo de armas de família. Mas, de 

qualquer modo, o critério de restringir a heráldica eclesiástica aos seus 

ornamentos exteriores excluiria os supracitados casos de escudos de armas que 

correspondem a uma criação própria e a usos específicos da Igreja. Por isso, 

seguir-se-á o entendimento de que a heráldica eclesiástica tem por objecto de 

estudo os brasões de pessoas e instituições da Igreja, quer no que se refere ao 

campo do escudo, quer aos ornamentos exteriores. 

Os estudos de heráldica eclesiástica existentes, neste contexto de ciência 

auxiliar da História, referem-se tanto às armas dos indivíduos, como às  

das instituições que compõem a Igreja. A heráldica dos religiosos tem sido 

objecto de algumas sínteses, as primeiras das quais vieram a lume na transição do 

século XIX para o XX5; tratava-se, porém, de obras incipientes e parcelares.  

Em meados deste último século, foi publicado por Bruno Bernard Heim um 

primeiro trabalho de arrolamento e análise dos usos heráldicos dos membros da 

                                                                        

5 WOODWARD, John – A treatise on ecclesiastical heraldry. Edinburgh: W. & A. K. Johnston, 1894;  
DU ROURE DE PAULIN, Baron – L’héraldique ecclésiastique. Paris: H. Daragon Libraire-Éditeur, 1911. 
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Igreja Católica6. Tal autor veio a tornar-se no principal responsável quer pela 

investigação deste ramo da armaria, quer pela sua aplicação prática aos prelados 

da segunda metade do século XX, sobretudo na cúria romana. Do trabalho longo, 

aturado e diversificado que foi desenvolvendo ao longo da sua vida, resultou, em 

1981, a publicação de um livro que constitui marco incontestável e obra de 

referência sobre o assunto7. Dentro da mesma linha de investigação e de reflexão, 

existem estudos de outros autores, porém, de uma forma geral, menos vastos e 

menos eruditos que os de Bruno Heim8. E mais presos aos aspectos normativos9. 

Para além desta visão de conjunto, a heráldica de religiosos tem suscitado 

diversos estudos específicos, como por exemplo o das armas pontifícias10, 

cardinalícias11, episcopais12, de religiosos regulares13, ou o inventário heráldico da 

                                                                        

6 HEIM, Bruno Bernard – Coutumes et droit héraldique de l’Église. Paris: Beauchesne, 1949. 

7 HEIM, Bruno Bernard – Heraldry in the Catholic Church: its origin, customs and laws. Gerrards Cross: Van 
Duren, 1981. A acção de Monsenhor Heim como reformador da heráldica eclesiástica foi analisada em 
VAN DUREN, Peter Bander – The renaissance of catholic heraldry: 1945-1980. The Coat of Arms.  
3 (1978-1979) 205-213. 

8 Veja-se, por exemplo, CADENAS Y VICENT, Vicente de – Heráldica de la Iglesia. Madrid: Hidalguía, 
1962; ou, mais recentemente, McCARTHY, Michael Francis – Manual of ecclesiastical heraldry: catholic, 
lutheran, presbyteran and orthodox. Darlinghurst: Thylacine Press, 2005. 

9 Alguns incidem mesmo em exclusivo sobre aspectos normativos, considerados em geral ou referentes a 
casos particulares. Vid., respectivamente, CADENAS Y VICENT, Vicente de – Disposiciones de la 
Santa Sede referentes a la heráldica eclesiástica. Hidalguía. 104 (1971) 19-22; Las armas y los símbolos de 
los obispos y abades que renuncian al gobierno de su diocésis o abadia. Hidalguía. 139 (1976) 817-842.  

10 A obra de referência a respeito da heráldica pontifícia é de GALBREATH, Donald Lindsay – Papal 
heraldry. London: Heraldry Today, 1972. Em Portugal, algumas armas pontifícias foram estudadas por 
AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de – Temas de heráldica estatal - IX - Duzentos e cinquenta anos 
de heráldica papal. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 86 (1985) 13-18; e por SEIXAS, Miguel 
Metelo de – Peregrinação heráldica ao túmulo de Cecília Metela na Via Ápia. In Estudos comemorativos dos 
quinze anos da licenciatura em relações internacionais. Coord. Carlos César MOTA e José de Matos CORREIA. 
Vol. 2. Lisboa: Univ. Lusíada, 2004, p. 101-124 (sobre a heráldica de Bonifácio VIII); e Noticiário 
heráldico: as armas do Papa Bento XVI. Tabardo. 3 (2006) 343-352. 

11 ELVINS, Mark Turnham – Cardinals and heraldry. London: Buckland Publications, 1988; 
MCCARTHY, Michael Francis – Heraldica Collegii Cardinalium: a roll of arms of the College of Cardinals. 1800- 
-2000. Darlinghurst: Thylacine Press, 2000. 

12 Para uma visão geral da sigilografia episcopal, veja-se RIESCO TERRERO, Angel – El sello episcopal 
hasta el Renascimiento: valoración jurídico-diplomática y artística del mismo. In XV CONGRESO de las 
Ciencias genealógica y heráldica. T. III. Madrid: Instituto Salazar y Castro, 1983, p. 365-390; e sobre o uso de 
chapéu episcopal, BOUYÉ, Édouard – Ces évêques au chapeau vert… Arma et Sigilla. 1 (1997) 15-18.  

13 Vejam-se em particular as obras de ROUSSEAU-LEFEBVRE, Christophe – Le blason des oblats de 
Saint François de Sales. Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie. 51-53 (1981-1983) 35-36; Chronique 
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Cidade-Estado do Vaticano14. Apenas em raros casos surgiram inventários com 

pretensão de abranger todos os prelados de determinada unidade histórico- 

-geográfica maior15. Em Portugal, a heráldica eclesiástica foi tratada de forma 

panorâmica em publicações autónomas de António Pedro Sameiro16 e Miguel 

Metelo de Seixas17, sendo outrossim objecto de capítulos de obras mais gerais, 

como as de Franz-Paul de Almeida Langhans18, Gastão de Melo de Matos19 e 

Manuel Artur Norton20. Mais propriamente sobre os bispos portugueses, existem 

algumas obras que abordam a heráldica da sequência de titulares de determinadas 

dioceses21, ou do conjunto de prelados coexistentes num determinado período22, 

                                                                        

héraldique et sigillographique des évêques et abbés de France (1989-1990). Revue Française d’Héraldique et 
de Sigillographie. 60-61 (1990-1991) 197-211; Chronique héraldique et sigillographique des évêques et 
abbés de France (1991-1992). Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie. 62-63 (1992-1993) 145-157; 
Essai d’un armorial ecclésiastique: la congrégation bénédictine de France. Armoiries et sceaux des 
origines (1837) à nos jours. Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie. 60-61 (1990-1991) 173-196 e 62- 
-63 (1992-1993) 137-144. 

14 MARTIN, Jacques – Heraldry in the Vatican. Gerrards Cross: Van Duren, 1987. 

15 Em França, tal ideia consubstanciou-se na obra de MEURGEY, Jacques – Armorial de l’Église de France: 
évêchés, chapitres, paroisses, abbayes, prieurés, couvents, corporations et communautés religieuses. Macon: Imp. Protat 
Frères, 1938. Mais recentemente, Christophe Rousseau-Lefebvre veio propor um outro projecto de 
armorial episcopal francês, com características metodológicas aplicáveis a outras realidades territoriais: 
ROUSSEAU-LEFEBVRE, Christophe – Projet d’un armorial ecclésiastique : problèmes rencontrés et 
méthode de recherche. In L’HÉRALDIQUE Religieuse. Actes du Xe Colloque International 
d’Héraldique. Ed. Claus D. BLEISTEINER. München: Académie Internationale d’Héraldique, 1999,  
p. 54-74. 

16 SAMEIRO, Pedro de Sá Alves – L’héraldique ecclésiastique… 

17 SEIXAS, Miguel Metelo de – Os ornamentos exteriores na heráldica eclesiástica como representação 
da hierarquia da Igreja Católica. Lusíada. Revista de Ciência e Cultura. Série de História. 2/1 (2004) 55-72; 
Heráldica eclesiástica na porcelana oriental de importação portuguesa. In PORTUGAL na Porcelana da 
China. 500 Anos de Comércio. Coord. A. Varela SANTOS. Vol. 2. Lisboa: Artemágica, 2008, p. 415-480. 

18 LANGHANS, F. P. de Almeida – Heráldica: ciência de temas vivos. Lisboa: Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho, 1966, p. 391-420, útil sobretudo para se compreender o ordenamento das armas do 
episcopado português na altura da publicação do livro. 

19 MATOS, Gastão de Mello de; BANDEIRA, Luís Stubbs Saldanha Monteiro – Heráldica. [Lisboa]: 
Verbo, 1969, p. 37-44. 

20 SÃO ROQUE, Manuel Artur Norton, Barão de – A heráldica em Portugal… Vol. 1, p. 555-570. 

21 AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de – Alguns aspectos da heráldica arquiepiscopal bracarense 
nos séculos XIV-XX. In I COLÓQUIO Galaico-Minhoto. Vol. 1. Ponte de Lima: Instituto Cultural 
Galaico-Minhoto, 1981, p. 249-258; LARANJO, F. J. Cordeiro – Escudos de armas dos bispos de Lamego 
(1492-1976). Viseu: Junta Distrital, 1977; MATTOS, Armando de – Tríptico de heráldica eclesiástica. 
Brotéria. 21/6 (1935) 347-354; e SOUZA, José de Campos e – Cinco brasões de armas eclesiásticas. Lisboa: 
[s.n.], 1970. Mais recentemente, a heráldica dos bispos-condes de Coimbra foi objecto de uma 
dissertação de mestrado, que se espera venha a ser publicada: SANTOS, Marta Manuel Gomes dos – 
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ou ainda estudos referentes a indivíduos específicos23. De um modo geral, tanto 

no panorama português como europeu, verifica-se que os estudos que incidem 

sobre determinados personagens ou sobre determinados grupos de personagens, 

usualmente relacionados entre si pela detenção duma mesma dignidade ou pelo 

desempenho de cargos semelhantes, são muito mais correntes que as análises 

gerais ou abstractas. 

Em contrapartida, a heráldica das instituições religiosas não tem atraído 

tanto a atenção dos estudiosos, sendo de assinalar que a única obra inteiramente 

dedicada a esta temática, constituindo pois o primeiro armorial deste género, foi 

publicada em 2003 por Giulio Zamagni24. Este autor chama a atenção para a 

escassez bibliográfica que envolve a heráldica de instituições religiosas: com 

efeito, se existem tantas obras acerca da heráldica de família, de soberania, 

corporativa, ou mesmo, no que toca à Igreja, da heráldica de eclesiásticos, já no 

capítulo da heráldica de congregações religiosas esbarramos com uma 

confrangedora ausência de obras gerais. Parece que os heraldistas só por alto 

                                                                        

Heráldica eclesiástica: brasões de armas de bispos-condes. Coimbra: FLUC, 2010 (dissertação de mestrado 
policopiada). Por vezes, tais sequências heráldicas inserem-se em obras genéricas sobre os sucessores em 
determinadas circunscrições religiosas (e respectivos títulos), sem porém formar um capítulo ou estudo 
específico. Vid., por exemplo, sobre os patriarcas de Lisboa, OS PATRIARCAS de Lisboa. Coord. Carlos 
Moreira AZEVEDO, António Boto de OLIVEIRA, Sandra Costa SALDANHA. Lisboa: Alêtheia, 
2009. Saliente-se, por fim, o armorial coligido por Luís Gardel para o conjunto dos prelados que 
exerceram o seu munus no Brasil, universo constituído na sua maior parte, durante o período colonial, 
por portugueses: GARDEL, Luís D. – Les armoiries des ecclésiastiques au Brésil (1551-1962). Rio de Janeiro: 
[s.n.], 1953.  

22 MOSER, Jorge Alberto Hofacker de – Brasões eclesiásticos fielmente copiados dos originais do último decénio do 
século XVIII, que possve o Dr. Luís Keil Director do Mvsev Nacional de Arte Antiga. Monte Estoril: 1945. 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Colecção Jorge de Moser, nº 105. 

23 Como, por exemplo, SOUSA, José de Campos e – O brasão de armas do Ilustríssimo Senhor Dom 
Frei Gonçalo de Morais, pela mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica bispo da cidade e do bispado do 
Porto, do conselho de Sua Majestade, &c. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 30/3-4 (1967) 
601-620; BAPTISTA, Joaquim Ramos – Dom Diogo de Sousa na heráldica bracarense. Tabardo. 1 (2002) 
105-112, e Dom Rodrigo de Moura Teles na heráldica bracarense. Tabardo. 3 (2006) 187-198; ou 
SALGADO, José Bènard Guedes – D. Frei Luís de Santa Teresa, D. Frei João da Cruz, irmãos no 
sangue, na ordem e no múnus episcopal, diferenciados na heráldica. Armas e Troféus. 9 (2004) 27-38. 

24 ZAMAGNI, Giulio – Il valore del simbolo. Stemmi, simboli, insegne e imprese degli ordini religiosi, delle 
congregazioni e degli altri istituti di perfezione. Cesena: Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2003 e respectiva 
recensão em SEIXAS, Miguel Metelo de – Recensão crítica. Tabardo. 3 (2006) 335-336. Ressalve-se, 
contudo, a obra prévia de COELLO, M. – Heráldica religiosa y hagiografia. Madrid: [s.n.], 1964. 



| 304 | 

abordaram o tema25. Existem, decerto, estudos sobre os brasões das várias ordens 

religiosas, mas encontram-se dispersos por publicações próprias destas 

instituições, geralmente inseridos em obras mais vastas acerca da sua história, das 

quais constituem um pequeno apontamento quase a título de curiosidade. Acresce 

que tais impressos são por vezes difíceis de encontrar e de consultar, por serem 

amiúde publicações de tiragem escassa e circulação restrita. Dentro das ordens 

religiosas, as ordens militares têm atraído uma maior curiosidade e dado lugar a 

publicações autónomas26. Ainda mais raros são os estudos sobre as armas de 

instituições religiosas não-regulares, como os arquiepiscopados, episcopados, 

priorados, vigararias, paróquias, cabidos, irmandades, entre outras. Exceptuam-se 

deste rol casos específicos como as armas da Igreja27, do colégio cardinalício28, do 

tribunal do Santo Ofício da Inquisição29, já objecto de estudos mais sistemáticos. 

Quando posta em relação com a história da arte, a heráldica repertoriada 

em conformidade com estes estudos pode ser usada como forma de identificar 

comanditários, produtores, destinatários, permitindo identificações e datações 

mais ou menos precisas. Estas análises, contudo, continuam a prestar mais 

atenção aos aspectos normativos do que à realidade dos usos heráldicos. Era pois 

desejável, dir-se-ia quase necessária, uma renovação metodológica, quando não 

epistemológica, da investigação em heráldica eclesiástica30.  

                                                                        

25 Por exemplo, PASTOUREAU, Michel – Traité d’héraldique…, p. 55, dedica apenas um parágrafo à 
heráldica religiosa. Das obras gerais, aquela que mais desenvolve o tema é BASCAPÈ, Giacomo; DEL 

PIAZZO, Marcello – Insegne e simboli: araldica publica e privata medievale e moderna. Roma: Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, 1983, p. 353-395. 
26 Para o caso português, veja-se PINTO, Augusto Cardoso – Subsídios para o estudo das signas portuguesas. 
Vol. 1: As bandeiras das três Ordens Militares. Lisboa: Centro Tipográfico Colonial, 1929. 
27 BAGLIANI, Agostino Paravicini – Le chiavi e la tiara: immagini e simboli del papato medievale. Roma: Viella, 
1998. 
28 Ver nota 11. 
29 PINTO, Segismundo – Insígnias de familiares do Santo Ofício: um estudo de falerística. In 
GENEALOGIA & Heraldica. Actas do 17º Congresso Internacional das Ciências Genealógica e 
Heráldica. Lisboa: Instituto Português de Heráldica, 1989, p. 443-448. 
30 Para uma reflexão genérica sobre a relação entre heráldica e história da arte, cf. SAVORELLI, 
Alessandro – Piero della Francesca e l’ultima crociata: araldica, storia e arte tra gotico e Rinascimento. Firenze:  
Le Lettere, 1999, p. 5-27. 
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Em 1997, ocorreram dois factos que vieram ilustrar o desejo de renovação 

dos estudos de heráldica eclesiástica. Em primeiro lugar, a Académie Internationale 

d’Héraldique organizou em Rothenburg ob der Tauber, no norte da Baviera, um 

colóquio internacional sobre heráldica eclesiástica31, que decorreu de 22 a 27 de 

Setembro de 1997. Em segundo lugar, criou-se em Paris um grupo de estudo de 

heráldica eclesiástica, o Consortium ad Res Heraldicas et Sigillographicas Ecclesiasticas 

Studendas, que veio a publicar um boletim, intitulado Arma et Sigilla, pelo menos 

até ao ano de 199932. Logo no editorial do primeiro número desta publicação, sob 

o significativo título de Pour une nouvelle héraldique ecclésiastique, Michel Pastoureau 

advogava a necessidade de renovação dos estudos de heráldica eclesiástica, 

salientando quer a importância do clero enquanto grande criador, requerente e 

consumidor de armas, quer o contraste entre o peso histórico da heráldica 

eclesiástica e o seu estatuto de parente pobre no seio dos estudos heráldicos. 

Apontava este heraldista a emergência de novas problemáticas tendentes a 

renovar o conhecimento da heráldica eclesiástica, nomeadamente a adopção 

progressiva do uso de armas pelo clero; a escolha, difusão e significado dos 

esmaltes e figuras que compõem as armas eclesiásticas; o papel mais ou menos 

importante dos ornamentos exteriores que rodeiam o escudo; as diferenças entre 

as armas de seculares e regulares; a relação entre as armas de família e as de 

benefícios, entre as armas de uma ordem ou de uma comunidade e as de uma 

determinada casa ou instituição; a especificidade da heráldica pontifícia; entre 

outras formas de abordagem sintetizadas por um significativo etc. Concluía 

Pastoureau que os problemas levantados pela heráldica eclesiástica podiam ser 

definidos como numerosos, complexos e peculiares33. 

                                                                        

31 L’HÉRALDIQUE Religieuse… 
32 O consórcio teve como presidente de honra o cardeal Luigi Poggi, como presidente e director da 
publicação Michel Pastoureau e como secretário-geral Christophe Rousseau-Lefebvre. 
33 PASTOUREAU, Michel – Pour une nouvelle héraldique ecclésiastique. Arma et Sigilla. 1 (1997) 4-5. 
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A abordagem de cariz histórico-positivista, conforme ao modelo 

oitocentista e tendente a editar fontes, coligir armoriais ou produzir textos 

descritivos e normativos, ganha em ser hoje cotejada com diversos tipos de 

problematização. Esse tem sido, na verdade, o rumo assumido por alguns autores. 

Com resultados por vezes inovadores, que permitem uma compreensão mais lata 

e contextualizada da heráldica eclesiástica. Deste modo, o tema das armas 

pontifícias, por exemplo, recebeu contributos significativos, que vieram alterar 

por completo o entendimento da heráldica dos chefes da Igreja34. Édouard Bouyé 

analisou outrossim as condições em que a heráldica episcopal aparece, salientando 

as reticências e dificuldades da adesão dos prelados e apresentando esta como 

uma forma de aculturação do espírito nobiliárquico35. O mesmo autor procurou, 

em seguida, alargar os seus estudos ao conjunto da heráldica eclesiástica, 

produzindo a esse respeito um texto que se pode considerar como referência para 

a compreensão do surgimento e difusão do uso de armas por parte das 

instituições e dos indivíduos que compunham a Igreja36. 

Claire Boudreau, por seu turno, analisou a teorização existente sobre a 

heráldica em autores medievais ou do princípio da Idade Moderna37. Esta autora 

colocou uma série de questões primordiais para o estudo da relação que se 

estabeleceu, neste âmbito, entre práticas e normas, começando por salientar que, 
                                                                        

34 Michel PASTOUREAU fez um ponto de situação sobre a heráldica pontifícia, retomando a obra 
clássica de Galbreath e apontando novas achegas e problemáticas, no verbete: Armoiries pontificales. In 
DICTIONNAIRE historique de la papauté. Dir. Philippe LEVILLAIN. Paris: Fayard, 1994, p. 151-154. 
Essenciais são também os estudos de GARDNER, J. – The tomb and the tiara: curial tomb sculpture in Rome 
and Avignon in the Later Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 1992, e BAGLIANI, Agostino 
Paravicini – Le chiavi e la tiara... Por fim, Édouard Bouyé dedicou a sua atenção ao estudo das armas 
pontifícias como instrumento privilegiado de construção da “campanha comunicacional” da Santa Sé no 
final da Idade Média: BOUYÉ, Édouard – Les armoiries pontificales… 
35 BOUYÉ, Edouard – Héraldique médiévale des évêques de la France du Nord. In L’HÉRALDIQUE 
Religieuse..., p. 123-152. 
36 BOUYÉ, Édouard – L’Église médiévale et les armoiries: histoire d’une acculturation. Mélanges de l’École 
Française de Rome. Moyen Âge. 113/1 (2001) 493-542. 
37 Seguir-se-á de perto o texto desta autora, não só pelo seu manifesto domínio do assunto, baseado na 
conjugação de erudição com capacidade analítica, como também pela dificuldade em aceder a tal 
documento: BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique théorique de Bartolo de Sassoferrato 
(1355) à Jean Scohier (1607†). In L’HÉRALDIQUE Religieuse…, p. 29-52.   
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embora unidos pela cultura religiosa cristã, os autores de tratados de armaria não 

se preocuparam com a caracterização da heráldica eclesiástica. Até ao princípio do 

século XVI, na verdade, estes apenas dedicaram escassas palavras a tal tema, o 

que obriga o estudioso de hoje a colocar uma série de reservas e a proceder com a 

maior prudência quanto à caracterização de tal heráldica: La pauvreté des règles 

annoncées ne reflète que très imparfaitement la réalité et l’étendue de la pratique armoriale du 

temps. La prudence est de rigueur, comme toujours, lorsqu’on aborde un thème négligé des traités 

de blason38. 

O aparente desinteresse dos heraldistas pela armaria eclesiástica reveste-se 

do maior interesse para a história da mentalidade heráldica: tanto o conteúdo 

como as omissões dos tratados produzidos nos finais da Idade Média ilustram a 

existência de diferentes tradições na percepção do fenómeno heráldico. Assim, no 

que respeita à heráldica eclesiástica, distinguem-se duas linhas entre os séculos 

XIV e XVI: a que parte de Bartolo da Sassoferrato, que forma cerca de um quarto 

do total das obras e se concentra sobretudo entre os autores ingleses, de forte 

componente jurídica; e a dos teóricos franceses, claramente mais ligada ao ofício 

de armas. Ao todo, são cerca de 40 obras, quer em latim quer em vernáculo, 

dedicadas neste período ao ensino da armaria, das quais apenas uma consiste num 

tratado dedicado em exclusivo à heráldica eclesiástica39. 

Segundo Claire Boudreau, Bartolo da Sassoferrato foi o primeiro a propor, 

por volta de 1355, uma classificação das armas segundo os seus diferentes 

estatutos: armas de dignidade, trazidas por reis, imperadores ou grandes senhores; 

armas de ofício, ligadas a determinados cargos; armas pessoais e familiares. 

Embora não tratasse especificamente da heráldica eclesiástica, Bartolo descrevia a 

essência das armas como sendo o instrumento por via do qual se tornava possível 

definir a função do indivíduo na sociedade, em similitude com a onomástica. 

                                                                        

38 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 29. 
39 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 30. 
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Desta forma, Bartolo definia o papel identificativo das armas, o que se revelaria 

essencial para aqueles que, depois dele, se interessaram pela heráldica 

eclesiástica40. Bartolo punha em igualdade de circunstâncias, perante a lei, as 

armas pessoais ou familiares e aquelas que caracterizavam socialmente os seus 

detentores por via da sua dignidade, papel ou ofício. Também advertia que as 

armas derivadas de concessão régia eram mais estimáveis que as demais; e que, no 

caso de armas de igual antiguidade, as que tivessem sido concedidas precediam 

em dignidade as assumidas. Mas isso não significava que, para o autor, o uso de 

armas constituísse um privilégio reservado à nobreza ou às camadas mais altas da 

sociedade, nem tampouco aos combatentes em desprimor dos não-guerreiros.  

Na verdade, Bartolo defendia de maneira clara o princípio da capacidade heráldica 

universal: qualquer um podia usar armas, desde que não usurpasse as alheias.  

Na prática, ele condenava a usurpação das armas de ofício, que comparava aos 

sinais tabeliónicos; os culpados desta infracção deviam ser julgados como falsários 

e, como tal, condenados a penas pesadas. Assim, as armas de dignidade ou de 

ofício apenas deviam ser usadas pelos detentores dessas dignidades ou ofícios. Os 

casos de contencioso deviam ser julgados pelas instâncias comuns; Bartolo não se 

referia jamais aos arautos nem ao seu eventual trabalho de especialistas, emissores 

de pareceres ou responsáveis por processos em matéria heráldica41. 

Bartolo distinguiu-se dos autores que lhe sucederam por se interessar 

principalmente pelo uso que era dado às armas na sua época; não se limitava a 

discorrer sobre a origem delas. Tampouco se referia aos aspectos simbológicos, 

embora cuidasse de estabelecer uma hierarquia das cores e os espaços mais nobres 

no que respeitava aos suportes materiais das armas e à localização das figuras. Os 

ensinamentos heráldicos de Bartolo conheceram ampla difusão, que por vezes 

                                                                        

40 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 30-31. Para uma recente edição do texto de 
Bartolo, veja-se SASSOFERRATO, Bartolo da – De Insigniis et Armis. A cura di Mario CIGNONI. 
Firenze: Giampiero Pagnini Editore, 1998. 
41 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 31. 



| 309 | 

não excluía uma certa distorção e, até ao final do século XVI, primaram pela 

ausência nos tratados de armaria franceses42. Os tópicos bartolianos foram 

amplamente retomados, traduzidos e glosados em obras de natureza diversificada, 

que Claire Boudreau dividiu em três categorias43: 

 

1) Nos séculos XIV e XV, os ensinamentos de Bartolo foram 

retomados em diversas obras redigidas em francês, como o Songe du 

Verger de Évrart de Trémaugon (1376), a Arbre des Batailles de 

Honoré Bouvet (1390) e o Livre des faits d’armes et de chevalerie de 

Christine de Pisan (1410). Estes autores integravam os ensinamentos 

de Bartolo em temas mais vastos, como a sociedade, a guerra, a 

cavalaria. 

2) Um segundo grupo é constituído por obras exclusivamente 

heráldicas ou que inserem, numa estrutura mais vasta, um capítulo 

substancial dedicado às armas e à sua linguagem. Contam-se entre 

eles o Tractatus de Armis de Johannes de Bado Aureo (1394) e os 

tratados que deste derivam: o De Officio Militari de Nicolas Upton 

(1446), o Boke of St. Albans impresso em 1486, o Packenham Tract e o 

tratado galês Llyr Arfau. Contrariamente ao texto de Bartolo, estes 

tratados conferem alguma atenção ao simbolismo das figuras, 

sobretudo no que respeita aos animais. Ces auteurs, de nationalité 

anglaise pour la plupart, consacrent quelques courts paragraphes aux armoiries 

personnelles et de fonction des membres de l’Église. Ce sont les premiers 

balbutiements de la théorisation des armoiries cléricales44. Segundo estes 

tratadistas, os membros do clero podem usar as armas da sua família, 

                                                                        

42 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús D. – El Tractatus de Insigniis et Armis de Bartolo y su influencia en 
Europa (com la edición de una traducción castellana cuatrocentista). Emblemata. 2 (1996) 35-70. 
43 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 32-36. 
44 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 33. 
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caso as possuam; em alternativa, poderão obter a concessão de armas 

novas por um rei de armas. Os clérigos, tanto seculares como 

regulares, podem ser dispensados do uso de qualquer tipo de 

diferença, desde que sejam filhos legítimos. As suas armas 

extinguem-se quando eles morrem. Ao contrário, as armas de ofício 

pertencem de direito à Igreja, sendo transmitidas sem qualquer 

diferenciação de um a outro detentor do cargo. Em suma, os 

eclesiásticos podem usar as armas dos seus antepassados ou armas 

novas, pessoais, que eles podem diferençar se quiserem, para 

assinalar, por exemplo, a aquisição ou a perda de determinada posse. 

Os bispos e os abades podem usar as armas das sés ou abadias 

respectivas, que permanecem imutáveis. Em qualquer dos casos, a 

transmissão das armas garantia a autenticidade da identidade. O en-

sinamento destes autores vem, assim, completar o de Bartolo, mas 

sem aduzir grandes novidades. Na categoria das obras propriamente 

heráldicas, deve reservar-se um lugar à parte para o Liber Armorum de 

Bernard De Rosier (1475†), cuja obra se inscreve na tradição 

bartoliana. De Rosier revelou uma assinalável erudição e uma notória 

capacidade de sistematização: retomou a obra de Bartolo, 

acrescentando-a, e aduzindo-lhe uma tradução latina do Traité de 

blason en forme de questionnaire de Jean Courtois, arauto Sicília (1437†). 

No que toca à heráldica eclesiástica, De Rosier foi o primeiro a 

enumerar os ornamentos para-heráldicos associados aos diversos 

cargos da Igreja e às dignidades temporais: a tiara para o papa; o dia-

dema imperial para o imperador; a coroa régia para o rei; o chapéu 

vermelho com cordões para os cardeais; a cruz dupla para os 

patriarcas; a cruz simples para os arcebispos; o báculo e a mitra para 

os bispos e para certos abades; o bastão pastoral para as demais 
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dignidades clericais45. Depois dele, seria preciso esperar mais de um 

século para reencontrar uma enumeração semelhante nos tratados de 

armaria, que preferiram concentrar as suas interpretações simbólicas 

no interior dos escudos, e não nos elementos exteriores. 

3) Um terceiro grupo era constituído pelos cadernos de 

apontamentos de estudantes de direito, designados pelos nomes de 

Strangways’Book (c. 1454), Patrick’s Book, Heralds’Tract, Poveys’Tract, 

Kimbey’sTract, Extraits de John Wrythe’s Garter Book e Peter le Neve’s 

Shields. Estas obras eram amiúde confusas na exposição da matéria, 

primando pela atenção dedicada à nomenclatura, bastante complexa 

e específica. O Strangways’Book distinguia as “marks”, compostas sem 

metal e reservada aos comerciantes, das verdadeiras armas, 

compostas por metais e cores: Anyone, he says, may take a mark, but no 

one may take arms without the intervention of a competent authority, that is 

either the prince or a herald or a poursuivant. Desta forma, acabava por 

negar a capacidade heráldica universal que havia sido advogada por 

Bartolo. 

 

Em contraposição aos ensinamentos de Bartolo da Sassoferrato e dos 

autores que se inserem na sua esteira, a tradição dos tratados de armaria franceses 

formou um conjunto distanciado, revelando um entendimento muito diferente da 

heráldica eclesiástica. Os autores heráldicos de tradição francesa não falavam, com 

efeito, do que respeita ao direito e às práticas jurídicas ligadas às armas, ou seja: 

das jurisdições competentes em caso de contencioso; da transmissão de armas; da 

capacidade heráldica dos indivíduos. Mostravam também absoluto desinteresse 

pela heráldica feminina e eclesiástica, mas também pela municipal, corporativa, 

universitária: Pour ces auteurs, ces questions ne se posent pas en ces termes puisqu’ils 

                                                                        

45 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 35. 
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considèrent que seuls les nobles d’épée possèdent, de droit, la capacité de porter les armoiries qu’ils 

ont hérité de leurs ancêtres46. 

Os arautos, ademais, apresentam-se como únicos juízes em matéria de 

armaria, agindo naturalmente em nome do rei. O conjunto de práticas heráldicas 

medievais era concebido pelos arautos como um somatório de abusos e 

usurpações. Para estes autores, a origem das armas era remotíssima, uma vez que 

remontava à Antiguidade, geralmente a Alexandre Magno. Elas serviam para 

recompensar os melhores guerreiros. As suas figuras obedeciam a uma hierarquia 

e relembravam os feitos e os méritos do armígero. Assim dotadas de um carácter 

guerreiro, as armas tinham sempre um significado e definiam a identidade, tanto 

social como moral, dos homens. Eram hereditárias desde que haviam sido criadas, 

e era por isso que se desvalorizavam as armas novas. Só os nobres combatentes 

tinham inteiro direito a elas, conquistado na ponta da espada e ao serviço do rei. 

Os tratados desta tradição francesa caracterizavam-se também pela sua 

organização sequencial: antes de mais, vinha a parte referente às origens troianas, 

gregas, romanas ou egípcias; em seguida, o simbolismo primeiro de metais e 

cores, depois as figuras apresentadas segundo uma ordem hierárquica (partições, 

peças de primeira e de segunda ordem, móveis). Claire Boudreau contabilizou 

nesta escola o tratado De Heraudie, dezanove tratados redigidos em francês e cinco 

em inglês, nos quais a heráldica eclesiástica era omissa. Apenas aparecia, por 

vezes, menção do facto de os eclesiásticos que usavam armas de família não terem 

necessidade de as diferençar47. 

O único tratado exclusivamente dedicado às armas eclesiásticas apresentava 

uma teoria marcada em simultâneo pela concepção jurídica de Bartolo e pela 

concepção militar e nobiliárquica de tradição francesa. Trata-se de um texto 

anónimo inserido por vezes no tratado de armaria de Roland Bournel, senhor de 

                                                                        

46 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 37. 
47 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 38. 
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Boncourt, Mammet e Auxi († antes de 1537), que poderá ser o seu autor: La ma-

nière comment les nobles et gentilzhommes d’Eglise pevent et doibvent porter leurs armes et 

blasons que l’on dist estre armes clericalles, de que se conhecem sete versões manuscritas 

entre os séculos XVI e XVII48. Marcado pela ideologia francesa, o autor 

começava por advertir que os nobres tinham a obrigação de se inspirar nas 

virtudes dos seus avoengos e que a melhor maneira de atingir tal fim, mesmo para 

um clérigo, consistia em usar as armas da respectiva família. Citava como única 

autoridade a Árvore das Batalhas de Honoré Bouvet e por esta via explicava que os 

eclesiásticos tinham, em certas circunstâncias, o direito de combater e de entrar 

em batalhas, e por essa via adquiriam o direito de usar insígnias heráldicas. Mas as 

armas dos prelados deviam figurar em escudo de formatos específicos, redondo 

ou em forma de pião, porque o tradicional devia permanecer reservado aos 

combatentes. Sempre com recurso ao argumento militar, o autor negava aos 

religiosos o direito ao uso de timbre, uma vez que este se encontrava associado à 

participação em torneios, actividade vedada aos eclesiásticos sob pena de 

excomunhão. O texto compreendia ainda a justificação para os eclesiásticos terem 

armas de ofício, mesmo que eles não fossem de origem nobre: os benefícios e 

cargos eclesiásticos traziam ao seu detentor uma nobreza teológica ou sobrenatural 

e, com ela, advinha-lhes o direito de usar emblemas heráldicos. Mas, em dois 

outros trechos, o autor desvalorizava as armas novas e aconselhava aos titulares 

de ofícios que assumissem as respectivas insígnias, plenas, em vez de as misturar 

com aquelas. A obra era, de resto, percorrida por um certo tom nostálgico. O au-

tor falava de verdadeiro conhecimento e de antigos e verdadeiros estatutos esquecidos na sua 

época, e a que seria bom regressar. Esta era, aliás, uma espécie de topos das obras 

heráldicas da escola francesa49. Apesar de abordar a questão das armas 

                                                                        

48 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 39. 
49 Cf. BOUDREAU, Claire – Traités de blason et armoriaux: pédagogie et mémoire. In LES 
ARMORIAUX médiévaux. Actes du colloque international «Les armoriaux médiévaux». Dir. Louis 
HOLTZ, Michel PASTOUREAU, Hélène LOYAU. Paris: Le Léopard d’Or, 1997, p. 383-393. 
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eclesiásticas sob o prisma militar e nobiliárquico, o autor tecia, por outro  

lado, um quadro bastante mais crítico e mais realista do que os seus demais 

contemporâneos que haviam tratado do assunto. Expunha alguns costumes e 

regras heráldicas relativas às armas eclesiásticas tanto de família como de ofício, 

seguindo nisso a tradição bartoliana: antes de mais, retomava a ideia de que os 

clérigos não precisavam de diferençar as suas armas, mesmo que não passassem 

de secundogénitos, desde que fossem legítimos. Era-lhes facultado, portanto, o 

uso das armas de família plenas, mas também as podiam combinar com as do seu 

cargo, se estas existissem. O autor referia o costume que permitia ao detentor de 

um cargo usar as armas do fundador da respectiva igreja ou cenóbio, por vezes 

numa forma diferençada. Indicava ainda que as armas de ofício deviam situar-se 

de preferência à dextra, quer se tratasse de um partido, quer de um esquartelado; 

ou seja, no lugar mais honroso, a menos que elas fossem menos nobres que as 

armas do próprio armígero50. Especificava ainda que os religiosos pertencentes a 

ordens mendicantes, como os cartuxos e os celestinos, não deviam usar armas, 

pois ao ingressar na ordem haviam morrido para o mundo e nada deviam possuir 

como próprio. O argumento tinha interesse, uma vez que uma das funções das 

armas era efectivamente a de assinalar a posse de objectos de toda a natureza. 

Ainda em relação às armas de ofício, o autor concedia aos eclesiásticos o direito 

de usar, em vez dos timbres, ornamentos próprios do seu cargo, colocados no 

exterior do escudo. 

Em conclusão, e continuando a retomar a análise de Claire Boudreau,  

os autores de tradição francesa e, com o tempo, os autores de tradição bartoliana 

comungaram de uma concepção altamente idealizada do carácter militar  

das armas. Esta ideologia, predominante, favoreceu o seu desinteresse pelas armas 

dos não-combatentes, como as mulheres ou os eclesiásticos, os burgueses,  

as corporações. Os tratados de heráldica eram, antes de mais, concebidos como 

                                                                        

50 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 40. 
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obras destinadas aos colegas e sucessores. Progressivamente, tais tratados foram 

sendo dedicados à nobreza antiga e de espada, meio à volta do qual os autores – 

juristas, eruditos ou oficiais de armas – gravitavam. Estes diferentes tipos  

de público influenciaram e justificaram o discurso dos tratadistas. Nota-se,  

por isso, uma assinalável independência dos autores heráldicos em relação à 

Igreja51. 

Seguindo o desafio lançado por Michel Pastoureau, tanto Édouard Bouyé 

como Claire Boudreau propõem, assim, novas abordagens da heráldica 

eclesiástica. Embora se definam em campos e com objectivos diferentes, ambos 

os autores acabam por evidenciar o sentido de estabelecer a relação dos emblemas 

heráldicos como forma comunicacional inserida na sociedade em que são gerados. 

As armas aparecem, deste modo, em ligação indissociável com as condições 

culturais da sua época e do seu meio, patente no respectivo enquadramento 

mental quer de concepção, quer de recepção pelos observadores52. O fito do 

heraldista consiste em compreender os objectivos e as condicionantes do acto de 

comunicação por via destas imagens ritualizadas, para lá da aparência (porventura 

enganadora) de continuidade e de estabilidade que é transmitida pelo sistema 

heráldico. 

Realizado este ponto de situação dos estudos de heráldica eclesiástica e 

observados os novos desafios lançados para a renovação desta área do saber, 

coloca-se a questão de saber em que sentidos poderão avançar tais estudos no que 

se refere ao caso português. 

Uma questão primordial que se aplica a quem queira estudar a heráldica 

eclesiástica portuguesa diz respeito ao conhecimento das fontes. Para ter uma 

visão geral, e dentro ainda do entendimento oitocentista ou arqueológico, seria 

                                                                        

51 BOUDREAU, Claire – L’héraldique ecclésiastique…, p. 41. 
52 Esta noção geral foi desenvolvida por MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino – Los 
emblemas heráldicos: una interpretación histórica. Madrid: Real Academia de la Historia, 1993, embora sem 
referência específica à heráldica eclesiástica. 
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necessário proceder à inventariação de tais fontes. Trabalho de larga envergadura, 

tanto pelo número de manifestações como pela sua dispersão, e só muito 

parcialmente facilitado por alguns estudos já existentes. Um breve rol das 

principais fontes servirá para se compreender a extensão do trabalho feito e por 

fazer: 

 

- Selos (Fig. 1): o levantamento realizado pelo marquês de 

Abrantes53 constitui um bom ponto de partida, embora se tenha que 

ter em conta que ele não é completo, na medida em que deixou de 

fora muitos arquivos e núcleos, e que, por ser uma obra pioneira, 

carece de amplas revisões à luz de dados entretanto vindos a lume54; 

além do mais, cobre apenas a Idade Média: para a Idade Moderna, 

não existe qualquer repertório geral de selos. A bibliografia 

sigilográfica, que comporta artigos dedicados quer ao estudo dos 

selos específicos, quer ao seu levantamento em determinados 

núcleos55, revela-se dispersa. A renovação epistemológica e 

metodológica dos estudos sigilográficos deve-se aos trabalhos de 

Saul António Gomes que, contudo, não denotam atenção específica 

à dimensão heráldica56. Mais recentemente, Anísio Miguel de Sousa 

Saraiva, Maria do Rosário Barbosa Morujão e Miguel Metelo de 

Seixas avançaram para o estudo da heráldica eclesiástica com base, 

                                                                        

53 ABRANTES, D. Luiz de Lancastre e Távora, Marquês de – O estudo da Sigilografia medieval portuguesa. 
Lisboa: ICALP, 1983. Para uma consulta mais facilitada desta obra, convém usar os respectivos índices, 
editados separadamente: ABRANTES, D. Luiz de Lancastre e Távora, Marquês de – O estudo da 
Sigilografia medieval portuguesa: índices esfragísticos. Lisboa: Instituto Português de Heráldica, 1990. 

54 MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – Working with medieval manuscripts and records: 
palaeography, diplomatics, codicology and sigillography. In THE HISTORIOGRAPHY of Medieval 
Portugal: c. 1950-2010. Dir. José MATTOSO. Lisboa: IEM, 2011, p. 45-66. 

55 Como por exemplo SANTOS, Marta Manuel Gomes dos – Selos de chapa heráldicos no convento de 
Santa Ana em Coimbra. Armas e Troféus. 9 (2008) 393-402. 

56 Abordagem condensada em GOMES, Saul António – Introdução à Sigilografia portuguesa: guia de estudo.  
2ª ed. Coimbra: FLUC, 2012. 
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precisamente, no conhecimento das fontes de natureza sigilar57. 

Reitere-se, porém, a extrema dispersão das fontes sigilográficas, uma 

vez que o período abrangido é vastíssimo e os objectos de estudo se 

 

 

Fig. 1 - Selo heráldico de D. Pedro de Noronha, arcebispo de Lisboa [1424-1452]  
© Documento cedido pelo ANTT (Colecção Selos Soltos, Cx. 1, Saco nº 77 
– NAF 10619). 

encontram disseminados por maços de documentação de todo o 

tipo, em arquivos públicos, eclesiásticos e privados, e também em 

museus, com colecções documentais e de matrizes; 

                                                                        

57 SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa; MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa; SEIXAS, Miguel Metelo 
de – L’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais (XIIIe-XVe siècles). In HÉRALDIQUE et 
Numismatique, Moyen Âge - Temps Modernes II. Dir. Yvan LOSKOUTOFF. Le Havre: Presses des 
Universités de Rouen et du Havre, 2014, p. 165-193; SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa; MORUJÃO, 
Maria do Rosário Barbosa – A sigilografia eclesiástica medieval portuguesa no Archivo Histórico Nacional 
de Espanha. In ESTUDOS de Heráldica Medieval. Coord. Miguel Metelo de SEIXAS e Maria de Lurdes 
ROSA. Lisboa: IEM, 2012, p. 93-122. 
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- Tumulária (Fig. 2): o trabalho de levantamento da heráldica 

eclesiástica funerária encontra-se facilitado pelo inventário epigráfico 

de Mário Barroca58, porém com duas limitações: mais uma vez, o 

período abrangido cinge-se à Idade Média, não avançando para a 

Moderna; e o trabalho não abrange lápides anepígrafas; 
 

- Património edificado (Fig. 3): é notável a profusão de 

manifestações de heráldica eclesiástica presentes em património 

edificado, quer pela variedade dos materiais em que se inscrevem as 

armas (pedras de armas, estuques, pinturas, madeiras esculpidas, 

vitrais, etc.), quer pela tipologia dos edifícios (naturalmente o de 

natureza religiosa, como catedrais, igrejas, capelas, ermidas, 

mosteiros, conventos, mas também o de foro civil, como paços, 

casas de habitação, pelourinhos, portais, marcos de propriedade, 

chafarizes, pontes, etc.). Os inventários patrimoniais raramente 

prestam atenção e registam, na totalidade, as manifestações 

heráldicas; os inventários heráldicos, por seu turno, são amiúde 

decepcionantes pois limitam-se à heráldica de família, e mesmo esta é 

costumeiramente considerada apenas sob o aspecto identificativo; 
 

- Artes decorativas (Figs. 4 e 5): se as manifestações em património 

edificado se afiguram diversificadas, o que dizer das que se exprimem 

nas artes decorativas? Todo um mundo de possibilidades se abre, por 

vezes insuspeito: naturalmente, os paramentos e objectos litúrgicos, 

mas também a ourivesaria, a prataria, o mobiliário, a porcelana e 

faiança, o azulejo, a medalhística, a glíptica, etc. A relação entre 

heráldica e artes decorativas em Portugal (ou, mais genericamente,  
 

                                                                        

58 BARROCA, Mário Jorge – Epigrafia Medieval Portuguesa: 862-1422. 4 vols. Lisboa: FCG/FCT, 2000. 
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Fig. 2 – Túmulo armoriado de D. Rodrigo Dias do Rego, bispo de Silves [c. 1449]. Sé de Silves  
© Anísio M. S. Saraiva. 

 

Fig. 3 – Pedra de armas de D. Diogo Ortiz de Vilhegas, bispo de Viseu (1513). Sé de Viseu  
© Anísio M. S. Saraiva. 
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entre heráldica e património) já foi objecto de reflexão metodológica 

própria59. Mais uma vez, a dispersão das fontes é norma, dificultando 

o trabalho de recolha e estudo; 
 

- Manuscritos (Fig. 6): abundam as manifestações heráldicas em 

manuscritos, quer se trate de iluminuras em obras de natureza 

variada (crónicas, missais, livros de horas, etc.), apostas no intuito de 

identificar o comanditário, possuidor ou destinatário, ou no intuito 

de mostrar as armas de determinados personagens mencionados no 

texto; quer em obras de natureza propriamente heráldica, como 

armoriais e tratados de armaria; 
 

- Impressos (Fig. 7): a presença de elementos heráldicos em obras 

impressas constitui um rol praticamente infindável. De uma forma 

geral, a heráldica pode estar presente na encadernação (super-libros), 

na marca de posse (ex-libris), na dedicatória, na marca autoral, e, 

obviamente, em gravuras intercaladas no texto ou a abrirem os 

capítulos. A relação entre a heráldica e o livro já foi objecto de 

reflexão específica, que procurou abordar as suas variadas 

modalidades60; e os ex-libris heráldicos portugueses foram arrolados 

por Sérgio Avelar Duarte61. No caso da heráldica eclesiástica, é de 

salientar o carácter costumeiro das folhas de rosto armoriadas em 

certo tipo de impressos, como as cartas pastorais ou as crónicas 

religiosas. 

 

                                                                        

59 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 AS ARTES Decorativas e a Expansão 
Portuguesa: imaginário e viagem. Coord. Isabel M. Godinho MENDONÇA e Ana Paula CORREIA. Lisboa: 
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva/Centro Cultural e Científico de Macau/Escola Superior de Artes 
Decorativas, 2010, p. 46-82. 
60 Cf. L’HÉRALDIQUE et le livre. Dir. Matthieu DESACHY. Paris: Somogy Éditions d’Art, 2002. 
61 DUARTE, Sérgio Avelar – Ex-libris portugueses heráldicos. Porto: Livraria Civilização, 1990. 
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Fig. 4 – Azulejo armoriado de D. Jorge de Almeida, bispo de Coimbra. Fernand Martínez Quijarro [1503]. Museu Nacional 
de Machado de Castro © Francisco Matias. DGPC-Divisão de Documentação, Comunicação e Informática. 

 

Fig. 5 – Fundo de cálice armoriado de D. Frei João Soares, bispo-conde de Coimbra [1550-1600]. Museu Nacional  
de Machado de Castro © José Pessoa. DGPC-Divisão de Documentação, Comunicação e Informática. 
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Fig. 6 – Inicial S com as armas de D. Miguel de Castro, bispo de Viseu. Antifonário da Sé de 
Viseu, João Escalante [1583-1585] © Arquivo do Museu de Grão Vasco, Liv. 14, fl. 76. 

O levantamento das fontes da heráldica eclesiástica serviria de base para as 

pesquisas nesta área. Desde logo, permitiria definir e editar um armorial 

eclesiástico português, de manifesta utilidade para os investigadores em história e 

em história da arte, como instrumento de auxílio na identificação e datação de 

peças. A partir deste levantamento poder-se-ia colher, também, uma visão geral da 

história e das características da heráldica eclesiástica em Portugal, permitindo 

avaliar, completar e corrigir os estudos até agora existentes, baseados em dados 

escassos e truncados. 

Mas o levantamento das fontes forneceria, também, condições para a 

compreensão da heráldica eclesiástica portuguesa no seio das problemáticas que 

procuram explicá-la no contexto histórico. A questão do surgimento, antes de 

mais: quando terão as instituições e os indivíduos religiosos começado a ostentar  
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Fig. 7 – Escudo de armas de D. Pedro Gavião, bispo da Guarda (1500) © Biblioteca Nacional  
de Portugal, Constituições e estatutos do bispado da Guarda. Salamanca: [Impr. de Nebrissensis, 
Gramatica], 1500. 
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emblemas heráldicos, e em que condições e porque o fizeram? Ter-se-ão 

verificado, no caso português, os fenómenos de atraso em relação a outros tipos 

de heráldica, e de aculturação nobiliárquica? De que modo se disseminaram as 

armas pelo clero? Como se articularam os elementos heráldicos com a 

emblemática devocional? Até que ponto existiu uma transferência de signos 

religiosos para um ambiente heráldico, o que se poderia chamar de heraldização? 

Que importância desempenhou a dimensão guerreira de uma parte do clero 

regular (e secular também, porventura) na criação e uso de emblemas heráldicos? 

Verificar-se-á no clero um fenómeno similar ao das famílias heráldicas da nobreza62, 

como forma de representação das estruturas hierárquicas do clero secular ou das 

estruturas de filiação do clero regular, como parece ser o caso, à partida, das 

ordens beneditina e cisterciense? Muitas das questões colocadas em relação à 

heráldica medieval podem, naturalmente, prolongar-se pela Idade Moderna ou 

mesmo Contemporânea. 

Em todas as épocas, na verdade, uma problemática subjacente ao trabalho 

 do heraldista reside na indagação acerca da relação da heráldica eclesiástica com a 

cultura coeva. Não apenas com os textos de natureza religiosa, entenda-se, mas 

com o conjunto da produção intelectual e com a dimensão literária e espiritual. 

Partindo do estudo da obra de um jesuíta francês, Yvan Loskoutoff mostrou, 

nesse âmbito, as potencialidades de relacionamento profundo entre a cultura 

heráldica e as formas de espiritualidade e de literatura seiscentistas63. Deste modo, 

a heráldica eclesiástica apresenta-se como um fenómeno complexo, que merece 

ser estudado à luz da história cultural, social, política, institucional, religiosa, 

militar e das mentalidades. 

                                                                        

62 Sobre o conceito de família heráldica, veja-se o estado da questão em SEIXAS, Miguel Metelo de; 
GALVÃO-TELLES, João Bernardo – Em redor das armas dos Ataídes: a problemática da «família 
heráldica» das bandas. Armas e Troféus. 9 (2008) 53-95.  
63 LOSKOUTOFF, Yvan – L’Armorial de Calliope: l’oeuvre du Père Le Moyne S. J. (1602-1671): littérature, 
héraldique, spiritualité. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000. 
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No âmbito da história cultural, o tema da heráldica eclesiástica está 

associado a uma série de questões da maior relevância. Antes de mais, é 

necessário compreender como se insere a heráldica eclesiástica no seio da cultura 

heráldica64. Para esse efeito, deve verificar-se a presença das armas eclesiásticas 

nas obras heráldicas. À partida, pode colocar-se a hipótese de que a presença 

deste tipo de heráldica apresente semelhanças em relação ao que se passa com a 

heráldica municipal65, ou seja, que sofra de um fenómeno de marcada 

marginalização. 

Nos primeiros armoriais e tratados de armaria, com efeito, a heráldica 

eclesiástica prima pela ausência. O mais antigo deles, o De Ministerio Armorum 

coligido pelo arauto Constantinopla, apesar de resultar de uma ida deste oficial de 

armas ao concílio de Constança, não traz menção alguma a insígnias clericais66. 

Nos armoriais monumentais produzidos na transição do século XV para o XVI67, 

a presença da heráldica eclesiástica restringe-se a séries iconográfico-heráldicas 

conhecidas e de que fazem parte certos prelados (como os eleitores do Império 

ou os pares de França)68; deve notar-se, contudo, a ausência de armas de prelados, 

                                                                        

64 Para a noção de cultura heráldica e sua inserção na sociedade portuguesa do Antigo Regime, cf. SEIXAS, 
Miguel Metelo de – Qual pedra íman: a matéria heráldica na produção cultural do Antigo Regime. 
Lusíada. Série de História. 2/7 (2010) 357-413. 
65 Cf. SEIXAS, Miguel Metelo de – As insígnias municipais e os primeiros armoriais portugueses: razões 
de uma ausência. Ler História. 58 (2010) 155-179. 
66 Este tratado foi traduzido e editado por Aires Augusto Nascimento, porém sem a totalidade das suas 
iluminuras heráldicas: NASCIMENTO, Aires Augusto – Livro de Arautos: De Ministerio Armorum. Estudo 
codicológico, histórico, literário e linguístico: texto crítico e tradução. Lisboa: FLUL, 1977; mais 
recentemente, foram-lhe dedicados dois estudos que o relacionam com a cultura heráldica coeva: 
PARAVICINI, Werner – Signes et couleurs au Concile de Constance: le témoignage d’un héraut d’armes 
portugais. In SIGNES et couleurs des identités politiques: du Moyen Âge à nos jours. Rennes: PUR, 2008, p. 155- 
-188; SANTOS, Maria Alice Pereira dos – O olhar ibérico sobre a Europa quatrocentista no Livro de Arautos. 
Lagos: Câmara Municipal, 2008. 
67 LIVRO do Armeiro-mor, organizado e iluminado por Jean du Cros. Estudo de António Machado de FARIA. 
Lisboa: APH, 1956; LIVRO do Armeiro-mor. Estudo de José Calvão BORGES. Lisboa: APH/Ed. Inapa, 
2000; GODINHO, António – Livro da nobreza e perfeiçam das armas. Introd. notas, dir. artística e gráfica de 
Martim de ALBUQUERQUE e João Paulo de Abreu e LIMA. Lisboa: Ed. Inapa, 1987. 
68 Dado já observado e analisado por 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 séc. XVI. Lisboa: [Ed. A.], 1966. 
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sejam eles titulares de cargos de direcção da Igreja (papas, cardeais) ou de 

circunscrições do reino (arcebispos, bispos), bem como de entidades religiosas 

(ordens conventuais, cabidos, irmandades, etc.). No Livro do Armeiro-Mor, verifica- 

-se a existência de duas excepções: as armas de D. João Lobo, bispo de Tânger 

(1500-1521), e as de D. Frei Henrique, bispo de Ceuta (1505-1532)69. Em ambos 

os casos, o registo no armorial prendia-se com a excepcional intervenção da 

Coroa na organização das armas destes prelados: às primeiras, D. Afonso V 

concedera um acrescentamento honroso; ao passo que as segundas constituíam 

armas novas. Excepção bem significativa, na medida em que por ela se marcava a 

intervenção da Coroa, por via dos oficiais de armas, nos usos heráldicos de um 

membro do clero – interferência absolutamente inédita, uma vez que até então as 

armas dos prelados eram, como continuaram a ser, assumidas pelos próprios sem 

qualquer tipo de interferência, registo ou autorização alheia. Além de assinalar, 

assim, uma primeira tentativa de a Coroa chamar a si a autoridade heráldica fora 

do âmbito das armas de família, a excepção dos bispos de Tânger e de Ceuta 

poderia também servir para representar a vinculação mútua entre Coroa e Igreja 

na epopeia de expansão no norte de África, tão importante para D. Afonso V e 

para os seus sucessores imediatos. 

No Tratado Geral de Nobreza, coligido em princípios do século XVI por 

António Rodrigues, rei de armas Portugal, que retomava basicamente o texto de 

Pedro de Gracia Dei, o autor parecia vincular-se à tradição bartoliana quando 

declarava que As jmsinias são em huma de quatro maneiras .S. por geneollogia denidade 

merçe ou nobresa70. Mas, apesar de abrir teoricamente a porta a uma heráldica de 

dignidades ou funções, em que se poderiam inscrever as armas eclesiásticas, o rei 

de armas Portugal apenas dedicava escassa atenção às insígnias clericais: na versão 

da Biblioteca Pública Municipal do Porto, o manuscrito apresentava um conjunto 
                                                                        

69 LIVRO do Armeiro-Mor. Estudo de José Calvão BORGES…, p. 124-125. 
70 RODRIGUES, António – Tratado Geral de Nobreza. Apresentação de Afonso de DORNELAS. Porto: 
Biblioteca Pública Municipal, 1931, p. 97. 
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de iluminuras com a tiara pontifícia e os chapéus cardinalício e episcopal, a que 

correspondia um trecho explicativo de natureza simbológica: O Escudo do capello 

colorado he de cardeal Em memoria da vimdade E payxão de noso snor que muyto lledo E por 

sua vomtade nos Remio o capello negro forrado Em verde he de arcebispo bispos por honestidade 

E esperamça71. 

Desta forma, António Rodrigues situava-se na esteira da escola francesa, o 

que parece aliás natural quando se atenta no ofício de armas de que ele era 

detentor. Impunha-se assim, de forma predominante, uma visão que dava 

preferência aos temas míticos, simbológicos, místicos, nobiliárquicos e ormativos; 

as obras de armaria surgiam como um instrumento ao serviço da centralização de 

poder pela Coroa e de justificação da ordem política e social72. A heráldica 

eclesiástica aparecia tão-somente como um prolongamento da heráldica das 

famílias nobres, e limitava-se a um ensinamento teórico acerca das insígnias que 

representavam e transmitiam determinadas dignidades. 

Nos séculos XVII e XVIII, a situação manteve-se, embora com algumas 

modificações. A heráldica eclesiástica era omitida ou ocupava uma presença 

secundária nos armoriais, e apenas era mencionada nos tratados quando se tratava 

de revelar as insígnias que representavam a hierarquia da Igreja. Assim, a presença 

da heráldica eclesiástica nos armoriais era ligeiramente alargada, mas em exclusivo 

naqueles que pretendiam atingir um valor universal. Com o padre António Soares 

de Albergaria73, com efeito, surgiu a ideia de um armorial que condensasse, do 

ponto de vista simbólico, todas as componentes da monarquia portuguesa, todos 

os signos dos corpos que a compunham historicamente. Neste sentido, cada 

                                                                        

71 RODRIGUES, António – Tratado Geral de Nobreza…, p. 89. Note-se que seria proveitoso realizar uma 
nova edição crítica deste tratado, que tivesse em conta as produções de Pedro de Gracia Dei, as demais 
cópias existentes e que apresentasse leitura paleográfica corrigida e actualizada. 
72 Cf. SEIXAS, Miguel Metelo de – As insígnias municipais e os primeiros armoriais portugueses… 
73 Sobre o autor e a obra, veja-se o estudo de CABRAL, A. Machado de Faria de Pinna – António Soares 
de Albergaria heráldista do século XVII: subsídios para a história da heráldica portuguesa. Lisboa: Tipografia do 
Tombo Histórico, 1929. 
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emblema heráldico devia ser lido de duas formas: do ponto de vista interno, ele 

remetia para as origens e a história da entidade representada; do ponto de vista 

externo, ele relacionava-se com os outros signos presentes no armorial, 

compondo o conjunto de entidades variadas que, todas, prestavam o seu 

contributo para a construção do edifício da monarquia. Entre as quais figurava, 

naturalmente, a Igreja. Assim, nos Tropheos Lusitanos, o autor incluiu, entre as 

gravuras iniciais, as armas imaginárias atribuídas a Santo António, e as insígnias 

exteriores próprias dos arcebispos primazes de Braga e dos bispos-condes de 

Coimbra74. O rascunho da obra continha ainda referências às armas de todas as 

ordens religiosas presentes em Portugal (militares ou não)75. No opúsculo que 

editou em 1634, em resposta a umas supostas objecções levantadas pelos Tropheos 

Lusitanos, Soares de Albergaria incluiu dois temas de heráldica eclesiástica. Ambos 

relativos a ornamentos exteriores76. O esquema do padre Soares de Albergaria foi 

igualmente seguido por António Coelho, rei de armas Portugal, na sua compilação 

intitulada Livro em que se trata da origem dos reis e quantos houve em Portugal e como 

sucederam77. Da mesma forma, Francisco Coelho, rei de armas Índia e filho do 

anterior, incluiu também as ordens religiosas no seu armorial78 e perorou sobre as 

insígnias distintivas das dignidades eclesiásticas nas suas obras teóricas79. 

                                                                        

74 ALBERGARIA, Antonio Soares – Tropheos Lvsitanos. Lisboa: por Iorge Rodrigues, 1632. 
75 ALBERGARIA, António Soares – Armaria. BNP, Cód. 1118, fls. 291-296. 
76 ALBERGARIA, António Soares – Reposta a certas Obieiçoens sobre os Tropheos Lvsitanos. Lisboa: Por Iorge 
Rodriguez, 1634, fls. 8v-10, objecções 11ª e 12ª. 
77 Recentemente publicada por SÃO ROQUE, Manuel Artur Norton, Barão de – A Heráldica em Portugal. 
Vol. 3. Lisboa: Dislivro Histórica, 2006. 
78 COELHO, Francisco – Tombo das Armas dos Reys e Titulares e de todas as Famílias Nobres do Reino de 
Portugal intitulado cõ o nome de Thesouro da Nobreza por Francisco Coelho Rey de Armas Índia. Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo (ANTT), Casa Forte, nº 169; e Familias de Portugal e suas Armas, Origem e desendencias, e 
se mostra os grandes servisos que fizeram a este Reyno e as grandes Merces com que foram Remuneradas. E esta colesam 
fes Francico Coelho Mendes, Rey de Armas India, que foi Autor das Advertencias sobre os descudos que o Autor do livro 
intitulado Nobiliarchia Portugueza emprimio em Lisboa. ANTT, Genealogias Manuscritas, Ms. 21, fl. 15. 
79 De que só restam hoje, tanto quanto se saiba, as considerações elaboradas em crítica à obra do padre 
Soares de Albergaria: COELHO, Francisco – Advertencias feitas ao livro Nobiliarchia Portugueza, no que 
toca às Armas das Familias. Apud SOUSA, D. Antonio Caetano de – Provas da Historia Genealogica da Casa 
Real Portugueza, Tiradas dos Instrumentos dos Archivos da Torre do Tombo, da Serenissima Casa de Bragança, de 
diversas Cathedraes, Mosteiros, e outros particulares deste Reyno, por D. Antonio Caetano de Sousa, Clerigo Regular, 
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Os numerosos armoriais e tratados de armaria, manuscritos ou impressos, 

compilados em Portugal nos séculos XVII e XVIII retomaram as fórmulas 

lançadas por António Soares de Albergaria e António e Francisco Coelho. A he-

ráldica eclesiástica constituía sempre uma parcela diminuta e marginal das obras, 

restrita ao arrolamento dos elementos exteriores ao escudo80, das armas das 

ordens81, e por vezes de ambas as realidades82. A única excepção conhecida no 

sentido da inclusão de armas efectivamente usadas por eclesiásticos reside num 

códice hoje conservado em Madrid, na Biblioteca Nacional de España, que, sob a 

designação genérica de Armas gentilícias de príncipes eclesiásticos, exibia as armas de 

diversos prelados em iluminuras toscas, completadas por alguns apontamentos 

biográficos83. Note-se que dois heraldistas do século XVIII, Pedro de Sousa de 

Castelo Branco e Luís António Xavier Giraldes, incluíram nas suas obras a 

descrição de uma dimensão exclusivamente portuguesa dos ornamentos exteriores 

                                                                        

Deputado da Junta da Bulla da Cruzada, e Censor da Academia Real. Lisboa: Na Regia Officina Sylviana e da 
Academia Real, 1748, p. 662-703, de que existem também diversas cópias manuscritas. 
80 Cf. CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra – Espelho da nobreza do Reyno de Portugal. BNP, Cód. 963, 
fls. 312-312v; VALLEMONT, Abade de – Elementos da Historia, ou o que he necessário saberse da Chronologia, 
a Geografia, do Brazão, da Historia universal, da Igreja do Testamento velho, das Monarchias antigas, da Igreja do 
Testamento Novo, e das Monarchias novas. Trad. Pedro de Sousa de CASTELLO BRANCO. T. 2. Lisboa 
Occidental: Officina de Miguel Rodrigues, 1741, p. 113-116; CASTRO, Damião António de Lemos Faria 
e – Politica Moral, e Civil, Aula da Nobreza Lusitana, Authorizada com todo o género de erudição sagrada, e profana 
para a doutrina, e direcção dos Principes, e mais Politicos. T. V. Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno, 
1754, p. 382-383; GIRALDES, Luiz Antonio Xavier – Thezouro da Nobreza das Familias Gentilicias do Reyno 
de Portugal. Biblioteca da Ajuda, 50-V-18, fls. 41-42. 
81 Cf. CASTRO, Manoel de Araújo e – Nobiliario de Brazoens de Reinos e Familias. In APPARATO 
Genealogico Uniuersal, ou Collecção de Memorias para a Genealogia Geral das Familias deste Reino. ANTT, 
Genealogias Manuscritas, Ms. 21 e 17, fls. 340-246; Regra de Armaria na perfeição dos escudos, e forma das 
pinturas. BNP, Cód. 1337, fls. 143-156; Livro de Brazões, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Ms. 432, 
fls. 268-274. 
82 Cf. SANT’ANNA, Frei Domingos de – Abecedario de seis centos, e trinta e tres escudos de varias armas, e 
brazoens da nobreza das mais illustres familias e Das cores com que se esmaltão segundo as leis e normas da Armaria 
[…]. BNP, Il. 224, fls. 140v, 264-269; ARAÚJO, João Salgado de – Armas e Timbres dos reinos, cidades, 
villas, casas illustres, solares, e geraçõis de Hespanha e de muitos reinos, e partes do Mundo. BNP, Cód. 13176, fls. 34- 
-35; MAPA das coroas de que uzão os grandes & titullos, deste Reyno, conforme o Regimento da Armaria. BNP, Cód. 
1153, fls. 1v-2; CARVALHO, Frei Manuel de Santa Maria – Arte da Nobreza. BNP, Cód. 1316, fls. 1-3; 
PACHECO, Frei João – Divertimento Erudito para os Curiosos de Noticias Historicas, Escolasticas, Politicas, 
Naturaes, Sagradas, e Profanas. T. IV. Lisboa: Officina de Domingos Gonçalves, 1744, p. 190-191 e 254- 
-258. 
83 Liuro de todas as Armas das geraçois de Portugual, e outras de diuersas partes do Mundo. Biblioteca Nacional de 
España, MSS/11609, passim. 



| 330 | 

da heráldica eclesiástica, representativos das dignidades da Igreja Patriarcal de 

Lisboa84. Quer o carácter marginal, quer uma certa dificuldade em inserir a 

matéria eclesiástica em obras que privilegiavam os aspectos nobiliárquicos da 

heráldica, ficaram patentes na perplexidade demonstrada por outro destes autores, 

o franciscano frei Domingos de Sant’Anna: Depois de ter escripto o que prometi ao 

principio se me offereceraõ as armas dos bispados, e habitos das religioens deste reino. E por me 

parecerem bem addicionadas aqui; me rezolvi debuxalas nas paginas seguintes por não terem 

outro melhor Lugar neste abecedario85. 

Salientava-se, portanto, o peso diminuto que a heráldica eclesiástica 

ocupava no seio das colectâneas de armas e das dissertações teóricas em  

matéria de armaria. Em nítido contraste com a quantidade assinalável  

de religiosos, tanto regulares como seculares, que durante o Antigo Regime  

se dedicaram a este saber86. Aponte-se também a ausência de armoriais 

exclusivamente eclesiásticos, com algumas excepções: assim, a arquidiocese  

de Braga possui um códice iniciado no século XVI e completado até ao século 

XX, com as armas dos sucessivos primazes, aliás igualmente pintadas num  

tecto do respectivo paço, sendo de crer que existam obras similares noutras 

dioceses; um erudito carmelita setecentista compilou um armorial dos prelados 

pertencentes à sua ordem87; e conhece-se uma cópia do armorial dos prelados 

titulares de arquidioceses e dioceses do território português no final do  

século XVIII88. Tais excepções, contudo, contrastam com a costumeira ausência 

                                                                        

84 VALLEMONT, Abade de – Elementos da Historia…, p. 113-116; GIRALDES, Luiz Antonio Xavier – 
Thezouro da Nobreza…, fls. 41-42. O segundo contém uma descrição mais pormenorizada do sistema de 
representação das dignidades da Patriarcal. 

85 SANT’ANNA, Frei Domingos de – Abecedario…, fl. 254. 

86 Cf. SEIXAS, Miguel Metelo de – Qual pedra íman… 

87 SÁ, Frei Manoel de – Memorias Historicas dos Illustrissimos Arcebispos, Bispos, e Escritores Portuguezes da 
Ordem de Nossa Senhora do Carmo, reduzidas a Catalogo Alfabético. Lisboa Oriental: Officina Ferreyriana, 
1724. 

88 MOSER, Jorge Alberto Hofacker de – Brasões Eclesiásticos fielmente copiados dos originais do último decénio do 
século XVIII, que possve o Dr. Luís Keil Director do Mvsev Nacional de Arte Antiga. BNP, Colecção Jorge de Moser, 
nº 105. 
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ou marginalidade das armas eclesiásticas no seio da cultura heráldica do Antigo 

Regime. 

Assim, os ensinamentos teóricos ou normativos sobre heráldica eclesiástica 

foram incorporados nos tratados de armaria, porém de forma claramente 

subalterna. Fica patente a insistência nos aspectos normativos referentes aos 

ornamentos exteriores, denotativos da hierarquia da Igreja, o que se prendia com 

o topos de afirmação geral da heráldica como representação da ordem social. Tal 

ideia acabou por influenciar, mais tarde, alguns heraldistas, que emitiram o 

entendimento de que o estudo da heráldica eclesiástica poderia limitar-se ao que 

lhe era específico, ou seja, os ornamentos exteriores. 

Deverá, contudo, procurar evitar-se que a perspectiva criada pelos 

tratadistas da Idade Moderna induza em erro o estudioso desta matéria: a 

realidade revela-se muito mais diversificada que as normas; e, além disso, a 

heráldica eclesiástica constitui um conjunto mais vasto de realidades por estudar: 

organização das armas dos prelados e das instituições, suas variações, filiações e 

divergências, alterações individuais e de conjunto da heráldica eclesiástica ao 

longo dos tempos. As normas não traduzem, na verdade, a complexidade da 

heráldica eclesiástica. Mas é significativo que tal visão se tenha querido impor e 

que, na verdade, tenha sobrevivido até aos nossos dias. Além do impacto que a 

visão dos tratadistas possa ter alcançado, não será de desprezar a possibilidade de 

que tal conceito apresentava conveniência, por igual, para a Igreja, no sentido  

de contribuir para a imagem da sua permanência e perpetuação. Ao mesmo 

tempo que, por parte do poder político, se realçava o distanciamento em relação a 

um fenómeno que escapava do seu controlo. No domínio da heráldica 

eclesiástica, com efeito, o único controlo efectivo pertencia à Santa Sé, que  

emitia (e continua a emitir) normativas e zelava, de forma mais ou menos cuidada, 

pela sua aplicação, criando concomitantemente o que se poderia chamar de 

“jurisprudência heráldica”. 
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A heráldica eclesiástica, contudo, sempre existiu – e continua a existir – em 

parte dentro e em parte fora dessas normas. E relaciona-se de forma mais ou 

menos intrincada com os demais tipos de heráldica e com os demais sistemas 

emblemáticos ou iconográficos. Daí a importância de se compreender a heráldica 

eclesiástica como forma de cultura visual, sempre inserida e em ligação com a 

sociedade que a gera e para a qual se destina. Isso significa que é fundamental 

completar a dimensão abstracta com o estudo do uso concreto das armas: 

perceber como foram criadas e em que circunstâncias foram usadas, em que 

género de manifestações, para que destinatários, com que meios, com que 

objectivos. 

Os estudiosos desconhecedores de heráldica passam amiúde por cima (ou 

dever-se-ia dizer ao lado?) das armas, quando as encontram. Os estudiosos com 

alguns conhecimentos de heráldica fazem pior: corrigem as armas, mostrando o 

quanto elas se afastam da norma. Mas entenda-se que tal norma é geralmente 

posterior ou emitida por indivíduos ou entidades que não detêm autoridade 

alguma sobre a heráldica da Igreja. Basta lembrar que a primeira disposição 

normativa da Santa Sé data do início do século XVII, e que só no século XIX a 

mesma entidade emitiu normas gerais para uso dos eclesiásticos89. O resto é um 

fenómeno consuetudinário e, na verdade, riquíssimo em informações sobre a 

história cultural, religiosa, social, política, das mentalidades, da arte. 

A renovação do estudo da heráldica eclesiástica passa portanto pelo 

estabelecimento de um corpus que não tenha apenas em consideração o 

ordenamento abstracto das armas, mas também outros factores, nomeadamente: 

 

- As variações na representação, incluindo alterações no 

ordenamento do escudo e na definição e representação dos 

ornamentos exteriores, com o objectivo de compreender a 

                                                                        
89 Cf. HEIM, Bruno Bernard – Heraldry in the Catholic Church…, especialmente p. 23-34 e 42-45. 
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mensagem que o detentor quis transmitir por via das armas; mas 

também tudo quanto ele comunicou sem intervenção de sua vontade 

directa, ou seja, o cadinho cultural e artístico em que elas foram 

fundidas; 
 

- A diversidade das manifestações patrimoniais, tanto no que respeita 

ao tipo de suporte patrimonial, como à quantidade, à localização, ao 

uso e aos destinatários. Torna-se essencial definir o público 

destinatário das armas: galerias de retratos armoriados; serviços de 

porcelana; tumulária; sinete; papel timbrado; monumentos inseridos 

ou não em templos. É possível (e desejável) que surjam monografias 

dedicadas aos usos heráldicos de um prelado: e que estes retratem, de 

forma visual, a sua biografia, não só pela composição propriamente 

dita, mas pelas necessidades ou opções de manifestação das suas 

armas. 

 

Por via destes estudos circunstanciados e de um entendimento 

contextualizado da heráldica eclesiástica, será possível ultrapassar o entendimento 

arqueológico (no sentido que lhe dava o século XIX) e passar para o histórico. Será 

igualmente possível extrapolar do normativo – ou melhor, compreendê-lo como 

forma cultural de representação de um universo emblemático mais complexo do 

que parece à partida. 

Sobre um tema em que costumam imperar certezas, delineiam-se assim 

muitas dúvidas. Para responder às quais se augura árduo, mas insubstituível, o 

trabalho de consulta e sistematização de fontes; mas não menos o de formulação 

de problemáticas actualizadas e que se prendem, sobretudo, com o entendimento 

da heráldica enquanto cultura visual. Em ambos os sentidos, é preciso avançar: 

para poder chegar a outro tipo de compreensão de um fenómeno afinal 

diversificado e complexo como é a heráldica eclesiástica. 
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Resumos / Abstracts 

 
 
 

Catedral y liturgia medievales. 
La definición funcional del espacio y sus usos 

Eduardo CARRERO SANTAMARÍA 

La arquitectura de la catedral respondió a unos usos específicos que variaron durante 

los siglos. Entre estas funciones, la liturgia es uno de los más importantes. Este 

artículo trata de los problemas de interpretación de la arquitectura catedralicia, de su 

empleo para objetivos litúrgicos y de la forma en la que esto se llevó a cabo: en 

épocas diferentes, funciones diferentes, que supusieron modificaciones en la 

arquitectura y en sus instalaciones litúrgicas a lo largo del tiempo. Asimismo son 

subrayados los problemas que tiene el análisis de la arquitectura desde una perspectiva 

litúrgica, básicamente desde la historia del arte, debido a las dificultades de 

comprensión que el fenómeno litúrgico tiene desde nuestra óptica contemporánea.  

Si durante más de una década el factor litúrgico es otra perspectiva más para acercarse 

a la obra de arte, también hemos cometido excesos en su empleo como una  

excusa por la industria editorial. El texto refleja la bibliografía más reciente y un 

relatorio de fuentes históricas que permiten un acercamiento a la interpretación 

funcional de la arquitectura de la catedral, con la referencia particular a la Península 

Ibérica. 

Palabras clave: Catedrales; Arquitectura; Liturgia; Reinos Ibéricos; Historiografía. 

 

Cathedral architecture responded to specific uses that varied over the centuries. 

Among these, the liturgy is one of the most important. This paper deals with 

problems of interpretation of cathedral architecture, its use for liturgical purposes and 

its timing: different times, different uses, which supposed modifications in the 

architecture and its liturgical installations. Similarly, the troubles that the analysis of 

architecture has from a liturgical point of view for the history of art are underlined 
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due to understanding difficulties that the liturgical phenomenon has over time. There 

is also a reflection on the problem posed by fashions in historic and artistic studies. 

If, for more than a decade, the liturgical factor is another element to approach the 

work of art, excesses have also been committed in the use of the liturgical 

phenomenon as an excuse for the publishing industry. This text reflects the most 

recent bibliography and a directory of historical sources allowing a functional 

interpretation of cathedral architecture, with particular reference to the Iberian 

Peninsula. 

Keywords: Cathedrals; Architecture; Liturgy; Iberian Kingdoms; Historiography. 

Espaço religioso e transformação. 
A fundação de capelas na época gótica 

Lúcia Maria Cardoso ROSAS 

A construção de capelas e/ou espaços funerários nas catedrais portuguesas 

corresponde a um fenómeno que conheceu um notável incremento na época gótica. 

Decorrendo de motivações devocionais e simbólicas, e da vontade artística dos seus 

fundadores, a edificação de capelas e respectivos altares e a encomenda de arcas ou de 

lápides sepulcrais transformaram os templos e os espaços a eles contíguos. 

Considerada a investigação sobre a fundação de capelas fúnebres realizada no âmbito 

da historiografia medieval nos últimos vinte anos, parece-nos que é o momento de 

serem revistas algumas ideias sobre as práticas e locais de tumulação assim como a 

cronologia deste fenómeno. 

Palavras-chave: Capelas funerárias; Locais de tumulação; Catedrais; Época gótica; 

Portugal. 

 

The construction of chapels and other funerary spaces in Portuguese cathedrals 

represents a phenomenon which experienced a remarkable increase in the Gothic 

period. Deriving from devotional and symbolic motivations and from the artistic will 

of its founders, the erection of chapels and respective altars and the order of tombs 

or gravestones transformed the temples and the spaces adjacent to them. With regard 

to the research on the foundation of funeral chapels conducted in the framework of 

medieval historiography in the last twenty years, we believe it is now time to review 
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some ideas about the practices and places of entombment, as well as the chronology 

of this phenomenon. 

Keywords: Funerary chapels; Entombment places; Cathedrals; Gothic period; 

Portugal. 

Liturgia bracarense. 
Origens, fontes, posteridade 

Manuel Pedro FERREIRA 

Este texto constitui uma síntese sobre a natureza, as origens e os principais 

testemunhos históricos do rito bracarense. A conclusão a que chegou António Pereira 

de Figueiredo em 1770 – de que Braga adoptou no tempo do arcebispo S. Geraldo 

um rito franco-romano marcado pelos costumes litúrgicos beneditinos, incluindo os 

de Cluny – é revisitada à luz da investigação posterior. O papel de S. Geraldo é 

reavaliado a partir de secções do Gradual e do Antifonário. São seguidamente 

apresentados os principais textos que discorrem sobre a prática litúrgica bracarense: o 

cerimonial quatrocentista do Breviário “de Valasco” (redescoberto pelo autor), o 

Regimento do Coro de 1506, a Arte de rezar as horas canónicas de 1521 e o 

Cerimonial da Missa de 1548. Em conclusão, identificam-se as adições ao costume de 

Braga nos séculos XV-XVI que mais tempo se conservaram na prática litúrgica, 

modelando de forma decisiva o culto mariano e as cerimónias da Semana Santa. 

Palavras-chave: Rito; Liturgia; Breviário; Braga; Cluny. 

 

This paper consists of a synthesis on the nature, the origins and the main historical 

witnesses of the Rite of Braga. In 1770 António Pereira de Figueiredo came to the 

conclusion that, under Archbishop St. Gerald, Braga had adopted a Franco-Roman 

Rite heavily influenced by Benedictine liturgical customs (including those of Cluny). 

His conclusion is discussed taking into account later contributions to the debate. The 

role of St. Gerald is re-evaluated on the basis of the local Gradual and Antiphoner. 

The most significant texts on Braga liturgical practice are then presented: the 15th- 

-century Ceremonial included in the “Valasco Breviary” (rediscovered by the author), 

the Choir Regiment of 1506, the Arte de rezar as horas canonicas of 1521 and the 

Cerimonial da Missa of 1548. In conclusion, the 15th- and 16th-century additions to the 
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Braga custom that survived longer in liturgical practice (shaping the Marian cult and 

the Holy Week ceremonial) are identified. 

Keywords: Rite; Liturgy; Breviary; Braga; Cluny. 

Les peignes liturgiques. 
Des objets ecclésiastiques au service de la théologie du rituel 

Eric PALAZZO 

La présente contribution explore quelques aspects de l’activation d’un type d’objet 

liturgique particulier : les peignes liturgiques. Au-delà de leur fonctions strictement 

pratiques et utilitaires, les peignes liturgiques présentent aussi une importante 

signification théologique en relation directe avec leur usage liturgique durant le rituel, 

ou, plus précisément, quand ils sont utilisés juste avant la célébration pour mettre de 

l’ordre dans la chevelure du célébrant. En considérant deux textes essentiels pour la 

compréhension des peignes liturgiques, le premier, provenant de l’époque caro- 

lingienne et écrit par Loup de Ferrières et, le second, écrit au XIe siècle par Yves de 

Chartres, j’essaie de comprendre la signification symbolique essentielle des peignes 

liturgiques en relation avec la théologie de l’Église et de comprendre la façon dont ils 

étaient activés durant le rite et ce qu’ils activaient. Quelques mots sont dits également 

au sujet des choix iconographiques opérés pour la décoration des peignes liturgiques, 

toujours en relation avec leur activation rituelle. 

Mots-clés: Liturgie; Peignes liturgiques; Cinq sens; Iconographie; Théologie. 

 

The present contribution explores some aspects of the activation of a particular type 

of liturgical object: liturgical combs. Beyond their strictly practical and utilitarian 

functions, liturgical combs also present an important theological meaning in direct 

relation with their use within the framework of the performance of the liturgical rite, 

or more exactly when they are used just before the celebration to put order in the 

celebrant’s hair. Considering two essential texts for the understanding of liturgical 

combs – one from the Carolingian period and attributed to Lupus of Ferrières, and 

another one written in the 11th century by Yves of Chartres, we try to understand the 

essential symbolic meaning of liturgical combs, in connection with the theology of 

the Church, and to understand how they were activated in the rite and, on the other 

side, what they activated. We also speak about the role of iconographic choices 
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operated to decorate liturgical combs, always in connection with their ritual 

activation. 

Keywords: Liturgy; Liturgical combs; Five senses; Iconography; Theology. 

A Sé do Porto 
e as intervenções da DGEMN (1929-1982) 

Maria Leonor BOTELHO 

Pretendemos dar a conhecer, de forma sucinta, o resultado das intervenções da 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) na Sé do Porto, 

feitas entre 1929 – ano da criação da DGEMN – e 1982 – ano da criação do Instituto 

Português do Património Cultural, ao qual passou a estar afecto este monumento. 

Pudemos, assim, constatar que na origem das transformações sentidas na catedral 

portuense esteve todo um vasto conjunto de intervenções com vista à sua reabilitação 

arquitectónica. Estas intervenções apresentaram duas naturezas distintas, decorrentes 

das teorias e conceitos aplicados nas acções desenvolvidas pela DGEMN, reflexo das 

mudanças verificadas ao nível do ambiente cultural em torno da consciencialização da 

salvaguarda do Património Edificado. Assim, e sensivelmente até 1946, seguiu-se uma 

linha mais próxima da reintegração estilística, concretizada num restauro, deveras 

transformador da fisionomia do próprio monumento. Após esta data, optou-se por 

seguir uma acção pautada pelos princípios da conservação, ou seja, da manutenção do 

monumento no estado em que este foi encontrado. 

Palavras-chave: Sé do Porto; DGEMN; Restauro; Conservação. 

 

We intend to succinctly make known the result of the interventions of the Direcção- 

-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) in Porto’s Cathedral. 

These were made between 1929 – year of creation of the DGEMN – and 1982 – year 

of creation of the Instituto Português do Património Cultural, under which 

responsibility this monument was put. In the origin of the transformations were a 

vast number of interventions with the purpose of architectonic rehabilitation of the 

Cathedral’s complex. These interventions had two distinct natures arising from 

theories and concepts applied in the action taken by the DGEMN, a reflex of the 

changes that occurred at the level of the cultural environment around the 

consciousness to safeguard Built Heritage. This way, and until about 1946, a course 
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close to stylistic reintegration was followed, realized in restoration, really transforming 

the monument’s physiognomy. After this date, the main option was to follow an 

action regulated by the principles of conservation, in other words, maintaining the state 

in which the monument was found. 

Keywords: Porto Cathedral; DGEMN; Restoration; Conservation. 

Os Monumentos Nacionais e a Sé de Viseu: 
a construção de um desafio para o século XXI 

Carlos Filipe ALVES 

O presente trabalho pretende dar a conhecer as intervenções de restauro 

protagonizadas pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN) na catedral de Viseu. Além das alterações físicas efectuadas no templo por 

este organismo governamental, pretendemos aferir os principais intervenientes no 

processo e demonstrar como as campanhas de restauro influenciaram a leitura que 

hoje em dia temos deste edifício. A Sé de Viseu entrou na esfera da DGEMN em 

1930, aquando da descoberta de um portal que estabelecia a comunicação entre o 

adro da Sé e a Praça Camões. A partir desse momento a catedral sofreu um conjunto 

de remodelações arquitectónicas com vista à sua conservação, que se revelaram 

preponderantes para a descoberta de elementos artísticos até então desconhecidos, 

como foi o caso do claustro gótico. No entanto, o projecto de devolver a catedral 

viseense à sua pureza de estilo colidiu com a diversidade estilística da estrutura do 

edifício, inviabilizando a concretização desse objectivo. Na perspectiva da história da 

arte, as campanhas de restauro da DGEMN são fontes de estudo determinantes para 

aferirmos o estado de conservação do património português na primeira metade do 

século XX, mas também para conhecermos a sua evolução arquitectónica. Neste caso 

da Sé de Viseu, a variedade de estilos que a caracteriza inviabiliza uma leitura linear da 

história do edifício, sendo para isso importante recorrer a metodologias de análise 

inovadoras e trilhar novos desafios, como a arqueologia da arquitectura, no sentido de 

nos fornecer mais pistas sobre o passado deste tão enigmático quanto interpelante 

monumento nacional. 

Palavras-chave: Sé de Viseu; DGEMN; Francisco de Almeida Moreira; Restauro; 

Arqueologia da Arquitectura. 
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This paper aims to present the restoration interventions carried out by the Direcção- 

-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) at the Cathedral of Viseu. 

In addition to the physical changes made in the temple by this government agency, 

we intend to assess the key players in the process and demonstrate how the 

restoration campaigns influenced the current reading we make of this building. 

Viseu’s Cathedral entered the sphere of the DGEMN in 1930, at the time of the 

discovery of a portal establishing communication between the churchyard of the 

Cathedral and Camões Square. From that time on the Cathedral has undergone a 

series of renovations for architectural preservation, which proved to be fundamental 

for the discovery of hitherto unknown artistic elements, as was the case of the Gothic 

cloister. However, the project of returning the cathedral to its purity of style clashed 

with the stylistic diversity of the building’s structure, preventing the realization of this 

purpose. From the perspective of art history, DGEMN restoration campaigns are 

determining study sources to assess the state of conservation of Portuguese heritage 

in the first half of the 20th century, but also to know their architectural 

developments. In this case, the stylistic variety that characterizes Viseu’s Cathedral 

precludes a linear reading of its architectural evolution. It is therefore important to 

resort to new methods of analysis and embrace new challenges, such as the 

archaeology of architecture in order to provide new clues about the past of this both 

enigmatic and challenging building. 

Keywords: Viseu Cathedral; DGEMN; Francisco de Almeida Moreira; Restoration; 

Archaeology of Architecture. 

O selo: símbolo de representação e de poder  
no mundo das catedrais portuguesas 

Maria do Rosário Barbosa MORUJÃO e Anísio Miguel de Sousa SARAIVA 

Principal forma de autenticação documental utilizada na Idade Média, os selos 

constituíam também uma representação daqueles que os utilizavam e, como tal, são 

considerados como os seus próprios símbolos de identificação e afirmação. 

Largamente difundidos no mundo das catedrais, onde eram usados por bispos, 

cabidos, dignidades e cónegos, bem como pelas cúrias episcopais, os selos deste 

universo eclesiástico são o objecto do presente trabalho, que analisa e salienta essa 

sua dimensão simbólica e representativa, mostrando a importância primordial dos 
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selos enquanto elementos iconográficos que permitem compreender melhor o modo 

como o clero secular e as suas instituições se reconheciam a si próprios e ostentavam 

o seu poder, assim como o progressivo desenvolvimento da noção de identidade, não 

apenas de grupo, mas também pessoal, ao longo dos séculos medievais. 

Palavras-chave: Sigilografia; Clero secular; Iconografia; Símbolo; Poder. 

 

As the main form of authentication of charters used during the Middle Ages, seals 

were also a representation of those who owned them and as such are considered as 

symbols of identification and affirmation on their own. Widely spread in the world of 

cathedrals, they were used by bishops, chapters, dignitaries and canons, as well as the 

episcopal curia. The seals of this ecclesiastical universe are the subject of this paper, 

which analyzes and emphasizes its symbolic and representative dimension, showing 

the paramount importance of seals as iconographic elements that allow us to better 

understand how the secular clergy and their institutions recognized themselves and 

showed their power, as well as the progressive development of the notion of identity, 

not only of the group but also personal, over the medieval centuries. 

Keywords: Sigillography; Secular clergy; Iconography; Symbol; Power. 

Collégialité et transcendance du corps épiscopal. 
La cathédrale et la mémoire épigraphique des évêques 

en France au XIIIe siècle 

Vincent DEBIAIS 

Le fait graphique suppose l’existence d’un émetteur qui se pense et se manifeste 

comme tel dans l’acte d’écrire et de diffuser un message grâce à une production écrite, 

qu’elle soit documentaire, épistolaire ou épigraphique. Cette dernière catégorie, en 

accordant une dimension publique ou publicitaire au document ainsi généré, 

transforme l’émission du message en acte d’affirmation, individuelle ou collective; 

l’inscription exposée à la vue de tous, en milieu rural ou urbain, devient alors un signe 

militant, la manifestation d’un pouvoir économique, politique, spirituel ou 

symbolique. À travers le corpus particulier des inscriptions mentionnant les évêques, ce 

travail entend explorer comment la présence physique de l’écriture épigraphique, ses 

caractères formels (ou visuels) et son contenu parviennent à manifester l'identité de 

l’émetteur et les circonstances de la création du document; il s’agit de mesurer les 
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objectifs réels de cet usage singulier de l’écriture médiévale dans le contexte d’une 

représentation de plus en plus riche, et d’une affirmation du rôle social et symbolique 

du clergé séculier au cours du Moyen Âge. 

Mots-clés: Épigraphie; Épitaphe; Évêque; Sculpture funéraire; Représentation. 

 

The graphic fact supposes the existence of a transmitter which thinks and shows itself 

as such in the writing act and spreading of a message thanks to a written production 

which can be diplomatic, documentary, epistolary or epigraphic. By giving a public or 

advertising dimension to the document, this last category transforms the emission of 

a message into an act of individual or collective assertion; the exposed inscription in 

rural or urban areas becomes thus a militant sign, the demonstration of an economic, 

political, spiritual or symbolic power. Throughout the particular corpus of inscriptions 

mentioning bishops, this paper investigates how physical presence, formal characters 

and the contents of epigraphic writing make the transmitter’s identity and the 

circumstances of written creation visible. It also tries to measure the purposes of this 

particular medieval graphic practice in the context of an increasingly rich world of 

representations, and in the affirmation of the social and symbolic role of the secular 

clergy in the Middle Ages. 

Keywords: Epigraphy; Epitaph; Bishop; Gravestone; Representation. 

Heráldica eclesiástica. 
 Entre usos concretos e disposições normativas 

Miguel Metelo de SEIXAS 

O presente texto visa fornecer uma visão sobre como se articulou, desde a Idade 

Média até à actualidade, a relação entre, por um lado, os usos concretos de emblemas 

heráldicos pelos indivíduos ou instituições da Igreja Católica e, por outro, a  

produção de textos teóricos e normativos sobre a heráldica eclesiástica. O objectivo 

consiste em procurar definir as características específicas da heráldica eclesiástica em 

contraposição aos demais tipos de armaria, mostrando como aquela procura espelhar 

o equilíbrio entre identificação individual e representação da hierarquia da Igreja. 

Palavras-chave: Heráldica; Clero; Normas de armaria; Práticas heráldicas; 

Representação da hierarquia eclesiástica. 
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This paper wants to show how concrete uses of heraldic emblems by individuals or 

institutions of the Catholic Church managed to create a complex relationship from 

the Middle Ages to the present time, with the production of theoretical and 

normative texts on ecclesiastical heraldry. The aim is to try to define the specific 

characteristics of ecclesiastical heraldry as opposed to other types of arms, showing 

how it tries to represent the balance between individual identification and 

representation of ecclesiastic hierarchy. 

Keywords: Heraldry; Clergy; Heraldic rules; Heraldic uses; Representation of 

ecclesiastic hierarchy. 

O fim da linha. 
Legados têxteis nos testamentos 

do clero catedralício português (1280-1325) 

Joana Isabel SEQUEIRA 

Com base nos testamentos do clero catedralício português, no período compreendido 

entre 1280-1325, faz-se uma análise detalhada sobre as tipologias e características dos 

legados relativos a objectos têxteis (roupas de cama e de casa, vestuário, tecidos e 

dinheiro para aquisição de roupa ou de tecidos). Mais do que listar as roupas 

mencionadas, procura-se perceber os critérios subjacentes à distribuição desses 

legados, conjugando aspectos como o tipo e a qualidade das peças com as categorias 

sociais dos beneficiários e as motivações e intencionalidades dos testadores. 

Palavras-chave: Testamento; Clero; Têxtil; Vestuário; Tecido. 

 

Through the analysis of the wills of Portuguese cathedral clergy members, between 

1280 and 1325, this paper discusses the characteristics and typology of bequests 

consisting of textile objects (home and bed linen, clothing, fabrics, and money to buy 

clothing and fabrics). More than creating a list of all the clothes mentioned in those 

wills, the paper seeks to understand the criteria which conducted the distribution of 

those bequests, combining key aspects such as the quality and type of item with the 

recipients’ social rank and the testators’ intentions and motivations. 

Keywords: Testament; Clergy; Textile; Clothing; Fabric. 
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As vestes funerárias episcopais de  
D. Gonçalo Pereira, arcebispo de Braga (1348†) 

Teresa ALARCÃO 

Aquando da abertura do túmulo do arcebispo de Braga D. Gonçalo Pereira, em 1992, 

verificou-se que este apresentava vestes em notável estado de conservação. A  sua 

observação, registo  e consequente divulgação pode contribuir para o melhor 

conhecimento do vestuário episcopal, têxteis e bordados, usados no século XIV.  

D. Gonçalo Pereira (1326-1348†) apresentava-se revestido de riquíssimos e 

luxuosos paramentos, consentâneos com a sua alta dignidade e função Retiraram-se 

do túmulo algumas peças e insígnias, como a mitra bordada a ouro (opus anglicanum), 

provavelmente executada no início do século XIII, um par de luvas bordadas, 

fragmentos de sedas lavradas e outros tipos de tecido. Estas peças foram objecto de 

tratamentos de conservação e restauro. Das peças que permaneceram no túmulo foi 

possível identificar uma casula, dalmáticas, estola e manípulo, com imagética 

ricamente bordada nos sebastos, um cíngulo obtido através de uma rede de nós e 

vestes de linho. 

Palavras-chave: Túmulo; Arcebispo; Vestes; Mitra; Conservação. 

 

In 1992 following the discovery in his tomb of the vestments of Gonçalo Pereira, 

archbishop of Braga (1326-1348†), it was realised that his garments were remarkably 

well preserved. The observation, record and dissemination of these garments 

contribute to the knowledge of episcopal garments, textiles and embroideries of that 

period. Gonçalo Pereira was clothed in full and rich ornaments, luxury products, 

appropriate to his position and function. Some insignia have been recovered from the 

tomb, such as a mitre in gold embroidery (opus anglicanum), probably from the early 

13th century, as well as a pair of embroidered gloves, fragments of patterned silks and 

other fabrics. They have been preserved and submitted to conservation procedures. 

Some of the vestments that remained in the tomb were identified, such as a chasuble, 

dalmatics, stole and maniple, richly embroidered with imagery in orphery bands, 

a cingulum made of knotted net, and linen pieces. 

Keywords: Tomb; Archbishop; Ornaments; Mitre; Conservation. 
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O clero secular e a ourivesaria da Sé de Coimbra 
entre os séculos XIV-XVI 

Pedro FERRÃO 

Com o intuito de tornar a casa de Deus mais resplandecente, a ourivesaria revelou-se, 

ao longo da Idade Média, uma arte de intensa produção e de fausto maior. O tesouro 

da Sé de Coimbra foi-se constituindo por sucessivas heranças, reunidas através de 

importantes aquisições do cabido e numerosas doações dos seus fiéis. Entre os seus 

mais destacados benfeitores contavam-se reis, bispos e clérigos. O seu registo foi 

efectuado no conhecido Livro das Kalendas, que contém anotações que vão desde 1062 

a 1445, e em cinco inventários – respectivamente dos anos de 1393, 1492, 1517, 1546 

e 1610. Cotejando a variedade destas doações e a diversidade dos homens que as 

concretizaram, procuraremos neste breve ensaio revelar um pouco mais sobre o 

tesouro da Sé conimbricense entre os séculos XIV-XVI. 

Palavras-chave: Sé de Coimbra; Tesouro; Ourivesaria gótica; Alfaias litúrgicas; 

Mecenato. 

 

In order to make God’s house more resplendent, jewellery has shown to be an art of 

intense production and great splendour throughout the Middle Ages. The treasure of 

Coimbra’s Cathedral consists of successive inheritances, gathered through key 

acquisitions and numerous donations from the faithful. Among its most prominent 

benefactors were kings, bishops and clerics. Their record was made known in the 

Livro das Kalendas, containing notes from 1062 to 1445, and in five inventories – 

respectively, from years 1393, 1492, 1517, 1546, and 1610. Comparing the variety of 

these donations and the diversity of the men that made them, this brief essay tries to 

reveal a little more about the treasure of Coimbra’s Cathedral between the 14th and 

the 16th centuries. 

Keywords: Coimbra Cathedral; Treasure; Gothic precious metals; Liturgical vessels; 

Patronage. 
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La enseñanza en las catedrales hispanas 

Susana GUIJARRO GONZÁLEZ 

El presente texto pretende ofrecer una valoración del papel jugado por las catedrales 

hispanas en la enseñanza medieval. Al mismo tiempo, cuestiona y matiza la visión de 

pobreza y aislamiento cultural de las escuelas catedralicias difundida por la 

historiografía tradicional. Ante la inexistencia de evidencias directas sobre el programa 

escolar se intenta reconstruir el mismo a partir de las referencias a libros halladas en 

documentos e inventarios de bibliotecas. Asimismo, se esboza la gestión y material 

humano de dichas escuelas a partir de las escasas huellas que han dejado maestros y 

estudiantes. Para contextualizar las mencionadas evidencias, distingue tres etapas en la 

evolución de las escuelas y en las políticas de formación intelectual promovidas por 

estas instituciones eclesiásticas. La primera etapa (siglos XI al XII) estuvo marcada 

por la inestabilidad de las sedes episcopales, la vida en común seguida por los cabildos 

catedralicios y la herencia de la cultura monástica del período visigótico. La segunda 

fue una etapa de iniciación de la apertura al mundo urbano con la ubicación de 

escuelas de gramática fuera de la catedral y la recepción de la teología parisina y el 

derecho boloñés. La tercera etapa (siglos XIV y XV) representa la consolidación 

institucional de las escuelas catedralicias, responsables, en gran medida, del aumento 

de clérigos con grados académicos. Al igual que sus homólogos europeos, los clérigos 

de las catedrales hispanas prefirieron la formación jurídico-canónica. 

Palabras clave: Escuelas catedralicias hispanas; Bibliotecas catedralícias; Castilla; 

Curriculum escolar; España Medieval. 

 

This text offers an assessment of the role played by Spanish cathedrals in Medieval 

learning, at the same time questioning and clarifying the idea of the cultural poverty 

and isolation of these cathedral schools supported by traditional historiography. In 

the absence of direct evidence of the school syllabus, an attempt has been made to 

rebuild it through references to books found in cathedral documents and library 

inventories. Besides, the management and human component of these schools have 

been outlined through the scarce remnants left behind by masters and students. In 

order to contextualize the aforementioned evidence, this text distinguishes three 

stages in the development of these schools and in the policies of intellectual training 

that were promoted by them. The first stage (11th and 12th centuries) was marked by 

the instability of episcopal sees, by communal life in cathedral chapters and by the 
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monastic culture inherited from the Visigoth period. The second stage was the 

beginning of the opening-up to the urban world, with grammar schools being placed 

outside cathedrals and the reception of the Parisian theology and the Bolognese law. 

The third stage (14th and 15th centuries) represents the institutional consolidation of 

cathedral schools, which to a great extent were responsible for the rise of graduated 

clergymen. Like their European counterparts, the clergymen of Spanish cathedrals 

preferred Civil and Canon law training. 

Keywords: Spanish cathedral schools; Cathedral libraries; Castile; School curriculum; 

Medieval Spain. 

Vestígios da cultura na antecâmara da morte. 
O caso das livrarias de mão do clero medieval português 

nos testamentos catedralícios 

Armando NORTE 

Tendo como limites as fronteiras do reino português e por horizonte temporal os 

séculos XII, XIII e o primeiro quartel do século XIV, pretende-se neste trabalho 

analisar a natureza e a composição das livrarias privadas reunidas pelo clero 

catedralício, a partir de uma fonte informativa privilegiada: os seus testamentos. 

Procura-se compreender com base nas informações contidas nestes documentos, 

quais os processos de formação das bibliotecas desses clérigos e os mecanismos de 

transmissão de manuscritos a que recorriam. Procura-se, ainda, perceber e 

contextualizar tais processos à luz da renovação intelectual experimentada pela 

Cristandade no século XII, com reflexos assinaláveis na centúria seguinte, no 

desenvolvimento dos diferentes ramos do saber e na epistemologia, assim como 

percepcioná-los em função da emergência de novas realidades socioculturais, 

nomeadamente a fundação das primeiras universidades e a importância que a 

formação académica passou a ter na construção das carreiras eclesiásticas. 

Palavras-chave: Idade Média; Clero secular; Livrarias; Livros Manuscritos; 

Testamentos. 

 

Taking as limits the boundaries of the Portuguese kingdom and as time horizon the 

period from the 12th century to the first quarter of the 14th century, this paper aims 

to examine the nature and composition of private libraries organized by cathedral 
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clergymen, using a privileged source of information: their wills. Based on information 

contained in these documents, we seek to understand which processes these clerics 

used to form these libraries and which mechanisms they used for manuscript 

transmission. We also want to understand and contextualize these processes in the 

light of the intellectual renewal experienced by Christianity in the 12th century, with 

remarkable reflexes in the following century, the development of different branches 

of knowledge and epistemology. Finally, we want to perceive them in the context of 

emerging new sociocultural realities, including the establishment of the first 

universities and the importance that academic education started to have in the 

construction of ecclesiastic careers. 

Keywords: Middle Ages; Secular clergy; Libraries; Manuscripts; Wills. 

Os arquivos capitulares. Formas de representação e preservação 
da memória documental: o caso de Évora no início de Trezentos  

Hermínia Vasconcelos VILAR 

A partir de um códice preservado no Arquivo do Cabido da Sé de Évora, publicado 

por Henrique da Silva Louro e datado de 1321, procura-se contribuir para o estudo 

da constituição da memória documental do arquivo desta catedral. Produzido numa 

cronologia que o aproxima de outros inventários e cartulários elaborados na primeira 

metade de Trezentos em Évora, o estudo deste inventário contribui para uma melhor 

compreensão dos condicionalismos que determinaram este esforço de produção. 

Palavras-chave: Sé de Évora; Arquivo; Memória; Clero secular. 

 

This paper is a contribution to the study of the constitution of the documental 

memory of the Évora chapter in the 14th century. The basis for this analysis is a 

codex preserved in the chapter archive of the Évora’s Cathedral published by 

Henrique da Silva Louro and dated from 1321. Produced in a chronology that 

approaches this codex to other inventories and cartularies created in Évora in the first 

half of the 14th century, the study of this inventory contributes to a better 

understanding of the constraints that have determined this production effort. 

Keywords: Évora Cathedral; Archive; Memory; Secular clergy. 
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CESCM. Il étudie la culture écrite médiévale, les inscriptions et plus généralement les 

questions de communication au Moyen Âge et prépare une HDR sur le rôle de 

l’écriture poétique dans la création visuelle médiévale (ekphrasis, tituli, inscriptions 

monumentales). 

Responsable de publication d’Art-Hist (A Virtual Symposium on Artistic Creation 

from Antiquity to Modern Times): http://art-hist.blogspot.fr/. Membre élu du 

conseil de laboratoire du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, du 

programme I+D CIHM, Université de León (Espagne) et des groupes des recherches 

ARS PICTA et TEMPLA. Co-organisateur du programme intensif ERASMUS 

ESSEP: http://sha.univ-poitiers.fr/essep/. 
 

Parmi ses principales publications, on compte: Lieu d’image et lieu du texte: les 

inscriptions dans les peintures murales de la voûte de la nef de Saint-Savin. In L’image 

médiévale: fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel. Dir. E. 

SPARHUBERT et C. VOYER (Turnhout, 2011); Guillaume Durand. In Translations 

médiévales: cinq siècles de traductions en français (XIe-XVe siècle). Étude et répertoire. T. II: 

Répertoire. Éd. Cl. GALDERISI (Turnhout, 2011); Écrire sur, écrire dans, écrire près 

de la tombe: les aspects topographiques de l’inscription funéraire (IXe-XIIe siècle). 

Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa. 42 (2011) 17-28; L’inscription funéraire des XIe-XIIe 

siècles et son rapport au corps. Cahiers de Civilisation Médiévale. 54 (2011) 337-362; 

Corpus des inscriptions de la France médiévale. T. 24: Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe (Paris, 

2010); L’écriture dans l’image peinte romane: questions de méthodes et perspectives. 

Viator. 41 (2010) 95-125; Une société de pierre. Les épitaphes carolingiennes de Melle. Catalogue 

de l’exposition tenue à Saint-Pierre de Melle (Melle, 2009), en collaboration; Messages de 

pierre: la lecture des inscriptions dans la communication médiévale (Turnhout, 2009); Corpus des 

inscriptions de la France médiévale. T. 23: Région Bretagne; Loire-Atlantique et Vendée (Paris, 

2008); L’écrit sur la tombe: entre nécessité pratique, souci pour le salut et élaboration 

doctrinale. À travers la documentation épigraphique de la Normandie médiévale. 

Tabularia. 7 (2007) 179-202. 
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Miguel Metelo de SEIXAS 

Doutor em História pela Universidade Lusíada de Lisboa (2010), onde exerce o cargo 

de professor auxiliar e dirige desde 1998 o Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e 

Heráldicos. É desde 2011 bolseiro de Pós-Doutoramento da Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, como investigador integrado do Centro de História de Além-Mar e do 

Instituto de Estudos Medievais, ambos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa, com o projecto A heráldica portuguesa entre os séculos 

XV e XVIII: uma cultura visual de representação política e social. Tem leccionado em 

diversas universidades portuguesas e estrangeiras, com destaque para a Université de 

Poitiers, a Università degli Studi di Firenze e a Università degli Studi di Viterbo. 

Tem desenvolvido trabalho na área da Heráldica considerada como o estudo dos 

emblemas abstractos ou gráficos usados por indivíduos e instituições como forma de 

auto-representação e de comunicação. Nesse sentido, as suas investigações têm 

procurado apresentar a Heráldica como forma de História Social, Cultural e Política, 

valorizando outrossim a sua ligação a diversificadas áreas do saber, nomeadamente a 

História da Arte, os Estudos de Património e os Estudos Visuais. O objectivo do 

trabalho que tem conduzido aponta para uma visão transdisciplinar da Heráldica, não 

como disciplina autónoma e isolada, mas antes plenamente integrada na 

multiplicidade do saber histórico. 

Está integrado como investigador e consultor em vários projectos, nomeadamente: 

BAHIA 16-19. Salvador da Bahia: American, European and African forging of a colonial 

capital city, financiado por Marie Curie Actions, com sede no Centro de História de 

Além-Mar (FCSH/UNL), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) e 

Universidade Federal da Bahia; A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro (séculos 

XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos Interiores, financiado pela FCT, com sede no 

Instituto de História da Arte (FCSH/UNL), Centro de Estudos de Artes Decorativas 

(ESAD/FRESS) e Fundação Rui Barbosa (Rio de Janeiro); DigiTile Library: Tiles and 

Ceramics on line, financiado pela FCT, com sede no Instituto de História da Arte 

(Universidade de Lisboa) e Fundação Calouste Gulbenkian; e Na Privança d’el-Rei. 

Relações Interpessoais e Jogos de Facções em torno de D. Manuel I, com sede no Centro de 

História de Além-Mar (FCSH/UNL). 
 



| 544 | 

É autor de vasta bibliografia, principalmente sobre temas ligados à heráldica, com 

destaque para as seguintes publicações: Estudos de Heráldica Medieval (coord., 2012);  

À sombra dos príncipes. A heráldica dos Sousas no mosteiro de Santa Maria da 

Vitória da Batalha. In A Capela dos Sousas no Mosteiro da Batalha (2012); A heráldica 

municipal portuguesa na transição do Antigo Regime para a monarquia 

constitucional: reflexos revolucionários. In O Atlântico Revolucionário: circulação de ideias e 

de elites no final do Antigo Regime (2012); Reflexos ultramarinos na heráldica da nobreza 

de Portugal. In Pequena Nobreza e Impérios Ibéricos de Antigo Regime (2012); A heráldica 

nos arquivos de família: formas de conservação e gestão da memória. In Arquivos de 

Família, séculos XIII-XIX: que presente, que futuro? (2012); A heráldica em Portugal no 

século XIX: sob o signo da renovação. Análise Social. 202 (2012); Heráldica, representação 

do poder e memória da nação: o armorial autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa (2011); As 

insígnias municipais e os primeiros armoriais portugueses: razões de uma ausência. 

Ler História. 58 (2010); Heráldica eclesiástica na porcelana oriental de importação 

portuguesa. In Portugal na porcelana da China: 500 anos de comércio (2008); Peregrinações 

heráldicas olisiponenses: a freguesia de Santa Maria de Belém (2005); Heráldica no concelho de 

Fronteira (2002); As Armas do Infante D. Pedro e de Seus Filhos (1994). 

Joana Isabel SEQUEIRA 

Doutorou-se em História, em 2012, pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, com uma tese sobre a 

produção têxtil em Portugal nos finais da Idade Média. Foi bolseira de Doutoramento 

da FCT (SFRH/BD/35775/2007) e é actualmente bolseira de Pós-Doutoramento da 

mesma instituição (SFRH/BPD/84077/2012), com um projecto sobre a presença da 

companhia mercantil Salviati-Da Colle em Lisboa no século XV. É investigadora do 

CHAM (Universidade Nova de Lisboa) e do CITCEM (Universidade do Porto). 
 

No âmbito da história têxtil, destacam-se as seguintes publicações: Produção têxtil em 

Portugal nos finais da Idade Média (Porto, 2012; tese de doutoramento policopiada);  

A mulher na produção têxtil portuguesa tardo-medieval. Medievalista [on-line]. 11 

(2012), em colaboração; Construire un glossaire de termes textiles médiévaux 
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portugais. In Les mots des vêtements et des textiles: désignation et restitution dans le cadre d’un 

réseau interdisciplinaire (Dijon, 2013, no prelo), em colaboração. 

Teresa ALARCÃO 

Licenciada em História e Filosofia, possui ainda o Curso de Conservador de Museus. 

Exerceu actividade profissional no ensino e em museus, como conservadora, com 

particular incidência em áreas ligadas aos têxteis , nomeadamente no Museu Nacional 

do Traje e no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Neste museu teve a seu 

cargo a área de paramentaria e dos tecidos em geral, tendo-se dedicado especialmente 

às peças produzidas no século XVI. Acompanhou acções de formação de alunos de 

conservação e restauro na Escola Superior de Conservação e Restauro, em Lisboa, e 

no Curso de Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde 

leccionou sobre esta temática. 

Colaborou na elaboração de roteiros de museus e outras instituições, públicas e 

privadas, de catálogos e na organização de exposições. Procedeu ao levantamento de 

peças de paramentaria existentes em diferentes regiões de Portugal, promovendo e 

intervindo em acções de sensibilização para entidades responsáveis por esse tipo de 

peças. Continua a ter intensa colaboração em catálogos de exposições e noutras 

publicações. 
 

Entre as suas principais publicações, destacam-se: Colecção têxtil. In Roteiro do Museu 

Alberto Sampaio (Guimarães, 2005); Colecção têxtil. In Museu de Lamego: roteiro 

(Lamego, 1998); Imagens em paramentos bordados: séculos XIV a XVI (Lisboa, 1993, em 

colaboração; esta obra baseou-se no levantamento feito pela autora em Portugal para 

um corpus de paramentaria, com imagética bordada); Normas de inventário: têxteis 

(Lisboa, 1999, em colaboração; procurou-se, pela primeira vez, normalizar conceitos e 

terminologia têxtil, com vista à inventariação das peças existentes nos museus e 

colecções privadas). 
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Pedro FERRÃO 

Licenciado em História, variante de História da Arte, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, foi professor em diversas escolas e cursos técnico- 

-profissionais, onde leccionou cadeiras nas áreas da História da Arte, Património 

Cultural e Museologia. Em 2002 foi professor convidado do curso de História da 

Arte, da Universidade do Tempo Livre – Associação Nacional de Apoio ao Idoso 

(ANAI), exercendo idênticas funções, desde 2005, na Associação de Solidariedade 

Social de Professores (ASSP). Integrou a Equipa Nacional do Inventário do 

Património Cultural Móvel (1991-1999), onde colaborou no estudo das colecções de 

ourivesaria e têxteis do Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC), dos 

acervos patrimoniais dos Arciprestados de Anadia e de Vila Nova de Foz Côa, e do 

Governo Civil do Distrito de Coimbra. Foi membro do Secretariado do Núcleo 

Português da Exposição Feitorias. Arte Portuguesa na Época dos Descobrimentos, 

Europália/91. Entre 1991-1993 integrou o corpo redactorial do semanário Jornal de 

Coimbra. 

Desde 1999 exerce funções de técnico superior de museologia do MNMC, sendo 

corresponsável pelas colecções de ourivesaria, metais, têxteis e escultura. Colabora no 

inventário de colecções, concepção de guiões, montagem de exposições e na 

elaboração de material relativo às colecções deste museu. 
 

Entre as suas publicações salientam-se: Normas de inventário: arte, ourivesaria (Lisboa, 

2011, em colaboração); Manuel Jardim: impressões da Arte Moderna (Montemor-o-Velho, 

2009, em colaboração); Museu Nacional de Machado de Castro: roteiro (Lisboa, 2005, em 

colaboração); Percursos artísticos de Coimbra: as Idades do Ferro. In As Idades do 

Fogo: forma e memória das artes e ofícios dos metais (Lisboa, 2005, em colaboração);  

A espiritualidade da arte medieval e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XII a 

XV. In Ourivesaria Medieval: séculos XII a XV. A colecção do Museu Nacional de Machado de 

Castro (Lisboa, 2004); Coimbra medieval e a arte da ourivesaria. In Tesouros da 

ourivesaria medieval em Coimbra (Coimbra, 2004, em colaboração); Colecção de escultura. 

In Museu da Guarda: roteiro (Lisboa, 2004); Misericórdia de Coimbra: devoção e arte. In 

Memórias da Misericórdia de Coimbra: documentação e arte (Coimbra, 2000); A construção 

da Casa da Livraria das Universidade de Coimbra. In Actas do Colóquio «A Universidade 

e a Arte: 1290-1990» (Coimbra, 1993). 
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Susana GUIJARRO GONZÁLEZ 

Doctora en Historia (1992) es Profesora Titular de Historia Medieval en Universidad 

de Cantabria. Fue Visiting Scholar en el Departamento de Historia de la University of 

Michigan, entre 1993 y 1995. Su investigación se ha centrado en la transmisión social 

del conocimiento (escuelas, universidades y bibliotecas), así como en las carreras 

eclesiásticas del clero de las catedrales de los reinos de Castilla y León entre los siglos 

XI y XV. En concreto, ha estudiado la formación del clero de las catedrales 

castellanas y su relación con las universidades, véase por ejemplo: La formación 

cultural del clero palentino en la Edad Media (siglo XIV-XV). In Actas del II Congreso 

de Historia de Palencia (Palencia, 1990, p. 651-665); o La formación cultural del clero 

catedralicio salmantino en la Edad Media: siglos XII-XV. In Actas del I Congreso de 

Historia de Salamanca (Salamanca, 1992, p. 449-460). 

Ha abordado también el tema de las bibliotecas a partir de los inventarios 

conservados de catedrales castellanas y las menciones a libros en la documentación, 

véase por ejemplo: La circulación de libros entre el clero y la biblioteca de la catedral 

de Burgos en la Edad Media. Studium Ovetense. 27 (1998) 7-28; Libraries and books 

used by the cathedral clergy in Castile during the Thirteenth Century. Hispanic Research 

Journal. 2/3 (2001) 191-210; o La biblioteca de Santo Domingo de Silos: cultura y 

enseñanza monástica en la Castilla del siglo XIII. In Actas del Congreso Internacional 

Santo Domingo de Silos (Silos, 2003, p. 555-567). Asimismo, ha estudiado el papel de los 

maestros, la organización de las escuelas catedralicias y ha intentado reconstruir el 

contenido de los programas escolares, véase por ejemplo: Masters and schools in the 

Castilian cathedrals during the spanish Middle Ages. Medieval History . 4 (1994) 218- 

-246; La enseñanza en la Edad Media. In X Semana de Estudios Medievales de Nájera 

(Logroño, 2000, p. 61-95); y Maestros, escuelas y libros: el universo cultural de las catedrales en 

la Castilla Medieval (Madrid, 2004). 
 

En los últimos años ha dirigido tres proyectos de investigación financiados por el 

Ministerio de Educación y Ciencia español – Cultura, poder y redes sociales en la Castilla 

medieval: el clero de la Catedral de Burgos, siglos XIV-XV – en los que estudia las carreras 

profesionales del clero catedralicio, su religiosidad y mentalidad, así como la relación 

de los cabildos catedralicios con los resortes de poder de las ciudades castellanas a 

través de la formación de redes clientelares de sus miembros. Algunos resultados de 
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estos proyectos pueden verse en: Religiosidad y muerte en el Burgos Medieval: siglos 

XIII-XIV. Codex Aquilarensis. 22 (2006) 43-72; Jerarquía y redes sociales en la Castilla 

medieval: la provisión de beneficios eclesiásticos en el cabildo de la Catedral de 

Burgos (1390-1440). Anuario de Estudios Medievales. 38/1 (2008) 271-299; Antigüedad, 

costumbre y exenciones frente a innovación en una institución medieval: el conflicto 

entre el maestrescuela y el cabildo de la Catedral de Burgos (1456-1472). Hispania 

Sacra. 60 (2008) 67-94; La vida intelectual de las canónicas hispanas en el siglo XII. In 

Entre el claustro y el mundo: canónigos regulares y monjes premostratenses en la Edad Media. Ed. 

J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR y R. TEJA (Aguilar de Campo, 2009, p. 65-83); 

Disciplina clerical y control social en la Castilla medieval: el estatuto de corrección y 

punición del cabildo de la Catedral de Burgos (1452). In Mundos medievales: espacios, 

sociedades y poder. Homenaje al Profesor García de Cortázar. Eds. Beatriz ARÍZAGA [et al.] 

(Santander, 2012, p. 1453-1466); o en The monastic ideal of discipline and the making 

of clerical rules in late medieval Castile. Journal of Medieval Monastic Studies. 2 (2013) 

135-150. 

Armando NORTE 

É licenciado em História pela Universidade de Lisboa (2007) e doutorado pela mesma 

instituição (2013), com uma tese intitulada Letrados e cultura letrada em Portugal: séculos 

XII e XIII. Pertence ao Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa desde 2007, na qualidade de investigador integrado, associado ao Grupo de 

Investigação “Modelos Identitários”. No âmbito da atividade científica que 

desenvolve, tem colaborado na organização de jornadas e seminários, bem como em 

diversos projectos de investigação. Participa regularmente em seminários e colóquios 

científicos, tendo assegurado um ciclo de conferências sobre cultura medieval no 

âmbito dos seminários de Mestrado em História Medieval da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Durante o ano de 2010, co-organizou um seminário sobre 

Memórias, Discursos e Práticas Sociais, patrocinado pelo Centro de História desta mesma 

Universidade, onde também interveio como comunicante. Os seus principais tópicos 

de pesquisa dizem respeito a letrados, cultura letrada, história das universidades e 

história da cidade de Lisboa. 
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Entre as suas publicações salientam-se: As elites intelectuais e a guerra: manifestações 

ideológicas e modelos proselitistas na génese do reino português. In A Guerra e a 

Sociedade na Idade Média. Vol. 1 (Torres Novas, 2009, p. 377-391); Lentes, escolares e 

letrados: das origens do Estudo Geral ao final do século XIV, e Processos de 

institucionalização do Estudo Geral português. In A Universidade medieval em Lisboa 

(Lisboa, 2013, p. 89-147 e 149-186, respectivamente). 

Hermínia Vasconcelos VILAR 

É professora auxiliar com agregação no Departamento de História da Universidade 

de Évora onde lecciona desde 1989. Apresentou provas de agregação em 2007 e 

doutorou-se na Universidade de Évora, em 1998, com uma dissertação intitulada  

As dimensões de um poder: a diocese de Évora na Idade Média. Tem participado em diferentes 

projetos com destaque para: Fasti Ecclesiae Portugaliae (1070-1325); Aux fondements de la 

modernité étatique en Europe. L’héritage des clercs médiévaux; História do Alentejo, séculos XII- 

-XX: aprofundamentos empíricos e a formação das elites e redes clientelares na Baixa Idade Média. 

Uma observação centrada em Évora. É membro da Sociedade Portuguesa de Estudos 

Medievais. É investigadora integrada do Centro Interdisciplinar de História, Culturas 

e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS) e membro colaborador do 

Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa 

(CEHR). 
 

É autora de sete livros e de vários artigos publicados em revistas nacionais e 

internacionais. Entre as publicações mais recentes destacam-se: Território e poder em 

espaços de fronteira: a construção das unidades diocesanas no Sul de Portugal no 

século XIII. In La historia peninsular en los espacios de frontera: las «extremaduras históricas» y 

la «transierra» (siglos XI-XV). Coord. Francisco GARCÍA FITZ e Juan Francisco 

JIMÉNEZ ALCÁZAR (Cáceres-Murcia, 2012, p. 517-534); Lineage and territory: 

royal burial sites in the early Portuguese kingdom. In Death at court. Ed. Karl-Heinz 

SPIEß, Immo WARNTJES (Greifswald, 2012, p. 159-170); Da vilania à nobreza: 

trajetórias de ascensão e de consolidação no sul de Portugal (séculos XIII-XIV). In 

Categorias Sociais e mobilidade urbana na Baixa Idade Média: entre o Islão e a Cristandade. Ed. 

Hermínia VILAR e Maria Filomena BARROS (Lisboa, 2012, p. 145-161). 
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Estudos de História Religiosa 

Volumes Publicados 

 

1. Pedro Penteado – Peregrinos da Memória: o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré 

Lisboa, 1998. ISBN: 978-972-8361-12-9 

2. Maria Adelina Amorim – Os Franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: Missão e Cultura 
na Primeira Metade de Seiscentos 

Lisboa, 2005. ISBN: 978-972-8361-20-4 

3. Colóquio Internacional A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu – The Church 
and the Portuguese Clergy in the European Context 
Lisboa, 2005. ISBN: 978-972-8361-21-1 

4. António Matos Ferreira – Um Católico Militante Diante da Crise Nacional: Manuel 
Isaías Abúndio da Silva (1874-1914) 

Lisboa, 2007. ISBN: 978-972-8361-25-9 

5. Encontro Internacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (sec. XII-XIV) – 
Ecclesiastical Careers in Western Christianity (12th-14thc.) 

Lisboa, 2007. ISBN: 978-972-8361-26-6 

6. Rita Mendonça Leite – Representações do Protestantismo na Sociedade Portuguesa 
Contemporânea: da exclusão a liberdade de culto (1852-1911) 
Lisboa, 2009. ISBN: 978-972-8361-28-0 

7. Jorge Revez – Os «Vencidos do Catolicismo»: Militância e atitudes críticas (1958- 
-1974) 

Lisboa, 2009. ISBN: 978-972-8361-29-7 

8. Maria Lúcia de Brito Moura – A «Guerra Religiosa» na I República 

Lisboa, 2010. ISBN: 978-972-8361-32-7 

9. Sérgio Ribeiro Pinto – Separação Religiosa como Modernidade: Decreto-lei de 20 de Abril 
de 1911 e modelos alternativos 
Lisboa, 2011. ISBN: 978-972-8361-35-8 

10. António Matos Ferreira e João Miguel Almeida (Coord.) – Religião e Cidadania: 
Protagonistas, Motivações e Dinâmicas Sociais no Contexto Ibérico 

Lisboa, 2011. ISBN: 978-972-8361-36-5 

11. Ana Isabel López-Salazar Codes – Inquisición y política: El gobierno del Santo Oficio en 
el Portugal de los Austrias (1578-1653) 
Lisboa, 2011. ISBN: 978-972-8361-39-6 
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12. Daniel Ribeiro Alves – Os Dízimos no Final do Antigo Regime: Aspectos Económicos e 
Sociais (Minho, 1820-1834) 
Lisboa, 2012. ISBN: 978-972-8361-42-6 

13. Hugo Ribeiro da Silva – O Clero Catedralício Português e os Equilíbrios Sociais do Poder 
(1564-1670) 

Lisboa, 2013. ISBN: 978-972-8361-49-5 

14. Anísio Miguel de Sousa Saraiva (Coord.) – Espaço, Poder e Memória: A Catedral de 
Lamego, sécs. XII a XX 

Lisboa, 2013. ISBN: 978-972-8361-57-0 

15. Maria João Oliveira e Silva – A Escrita na Catedral: a Chancelaria Episcopal do Porto 
na Idade Média 
Lisboa, 2013. ISBN: 978-972-8361-54-9 

16. Anísio Miguel de Sousa Saraiva e Maria do Rosário Barbosa Morujão (Coord.) – 
O Clero Secular Medieval e as suas Catedrais: Novas Perspectivas e Abordagens 

Lisboa, 2014. ISBN: 978-972-8361-59-4 
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