
Livros curiosos da 
Ordem de Santiago



Na documentação do fundo Ordem de Santiago e Convento de 
Palmela existem quatro livros que se destacam pela originalidade 
do nome por que são conhecidos e pela beleza que encerram:

Livro dos Copos
Livro das Conchas
Livro das Espadas 

Livro das Tábuas Ferradas



Livro dos Copos

Códice que contém a história história da Ordem de Santiago, incluindo 
privilégios, bulas, mercês e liberdades concedidas pelos papas e reis.

Na ilustração do livro é utilizado um tom verde-malva pouco frequente.

Na folha inicial apresenta a seguinte informação: "Livro das bulas, graças e 
doações, merces, privilegios e liberdades que os samtos padres e os reys pasados 
de gloriosa memoria derão e concederão a Ordem da Cavalaria de Samtiago da 
Espada nestes reinos de Portugal ho qual livro se chama vulgarmemte dos copos 
e foi mandado fazer por el rei Dom João o 2° que Deus them semdo guovernador 
e perpetuo administrador da dita Ordem. No ano de 1484 em Santarem."



De acordo com a bibliografia, a designação do livro pode ter as seguintes interpretações: 

"A primeira, e a mais sólida, remete-nos para o cargo de copeiro, ou seja, o oficial que 
coopera no zelo das receitas e administração da casa real. Sugestivamente, o copo 
também pode ser um componente de uma rede de pesca, onde se captura e reserva o 
peixe, o que poderá ter uma eventual conotação com os direitos que a Ordem pretende 
arrecadar através destes documentos. 

A segunda prende-se com a sua associação à terminologia militar, sendo o copo uma das 
partes da espada. A este nível, porém, tenha-se presente que, na época de elaboração do 
códice, o termo copo não era corrente e a peça correspondente era conhecida por 
guarda."



É composto por diversas partes, sendo a primeira delas, e mais extensa, a 
que integra documentação de proveniência apostólica, a segunda tem 
documentação régia que concede ou confirma privilégios à Ordem de 
Santiago, e as restantes contêm documentos organizados por uma 
referência geográfica.

Apresenta vários elementos iconográficos: figura de bispo, figura de rei de 
Portugal, provavelmente o rei D. João II, letra S capital desenhada com 
cabeças de freires-guerreiros e dragões, três eclesiásticos, títulos, capitais e 
caldeirões a verde e encarnado.



Título: "Livro dos Copos" mandado fazer pelo rei D. João II a Álvaro Dias 
de Frielas

Datas: 1484-1489; 1503-1750

Dimensão e suporte: 1 liv. (504 f.); papel

Cota actual: Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 272

Condições de acesso: Documentação sujeita a autorização para a 
consulta e a horário restrito.

























Livro das Conchas
Contém bulas, "perguntas e respostas que trouxeram de Espanha Jorge de 
Sousa e Vasco Martins, onde foram enviados pelo Mestre D. Jorge, em 1500;  
"estas são as coisas que o rei D. João, cuja alma Deus tem mandou trazer por 
Luís Pires, prior de Santiago do Cacém, de Castela"; "traslado do que se 
passou no capítulo que os reis de Castela fizeram em Heceja, no ano de 1501, 
depois do dia de Todos-os-Santos"; traslados de bulas concedidas à Ordem 
(1484 a 1486), feitos em 1516; "perguntas e respostas que trouxe Vasco 
Martins, freire de Palmela, do convento de Uclés, aos 15 de Junho de 1504"; 
"juramento que hão de fazer os D. priores quando novamente são elegidos".



É chamado "Livro das Conchas" porque tem na capa e contra-capa 
cinco conchas de vieira em latão.

Tem iniciais capitais desenhadas, títulos e caldeirões a encarnado.



Título: "Livro das Conchas" onde estão perguntas e respostas trazidas por 
Jorge de Sousa e Vasco Martins de Castela, no tempo do Mestre D. Jorge

Datas descritivas: [15--]

Dimensão e suporte: 1 liv. (109 f.); papel

Cota actual: Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 142











Livro das Espadas

Cartulário que contém os privilégios e bulas da Ordem Militar de 
Santiago da Espada, com autoridade de originais. Este códice 
recolhe grande parte dos mais importantes documentos da 
Ordem. Contém traslados de documentos desde 1175.

Mandado fazer pelo Mestre D. Jorge, filho do rei D. João II, está 
rubricado por Francisco Luís e António Vaz.



É chamado "Livro das Espadas" porque no início do livro existe 
uma nota manuscrita onde consta o nome de “Livro das Espadas”.

Apresenta duas folhas iluminadas com elementos iconográficos: o 
corpo do apóstolo Santiago deitado num barco, escudo de armas, 
cavaleiro, concha, insectos, flores. Tem iniciais capitais desenhadas 
e títulos a encarnado.



Título: "Livro das Espadas" mandado fazer pelo mestre D. Jorge, filho do 
rei D. João II

Datas: 1538

Dimensão e suporte: 1 liv. (196 f.); pergaminho

Cota actual: Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 130

Condições de acesso: Documentação sujeita a autorização para a 
consulta e a horário restrito.











Livro das Tábuas Ferradas

Contém os estabelecimentos ordenados, em 1327, pelo mestre D. 
Pedro Escacho. Trata-se do primeiro texto português deste tipo e 
tinha como objectivo a reorganização da Ordem, recentemente 
separada da ordem espanhola.



Tem a seguinte nota: "Este livro é que chamavam das Tavoas 
Ferradas e é o que se mandava estar preso com uma cadeia no 
capítulo do convento para que todos o pudessem ler".

Apresenta capitulares desenhadas a encarnado e azul. Texto a 
uma coluna.



Título: Estabelecimento do Mestre D. Pedro Escacho, ou 'Livro das Tábuas 
Ferradas'

Datas: 1327

Dimensão e suporte: 1 liv. (13 f.); pergaminho

Cota actual: Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 141
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