
Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

110 
 

Os Armoriais Avisinos do Século XVI 

      Franklin Maciel Tavares Filho(UFF)      

Resumo: O século XVI, no que tange ao contexto heráldico lusitano, tem sido tratado por 

heraldistas como o “Período dos Grandes Armoriais ou da Iluminura”, com base na iniciativa 

dos monarcas avisinos de incumbir os reis de armas, sob suas ordens, de preparar livros onde se 

registrassem todos os brasões existentes, ou parte deles, e aqueles que viessem a ser concedidos. 

O Livro do Armeiro-Mor, produzido em 1509, é um códice em pergaminho, com ricas 

iluminuras, sendo um dos objetos de análise de minha pesquisa. 

Palavras-chave: Avis; heráldica; século XVI. 

The Avis armorials of  the sixteenth century 

Abstract: The sixteenth century, regarding the context heraldic Lusitanian, has been treated by 

heraldry as the "Period of the Great armorials or Illumination", based on the initiative of 

monarchs avisinos instruct the kings of arms, under his orders, prepare books where to register 

all existing coats, or part of them, and those who were to be granted. The Book of Armeiro Mor, 

produced in 1509, is a parchment codex, with rich illuminations, being one of the objects of 

analysis of my research. 

Keywords: Avis; heraldry; XVI century. 

*** 

O século XVI, no que tange ao contexto heráldico lusitano, tem sido tratado por 

heraldistas como o “Período dos Grandes Armoriais ou da Iluminura”, com base na iniciativa 

dos monarcas avisinos de incumbir os reis de armas, sob suas ordens, de preparar livros nos 

quais se registrassem todos os brasões existentes, ou parte deles, e aqueles que viessem a ser 

concedidos.   

Começa, então, a revelar-se uma acentuada preocupação da Coroa e dos nobres da Corte 

no tocante à compilação de materiais heráldicos e genealógicos manuscritos e suntuosamente 

ilustrados (SERRÃO, 1968: 428).  
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Esta política régia corresponde, portanto, a uma verdadeira codificação que visa 

concentrar nas mãos do rei, para além das fontes de criação do direito em geral, algo já patente 

em meados do século XV através das Ordenações (D. Duarte I e D. Afonso V), também as do 

direito heráldico e até da respectiva iconografia. 

É possível, também, que esta iniciativa estivesse relacionada às prolongadas discussões 

em torno da reforma das armas reais ao tempo de D. João II, no seio da junta formada quando 

das Cortes de 1482, as quais suscitaram vários problemas de armaria. Impôs-se, então, a 

necessidade da sua disciplina e maior precisão, por se tratar de um assunto ligado à identidade e à 

personalidade do reino resolvendo-se, então, organizar um registro sistemático dos brasões 

(SERRÃO, 1968: 429).  

Já durante o século XV, a ação dos Reis de Armas, a serviço da Coroa, resultara numa 

maior abundância de fontes documentais, através das quais se pode conhecer as identidades de 

certo número de oficiais daquela Corporação, a par da iniciativa da elaboração de pelo menos 

dois armoriais de caráter oficioso (Livro dos Arautos e o Liuro Antigo das Armas4) (ABRANTES, 

1992: 42).  

Contudo, no período manuelino, essa tendência centralizadora e uniformizadora ganha 

sua expressão mais qualificada artisticamente, sintetizada em grandes reformas empreendidas nos 

cartórios e arquivos de estado e na renovação dos livros, produzindo a chamada Leitura Nova.  

Tem lugar, então, a preocupação de estabelecer com luxo e precisão a “distinção” e a 

“origem” das famílias no quadro social e político da época, algo que coincidiu com o apogeu da 

expansão marítima, sendo um indício claro do enriquecimento das camadas mais altas da 

sociedade e da conseqüente competição entre os seus membros, que reivindicavam um estatuto 

superior de prestígio e de diferenciação.  

 Os armoriais manuelinos não deixam também de constituir uma boa manifestação da 

virtü, com base em distinções de linhagens familiares, tipicamente renascentista, de contribuir 

para a sua afirmação, talvez até por ser, nos tempos modernos, uma espécie de revival do espírito 

de pertença a gens que tinha caracterizado o patriciado romano.  

Seria, então, produzido, em 1509, o chamado Livro Grande da Armaria, que foi entregue à 

guarda do Armeiro-Mor. Segundo Machado de Faria, este famoso armorial foi composto a 

                                                           
4 Perdido durante o incêndio no Cartório da Nobreza, em 1755. 
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pedido de D. João II, sendo continuado posteriormente por D. Manuel. O principal argumento 

em favor desta tese é o fato de figurarem as armas de D. João II e de sua mulher no início do 

“Capitullo da nobreza e gereçam de Portuguall”.  

Trata-se a obra em questão de um códice em pergaminho com ricas iluminuras, 

configurando o armorial quinhentista luso mais prestigiado no interior do reino e além de suas 

fronteiras.  

Fica patente neste armorial, a insistência na história familiar através das genealogias e do 

encadeamento de figuras ilustres. As relações de parentesco aí estoriadas recuam, por vezes, até 

as origens lendárias do tronco comum. Por outro lado, o investimento simbólico na 

representação heráldica dos armoriais prolonga a tendência desenhada a partir dos sécs. XIII e 

XIV para uma verdadeira “heraldização” de toda a vida material, de que fala Michel Pastoureau. 

Segundo o autor, os senhores e cavaleiros muito rapidamente deixaram de conformar-se 

em apenas fazer pintar sobre seu escudo as armas que acabavam de adotar. Logo, também 

passaram a colocar em seu pendão, sobre a cota de malha, sobre bens móveis e imóveis que lhes 

pertenciam, principalmente o selo, símbolo de sua personalidade jurídica. Aos poucos, todas as 

pessoas que possuíam um selo adotaram o costume de cobrir seu campo de armas, tal como 

fazia a aristocracia. Mediante o selo – cujo emprego nesse momento se acha em plena expansão 

em todas as classes sociais – o uso dos escudos de armas se ampliou ás mulheres, aos clérigos, 

aos plebeus e a todos os agentes morais. 

Tal qual o escudo de armas o selo estabelece relações privilegiadas com o nome e a 

pessoa. Entre suas numerosas funções, muitas vezes serve para dizer a identidade de um 

individuo, seja diretamente ou indiretamente. Nesse sentido, o intenso desenvolvimento do uso 

do selo durante o séc. XII encontra-se não apenas relacionado com a difusão das atas escritas e 

da cultura letrada, mas também com a maior atenção prestada à identidade a partir dos anos 1100 

– 1150.  

A extensão do uso dos selos é concomitante com o nascimento dos escudos de armas e 

os sobrenomes familiares. Tal qual a imagem da heráldica, dá a conhecer não só a identidade e o 

status social de seu dono, mas também, de tal ou qual lenda, sua personalidade, suas aspirações, 

suas reivindicações. Nesse sentido, é ao mesmo tempo emblema e símbolo (PASTOUREAU, 

2006: 247-249).   
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O códice encontra-se dividido em cinco capítulos, dedicados, respectivamente, aos 

“Nove da Fama”, aos brasões dos diversos reis conhecidos ou frutos do imaginário, à eleição do 

imperador do Sacro Império com os sete eleitores, à sagração do Rei da França com seus bispos 

e duques e, por fim, aos brasões nobiliárquicos de Portugal. 

Quanto aos ditos “Nove da Fama”, trata-se de figuras heróicas e representativas no 

imaginário cristão representadas não em ordem alfabética ou cronológica geral, mas em três 

agrupamentos que, contudo, seguem uma precedência temporal no primeiro e terceiro 

agrupamentos: Os Hebreus – Josué, Davi e Judas Macabeu; Os Pagãos – Alexandre, Heitor e 

Júlio César; Cristãos – Artur, Carlos Magno e Godofredo de Bulhão. Também se evidencia a 

presença do francês Bertrand du Guesclin no mesmo capítulo, embora no índice seja dito que se 

encontra “fora dos da fama”, sendo a personagem mais moderna (presença ilustre nos combates 

da Guerra dos Cem Anos) e que não quebra, portanto, a ordem cronológica. 

O pesquisador português Manuel Artur Norton aponta para a tendência, desenvolvida a 

partir de meados do século XIII, de um singular enriquecimento da Heráldica, com a atribuição 

de escudos de armas a personagens históricas e lendárias. Foram os diversos trovadores, como 

Chrétien de Troyes (c. 1135 – 1191), que mitificaram os muitos heróis, e o trabalho dos Oficiais 

de Armas (Reis de Armas, passavantes e arautos) tenderam a normalizar os escudos de armas de 

Carlos Magno, Júlio César, Judas Macabeu e os demais. 

De fato, a presença dos romances de cavalaria era tão marcante que influenciava todos os 

estamentos sociais. Os próprios soberanos eram os primeiros a participar deste culto. Em 

Portugal, o rei D. João II, nos festejos de casamento do infante D. Afonso com D. Isabel, vestiu-

se de Cavaleiro do Cisne (07/12/1490).      

Além disso, com o tempo, os Oficias de Armas parecem haver desenvolvido uma 

concepção teórica de sua profissão, baseando-a na literatura e mitos cavalheirescos. Possuíam 

grande erudição a qual, não se limitava à genealogia. Esta base teórica lhes dava a coerência de 

seus valores e história. Razão de haverem, nos armoriais, diversas referências heráldicas ao Preste 

João, Rolando, Julio César, Carlos Magno, entre outros (NORTON, 2007: 143 -144).    

O segundo capítulo expõe os escudos de armas de diversos estados, encabeçados nos 

seus chefes, excetuando-se a Índia Maior e Menor. Também não se cuidou apenas de registrar o 

que se referia à Cristandade, pois nele se vêem nomeados soberanos que não lhe pertenciam. 

Ora, ao ser feita alusão às Índias ocorre uma clara referência ao mito do Preste João. A força 
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deste mito ainda estimulava o imaginário cristão, reproduzindo-se tanto nas artes quanto nas 

iniciativas de expansão.  

No terceiro capítulo encontra-se o imperador da Alemanha no trono e seus sete eleitores, 

dos quais os três primeiros são arcebispos (Tréves, Colônia e Mogúncia), depois o rei da Boêmia 

e, finalmente, três senhores de títulos (Palatinado, Saxônia e Brandemburgo), mas sem ordem 

hierárquica dos mesmos. O capítulo se inicia por uma página escrita cujo texto relata a eleição de 

Oto III e sua coroação pelo papa Gregório V como imperador do Sacro Império.  

Ora, ainda que a partir do século XIII a importância política antes representada pelo 

império tenha sido suplantada pela ascensão das diversas monarquias nacionais, inclusive a 

portuguesa, a idéia de Império universal ainda permanecia no campo do imaginário. Mesmo que 

potencialmente enfraquecido, a pretensão universal do imperador mantinha-se justificada pelo 

direito e possuía simpatizantes na Cristandade. Em princípios do séc XVI, o império, embora 

desprovido de poder real, continuava a ocupar lugar de destaque no imaginário, sendo desejado e 

temido (GUENÉE, 1971). 

Contudo, na prática, o poder de fato permanecia com os diversos príncipes territoriais, 

algo patente após a chamada “Bula de Ouro” (1356), a qual transferiu para os príncipes muitos 

dos direitos antes exclusivos do imperador. Entretanto, a fidelidade à idéia de Império ainda 

existia no âmbito da Cristandade. 

Encontra-se, no quarto capítulo da obra a sagração do Rei da França, representada em 

folha própria, seguida de doze outras em que se vêm os outros tantos grandes dignitários da 

corte.   

Este capítulo inicia-se por um texto que faz referência ao batismo e sagração de Clóvis, o 

primeiro rei cristão do Ocidente, por São Remígio, em 496. Além disso, também menciona o 

milagre da pomba que lhe trouxe o óleo sagrado e a vitória de Clóvis em Soissons sobre Siágrio. 

Encontrei, em minhas leituras de fonte, referências comparativas em relação á eventos 

relacionados aos monarcas portugueses.  

O quinto capítulo contém oito escudos de armas da família real, sendo um de D. João II 

e outro de D. Leonor, sua esposa, e os das famílias nobres do Reino, quer de origem nacional, 

quer estrangeira, em número de 2875, havendo entre eles seis brasões pessoais. Neste capítulo 

                                                           
5 Neste número não se incluem os dois posteriores à feitura do códice, possivelmente por serem de mãos diversas.  
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não se observa outra ordem além daquela dada pelas precedências no interior da Casa Real: reis, 

príncipes, duques, marqueses e condes, seguidos das linhagens particulares não titulares, sem que 

se note qualquer divisão ou hierarquia, pois as famílias que, por descendência dos reis 

portugueses, trazem as armas de Portugal, um quartel com elas ou parte das mesmas, encontram-

se misturadas com as de menor categoria e mais recente nobreza.  

Evidencio o fato de o duque de Bragança, por conta de sua posição como um dos 

herdeiros do trono, ter seu brasão representado antes dos demais duques do reino. ( 

BRAAMCAMP FREIRE, 1989: 87). Nos títulos de conde não se estabeleceu precedência, nem 

eles se referem a todos que havia na época. Com base em Machado de Faria, convém evidenciar 

que os títulos não são mencionados com nenhuma finalidade em especial, mas sim por existirem 

nos apelidos cujas armas se indicam, sem, contudo, se fazer isto com todos.  

No que tange às imagens nos diversos escudos, cabe mencionar que parecem seguir o 

padrão evidenciado por Pastoureau (PASTOUREAU, 2006: 242), no qual os diversos senhores 

adotaram o costume de fazer pintar sobre a superfície plana de seu escudo figuras geométricas 

animais ou florais, que lhes servem como signos de reconhecimento e representação familiar. 

Assim sendo, temos a família Cabral, representada por uma cabra em seu escudo, ou a família 

Sardinha, que possui um peixe etc. 

Desde a sua aparição, os escudos de armas estão compostos por dois elementos: figuras e 

cores, que se dispõe em um escudo delimitado por um perímetro cuja forma é diferente, ainda se 

a forma triangular, herdada dos broqueis do séc. XI, é a mais usual. Dentro desse escudo, cores e 

figuras não se empregam nem se combinam de qualquer maneira. Estes obedecem à regras de 

composição, pouco numerosas, porém estritas, a principal das quais se refere ao uso das cores, 

que são seis no total: branco, amarelo, vermelho, azul, preto e verde (NORTON, 2007: 109-122).  

Trata-se de cores absolutas, conceituais, quase imateriais: seus matizes não contam. Em 

verdade, o artista ou artesão que os cria tem a liberdade de traduzir as cores brasonais como bem 

entender, segundo os suportes com que trabalha, as técnicas que utiliza e suas próprias 

preocupações artísticas. O vermelho, por exemplo, pode ser indistintamente claro, escuro, 

rosado, alaranjado; o que conta é a idéia de vermelho, e não sua expressão material e colorida. O 

mesmo acontece com as demais cores. O essencial não reside na representação das cores, mas 

sim na regra respectiva a suas combinações dentro do escudo. 
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Desde os princípios da heráldica, como provam as miniaturas, os esmaltes e as vidreiras, 

o brasão divide as seis cores em dois grupos: Metais: Branco e amarelo Motes: Vermelho, preto, 

azul e verde. A regra fundamental, por questões de visibilidade, proíbe justapor ou superpor duas 

cores que pertençam ao mesmo grupo (Ex: Escudo com figura de leão: Escudo vermelho -> 

leão apenas amarelo ou branco).  

Esta regra parece ter origens no século XII e deve-se, de início, a questões de visibilidade. 

De fato, os primeiros escudos de armas, todos bicolores, são signos visuais feitos para serem 

vistos desde longe. Para o olho medieval, o vermelho se distingue melhor quando se coloca 

sobre o branco ou sobre o amarelo que quando se encontra sobre o azul, preto ou verde. Porém 

essas questões de visibilidade não explicam tudo. 

As origens da regra do emprego das cores do brasão também devem ser buscadas na 

simbologia das cores da época feudal, uma simbologia em plena mutação: o branco, o vermelho 

e o preto já não são as únicas cores básicas, como ocorria na Antiguidade e Alta Idade Média; 

agora o azul, o verde e o amarelo ascendem ao mesmo nível e isso se da tanto na vida material e 

na criação artística como nos diversos códigos sociais (PASTOUREAU, 2006: 252-255).  

Nos escudos de armas primitivos, as cores parecem constituir o elemento principal. Se de 

fato existem escudos de armas sem figuras, o mesmo não se pode afirmar quanto às cores visto 

que, não existem escudos de armas sem cores, ainda apenas conheçamos muitos dos escudos de 

armas dos sécs. XII e XIII por meio de documentos monocromos, como os selos, dos quais já 

tratamos anteriormente (ABREU E LIMA, 1998: 7-15). 

 A freqüência de cores na heráldica portuguesa possui uma seqüência muito particular. 

Nos séculos XII a XIV, a maior incidência do uso de metal está relacionada com o branco 

(prata) e vermelho (mote). No século XV a situação alterou-se. O uso do metal amarelo (ouro) 

torna-se mais freqüente, enquanto o vermelho (mote) continua sendo a cor mais utilizada 

(NORTON, 1986: 413-414).  

 Interessante notar que os binômios amarelo/vermelho e branco/vermelho são os mais 

vulgares na heráldica ibérica. No resto do continente, os binômios cromáticos mais usados eram 

o amarelo/azul e branco/vermelho, mas verifica-se uma evolução ao longo do tempo, sendo 

importante assinalar a importância das especificidades regionais.. No Sacro Império, os binômios 

mais vulgares são branco/negro e amarelo/negro. Na Escandinávia, França, Inglaterra e Itália 

são amarelo/azul e branco/azul.   
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 Em Portugal temos uma tendência para a “individualização heráldica”. A cor verde teve 

um uso mais abrangente na heráldica familiar, contudo, nunca foi majoritária. Além disso, 

segundo Bruno Heim (1911-2003), núncio apostólico e heraldista suíço, verifica-se que os 

binômios amarelo/verde e branco/verde são os mais raros na heráldica familiar, exceto na faixa 

ocidental da Península Ibérica, ou seja, na heráldica portuguesa e galega (HEIM, 1994: 11).  

Temos também o estudo de José Guilherme Calvão Borges e de Maria de Lurdes Calvão 

Borges no que se refere à heráldica portuguesa comparada. Segundo estes autores, as cores mais 

utilizadas nos brasões familiares portugueses, por ordem decrescente, são as seguintes: vermelho, 

branco (prata), amarelo (ouro), azul, verde, negro, púrpura (violeta) e, finalmente, forros e peles 

(veiros e arminhos).  

 Verifica-se que a heráldica familiar portuguesa possui características originais, das quais 

os autores, ao compararem com o que se passava no resto do continente, chegaram à conclusão 

do elevado uso das cores azul e verde, da baixa porcentagem de utilização do negro, utilização de 

púrpura (violeta) e grande número de brasões tricromáticos. Este trabalho comparativo, baseado 

nos estudos publicados, levou-os a concluir também que esta estrutura de uso de cores estava em 

uso desde o século XIII, com algumas variações de pouca importância. Quanto à cor preta ou 

negra, era rara em Portugal, sendo freqüentemente preterida em favor da cor azul (BORGES, 

1987: 5-28).        

Outro elemento importante de ser evidenciado refere-se ao repertório de figuras 

representadas no escudo de armas, o qual, em geral, é bem maior que o de cores visto que, 

qualquer animal, vegetal, objeto ou forma geométrica pode ser figura em um brasão. Porém, se 

tudo pode ser figura de brasão, nem tudo o é, ao menos, não antes de fins da Idade Média. Em 

décadas posteriores à aparição dos escudos de armas, este repertório ainda se limitava a cerca de 

vinte figuras. Entretanto, por volta de 1200, começa crescer. Assim mesmo, até fins do século 

XIII, são cerca de vinte as figuras de uso corrente.   

No conjunto da Cristandade, este repertório era constituído por um terço de animais, um 

terço de figuras geométricas fixas, que são o resultado da divisão do escudo em certa quantidade 

de compartimentos, e um último terço de figuras pequenas também mais ou menos geométricas, 

mas que podem ocupar qualquer lugar dentro do escudo. Os vegetais (exceto a flor de lis e a 

rosa), os objetos, as partes do corpo humano são figuras menos habituais e assim seguirão até 

princípios da Época Moderna (PASTOURAU, 2006: 252-253).  
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  Os primeiros escudos de armas tinham uma estrutura bem simples: figura de uma cor 

posta sobre um campo de outra cor. Como eram feitos para serem vistos de longe, o desenho da 

figura era esquematizado e tudo o que podia ajudar a identificá-lo era destacado ou exagerado: 

linhas de contorno das figuras geométricas; cabeça ou patas dos animais; folhas ou frutos das 

árvores. 

A figura ocupava, geralmente, todo o campo do escudo e as duas cores, vivas e puras, se 

combinavam segundo a regra já abordada neste trabalho. Estes poucos princípios de composição 

e estilização, nascidos nos campos de batalha e de torneio durante a primeira metade do séc. XII, 

seguirão vigentes para compor e representar os escudos de armas até o final da Idade Média.  

Entretanto, a partir de meados do séc. XIV, a composição tende a diversificar-se. Nas 

armas de algumas famílias, à figura principal agregam-se figuras secundárias para expressar uma 

aliança, por vezes um parentesco, ou mesmo uma separação em vários ramos; o escudo se divide 

e se subdivide em uma quantidade cada vez maior de compartimentos associando dentro de um 

mesmo perímetro várias armas diferentes. Era este um dos meios mais utilizados a fim de 

expressar o parentesco6, as ascendências e alianças, ou também de destacar a posse de vários 

feudos, títulos ou direitos. 

Entre as famílias medievais portuguesas era comum o uso em suas armas de figuras de 

leões, águias, xadrezados, estrelas e luas. A utilização de ursos em timbres o no próprio escudo 

era raro, reduzindo-se aos Silveiras. É possível que estas figuras derivassem de uma emblemática 

anterior à Heráldica familiar. Passaram, com o tempo, a possuir um simbolismo próprio, 

conhecido não só entre os seus iguais, como também a nível de toda região.  

Até o século XIII o urso deteve grande prestígio simbólico, sendo considerado o rei dos 

animais. O leão, em momento posterior, substitui o urso, sendo cada vez mais freqüente sua 

representação heráldica (PASTOUREAU, 2006: 51-69).   

No Sacro Império, tanto o leão quanto a águia tiveram grande valor simbólico durante o 

confronto dos partidários do Imperador e dos príncipes territoriais, em especial, durante o 

tempo de Frederico Barba-Ruiva e Henrique, o Leão. No que tange à heráldica portuguesa, não 

parece que o simbolismo destes símbolos seja reflexo dos confrontos ocorridos no Império.  

                                                           
6 Quanto à questão do parentesco, de vital importância nesta pesquisa, evidencio as importantes referências de Anita 
Guerreau-Jalabert e de Dominique Barthélemy para o entendimento do tema. No que tange ao contexto específico 
português menciono o estudo de José Mattoso referente à Nobreza (Ricos-Homens e Infanções).     
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De fato, nas genealogias do continente, a aristocracia freqüentemente buscava entroncar 

algum de seus antepassados em Carlos Magno ou algum de seus condes. Em Portugal, ao 

contrário, esta era um concepção com pouco significado linhagístico e, portanto, sem 

conseqüências para a heráldica de família. 

No que tange à aristocracia peninsular, ao contrário, havia uma referência linhagística 

tanto à antiga aristocracia visigótica quanto de famílias reais peninsulares. Havia a presença de 

outras tradições importantes. Em Portugal, por exemplo, algumas famílias que utilizam figuras de 

leões são de linhagens com origens no antigo Reino de Leão, como os Coelhos, os Silvas, os 

Barbosas, os Valentes, entre outros (BRAAMCAMP FREIRE, 1973). Ao analisarmos muitas 

destas famílias, sob um ponto de vista heráldico, vemos que ocorre só a ligação linhagística a um 

Rei mas, também, a um membro de uma família que está mitificado quando surge a heráldica em 

Portugal.   

No que se refere às figuras utilizadas nos brasões familiares portugueses, estas tenderam a 

variar ao longo do tempo. Nos séculos XII e XIII, os quatro elementos mais utilizados foram em 

seqüência: flor de lis, castelo/torre, a faixa e a banda. Contudo, no século XIV ocorrem 

alterações, com os quatro elementos sendo: a banda, o castelo/torre, o leão e a flor de lis. No 

século XV a evolução persiste, e verifica-se que a flor de lis volta a ocupar o primeiro lugar, o 

leão vem a seguir, mudando de posição com o castelo/torre, que passa a ocupar o terceiro lugar 

e em último surge a águia (NORTON, 2007: 108).  

Interessante notar que a águia apenas aparece, e em quarto lugar, no século XV.  O 

Império Bizantino rivalizou com o reino visigótico até conquistarem, durante o governo de 

Justiniano (527-565), o sudeste da Península Ibérica. A águia era um dos principais símbolos 

bizantinos. A razão possível deste desprestígio da águia na heráldica ibérica talvez se relacione 

com a continuidade, durante os séculos XII e XIII, onde ocupou o nono lugar em preferência, 

da idéia de ser este um símbolo inimigo. Contudo, parece que esta idéia foi sendo abandonada 

em séculos posteriores, visto o uso cada vez maior da águia, até atingir o quarto posto no século 

XV. (NORTON, 1986: 417).           

Ainda tratando da heráldica comparada, a originalidade portuguesa persiste ao 

verificarmos o maior uso de figuras de animais em relação ao restante da Europa. Quanto ao 

número de espécies em uso, na portuguesa existiam cerca de trinta e sete animais, enquanto na 

Europa ia de nove a trinta. Também se deve assinalar a maior presença de elementos vegetais, 
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também superior ao restante da Europa. De fato, os elementos vegetais estão muitos ligados à 

heráldica familiar camponesa.  

Nota-se também um afastamento das suas congêneres latinas, que utilizam 

predominantemente peças. O uso majoritário de figuras aproxima a heráldica familiar portuguesa 

do conjunto heráldico nórdico. Além disso, também temos uma aproximação relevante com a 

heráldica do mundo anglo-saxão, ou seja, ingleses, escoceses e irlandeses (PASTOUREAU, 1979: 

158).   

A importância simbólica destas figuras e cores envolve o conhecimento da mentalidade 

de uma sociedade ou dos indivíduos que se utilizaram destes símbolos. De fato, a imagem é uma 

construção, não representa necessariamente uma verdade (BURKE, 2004). Contudo, através da 

imagem podemos obter referências a respeito do contexto em que foi produzida visto que, neste 

processo, retira elementos do cotidiano. Toda pesquisa de imagens remete a uma sociedade 

calcada na cultura material. A percepção da imagem na Idade Média envolvia a presentificação de 

elementos não-visíveis e uma articulação com a memória. A imagem tinha, por vezes, uma 

função pedagógica, ou de pontuar o escrito (PAIVA, 2002).  

Quando tratamos das cores dos brasões não podemos deixar de lado também o papel da 

imagem na sociedade o qual, obviamente, envolve códigos visuais. Existem certos aspectos 

técnicos ou percepções sensoriais que são típicas de uma determinada época. De fato, o sentido 

também deve ser tratado como objeto histórico (MENEZES, 2003: 11-36). A cultura visual 

muda ao longo do tempo. Por exemplo, hoje entendemos a cor vermelha e suas variantes como 

cores quentes e o azul como cor fria. Na Idade Média, ao contrário, o azul era quente e a cor 

vermelha, fria (PASTOUREAU, 2006).   

 A partir da década de 1970, no bojo da Nova História Cultural, as imagens despertaram a 

atenção dos historiadores tornando-se, a partir de então, objeto de estudos, sendo trabalhadas 

como documento. Cabe mencionar a complexidade destes estudos, visto a ênfase na 

historiografia em trabalhos com textos.  

O problema da autoria do livro foi objeto de muita controvérsia, com vários nomes 

sugeridos: Jean du Cróis, um alemão de nome Arriet, ou o bacharel Antonio Rodrigues, todos 

estes Reis de Armas de Portugal.  
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 A idéia de autoria do bacharel Antonio Rodrigues, nomeado por D. Manuel I para o 

cargo de principal rei de armas, foi defendida por importantes heraldistas, como Anselmo de 

Braamcamp Freire e o coronel Afonso de Dornelas Cisneros (1880-1944), cultor de Genealogias 

e Heráldica português, fundador e presidente do Instituto Português de Heráldica, o qual 

desenvolveu um longo estudo acerca das problemáticas decorrentes da feitura do Livro do 

Armeiro-Mor, ficando responsável pela estruturação da primeira edição, concluída após seu 

falecimento, em 1956.  

Por volta de 1956, quando desta primeira edição, já era defendida a autoria de Jean du 

Cróis, francês, Rei de Armas Portugal entre 1509 e 1512. As referências a du Cróis são escassas. 

Parece ter estado em Portugal entre 1492 e 1512. Um dos principais defensores desta hipótese 

era Antonio Machado de Faria, autor de vários estudos acerca do tema, o qual recebeu a 

incumbência de estudar o Livro do Armeiro-Mor e de proceder a seu lançamento em nome da 

Academia Portuguesa de História.  

A argumentação de Machado de Faria para rebater as demais hipóteses não sofre 

contestação. Mestre Harriet, por exemplo, não era alemão, mas sim inglês, e foi rei de armas de 

D. João I. Portanto, não poderia ser o artista que fez as iluminuras em 1509. E quanto a Antonio 

Rodrigues, as armas e o sinal público do rei de armas que firmou o termo de compromisso são 

muito diferentes das do bacharel, que estão identificadas e são bem conhecidas.  

Machado de Faria constrói sua tese apoiando-se em um conjunto de fatos. Entre esses, a 

coincidência entre as armas do Rei de Armas no final do termo de compromisso e as armas 

constantes em Soares de Albergaria para o apelido Cró. E uma notícia dada por Sanches de 

Baena, de ter encontrado um rei de armas Portugal, João du Crós, francês, em documento 

datado de 1525 (oficiais de armas estrangeiros a serviço de reis era fato comum). A partir destes 

dados, Machado de Faria desenvolve uma elaborada argumentação com o objetivo de 

demonstrar que o autor do códice era francês. 

Para tal, faz uma análise da grafia de algumas das palavras no índice e nas iluminuras. No 

que tange à escrita e ao desenho do livro, seu autor parece ter seguido as regras da heráldica 

francesa, além de a parte onomástica patentear uma clara influência de além-Pireneus. Aprecia 

ainda a ordem de precedência para a inclusão dos diversos reinos e usa, como argumento final, a 

existência de uma carta de armas passada em 1492 a Afonso Garcês. Esta carta, publicada por 

Braamcamp Freire, tem a singular particularidade de, no meio do texto em português, incluir a 
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descrição das armas em francês. Este fato se deveria, segundo Machado de Faria, ao 

desconhecimento da língua portuguesa por parte do rei de armas que a elaborou. Contudo, 

segundo Braamcamp Freire, o francês era então, como ainda hoje, a língua heráldica por 

excelência.  

Temos, entretanto, os estudos mais atuais do Dr. Manuel Artur Norton, da Universidade 

do Minho, o qual afirma ter encontrado, no Arquivo da Torre do Tombo, documentação 

provando que João do Cró era português e que, em 1508, exercia as funções de passavante 

Santarém, tendo feito parte do grupo de oficiais de armas que o rei D. Manuel I enviou em 

viagem de estudo a alguns países da Europa, e que recebeu do Imperador Maximiliano armas 

novas.  

Sabendo-se que existe em Portugal o topônimo Cro, esta hipótese merece algum crédito. 

Na verdade, se João do Cró era passavante Santarém em 1508, é algo surpreendente que em 

1509 fosse já rei de armas Portugal, visto que os passavantes se situavam na base hierárquica no 

ofício de armas, e o Rei de Armas no topo, sendo um título de dignidade e honra que davam os 

reis aos cavaleiros mais esforçados.  

Enfim, francês ou português, entende-se que o nome do autor deve desde já ser 

aportuguesado, como era na época prática corrente, para João do Cró. Apesar de o organizador 

deste livro não ter conseguido reunir todos os brasões existentes no seu tempo, o códice tem, 

como fonte iconográfica, o valor apreciável de conter numerosas armas que, por vandalismo, 

foram arrancadas do Livro da Armaria da Torre do Tombo. Trata-se, este último, de outro códice 

valioso, mandado elaborar pelo rei D. Manuel ao verificar-se que o primeiro tinha alguns defeitos 

graves, entre eles o de não completar as armas com seus timbres, sendo resultado de investigações 

dos bacharéis João Rodrigues e António Rodrigues. 

Destaco, com base em Pastoureau, que o emprego do timbre é característico de uma fase, 

situada aproximadamente entre 1480 e 1530, em que a nobreza, muitas vezes arruinada, procura 

cada vez mais distinguir-se da burguesia enriquecida por meio de marcas exteriores próprias do 

seu “estado”, timbrando por isso os escudos armoriados, sendo o exemplo francês o mais 

expressivo.  

Pode-se questionar, então, se não terá ocorrido na sociedade de corte portuguesa um 

movimento de imitação formal dessa evolução da heráldica francesa, suscetível de explicar a 
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diferença que, nesse aspecto, se verifica entre o Livro do Armeiro-Mor e o Livro da Nobreza e 

Perfeição de Armas. 

Também conhecido como Livro da Torre do Tombo por estar lá guardado, de autoria de 

Antonio Godinho, escrivão da câmara, foi escrito entre 1521 e 1541 e seu título completo é Liuro 

da nobreza / perfeiçam das armas / dos Reis christãos e nobres li / nhagens dos reinos e senhori / os de Portugal 

/.  Segundo Braamcamp Freire "Feito este, mandou D. Manuel alguns oficiais de armas às cortes 

do Imperador e dos Reis de França, Castela e Inglaterra, a tomarem informações respectivas ao 

seu oficio, nessas cortes posto em estado de grande perfeição. Voltando os oficiais 

reconheceram-se graves imperfeições no livro de António Rodrigues e viu-se a necessidade de 

ser emendado e ampliado. Encarregou então disso el Rei a António Godinho. Acrescentou êle os 

timbres aos brasões, seguindo o exemplo alemão e inglês e desprezando o francês e o castelhano; 

e emendou muitos deles com infrações às regras da armaria iluminados no precedente trabalho, 

mas ainda deixou escapar alguns erros, poucos, dos mais intoleráveis porém, os de metal sobre 

metal." (BRAAMCAMP FREIRE, 1973).  

Contudo, apesar de pretender corrigir os erros do armorial anterior, acabou por cometer 

outros. Nem todos os brasões eram representados, mesmo alguns indicados no índice. Além 

disso, posteriormente, este armorial teve algumas páginas arrancadas, perdendo-se, então, 

diversos brasões, tendo-se ainda que recorrer ao antigo Livro do Armeiro-Mor como referência 

heráldica.  

 Embora não se evidencie uma divisão em capítulos, havendo apenas alguns textos em 

que se menciona a produção do livro e a representação dos brasões com seus timbres, segue no 

geral o mesmo padrão do armorial anterior, com os brasões dos diversos reinos se apresentando 

primeiro. A partir da página 17 são representados os diversos brasões nobiliárquicos 

portugueses, os quais, seguindo um padrão hierárquico, se iniciam pelo brasão da família 

Bragança, por conta de sua ascendência dinástica, o que já se verificara no Armeiro Mor. 

Menciono o fato de o número de brasões representados se bem menor que no armorial anterior, 

pelos motivos já citados (esquecimento, vandalismo, etc).   

Estes dois livros manuelinos completam-se como fonte da heráldica lusitana. As suas 

iluminuras são instrumentos legais de interpretação e identificação de personagens. Os dois 

armoriais manuelinos tiveram projeção monumental na cúpula da Sala dos Brasões (ou dos 
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Veados) do Paço Real de Sintra, fábrica decorativa magnífica. O Livro da Nobreza e Perfeiçam de 

Armas, de Antonio Godinho, com seus timbres, foi o guia da decoração daquela famosa sala.   
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