Porto, 8 de Setembro de 2013
Exmo. Senhor:
A Editora Caminhos Romanos e o Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos têm o
prazer de anunciar a edição de um códice conservado na Biblioteca Pública Municipal do Porto, intitulado
Compendio das Armas dos Reynos de Portugal & Algarve & das Cidades & Villas principaes delles , obra
inédita de Cristóvão Alão de Morais.
Este autor tem sido até agora considerado – com justiça – como um dos maiores genealogistas portugueses
do Antigo Regime; nesse sentido, a sua obra Pedatura Lusitana assume-se como um marco de referência para o
desenvolvimento do saber genealógico em Portugal. Mas a produção literária e científica de Alão de Morais,
contrariamente ao que se poderia supor, não se confina ao domínio genealógico: além de jurisconsulto e poeta,
Cristóvão Alão de Morais foi também heraldista.
Prova-o o presente Compendio das Armas dos Reynos de Portugal & Algarve & das Cidades &
Villas principaes delles, em que Alão de Morais trabalhou ao longo da sua vida. Na sequência da Restauração de
1640, o letrado seiscentista nutriu o projecto de reunir, pela primeira vez em Portugal, um armorial de todas as
cidades e vilas do Reino. Para esse efeito, criou um códice em que começou por exarar um pequeno tratado de
armaria, a que deu por título Introducção Summaria das Regras da Armaria, completado por um breve relance
sobre a origem e evolução das armas reais portuguesas. Em seguida, organizou o seu armorial por ordem alfabética,
lançando o nome de todas as cidades e vilas existentes no Reino de Portugal, e tratando de descrever as armas
usadas por cada uma dessas povoações. Alão de Morais completou a parte escrita com desenhos de muitas destas
armas municipais, o que confere um valor acrescido ao seu armorial. O códice resultante deste longo e erudito
trabalho reveste-se de extraordinária importância para a história da heráldica municipal portuguesa, uma vez que é a
mais antiga e completa recolha de armas autárquicas existente no nosso país. Na verdade, só no século XIX se viria
a tentar novamente este género de publicação; mas as obras editadas foram, quer no que respeita à sua abrangência,
quer quanto ao seu valor heurístico e crítico, muito inferiores ao códice de Alão de Morais.
A presente edição inclui um prefácio de Alessandro Savorelli, especialista europeu em heráldica autárquica,
seguido por um estudo introdutório da autoria de Miguel Metelo de Seixas, em que este autor procura explicar as
circunstâncias da génese do armorial, as suas fontes e as razões da sua importância. Segue-se a reprodução fac-simile
do manuscrito, bem como a sua transcrição integral. No final, um índice remissivo por figura heráldica permite aos
estudiosos a rápida identificação das armas. O volume resultante conta com 378 páginas, impressas em papel da
melhor qualidade, sendo o volume encadernado em tela. Trata-se, portanto, uma edição de prestígio tanto em
termos gráficos como no que concerne à sua relevância histórica.
Esta obra encontra-se à venda por subscrição prévia, ao preço especial de € 40 (no mercado editorial
a obra terá um custo de € 45), podendo os exemplares ser levantados pelos subscritores na ocasião das sessões de
lançamento que terão lugar em Lisboa no dia 26 de Setembro no Palácio da Independência /Sociedade
Histórica da Independência de Portugal, no Largo de São Domingos, pelas 18 horas, e no Porto no dia 1 de
Outubro no Palácio Balsemão, na Praça de Carlos Alberto, pelas 18 horas.
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