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Portugueses e Brasileiros podem-se orgulhar por terem tido a mais prestigiada 
Ordem Militar e Honorífica da primeira metade do século XIX. Chamava-se Real 
Ordem da Torre e Espada, de Valor e Lealdade, tinha sido fundada pelo príncipe 
regente D. João em 1808, no Rio de Janeiro. 

Muitos dos militares britânicos que vieram combater o invasor francês na 
Península sentiam por essa Real Ordem um particular fascínio, fruto do prestígio 
granjeado ao longo desses anos como uma Moeda de Honra, com que se paga-
vam os maiores serviços prestados à Coroa de Portugal.

No período mais aceso da guerra civil entre os Dois Irmãos, uma segunda Or-
dem Militar foi criada no Porto com o mesmo nome, da Torre e Espada, mas então 
do Valor, Lealdade e Mérito, numa “guerra de insígnias” desenhada pelo ex-im-
perador do Brasil, destinada a desacreditar a Real Ordem da Torre e Espada, cujas 
insígnias continuavam a ser concedida pelo rei D. Miguel I, como Grão-Mestre 
das Ordens Militares portuguesas. 

Durante oito meses, entre Agosto de 1832 e Maio de 1833, duas Ordens da Torre 
e Espada com insígnias e estatutos muito diferentes coexistiram em Portugal. A 
sorte das armas ditou o fim da primeira Ordem e a continuidade até aos nossos 
dias da segunda Ordem Militar. Em Évora-Monte, a Real Ordem deixou de existir 
e caiu no esquecimento da historiografia portuguesa. 

Até agora. 
Esta é a história nunca antes contada da Real Ordem da Torre e Espada, e da 

viagem entre continentes das suas insígnias e medalhas de = Valor e Lealdade =. 
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OTE/COL2 - Colar de Comendador de 10 conjuntos

Pertenceu ao 2.º marquês de Sabugosa (Outubro de 1823, CC-169). 

 - Colar 10 conjuntos - Prata dourada. Comp. total 890 mm. Peso 249,7 g
No remate, disco oval 20x11 mm com punções de Lisboa coroa, armas do Reino Unido 

e marca do ourives da Casa Real António Gomes da Silva ).
(Acervo familiar marqueses de Sabugosa. Foto do autor)

19956

 - Argola transversal na torre. Legenda BRASIL
Metal: ouro de 18 q. - Dimensões: 75x66 mm - Peso: 83,2 g 

(foto do autor)
------------------

Cobre dourado: Dimensões: 75x65x3 mm - Peso 41,9 g 
(foto: Museu Histórico Nacional, SIGA 122.406/IBRAM/MinC, Brasil. Autorização n.º 46/2017)

OTE/CC1 - Medalhas para cravate de Comendador 
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OTE/CC2 - Medalhas para cravate de Comendador

- Conjunto de insígnias de Comendador de fabrico londrino, 
semelhante às insígnias de Grã-cruz do marechal Beresford. Legenda BRASIL, data 1808.

Fabricante desconhecido. Placar de prata e prata dourada, dia. 80 mm. 
Medalha de prata e prata dourada, dim. 80x67 mm (sem suspensão)
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  = Catálogo Geral das insígnias fabricadas no Rio de Janeiro, em Londres e em Lisboa.         Rol Geral dos 964 dignitários da Real Ordem da Torre e Espada =



No próximo dia 6 de Fevereiro de 2018 cumprem-se 200 anos da coroação de 
D. João VI, o único Chefe de Estado do Reino Unido de Portugal e do Brasil. Em 
sua homenagem é publicada esta obra, resultado de muitos anos de investigação 
documental e iconográfica nos arquivos e museus nacionais de Portugal, do Brasil 
e da Grã-Bretanha.

Publica cartas inéditas de Lord Wellington e do Marechal Beresford; listagem 
integral de todas as insígnias fabricadas no Rio de Janeiro pelo ourives da Casa 
Real, António Gomes da Silva; listagem integral de todas as insígnias fabricadas 
em Lisboa pelo ourives Francisco dos Santos Leite; listagem integral de todas as 
insígnias das Ordens fabricadas em Lisboa pelo bordador da Casa Real, Francisco 
Alves Pereira; listagem de todas as insígnias da Ordem da Torre e Espada descri-
tas nos inventários oitocentistas da Casa Real e das Casas Ducais de Cadaval e de 
Lafões.

Este livro reune uma grande variedade de documentação inédita sobre uma 
grande figura da História de Portugal e do Brasil, permitindo ter uma uma nova 
visão sobre a regência e reinado de D. João VI, ”O Bom Rei Dom João”.

Interessa a coleccionadores, historiadores, professores e alunos universitários 
dos cursos de graduação e pós-graduação, num tema em que existem poucos es-
pecialistas e poucos trabalhos publicados de índole científica sobre as insígnias 
das antigas Ordens Militares e Honoríficas portuguesas. 

A sessão de apresentação teve lugar no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, na Quarta-feira dia 24 de Janeiro de 2018 
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OTE/CC3- Medalhas para cravate de Comendador, c. 1810-1828

- Adaptada com passadeira. Centro abaulado. Prata dourada com esmaltes.
Dimensões: 86x76 mm (sem argola) - Peso 43,2 g 

----------------------------------------

 - Adaptada com passadeira. Centro abaulado com busto recortado.
Prata dourada sem esmaltes. Dimensões: 86x76 mm (sem argola) - Peso 49,9 g 

(col. particulares. Fotos do autor)
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OTE/COL2 - Colar de Comendador de 10 conjuntos

Pertenceu ao 2.º marquês de Sabugosa (Outubro de 1823, CC-169). 

 - Colar 10 conjuntos - Prata dourada. Comp. total 890 mm. Peso 249,7 g
No remate, disco oval 20x11 mm com punções de Lisboa coroa, armas do Reino Unido 

e marca do ourives da Casa Real António Gomes da Silva ).
(Acervo familiar marqueses de Sabugosa. Foto do autor)
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OTE/CV4 - Medalhas para hábitos de Cavaleiros (1823-1826)

(1824) - Ouro, esmaltes. Dim. 38,5x37,5 mm
Legenda: JOÃ D. G. R. DE PORT. P. DO BRAZ

- Ouro e esmaltes. Dim. 46x40 mm.  Legenda: BRAZIL (de 1823 a 1826)
OTE/CV4.1 - Legenda: BRAZIL (de 1823 a 1826)
OTE/CV4.2 - Legenda: BRASIL (de 1827 a 1830)

Miniaturas da Ordem

(Post 1826) - Ouro, esmaltes. Dim. 32x29 mm 
Legenda: JOÃO D. G. REG. DE PORT. P. DO BRASIL
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  = Catálogo Geral das insígnias fabricadas no Rio de Janeiro, em Londres e em Lisboa.         Rol Geral dos 964 dignitários da Real Ordem da Torre e Espada =



Há livros que marcam uma época e que passam a constituir referências bib-
liográficas obrigatórias. Julgamos ser o caso desta obra, cujas características são 
profundamente inovadoras no estudo e na divulgação da história das insígnias 
das antigas Ordens Militares e Honoríficas portuguesas.

 Completa esta obra uma importante relação das fontes documentais consulta-
das e uma extensa bibliografia, constituindo assim uma valiosa contribuição para 
um melhor conhecimento nacional e internacional daquela que foi uma das mais 
respeitadas e admiradas Ordens Militares e Honoríficas do seu tempo, a Real Or-
dem da Torre e Espada, do Valor e Lealdade.
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