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Leilão Novembro De 2018
21 de Novembro
quarta-feira 

20h 

Atlântica Business Center

Av.  Atlântica, 1.130, 7º andar  

Copacabana  –  Rio de Janeiro

Estacionamento pela Av. Princesa Isabel

                                         

eXPoSIÇÃo
15 a 20 de novembro

quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira

Atlântica Business Center

Estacionamento pela Av. Princesa Isabel

Lances Prévios / estimativas
Soraia Cals Escritório de Arte

Tel. (21)  2540 0688

contato@soraiacals.com.br

Marcella Cals Leiloeira

Tel. (21) 2540 0106

marcella@marcellacalsleiloeira.com.br

Lances por Telefone nos Dias de Leilão até as 18h

2540-0106   2540-0688
2543-8800   2543-8766
2543-8812   2543-8658

Capa  
lote 42
ordem imperial da rosa – 
Conjunto de Grande Colar de Grão mestre 
Com insíGnia pendente, plaCa da ordem e
rara insíGnia, em seu estojo oriGinal
século XIX
ouro e esmaltes.  
Colar:  44 cm | 215 g
Insígnias:  8,5 x 5,5 cm | 42 g 
7,0 x 5,0 cm | 35 g 
5,5 x 5,0 cm | 28g 
40 x ø32 cm | 2.662 g

Tel. [21]

Quarta Capa 
lote 131 
Banda Com as ordens de Cristo, 
avis e sant’iaGo da espada – 
insíGnia de Grã-Cruz ou diGnitário 
século XIX
ouro, prata vermeil e esmaltes. Acompanha 
gorgurão em seda chamalotada nas cores verde, 
vermelho e roxo.
12 x 6,3 cm | 114 g



Novembro De 2018
LeILÃo 

21 de novembro
quarta-feira 

20h

eXPoSIÇÃo 
15 a 20 de novembro

quinta, sexta, sábado, domingo e segunda e terça-feira, 

LoCAL
Atlântica Business Center

Av.  Atlântica, 1.130, 7º andar
Copacabana  –  Rio de Janeiro

(Estacionamento pela Av. Princesa Isabel)

LANCeS PrévIoS e eSTImATIvAS

www.soraiacals.com.br
www.marcellacalsleiloeira.com.br

organização
Soraia Cals Escritório de Arte

(21) 2540 0688
contato@soraiacals.com.br

Leiloeira
Marcella Cals

(21) 2540 0106
marcella@marcellacalsleiloeira.com.br

TeLefoNeS PArA LANCeS NoS DIAS De LeILÃo
ATé àS 18 h

2540-0106   2540-0688
2543-8800   2543-8766
2543-8812   2543-8658



1. Os organizadores diligenciaram com esmero e cuidado 
a confecção do catálogo e procuraram descrever, tanto 
quanto possível, as peças a serem leiloadas.

2.  O leilão obedecerá, rigorosamente, a ordem do catálogo.

3.  Todos os lotes estão sujeitos a um preço mínimo, indicado 
pelo proprietário e ratificado pelos organizadores.

4.  A adjudicação será pela oferta mais alta do último 
licitante. No caso de litígio, prevalecerá a palavra da 
leiloeira oficial.

5.  Considerando que as peças apresentadas são de 
propriedade de terceiros, entende-se a sua venda no 
estado em que se encontram. Por essa razão, os orga-
nizadores solicitam que os interessados procedam aos 
exames que desejarem, durante a vigência da exposição 
que antecede ao leilão, não sendo aceitas desistências 
após o arremate.

6.  A retirada das peças adquiridas no leilão será por conta 
e risco do arrematante.

7.  As peças foram cuidadosamente examinadas antes do 
leilão, e os organizadores se responsabilizam por sua 
autenticidade e descrição. Na hipótese de divergência 
quanto à autenticidade das peças, desde que baseada 
em laudo firmado por perito idôneo, o arrematante 
poderá optar pela anulação da transação, no prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias após a compra. 

8.  Para maior comodidade dos licitantes, serão colocadas, à 
disposição, credenciais numeradas que deverão, em todos 
os casos, ser preenchidas e firmadas pelos licitantes antes 
do leilão ou depois da primeira arrematação.

9.  Juntamente com este livro/catálogo, são oferecidas 
listas com as indicações de preços-base para o início 
de leilão de cada lote, podendo a leiloeira a seu ex-
clusivo critério modificá‑los para mais ou para menos, 
no momento do pregão.

10.  A leiloeira poderá receber ordens de compra, com 
limites máximos indicados, por escrito, pelos inte-
ressados. Nesse caso, um funcionário, devidamente 
credenciado, ficará incumbido de lançar, em nome 
e lugar do interessado, até o limite autorizado.

11.  Serão aceitos, ainda, lances por telefone durante o leilão. 
Igualmente, o interessado em determinada peça poderá 
solicitar, por meio de prévio contato telefônico, que 
um funcionário devidamente credenciado lhe contate 
também por telefone, no momento do leilão em que for 
apregoada a peça de seu interesse. Nesses casos, um fun-
cionário, devidamente credenciado, ficará incumbido de 
lançar, em nome e lugar do interessado, até o limite verbal 
autorizado, conforme contato telefônico simultâneo ao 
leilão. Em tais hipóteses, o licitante firmará a credencial 
de que trata o item 8, na forma ali prevista ou, antes, 
fornecerá os dados constantes da referida credencial, 
pelos telefones divulgados para o evento.

12.  No ato da arrematação, o interessado pagará o sinal de 
30% (trinta por cento) do preço, mais 5% (cinco por 
cento) referente à comissão da leiloeira.  Arrematada a 
peça e assinada pelo arrematante a credencial de com-
pra, não mais serão admitidas desistências, podendo o 
saldo do preço ser cobrado via execução judicial.

13.  O saldo deverá ser pago contra a entrega da peça, não 
tendo os organizadores qualquer responsabilidade pela 
eventual obtenção de crédito ou financiamento para 
sua aquisição, entendendo-se que as medidas, para 
tanto necessárias, são de responsabilidade exclusiva 
dos adquirentes.

regulamento do leilão



Até R$1.000,00 
Lance mínimo de R$100,00

De R$1.000,01 a R$5.000,00 
Lance mínimo de R$200,00

De R$5.000,01 a R$20.000,00 
Lance mínimo de R$500,00

Progressão de lances no leilão

14.  Após a licitação, as peças arrematadas estarão à 

disposição dos adquirentes, correndo, a partir desse 

momento, por conta exclusiva dos adquirentes, os cui-

dados para conservação das peças.  As peças deverão 

ser retiradas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 

após a data de licitação.

15.  A leiloeira, como mandatária dos vendedores e agindo 

em nome deles, reserva-se o direito de lançar por 

eles, de não aceitar lances e de agrupar ou retirar 

lotes, sem nenhuma obrigação de esclarecer os mo-

tivos de sua decisão.

16.  Os interessados têm ciência das condições esta-

belecidas neste regulamento, através do catálogo 

do leilão, na medida em que constitui parte deste 

impresso, ou acessando o site mantido pelos organi-

zadores na internet (www.marcellacalsleiloeira.com.br 

ou www.soraiacals.com.br), pelo que não poderão 

alegar qualquer desconhecimento dessas condições, 

ficando eleito o foro central da Comarca do Estado 

do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir qual-

quer incidente alusivo à arrematação ou ao leilão.

De R$20.000,01 a R$50.000,00 
Lance mínimo de R$1.000,00

De R$50.000,01 a R$100.000,00 
Lance mínimo de R$2.000,00

De R$100.000,01 a R$500.000,00 
Lance mínimo de R$5.000,00

De R$500.000,01 a R$1.000.000,00 
Lance mínimo de R$20.000,00

De R$1.000.000,01 a R$5.000.000,00 
Lance mínimo de R$50.000,00

De R$5.000.000,01 em diante 
Lance mínimo de R$100.000,00





PRIMEIRA NOITE

lOTEs 1 A 161



 Importante empresárIo brasIleIro, entre suas muItas atIvIdades 
destacam-se a fundação do HospItal Gaffrée e GuInle, a presIdêncIa 
da companHIa docas de santos, do banco boavIsta e da companHIa 
sIderúrGIca nacIonal.

 empenHado na preservação da memórIa brasIleIra fez numerosas 
doações a dIversos museus nacIonaIs, enrIquecendo seus acervos.

 além de Grande mecenas, foI também Grande colecIonador em 
várIos seGmentos das nossas artes: da fIlatelIa, GemoloGIa e numIsmátIca 
ao mobIlIárIo, pIntura, lIvros e mapas entre outros.

 a coleção de InsíGnIas brasIleIras e portuGuesas, aGora neste 
leIlão, foI parte desse Importante acervo.

Guilherme Guinle
(1882–1960)

ivanoFF, serGe
1893 – 1983
RetRato de GuilheRme Guinle

óleo s/ tela, ass., dat. 1947 e 
sit. Rio de Janeiro inf. esq. 
65 x 50 cm





Imperial Ordem do Cruzeiro
 Em 1º de dezembro de 1822, o imperador Dom Pedro I institui a Imperial Ordem 
do Cruzeiro, para consagrar e solenizar a sua Aclamação, Sagração e Coroação como Im-
perador Constitucional do Brasil e seu Defensor Perpétuo. Nasce a primeira ordem honorífica 
brasileira, com insígnias originadas em desenhos franceses, todavia incorporando caracterís-
ticas genuinamente nacionais tais como a situação geográfica do país e a posição da referida 
constelação no universo estrelar.

 Vale ressaltar na escolha do título, a referência feita ao nome de Terra de Santa Cruz 
que designava esse território quando de seu descobrimento. O propósito é premiar brasilei-
ros e estrangeiros por sua lealdade e fidelidade ao imperador e por atuação relevante na vida 
política do país. A escolha é pessoal e exclusiva do imperador, que, nesse mesmo dia, 1º de 
dezembro, condecora um número importante de personalidades. Os escolhidos, além de ter 
de arcar com os custos das medalhas, insígnias e registros dos diplomas, tinham obrigação 
de doar alguma joia a uma Caixa de Piedade destinada a sustentar os membros pobres da 
ordem.

 Extinta em 1891, é reinstituída pelo presidente Getúlio Vargas em dezembro de 1932, 
com o nome de Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A sua mais expressiva reformulação re-
side na concessão, exclusivamente destinada a personalidades estrangeiras, geralmente do 
mundo da política, feita por decreto presidencial na área de relações exteriores do país. É a 
mais alta condecoração brasileira outorgada a autoridades estrangeiras. 

As insígnias seguem os detalhados modelos:
- Anverso: Estrela em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e maçanetadas, 
  deitada sobre guirlanda com ramos de café e fumo, ao centro medalhão de 
  fundo azul-celeste com dezenove estrelas brancas perfilando uma cruz   
  latina, circundado por orla azul-ferrete com a legenda Benemerentium     
  Praemium, expressão em latim que significa prêmio por mérito, encimada por                   
  coroa imperial. As estrelas brancas 
- Reverso: Igual ao anverso, porém alterações no medalhão para o perfil de 
   D. Pedro I e na legenda para Petrus I – Brasiliae Imperator. 
- Variantes: Nos graus superiores, as condecorações são realçadas por 
  raiados em ouro ou prata dourada, às vezes cravejados de brilhantes. 
  Nota-se também o uso de diversos metais preciosos, esmaltes e pedras 
  de cores variadas.
- Remodelamentos: Em 1932, com a mudança do nome do título 
  para Ordem Nacional do Cruzeiro, as condecorações apresentam 
  modificações, sendo as mais visíveis no reverso com a efígie da República 
  e a legenda  “República Federativa do Brasil”.
- Fita e banda: Em gorgurão de seda ou seda azul-celeste. 
- Graus: A Ordem, originalmente, compreendia quatro graus, do mais alto 
  Grã-Cruz, seguido de Dignatário. Atualmente são seis graus, Grande Colar, 
  Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.



1

ordem imperial do Cruzeiro  
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes. No anverso, 
estrela ornamentada por pequenas rosetas 
facetadas em relevo, com cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre resplendor, tendo ao 
centro medalhão azul-celeste e dezenove estrelas 
brancas alinhadas em cruz, circundado por orla 
azul-ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa imperial realçada 
em esmalte verde. Reverso com acabamento em 
metal liso com fecho vertical e alfinete.
(desgastes no esmalte)
9,2 x 8,3 cm | 60 g



2

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela de cinco pontas bifurcadas, 
maçanetadas e ornamentadas por 
pequenas rosetas facetadas em relevo, 
deitada sobre resplendor, tendo no centro 
medalhão de fundo azul-celeste com 
dezenove estrelas em prata circundado 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial.
Reverso em metal liso com fecho vertical e 
alfinete (desgastes no esmalte azul)
8,5 x 7,5 cm | 51 g

3

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela de cinco pontas bifurcadas, 
maçanetadas, realçadas em leve relevo 
por pequenas rosetas facetadas em prata 
e deitada sobre resplendor, ao centro 
medalhão de fundo azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas alinhadas em 
cruz latina, circundado por orla azul- 
-ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa 
imperial. Reverso com fecho vertical e 
alfinete de fixação
5,5 x 4,7 cm | 14 g

2

3



4

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes. No anverso, 
estrela de cinco pontas bifurcadas, maçanetadas 
e ornamentadas por pequenas rosetas facetadas 
em relevo, deitada sobre resplendor, tendo no 
centro medalhão azul-celeste com dezenove 
estrelas brancas dispostas em cruz latina, 
circundado por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada 
por coroa imperial realçada em esmalte verde. 
Reverso com acabamento em metal liso, fecho 
vertical e alfinete (desgastes no esmalte azul)
9,5 x 8,5 cm | 71 g



5

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes. No 
anverso, estrela em esmalte branco de cinco 
pontas bifurcadas e maçanetadas, deitada 
sobre resplendor, centralizando medalhão 
de fundo azul-celeste com estrelas em prata 
alinhadas e formando cruz latina, circundado 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada 
por coroa imperial. Reverso com acabamento 
em metal liso, fecho vertical e alfinete 
(desgastes no esmalte)
7,5 x 6 cm | 37 g

6

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador 
segunda metade do século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco 
pontas bifurcadas e maçanetadas, deitada 
sobre resplendor, tendo ao centro 
medalhão de fundo azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas circundado 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial. Reverso 
com acabamento em metal liso, fecho 
vertical e alfinete (desgastes no esmalte)
8 x 7 cm | 55 g

5

6



7

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador  
ou Grande oFiCial 
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
resplendor, tendo ao centro medalhão de 
fundo azul-celeste com cruz latina circundada 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, topo com 
coroa imperial. Reverso em metal liso com 
fecho vertical e alfinete
(desgastes no esmalte)
7,5 x 6 cm | 38 g

8

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador  
ou Grande oFiCial 
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
resplendor, tendo ao centro medalhão de 
fundo azul-celeste com estrelas alinhadas 
em cruz latina e circundado por orla azul-
ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa imperial. 
Reverso com acabamento em metal liso e 
fecho vertical com alfinete
7,4 x 6 cm | 44 g

8

7



9

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Comendador  
ou Grande oFiCial 
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas, 
maçanetadas e deitada sobre resplendor, 
tendo ao centro medalhão de fundo azul-
celeste com estrelas alinhadas em cruz 
latina, circundado por orla azul-ferrete com 
a legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial. Reverso com 
acabamento em metal liso, fecho vertical 
e alfinete
6 x 5 cm | 29 g



10

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Grã-Cruz 
ou de Grande oFiCial 
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela com 
cinco pontas em esmalte branco bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre resplendor, tendo 
ao centro medalhão de fundo azul-celeste 
com cruz latina em prata lavrada com estrelas, 
circundado por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada 
por coroa imperial realçada com esmaltes. 
Reverso com acabamento em metal liso, fecho 
vertical e alfinete (desgastes no esmalte)
7,7 x 6 cm | 33 g



11

ordem imperial do Cruzeiro  
insíGnia de Grande oFiCial
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre resplendor, tendo 
ao centro medalhão de fundo azul-celeste com 
estrelas alinhadas formando pequena cruz 
latina, circundado por orla azul-ferrete com 
a legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial. Reverso, com 
acabamento em ouro liso, fecho e broche 
central ladeado por pequenos alfinetes laterais. 
Contraste francês do ouro 18 K usado após 
1838 com inscrição do joalheiro “No46 – 
Kretly – Palais Royal – Paris” (pequeno defeito 
na estrela)
7 x 6 cm | 35 g



12

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Grande oFiCial  
ou de Comendador 
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre resplendor, 
centralizando medalhão azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas dispostas em cruz 
circundado por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada por 
coroa realçada em esmalte verde. Reverso com 
acabamento em metal liso, fecho vertical 
e alfinete
8,5 x 7 cm | 60 g



13

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
ouro com esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo, ao centro medalhão 
de fundo azul-celeste com cruz pontilhada, 
encimada por coroa imperial. Reverso com 
acabamento em metal liso
(desgastes no esmalte, falta pequena cruz sobre 
a coroa)
1,4 x 1,1 cm | 1 g

15

ordem imperial do Cruzeiro do sul 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, vermeil e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo, ao centro medalhão 
de fundo azul- -celeste com cinco estrelas 
brancas representando a constelação Cruzeiro 
do Sul, circundado por orla azul-ferrete com a 
legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, ao 
topo, , estrela de cinco pontas com pequena 
coroa de ramos e aro circular. Reverso, igual ao 
anverso, porém alterações no medalhão para 
perfil feminino e na legenda para “ESTADOS 
UNIDOS DO BRAZIL”
(desgastes no esmalte)
4,5 x 2,4 cm | 5 g

14

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Grande diGnatário
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo, ao centro medalhão 
de fundo azul-celeste com dezenove estrelas 
brancas circundado por orla azul-ferrete com 
a legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial e grande argola 
circular. Reverso igual ao anverso, porém 
com alterações no medalhão para o perfil de 
D. Pedro I e na legenda para “D. PETRUS I - 
BRASILIAE IMPERATOR”
(desgastes no esmalte)
4,6 x 2,4 cm | 6 g

15

14

13



16

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão de fundo azul-celeste com dezenove 
estrelas brancas dispostas em cruz latina 
circundado por orla azul- -ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada por 
coroa imperial e grande argola. Reverso, igual ao 
anverso, porém alterações no medalhão para o 
perfil de D. Pedro I e na legenda para “PETRUS 
I - BRASILIA IMPERATOR D.”
3,3 x 1,8 cm | 6 g

17

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo, ao centro medalhão 
de fundo azul-celeste com dezenove estrelas 
brancas circundado por orla azul-ferrete com 
a legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial e anel de 
sustentação. Reverso, igual ao anverso, porém 
alterações no medalhão para o perfil de D. 
Pedro I e na legenda para “PETRUS I BRAS. - 
IMPERADOR D.”
5,2 x 2,8 cm | 9 g

18

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata de baixo teor, dourada, com esmaltes.  
No anverso, estrela em esmalte branco de cinco 
pontas bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão azul-celeste com cruz pontilhada por 
estrelas, topo encimado por coroa imperial e 
anel de sustentação. Reverso igual ao anverso, 
porém, com alteração no medalhão para o perfil 
de D. Pedro I
(desgastes no esmalte)
2,5 x 1 cm | 1 g

18

17

16



21

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, 
ao centro medalhão de fundo azul- 
-celeste com dezenove estrelas brancas 
circundado por orla azul-ferrete com a 
legenda “BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial e anel de 
sustentação. Reverso, igual ao anverso, 
porém alterações no medalhão para o 
perfil de D. Pedro I e na legenda para 
“PETRUS I - BRAS. IMPERADOR D.”
5 x 2,8 cm | 6 g

20

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre guirlanda 
com ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão de fundo azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas circundado 
por orla azul- -ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial e grande 
argola. Reverso igual ao anverso, porém 
alterações no medalhão para o perfil de D. 
Pedro I e na legenda para “D. PETRUS I - 
BRASILIAE IMPERATOR” 
(desgastes no esmalte)
4,5 x 2,5 cm | 6 g

19

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre guirlanda 
com ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão de fundo azul- celeste com 
dezenove estrelas brancas circundado 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa e grande anel de 
sustentação. Reverso, igual ao anverso, 
porém com alterações no medalhão para 
o perfil de D. Pedro I e na legenda para 
“PETRUS I - BRASILIAE IMPERATOR”
6,7 x 4,3 cm | 16 g

19
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22

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Grande oFiCial 
ou de Comendador 
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em esmalte 
branco de cinco pontas bifurcadas e maçanetadas, 
deitada sobre raiados dispostos em feixes 
centralizando medalhão de fundo azul-celeste 
com dezenove estrelas brancas circundado por orla 
azul-ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa realçada em 
esmalte verde. Reverso igual ao anverso, 
porém alterações no medalhão para o perfil de 
D. Pedro I e na legenda para 
“IMPERATOR D. PETRUS I – BRAS.”
4,6 x 2,5 cm | 7 g
(página ao lado)

23

ordem imperial do Cruzeiro  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas 
e maçanetadas, deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo, ao centro medalhão azul- 
-celeste com estrelas brancas alinhadas em cruz, 
circundado por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, encimada por 
coroa imperial, argola e contra argola. Reverso 
igual ao anverso, porém com alterações no 
medalhão para o perfil de D. Pedro I e na legenda 
para “PETRUS I – BRASILIAE IMPERATOR” 
(desgastes no esmalte)
11 x 6 cm | 35 g



24

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro 
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela 
dourada de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda 
com ramos de café e fumo, tendo no 
centro medalhão de fundo azul-celeste 
com dezenove estrelas brancas alinhadas 
formando cruz latina, circundado 
por orla azul-ferrete com a legenda 
“BENEMERENTIUM PRAEMIUM”, 
encimada por coroa imperial com cruz, 
argola e contra-argola de sustentação. 
Reverso igual ao anverso, porém 
alterações no medalhão para o perfil de 
D. Pedro I e na legenda para “PETRUS I. 
BRASILIAE IMPERATOR”
11 x 6 cm | 35 g



25

ordem imperial do Cruzeiro 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, 
ao centro medalhão azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas dspostas em 
cruz circundado por orla azul-ferrete 
com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa 
imperial e anel de sustentação. Reverso, 
igual ao anverso, porém com alterações 
no medalhão para o perfil de D. Pedro 
I e na legenda para “PETRUS I. BRAS. 
IMPERATOR D.”
10 x 6 cm | 66 g



26

ordem do Cruzeiro  
insíGnia de Cavaleiro 
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, ao 
centro medalhão de fundo azul-celeste com 
dezenove estrelas brancas circundado por 
orla azul-ferrete com a legenda “BENEMER. 
PRAE.”, encimada por coroa imperial com 
argola e fita em gorgurão de seda. Reverso, 
igual ao anverso, porém com alterações no 
medalhão para o perfil de D. Pedro I e na 
legenda para “PE. I. BRA. IMPE. D” (desgastes 
no esmaltes e fita)
4,5 x 2,4 cm | 3 g



27

ordem imperial do Cruzeiro  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes, com fita e roseta. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão azul-celeste com dezenove estrelas 
brancas alinhadas em cruz circundado por orla 
azul- -ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM 
PRAEMIUM”, encimada por coroa imperial 
com argola, fita em gorgurão de seda e roseta. 
Reverso, igual ao anverso, porém tendo 
alterações no medalhão para o perfil de D. Pedro 
I e na legenda para “PETRUS I – BRASILIAE 
IMPERATOR”  (desgastes no esmalte)
6,5 x 3,8 cm | 20 g



Imperial Ordem da Rosa 
 Após o falecimento de Dona Maria Leopoldina em 1826, casa-se em se-
gundas núpcias o imperador Dom Pedro I com Dona Amélia de Leuchtenberg e 
Eischstädt em 1828 e, para imortalizar tal comemoração, cria a Imperial Ordem 
da Rosa em 27 de fevereiro de 1829. Tal ordem seria destinada a premiar per-
sonalidades militares e civis, brasileiros e não brasileiros, reconhecidos por sua 
valiosa atuação no Estado e inabalável lealdade ao imperador. Durante o Segundo 
Reinado, na ausência de uma condecoração específica para atos de bravura e sac-
rifício ocorridos durante a Guerra do Paraguai, distribui-se expressivamente, agora 
também a título militar, essa condecoração de origem meramente honorífica. São 
igualmente contemplados muitos personagens da vida civil, no campo das artes 
em particular, assim como muitos aristocratas das cortes europeias e até mesmo 
fazendeiros dispostos a alforriar seus escravos. Com o banimento da família impe-
rial e o advento da República, a ordem se mantém somente em caráter privado, 
excluída de qualquer vínculo oficial.

 Os desenhos das insígnias, erroneamente e com frequência atribuídos a 
Jean-Baptiste Debret, foram na realidade realizados a partir de originais assina-
dos por Eugène de la Michellerie e Pierre-Joseph Pezerat e teriam encontrado in-
spiração nas delicadas rosas bordadas de um certo vestido da imperatriz.

Essa condecoração apresenta as seguintes características:
- Anverso: Estrela em esmalte branco de seis pontas maçanetadas sobre guirlanda                            
  de rosas, tendo ao centro medalhão cercado por orla azul realçada pelas 
  palavras “AMOR E FIDELIDADE” contornando as iniciais “P” e “A” entrelaçadas.
- Reverso: igual ao anverso, apresentando alteração nas legendas para a 
  data de 2-8-1829 e  para “PEDRO E AMÉLIA”. 
- Fita e banda: Geralmente em gorgurão de seda ou de cetim, sempre 
  de cor rosa ladeada por duas faixas de cor branca.
- Variantes: Muitas insígnias são encimadas por coroa, tanto a de D. Pedro I 
  quanto a de D.Pedro II e usualmente trazem detalhadas e expressivas
  variações nos seus modelos, assim como no metal utilizado, podendo ser 
  ouro, prata, prata vermeil ou platina. O mesmo ocorre com a escolha das
  pedras preciosas, semipreciosas ou decorativas.
  A razão principal dessas diversidades se deve ao fato de que cabia aos    
  contemplados da Ordem arcar com os custos de tal distinção, com exceção  
  concedida somente a militares e civis que tenham se destacado por atos   
  heroicos no campo de batalha.
- Graus: A Ordem traz um número expressivo de seis graus, do mais alto de 
  Grã-Cruz e, em seguida, Grande Dignitário, Dignitário, Comendador, 
  Oficial e Cavaleiro, os quais trazem os específicos conjuntos de insígnias:
  Grão Cruz: com coroa, colar e fita larga com placa. 
  Grande Dignitário: com coroa, larga insígnia de colar e placa. 
  Dignitário: sem coroa, insígnia de colar e placa. 
  Comendador: sem coroa e medalha suspensa com fita. 
  Cavaleiro: com coroa e medalha suspensa com fita.



29

ordem da rosa  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela 
em esmalte branco de seis pontas 
maçanetadas, deitada sobre resplendor 
bordado por guirlanda de rosas, tendo 
ao centro medalhão cercado por orla 
azul realçada pelas palavras “AMOR 
E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, topo com coroa 
imperial. Reverso com acabamento em 
metal liso, fecho vertical e alfinete
(desgastes no esmalte)
7 x 5,5 cm | 36 g

28

ordem da rosa  
insíGnia de Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela em 
esmalte branco de seis pontas maçanetadas, 
bordada por guirlanda de rosas, deitada 
sobre resplendor, tendo ao centro medalhão 
cercado por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, encimada por coroa 
imperial. Reverso com acabamento liso 
apresentando a inscrição “Offerta do Corpo 
de Bombeiros ao Major Miguel Maria Girard, 
em signal de subido apreço aos seus distintos 
serviços – Agosto – 1882”
(centro desalinhado e uma rosa solta)
6 x 4,5 cm | 26 g

30

ordem da rosa  
insíGnia de Comendador
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Anverso 
com estrela em esmalte branco de seis 
pontas maçanetadas, assentada sobre 
guirlanda de rosas e resplendor, tendo 
ao centro medalhão cercado por orla 
azul realçada pelas palavras “AMOR E 
FIDELIDADE” contornando iniciais “P” 
e “A” entrelaçadas, encimada por coroa 
imperial. Reverso com acabamento 
em metal liso, fecho vertical e alfinete 
(desgastes no esmalte da guirlanda)
7 x 5 cm | 35 g

30

29

28



31

ordem da rosa  
insíGnia provavelmente de Comendador
século XIX
em prata vermeil e esmaltes. Anverso com estrela em 
esmalte branco de seis pontas maçanetadas e filetadas 
em dourado, deitada sobre guirlanda de rosas e 
resplendor, tendo ao centro medalhão cercado por orla 
azul realçada pelas palavras “AMOR E FIDELIDADE” 
contornando iniciais “P” e “A” entrelaçadas.
Reverso com acabamento em metal liso e fecho 
vertical. (desgastes no esmalte, faltam uma rosa 
e o alfinete do fecho)
5 x 5 cm | 32g

32

ordem da rosa  
insíGnia de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com estrela em 
esmalte branco de seis pontas maçanetadas sobre 
guirlanda de rosas, deitada sobre resplendor, 
tendo ao centro medalhão cercado por orla 
azul com a legenda “AMOR E FIDELIDADE” 
contornando iniciais “P” e “A” entrelaçadas. 
Reverso com acabamento liso, fecho vertical 
e alfinete (desgastes no esmalte)
6,5 x 6,5 cm | 45 g

32

31



33

ordem da rosa  
insíGnia de provavelmente  
de Comendador
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Anverso com 
estrela em esmalte branco de seis pontas 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda de 
rosas e resplendor, tendo ao centro medalhão 
cercado por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, encimado por coroa 
imperial e grande anel de sustentação. 
Reverso liso com acabamento em metal liso, 
fecho vertical e alfinete (desgastes 
no esmalte)
5 x 5 cm | 41 g

34

ordem da rosa  
insíGnia de Grande diGnitário
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Anverso com 
estrela em esmalte branco de seis pontas 
maçanetadas deitada sobre guirlanda de 
rosas e resplendor, tendo ao centro medalhão 
cercado por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, encimado por coroa 
imperial. Reverso com acabamento em metal 
liso, fecho vertical e alfinete (desgastes 
no esmalte)
8 x 6,3 cm | 65 g

34

33



35

ordem da rosa  
insíGnia de Grande diGnitário  
ou de diGnitário
século XIX
prata vermeil, ouro, esmaltes e diamantes. 
Anverso com estrela de seis pontas maçanetadas 
e cravadas com diamantes, deitada sobre 
guirlanda de rosas e resplendor, tendo ao centro 
medalhão cercado por orla azul realçada pelas 
palavras “AMOR E FIDELIDADE” contornando 
iniciais “P” e “A” entrelaçadas. Reverso em 
metal lavrado e gravado com estilizações, fecho 
vertical com alfinete
(desgastes no esmalte da guirlanda)
6 x 5,5 cm | 53 g



36

ordem da rosa  
insíGnia de Grande diGnitário
século XIX
ouro, esmaltes e diamantes.  Anverso com 
estrela de seis pontas maçanetadas e cravadas 
com diamantes, deitada sobre guirlanda de 
rosas e resplendor, tendo ao centro medalhão 
cercado por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, topo com coroa 
imperial ornamentada por diamantes. Reverso 
em ouro lavrado e gravado com estilizações 
e rosas, fecho vertical com pino (faltam dois 
diamantes na coroa e seis rosas)
8,5 x 6 cm | 67 g



38

ordem da rosa insíGnia miniatura  
de Grande diGnitário
século XIX
prata, prata vermeil, esmaltes e pedras, 
possivelmente diamantes ou parecendo diamantes 
como crisólitas ou “minas novas” (quartzos e 
topázios), com fita.
Anverso com estrela de seis pontas maçanetadas, 
cravejada com diamantes e deitada sobre guirlanda 
de rosas, tendo ao centro medalhão cercado por 
orla azul realçada pelas palavras “AMOR E FIDELI.” 
contornando iniciais “P” e “A” entrelaçadas, 
encimado por coroa imperial realçada por 
diamantes, grande anel de sustentação e fita em 
gorgurão de seda desbotada de cor rosa ladeada por 
faixas brancas. Reverso igual ao anverso, porém 
apresentando alterações nas legendas para a data 
de 2-8-1829 e para “PEDRO E AMÉLIA”
2,5 x 0,8 cm | 1g

37

ordem da rosa  
insíGnia, provavelmente  
de diGnitário  
ou de Grande diGnitário
século XIX
em prata, prata vermeil e esmaltes.
Anverso com estrela em esmalte branco 
de seis pontas maçanetadas assentada 
sobre guirlanda de rosas, tendo ao 
centro medalhão cercado por orla 
azul contornando iniciais “P” e “A” 
entrelaçadas, encimado por coroa imperial 
e anel de sustentação. Reverso com 
acabamento em metal liso e medalhão 
apresentando alteração na legenda para a 
data de 2-8-1829
(pequeno restauro)
2,5 x 1 cm | 2g

3837



41

ordem da rosa  
Boutonnière
século XIX
roseta de lapela, com insígnia miniatura 
de Comendador ou Grande Dignatário 
em ouro e esmaltes sobre botão circular. 
Anverso com estrela em esmalte branco 
de seis pontas maçanetadas deitada sobre 
guirlanda de rosas e resplendor, tendo 
ao centro medalhão cercado por orla em 
azul e realçado pelas palavras “AMOR E 
FIDELIDADE” em volta das iniciais “P” 
e “A” entrelaçadas, encimada por coroa 
imperial, fundo imitando seda. Reverso 
em metal liso (desgastes no esmalte)
ø1,5 cm | 5 g

40

ordem da rosa  
Boutonnière
século XIX
roseta de lapela, com insígnia miniatura 
de Comendador ou Grande Dignatário 
em ouro e esmaltes sobre botão circular. 
Anverso com estrela em esmalte branco 
de seis pontas maçanetadas deitada sobre 
guirlanda de rosas e resplendor, tendo 
ao centro medalhão cercado em orla 
azul e realçado pelas palavras “AMOR E 
FIDELIDADE” em volta das iniciais “P” e 
“A” entrelaçadas, fundo imitando seda. 
Reverso em metal liso
ø 1,5 cm |5 g

39

ordem da rosa e ordem imperial 
do Cruzeiro – Barreta  
Com duas insíGnias miniaturas 
século XIX
ouro lavrado. Anverso apresentando à 
esquerda reserva com estrela em esmalte 
branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre ramos de 
café e fumo centralizando medalhão, 
encimada por coroa imperial. Ao lado, 
janela com fundo em esmalte cor-de-
rosa e estrela em esmalte branco de seis 
pontas da Ordem da Rosa, assentada sobre 
guirlanda de flores, tendo coroa imperial 
no topo. Reverso com acabamento em 
metal liso e fecho horizontal com alfinete 
(desgastes 
no esmalte)
1,5 x 4 cm | 7 g

40 41
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42

ordem imperial da rosa – Conjunto de Grande Colar  
de Grão mestre Com insíGnia pendente,  
plaCa da ordem e rara insíGnia, em seu estojo oriGinal
século XIX
ouro e esmaltes. Colar ornamentado por 15 rosas com suas folhas, intercaladas por 13 
escudos em ouro com bordas peroladas, sendo 11 deles realçados com as iniciais P e A 
entrelaçadas e 2 com centros lisos. Insígnia pendente ornada por estrela de seis pontas 
em esmalte branco deitada sobre guirlanda de rosas esmaltadas, encimada por coroa 
imperial e legenda do medalhão “PEDRO E AMÉLIA” e data de “2-8-1829”. Trabalho de 
V. Resse Filho & Irmão – Rio de Janeiro. (restauro e desgastes no esmalte)
À direita: Placa de Grã-Cruz (efetiva ou honorária), provavelmente de Comendador ou 
Grande Dignitário, ornada por estrela em esmalte branco de seis pontas deitada sobre 
guirlanda de rosas e resplendor, encimada por coroa imperial e reverso com fecho e 
alfinete vertical, com placa do joalheiro “Rue Coquillère No42-Lemaitre – Fabricant 
d’Ordres – Paris”. 
À esquerda, insígnia ornada por estrela em esmalte branco de seis pontas deitada 
sobre guirlanda de rosa. Esta especial condecoração se restringe à estrela da Ordem, e 
era usada presa ao lado esquerdo do peito (como se pode ver no busto de bronze do 
Visconde de Uruguai, do escultor francês Charpentier, existente no Palácio Itamaraty 
no Rio de Janeiro) (desgastes no esmalte)
Colar:  44 cm | 215 g
Insígnias:  8,5 x 5,5 cm | 42 g 
7,0 x 5,0 cm | 35 g 
5,5 x 5,0 cm | 28g 

 A ordem da rosa se sobressaI entre as demaIs ordens do ImpérIo 
pela beleza de suas InsíGnIas e pelo Grande número de classes que possuía.

os colares desta ordem são de extrema rarIdade. conHece-se o paradeIro 
de muIto pouca dessas jóIas. o Imperador d. pedro II foI Insumado com 
o seu, o conde d’eu pertence atualmente ao seu prImo e colaborador 
marecHal vIsconde da penHa cujas fIlHas o ofereceram ao príncIpe d. pedro 
de alcântara, prImoGênIto de d. Isabel, Hoje proprIedade de d. pedro Gastão 
de orleans e braGança; o do marquês de tamandaré fIGura no museu da 
marInHa, no rIo de janeIro e o do vIsconde do uruGuaI está provavelmente 
em posse de sua famílIa.





43

ordem da rosa  
insíGnia de Grande diGnitário
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela em esmalte 
branco de seis pontas maçanetadas sobre 
guirlanda de rosas, tendo ao centro medalhão 
cercado por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando iniciais 
“P” e “A” entrelaçadas, topo ornado com coroa 
imperial e grande anel de sustentação. Reverso 
igual ao anverso, porém apresentando no 
medalhão alterações nas legendas para a data de 
2-8-1829 e para “PEDRO E AMÉLIA”
(desgastes no esmalte)
10 x 4,5 cm | 33 g



44

ordem da rosa  
insíGnia provavelmente de diGnitário 
ou de Comendador 
século XIX
ouro, esmaltes e diamantes. Anverso com estrela 
em esmalte branco de seis pontas maçanetadas 
e rematadas por brilhantes, deitada sobre 
guirlanda de rosas, tendo ao centro medalhão 
com diamantes cravados e orla azul realçada pelas 
palavras “AMOR E FIDELIDADE” contornando 
iniciais “P” e “A” entrelaçadas, encimado por 
argola e contra-argola de sustentação. Reverso 
igual ao anverso, porém sem medalhão central 
(desgastes no esmalte)
6,2 x 5 cm | 30 g



45

ordem da rosa  
insíGnia miniatura de diGnitário 
ou de Grande diGnitário 
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. Anverso 
com estrela em esmalte branco de seis 
pontas maçanetadas sobre guirlanda de 
rosas, tendo ao centro medalhão cercado 
por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando 
iniciais “P” e “A” entrelaçadas encimado 
por coroa imperial e grande anel de 
sustentação. Reverso igual ao anverso, 
apresentando no medalhão alterações nas 
legendas para a data de 2-8-1829 e para 
“PEDRO E AMÉLIA”
2,8 x 1,2 cm | 3 g

46

ordem da rosa  
insíGnia miniatura de oFiCial
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela 
em esmalte branco de seis pontas 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda de 
rosas, tendo ao centro medalhão cercado 
por orla azul realçada pelas palavras 
“AMOR E FIDELIDADE” contornando 
iniciais “P” e “A” entrelaçadas, encimado 
por coroa imperial e grande anel de 
sustentação. Reverso igual ao anverso, 
porém com alterações no medalhão para 
a data de 2-8-1829 e para “PEDRO E 
AMÉLIA” 
(desgastes no esmalte)
4 x 2,2 cm | 6 g

47

ordem da rosa  
insíGnia, provavelmente 
de Comendador ou de oFiCial 
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes. 
Anverso com estrela em esmalte branco 
de seis pontas maçanetadas, deitada 
sobre guirlanda de rosas, tendo ao 
centro medalhão cercado por orla 
azul contornando as iniciais “P” e “A” 
entrelaçadas, encimado por coroa imperial 
e anel de sustentação. Reverso igual ao 
anverso, mas apresentando no medalhão 
alteração para a data de “2-8-1829” 
(mínimos defeitos)
2 x 1 cm | 1g

47
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ordem da rosa  
insíGnia, provavelmente  
de diGnitário 
ou de Grande diGnitário 
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. Anverso com 
estrela em esmalte branco de seis pontas 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda de 
rosas, tendo ao centro medalhão cercado por 
orla azul realçada pelas palavras “AMOR E 
FIDELIDADE” contornando iniciais “P” e “A” 
entrelaçadas, encimado por coroa imperial 
e grande anel de sustentação. Reverso igual 
ao anverso, mas apresentando no medalhão 
alterações nas legendas para a data de 2-8-
1829 e para “PEDRO E AMÉLIA”
2,7 x 1,3 cm | 2g
(página ao lado)

49

ordem da rosa  
insíGnia de oFiCial
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela em 
esmalte branco de seis pontas maçanetadas, 
deitada sobre guirlanda de rosas, tendo 
ao centro medalhão cercado por orla 
azul realçada pelas palavras “AMOR E 
FIDELIDADE” contornando iniciais “P” e “A” 
entrelaçadas, encimado por coroa imperial, 
anel de sustentação e fita em gorgurão 
de seda. Reverso igual ao anverso, porém 
apresentando no medalhão alterações nas 
legendas para a data de 2-8-1829 e para 
“PEDRO E AMÉLIA”
(desgaste no esmalte, fita danificada)
13 x 6 cm | 60 g



 A Imperial Ordem de Cristo traz na origem uma ordem portuguesa, 
religiosa e militar das mais antigas, a dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
criada em 1319 a pedido do rei Dom Dinis de Portugal.
 Já nasce rica e poderosa esta congregação de cavaleiros portugueses, mais 
usualmente conhecida pelo nome de Ordem de Cristo, recebendo a integralidade 
das terras e dos privilégios do ramo português da extinta - e saqueada - Ordem do 
Templo, herdando também a sua prestigiada cruz.
 Ao longo da História segue a ordem acumulando cada vez mais poder, 
riqueza e glória, perpetuando a tradição medieval das viagens nas Cruzadas dos 
Cavaleiros Templários à Terra Santa. Séculos depois, tais viagens realizam os son-
hos de Dom Henrique “O Navegador” financiando longas travessias marítimas, 
ostentando nas velas das naves a famosa cruz, símbolo do Ocidente cristão, ao 
desbravar as rotas do Oriente e da China, ao conquistar terras da África e das 
Américas,  com a missão divina de levar as palavras de Cristo aos nativos. Posteri-
ormente  no século XIX, a ordem sofre conturbadas transformações. Sob o reinado 
de Dona Maria torna-se estritamente espiritual e acaba por ser extinta em 1834, 
juntamente com todas as ordens religiosas. Renasce em seguida com propósito 
exclusivamente honorífico e adota o nome de Ordem Militar dos Cavaleiros de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, é dissolvida em 1910 e novamente restabel-
ecida em 1918.
 No Brasil, reencontra prestígio durante a estadia de Dom João VI tornan-
do-se  a condecoração com o maior número de agraciados. Por ocasião da Inde-
pendência adota o nome de Imperial Ordem de Cristo. 
Em 1843 a ordem é destituída de seu caráter religioso e acaba abolida definitiva-
mente logo após a Proclamação da República.

As insígnias da Imperial Ordem de Cristo seguem os seguintes padrões:
- Para grau de Cavaleiro, ao centro cruz latina de cor branca sobre cruz da 
  Ordem de Cristo de cor vermelha e hastes simétricas rematadas por 
  triângulos truncados e invertidos. 
  Para grau de Grã-Cruz, estrela em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
  maçanetadas sobre ramos de café e fumo, ao centro medalhão em 
  esmalte branco com cruz da Ordem de Cristo encimada por
  coroa imperial ou coração inflamado e esmaltado.
- Fita e banda: Geralmente em gorgurão de seda sempre de cor vermelha.
- Barreta: Em seda de cor vermelha ladeada por duas faixas de cor azul.
- Variantes: Algumas insígnias apresentam coroa ou coração em chamas, 
  as vezes com raios e outras variações no metal usado, como prata, prata 
  dourada ou ouro assim como na escolha dos eventuais esmaltes e pedras.
- Graus: A Ordem traz um número de cinco graus, do mais alto de Grã-Cruz e 
   em seguida, Dignitário, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Ordem de Nosso  
 Senhor JesusCristo



50

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas e diamantes 
com lapidação rose cut e outras pedras, 
provavelmente imitando diamantes como 
crisólitas ou “minas novas” (quartzos e 
topázios). No anverso, cruz da Ordem de 
Cristo cravejada de granadas vermelhas, 
com hastes simétricas rematadas por 
pequenos triângulos truncados e 
invertidos, apresentando pequena cruz 
grega com diamantes, topo ornamentado 
por leque com pedras sobre anel de 
sustentação. Reverso com acabamento em 
metal liso e pequena argola no leque
4 x 2,4 cm | 8 g

52

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador  
ou de Cavaleiro
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas e outras 
pedras, provavelmente crisólitas ou 
“minas novas” (quartzos e topázios). 
No anverso, cruz da Ordem de Cristo 
cravejada por granadas vermelhas 
formando hastes rematadas por 
pequenos triângulos truncados e 
invertidos, sustentando pequena cruz 
latina adiamantada, encimada por 
adorno floral cravejado com pedras de 
vários tamanhos. Reverso da cruz com 
acabamento em metal liso e gancho 
vertical de sustentação
9,5 x 5 cm | 51 g

51

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas, berilos 
ou “minas novas” (quartzos e topázios”). 
No anverso, cruz da Ordem de Cristo 
cravejada com granadas vermelhas realçando 
hastes rematadas por triângulos truncados 
e invertidos, centralizando cruz latina 
adiamantada, encimada por adorno vazado 
e cravado com pedras realçando fitas com 
laço. Reverso com acabamento em metal liso 
e anel de sustentação no laço
(mínimos defeitos nas granadas)
5,3 x 2,2 cm | 14 g

52
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ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, ouro, granadas e 
diamantes. No anverso, cruz da Ordem 
cravejada com granadas vermelhas 
formando hastes rematadas por 
triângulos truncados e invertidos, 
sustentando ao centro pequena cruz 
latina adiamantada, encimada por 
orla e adorno cravado com diamantes, 
grande anel de sustentação no topo. 
Reverso com acabamento em metal 
liso  (falta um diamante e outro 
com defeito)
3,5 x 1,2 cm | 3 g

55

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador  
ou de diGnitário
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas e outras 
pedras, provavelmente diamantes ou 
parecendo diamantes como crisólitas 
ou “minas novas” (quartzos e topázios). 
Anverso com cruz da Ordem no 
formato de cruz com hastes rematadas 
por triângulos truncados e invertidos, 
inteiramente ornada por granadas 
vermelhas, tendo ao centro pequena cruz 
latina cravejada com onze diamantes, 
ornada no topo por coroa vazada e 
adiamantada. Reverso liso com argola 
acima da cruz e passador de fita horizontal 
na coroa
3 x 1,2 cm | 9 g

53

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador  
ou de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil, ouro, granadas ou 
ametistas “forradas” parecendo granadas, e 
pequenos diamantes. No anverso, cruz da 
Ordem de Cristo cravejada com granadas 
vermelhas formando hastes rematadas 
por pequenos triângulos truncados e 
invertidos, centralizando pequena cruz 
latina, encimada por argola, contra argola 
e adorno vazado e ornado com diamantes 
sobre aro de sustentação. Reverso com 
acabamento em metal liso e argola vertical 
de sustentação no adorno superior
4,2 x 1,7 cm | 6 g
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ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador
final do século XVIII – início do século XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras provavelmente diamantes ou 
parecendo diamantes, como crisólitas 
ou “Minas Novas” (quartzos e topázios). 
No anverso, cruz da Ordem de Cristo 
ornamentada por granadas vermelhas 
formando hastes ornadas por pequenos 
triângulos truncados e invertidos, 
apresentando pequena cruz latina com 
onze diamantes, encimada por adorno 
floral vazado e cravejado com pedras. 
Reverso com acabamento em metal liso 
e pequeno passador horizontal de fita no 
adorno superior
2,5 x 0,9 cm | 5 g

57

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
provavelmente de Comendador
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras pedras 
provavelmente diamantes ou parecendo 
diamantes como crisólitas ou “minas novas” 
(quartzos e topázios). Anverso com cruz da 
Ordem inteiramente ornada por granadas 
vermelhas formando hastes rematadas por 
triângulos truncados e invertidos, tendo ao 
centro pequena cruz latina cravejada com 
onze diamantes, topo encimado por coroa 
ornamentada por diamantes e pequena cruz. 
Reverso com acabamento em metal liso e 
pequeno passador horizontal para fita
2,4 x 1,5 cm | 4 g

58

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário
século XVIII – XIX
ouro e prata vermeil, com pedras roxas, 
possivelmente ametistas. Anverso com 
cruz da Ordem no formato de cruz latina 
com hastes rematadas por triângulo 
truncado e invertido, inteiramente 
cravada com ametistas, tendo ao centro 
pequena cruz latina dourada, encimada 
por coroa imperial e grande anel. Reverso 
com coroa idêntica e acabamento em                                                           
metal liso na cruz
3,7 x 1,5 cm | 4 g

58

57

56



60

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, ouro, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas e outras 
pedras, provavelmente crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios).No anverso, 
cruz da Ordem de Cristo cravejada com 
granadas vermelhas e bordada com 
pedras de vários tamanhos, apresentando 
hastes rematadas por pequenos triângulos 
truncados e invertidos, sustentando 
pequena cruz latina adiamantada, 
encimada por coroa imperial em ouro 
e anel de sustentação. Reverso da coroa 
idêntico ao anverso e da cruz com 
acabamento em metal liso
4,7 x 2 cm | 6 g

59

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Comendador 
ou de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, 
cruz da Ordem de Cristo cravejada por 
granadas vermelhas formando hastes 
rematadas por pequenos triângulos truncados 
e invertidos ladeados por gemas, sustentando 
pequena cruz latina adiamantada, encimada 
por coroa imperial vazada e ornada com 
pedras. Reverso com acabamento em metal 
liso e pequeno passador de fita horizontal na 
coroa (mínimo defeito)
3,5 x 1,5 cm | 5 g

61

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas ou 
“minas novas” (quartzos e topázios). 
Anverso com cruz da Ordem de 
Cristo ornada por granadas vermelhas 
formando hastes rematadas por 
pequenos triângulos truncados e 
invertidos, sustentando pequena cruz 
latina cravejada com pedras, topo com 
coroa imperial e grande anel. Reverso 
com acabamento em metal liso na cruz 
e pequeno passador de fita horizontal 
na coroa
4,5 x 2,4 cm | 8 g
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ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes, com fita. No 
anverso, estrela em esmalte branco de 
cinco pontas bifurcadas e maçanetadas, 
deitada sobre ramos de café e fumo, tendo 
ao centro medalhão em esmalte branco 
com cruz da Ordem de Cristo filetada em 
esmalte vermelho, encimada por coroa 
imperial, grande anel e fita em gorgurão de 
seda vermelha com faixas brancas. Reverso 
idêntico ao anverso
(falta medalhão do reverso)
2,2 x 1 cm | 1 g

63

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes, com fita. No 
anverso, estrela em esmalte branco de 
cinco pontas bifurcadas e maçanetadas, 
deitada sobre ramos de café e fumo, ao 
centro medalhão em esmalte branco 
com cruz da Ordem de Cristo filetada em 
esmalte vermelho e encimada por coroa 
imperial, argola e contra argola com fita 
em gorgurão de seda vermelha. Reverso 
idêntico ao anverso
4 x 1,5 cm | 5 g

64

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata e esmaltes, com fita. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas deitada sobre 
ramos de café e fumo, tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco com cruz 
da Ordem de Cristo filetada em esmalte 
vermelho e encimada por coroa imperial, 
grande argola e fita em gorgurão de seda 
vermelha. Reverso idêntico ao anverso
2,5 x 0,5 cm | 1 g
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ordem de Cristo 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No 
anverso, estrela em esmalte 
branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, 
deitada sobre ramos de café 
e fumo tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco 
com cruz da Ordem de Cristo 
filetada em esmalte vermelho, 
e topo encimado com coroa 
imperial e grande argola. 
Reverso idêntico ao anverso
3,7 x 1 cm | 3 g

66

ordem de Cristo 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No 
anverso, estrela em esmalte 
branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, 
deitada sobre guirlanda com 
ramos de café e fumo em 
esmaltes verdes, tendo ao centro 
medalhão branco com cruz da 
Ordem de Cristo filetada em 
esmalte vermelho e encimada 
por coroa imperial e grande 
argola. Reverso com coroa 
idêntica e acabamento em metal                                                 
liso na cruz.
3 x 1,5 cm | 3 g

67

ordem de Cristo 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No 
anverso, estrela em esmalte 
branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas 
deitada sobre ramos de café 
e fumo, tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco 
com cruz da Ordem de Cristo 
filetada em esmalte vermelho, 
encimada por coroa imperial 
e grande argola. Reverso 
idêntico ao anverso
4,5 x 2,5 cm | 6 g

68

ordem de Cristo 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
em prata vermeil e esmaltes.
No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco 
pontas bifurcadas e 
maçanetadas deitada sobre 
ramos de café e fumo, tendo 
ao centro medalhão em 
esmalte branco com Cruz da 
Ordem de Cristo filetada em 
esmalte vermelho,  encimada 
por coroa imperial e grande 
argola. Reverso idêntico ao 
anverso.
2,5 x 0,8 cm | 1 g

68
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ordem de Cristo  
insíGnia miniatura 
de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela 
verde de oito pontas maçanetadas, 
deitada sobre guirlanda com ramos 
de café e fumo, tendo ao centro 
medalhão branco ornado com cruz 
da Ordem de Cristo filetada em 
esmalte vermelho, bordada com 
torsade dourada e ornamentada no 
topo por coroa imperial e argola. 
Reverso idêntico ao anverso, porém 
substituindo-se o esmalte verde 
pelo branco (desgastes no esmalte)
4,5 x 2,5 cm | 7 g

69

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura 
de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
estrela em esmalte branco de cinco 
pontas bifurcadas e maçanetadas 
sobre ramos de café e fumo de 
cor verde, ao centro medalhão 
em esmalte branco com cruz da 
Ordem de Cristo filetada em esmalte 
vermelho, encimada por coroa 
imperial e grande argola. Reverso 
idêntico ao anverso
3 x 1,5 cm | 2 g

71

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura 
provavelmente de Cavaleiro
século XIX
ouro, esmaltes e pedras lapidadas. 
No anverso, estrela de cinco 
pontas bifurcadas e maçanetadas, 
rematadas por pequenas pedras 
circulares, deitada sobre guirlanda 
com ramos de café e fumo, tendo 
ao centro medalhão em esmalte 
branco com cruz da Ordem de 
Cristo filetada em esmalte vermelho 
e topo encimado por coroa imperial 
com grande argola. No reverso, 
idêntico medalhão branco com cruz 
da Ordem
3,8 x 1,8 cm | 4 g
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ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes, com fita. 
Anverso com cruz da Ordem de Cristo em 
esmalte vermelho, filetada em cinzelados 
centralizando pequena cruz latina de cor 
branca, encimada por argola e contra 
argola lavradas, sustentando fita em 
gorgurão de seda vermelha. Reverso com 
acabamento em metal liso
8,5 x 4 cm | 39 g

73

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes, com fita. Anverso 
apresentando cruz da Ordem de Cristo 
filetada em dourado centralizando 
pequena cruz latina de cor branca também 
filetada em dourado, topo encimado por 
coroa imperial, grande argola e fita em 
gorgurão de seda vermelha com bordas 
brancas. Reverso idêntico ao anverso
2,5 x 1 cm | 1 g

74

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, medalhão 
branco cercado por virola em ouro liso, 
ornado por cruz da Ordem de Cristo em 
esmalte vermelho filetada em dourado 
tendo em seu centro pequena cruz latina 
branca, encimada por estrela com Sagrado 
Coração, montagem com passador e anéis 
ovalados presos na fita de gorgurão de seda 
vermelha. Reverso revelando pino com 
grande alfinete horizontal e três menores 
cravados na fita
2 x 2,5 cm | 4 g
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ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Comendador 
ou de Cavaleiro
século XVIII
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios), com fita. No 
anverso, cruz da Ordem de Cristo cravejada 
com granadas vermelhas centralizando 
pequena cruz latina, engastada em montagem 
inteiramente cravada com pedras e topo 
com adorno floral vazado e adiamantado 
sustentando fita em gorgurão de seda 
vermelha. Reverso do adorno com pequeno 
passador horizontal para fita
4,3 x 2,3 cm | 10 g

76

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Comendador  
ou de Cavaleiro
final do século XVIII – início do século XIX
prata, rubis ou pedras de cor rubi e diamantes 
ou gemas parecendo diamantes, provavelmente 
crisólitas, berilos ou “minas novas” (quartzos e 
topázios). No anverso, medalhão oval vazado com 
borda adiamantada, centralizando cruz de oito 
pontas cravadas com pedras realçando cruz da 
Ordem de Cristo em rubis com hastes e triângulos 
truncados, encimado por adorno estrelar ornado 
por pedras de diferentes tamanhos sobre fita 
em gorgurão de seda vermelha. Reverso com 
acabamento liso e passador de fita horizontal
(faltam três pedras)
4,3 x 2,2 cm | 12 g
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77

ordem de Cristo  
insíGnia de oFiCial
primeira metade do século XIX
prata vermeil, granadas e outras pedras 
imitando diamantes, como crisólitas ou 
“minas novas” (quartzos e topázios).  
Cruz da Ordem de Cristo cravejada com 
granadas vermelhas centralizando pequena 
cruz latina com pedras engastadas e encimada 
por argola triangular lisa. Reverso com 
acabamento liso
(mínimos defeitos nas granadas)
9 x 4,5 cm | 36 g

78

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura 
provavelmente de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso 
apresentando cruz da Ordem em esmalte 
vermelho filetada em ouro lavrado em 
torsade, centro vazado no formato de 
cruz latina, encimada por grande anel 
de sustentação de formato oval com 
contraste. Reverso idêntico ao anverso
4,5 x 2,2 cm | 5 g
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79

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso apresentando cruz 
da Ordem de Cristo em esmalte vermelho, 
filetada em torsade dourada, encimada por 
estrela em esmalte branco de oito pontas, 
deitada sobre resplendor, centralizando 
Sagrado Coração flamejante atravessado 
por coroa de espinhos em esmalte verde e 
rematada por pequena cruz latina, tendo 
no topo argola e passador de fita ovalado. 
Reverso com idêntica cruz da Ordem de Cristo 
e medalhão em ouro liso com pino vertical 
sustentando a cruz  (desgastes no esmalte)
11 x 4 cm | 24 g



80

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XVIII – XIX
prata vermeil, ouro, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas e outras pedras, 
provavelmente crisólitas ou “minas novas” 
(quartzos e topázios).
No anverso, cruz da Ordem de Cristo cravejada 
com granadas vermelhas, ornada por adornos 
adiamantados nas extremidades e nas quinas, 
centralizando cruz latina decorada com pedras, 
encimada por pequena argola em ouro no 
topo. Reverso com acabamento em metal liso
8,3 x 6,2 cm | 42 g

81

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XIX
ouro, granadas ou ametistas “forradas” 
imitando granadas e outras pedras, 
provavelmente crisólitas ou “minas novas” 
(quartzos e topázios). No anverso, cruz da 
Ordem de Cristo cravejada com granadas 
centralizando cruz latina ornada por pedras, 
encimada por adorno ovalado, vazado e 
ornado com Sagrado Coração inflamado 
atravessado por coroa de espinhos em esmalte 
verde e pequena argola no topo. Reverso com 
acabamento da cruz e do adorno em metal liso
(adorno do topo de época possivelmente 
posterior)
8,5 x 4 cm | 40 g
(página ao lado)





82

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras pedras, 
provavelmente crisólitas, berilos ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, cruz 
da Ordem de Cristo cravejada com granadas 
vermelhas, ornada por pedras nas quinas, 
centralizando cruz latina adiamantada, 
encimada por adorno em “pavê” de pedras 
com rosácea e estrela de oito pontas ao centro. 
Reverso com acabamento em metal liso e 
argola vertical
10 x 4,2 cm | 68 g

83

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XVIII – XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras pedras, 
provavelmente crisólitas, berilos ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, cruz 
da Ordem de Cristo cravejada com granadas 
vermelhas ornamentadas por adornos florais nas 
quinas, centralizando cruz latina adiamantada e 
encimada por adorno com pedras realçando laço 
sob rosácea. Reverso com acabamento em metal 
liso e argola vertical  (uma granada com defeito)
10 x 4,5 cm | 53 g
(página ao lado)





84

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Grã-Cruz  
ou Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de cinco pontas raiadas, 
alternadas por pequenos adornos ovalados, 
tendo ao centro medalhão em esmalte 
branco com cruz da Ordem de Cristo 
bordada em vermelho, filetada em dourado 
e centralizando pequena cruz latina branca, 
topo encimado por coroa imperial e grande 
argola. Reverso idêntico ao anverso
3,4 x 1,7 cm | 2 g

85

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. Anverso com 
estrela em esmalte branco de doze pontas 
maçanetadas sobre fundo gravado com 
raiados dispostos em círculo, tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco apresentando 
cruz da Ordem de Cristo bordada em vermelho, 
filetada em dourado e centralizando pequena 
cruz latina branca, topo encimado por coroa 
imperial e argola. Reverso, idêntico ao anverso, 
porém substituindo a estrela em esmalte 
branco por outra esmaltada em azul
(desgastes no esmalte)
2 x 1 cm | 1 g

86

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, estrela 
ornamentada em leve relevo com doze raios 
lisos alternados por adornos lavrados em 
treliça, centro ornado por pequeno medalhão 
branco apresentando cruz da Ordem de 
Cristo bordada em vermelho, filetada em 
dourado e centralizando pequena cruz latina 
branca, encimada por coroa imperial e grande 
anel. Reverso idêntico ao anverso
2 x 0,9 cm | 1 g

87

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
em prata vermeil e esmaltes.
No anverso, estrela em esmalte branco de 
cinco pontas bifurcadas e maçanetadas 
deitada sobre ramos de café e fumo, ao centro 
medalhão em esmalte branco com Cruz 
da Ordem de Cristo, bordada em esmalte 
vermelho, realçando pequena cruz latina 
branca e encimada por coroa imperial e 
grande anel de sustentação.
Reverso idêntico ao anverso.
2,8 x 1 cm | 2 g
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88

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
ramos de café e fumo, tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco com orla 
de cor verde clara realçada por pequenas 
estrelas, centralizando cruz da Ordem 
de Cristo bordada em vermelho, filetada 
em dourado e centralizando pequena 
cruz latina branca tendo no topo coroa 
imperial e passador de fita. Reverso 
idêntico ao anverso, porém substituindo-
se o esmalte branco da estrela pelo azul e o 
esmalte verde da orla pelo branco
(restauro e desgastes no esmalte)
4,7 x 2,5 cm | 7 g

89

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte azul com quatro hastes 
trifurcadas, deitada sobre resplendor 
tendo ao centro medalhão em esmalte 
branco apresentando cruz da Ordem de 
Cristo bordada em vermelho, filetada 
em dourado e centralizando pequena 
cruz latina branca, encimada por coroa 
imperial e grande anel de sustentação. 
Reverso, idêntico ao anverso, porém 
substituindo o esmalte da cruz azul pelo 
metal, o esmalte da grande cruz branca 
pelo azul, e ficando o medalhão central 
com fundo dourado
3,5 x 1,8 cm | 2 g

89
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90

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário 
ou de Comendador
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes. No anverso,  
grande resplendor circundando medalhão 
ornado por borda em prata e anelado em 
ouro, sustentando cruz da Ordem de Cristo 
em esmalte vermelho, filetada em dourado 
centralizando pequena cruz latina branca, topo 
encimado por Sagrado Coração atravessado por 
coroa de espinhos em esmalte verde e pequena 
cruz azul. Reverso em metal liso com fecho de 
mola vertical e pino
7,5 x 6,5 cm | 40 g

91

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
prata, ouro e esmaltes. No anverso,  grande 
resplendor circundando medalhão circular 
de cor branca, ornado com bordas peroladas 
centralizando cruz da Ordem de Cristo 
bordada em vermelho, filetada em dourado 
e centralizando pequena cruz latina branca, 
ornamentada no topo por Sagrado Coração 
atravessado por coroa de espinhos em esmalte 
verde e pequena cruz de cor azul. Reverso 
com acabamento em metal liso apresentando 
inscrição gravada e desgastada “Caetano 
Pinheiro da Fonseca os seus amigos 16 de Novr 
de 1870” e fecho vertical com alfinete
6 x 5,5 cm | 29 g
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92

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
prata, ouro e esmaltes. No anverso,  grande 
resplendor circundando medalhão circular em 
esmalte branco e borda com arranjos florais verdes 
e brancos, tendo ao centro cruz da Ordem de 
Cristo bordada em vermelho, filetada em dourado 
e centralizando pequena cruz latina branca e topo 
com Sagrado Coração inflamado atravessado por 
coroa de espinhos em esmalte verde e realçado 
por pequena cruz de cor azul. Reverso liso com 
fecho vertical e alfinete ladeado por 2 ganchos 
horizontais (mínimo defeito no coração)
6,2 x 5,6 cm | 34 g



93

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso,  
grande resplendor circindando medalhão 
branco ornado por pequenos arranjos 
florais esmaltados, centralizando cruz da 
Ordem de Cristo bordada em vermelho, 
filetada em dourado, centralizando 
pequena cruz latina branca e rematada 
no topo por Sagrado Coração em chamas 
atravessado por coroa de espinhos em 
esmalte verde, tendo no topo pequena 
cruz em esmalte preto. Reverso com 
acabamento em metal liso, fecho vertical e 
alfinete, gravado com marca do joalheiro 
“Lemaitre – Rue Coquillère No42 – 
Fabricant d’Ordres – Paris”
7 x 6,2 cm | 39 g

94

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário
século XIX
prata, ouro e diamantes com lapidação 
rose cut, rubis, espinelas vermelhas, 
esmeraldas e safiras. Anverso apresentando 
grande resplendor cetralizando medalhão 
circular em esmalte branco, com borda 
e cruz da Ordem de Cristo cravejadas 
com espinelas, sustentando pequena cruz 
latina adiamantada, rematada no topo por 
Sagrado Coração inflamado, atravessado 
por coroa de espinhos ornada com 
esmeraldas, encimado por pequena cruz 
cravada com safiras azuis. Reverso com 
fecho vertical e alfinete
(faltam um rubi e várias esmeraldas)
6 x 5,5 cm | 33 g
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95

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Grande resplendor 
circundando medalhão circular branco com 
borda anelada realçada por arranjos florais 
esmaltados, realçando cruz da Ordem de Cristo 
bordada em vermelho, filetada em dourado, 
centralizando pequena cruz latina branca 
ornada no topo por Sagrado Coração flamejante 
atravessado por coroa de espinhos em esmalte 
verde encimado por pequena cruz azul. Reverso 
com acabamento em metal liso, fecho vertical 
e alfinete duplo. Possivelmente trabalho do 
joalheiro da Costa, Lisboa, c. 1890 
(desgastes no esmalte)
8 x 7 cm | 51 g



96

ordem de Cristo  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador
século XIX
prata, ouro, esmaltes e pedras possivelmente 
diamantes, crisólitas ou “minas novas” (quartzos e 
topázios). No anverso, grande resplendor cravejado 
com pedras alinhadas, tendo ao centro medalhão 
circular branco com cercadura adiamantada e 
anelado em ouro, apresentando cruz da Ordem de 
Cristo bordada em vermelho, filetada em dourado, 
centralizando pequena cruz latina branca, rematada 
no topo por anel de sustentação ornamentada à 
frente por Coração Flamejante atravessado por 
coroa de espinhos em esmalte verde e encimado por 
pequena cruz. Reverso com acabamento em metal 
liso e fecho vertical com alfinete duplo
6 x 5,5 cm | 45 g



97

ordem de Cristo  
insíGnia de Grã-Cruz  
ou de diGnitário
século XIX
ouro, prata vermeil, prata, diamantes, rubis e 
esmeraldas. No anverso, grande resplendor 
inteiramente cravejado com diamantes, formada 
por feixes com quatro raios e dispostos em 
leque à volta de borda anelada, ostentando no 
centro medalhão em “pavê” adiamantado e cruz 
da Ordem de Cristo ornamentada por rubis e 
sustentando pequena cruz latina, exibindo no 
topo Sagrado Coração flamejante com rubis, 
atravessado por fitas entrelaçadas em esmeraldas 
e encimado por pequena cruz. Reverso com 
acabamento em metal liso gravado com as 
iniciais A.C.P. e fecho vertical com clip lavrado 
com volutas (falta uma esmeralda)
7,5 x 6 cm | 56 g



98

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Cavaleiro
final do século XVIII
em ouro, ametistas e outras pedras 
imitando diamantes como crisólitas, 
berilos ou “minas novas “ (quartzos e 
topázios”).  No anverso, medalhão oval 
com borda adiamantada centralizando 
cruz da Ordem de Cristo cravejada com 
ametistas claras e deitada sobre pedra de 
cor azul noturno, topo ornamentado por 
pedras cravadas em leque. Reverso com 
acabamento em metal liso e pequena anel 
de sustentação.
3,5 x 2 cm | 9 g

99

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador
final do século XVIII/ início do século XIX
prata, granadas, diamantes com lapidação 
rose cut e talvez crisólitas ou “minas novas” 
(quartzos e topázios). No anverso, cruz da 
Ordem de Cristo cravejada com granadas 
vermelhas, realçada por cruz latina e 
montagem inteiramente cravadas com 
pedras, tendo quatro lóbulos à volta e topo 
com adorno em flor.
Reverso com acabamento em metal liso e 
anel de sustentação
4 x 2,5 cm | 8 g

100

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Cavaleiro 
século XIX
prata, ouro, rubis e diamantes. No anverso, 
medalhão oval com borda em diamantes 
alinhados, centralizando cruz da Ordem 
de Cristo cravejada com rubis lapidados 
intercalados por diamantes e sustentando 
pequena cruz latina adiamantada, topo 
com coroa imperial e anel de sustentação. 
Reverso do medalhão com acabamento em 
metal liso e coroa idêntica
2,5 x 1,3 cm | 5 g
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101

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
final do século XVIII
prata vermeil, granadas e outras pedras, 
provavelmente diamantes ou parecendo 
diamantes como crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, 
cruz da Ordem de Cristo cravejada com 
granadas vermelhas tendo ao centro 
pequena cruz latina adiamantada e deitada 
sobre adorno ovalado formando palmas 
realçadas por diamantes lapidados em rose 
cut, parte superior com laço e passador 
de fita ornados por pedras. Reverso com 
acabamento em metal liso
6 x 3,3 cm | 21 g
(página ao lado)

102

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador  
ou de Cavaleiro
final do século XVIII
prata, granadas ou ametistas “forradas” 
parecendo granadas, e outras pedras, 
imitando diamantes como crisólitas ou 
“minas novas” (quartzos e topázios).
No anverso, cruz da Ordem de Cristo 
cravejada com granadas vermelhas, 
engastada em montagem inteiramente 
cravada com diamantes, tendo quatro 
lóbulos à sua volta e topo com adorno 
arqueado e laço. Reverso da cruz com 
acabamento em metal liso e anel de 
sustentação
6,5 x 3 cm | 19 g
(página ao lado)

103

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador  
ou de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas, berilos 
ou “minas novas” (quartzos e topázios). 
No anverso, estrela com quatorze pontas 
no formato de navetas adiamantadas, 
dispostas à volta de cruz da Ordem de 
Cristo cravejada com granadas vermelhas e 
centralizando pequena cruz latina ornada 
por pedras, topo com coroa imperial 
cravada com gemas, argola e contra argola. 
Reverso com acabamento em metal liso, 
fecho horizontal e alfinete
5,5 x 3,2 cm | 12 g
(página ao lado)

104

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil, pedras imitando granadas 
e outras parecendo diamantes, 
possivelmente crisólitas ou “minas novas” 
(quartzos e topázios). No anverso, cruz da 
Ordem de Cristo cravejada com pedras 
vermelhas engastada em montagem 
oval inteiramente cravada com pedras, 
centralizando pequena cruz latina e 
encimada por adorno vazado com fita e 
laço adiamantados. Reverso do laço com 
passador de fita horizontal
5,2 x 2,2 cm | 19 g

105

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador ou de oFiCial
final do século XVIII
prata, granadas ou ametistas “forradas” 
imitando granadas, e outras pedras, 
provavelmente crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, 
medalhão oval realçado por borda cravada 
com gemas, sustentando cruz da Ordem de 
Cristo ornamentada por granadas vermelhas 
e assentada sobre pedra verde-água, 
ostentando no centro pequena cruz latina e 
no topo adorno floral adiamantado. Reverso 
do medalhão com acabamento em metal liso 
e anel de sustentação no verso do adorno 
(mínimo defeito nas granadas)
4,6 x 2,2 cm | 17 g

106

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
final do século XVIII – Início do século XIX
prata vermeil, granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, imitando diamantes como 
crisólitas ou “minas novas” (quartzos 
e topázios). Medalhão oval com borda 
adiamantada, centralizando pedra 
verde-água e cruz da Ordem de Cristo 
formada por quatro granadas vermelhas 
triangulares nas pontas e cinco pedrinhas 
no centro, ornada no topo por composição 
com laço. Reverso com acabamento 
em metal liso no medalhão e anel de 
sustentação no laço
5 x 2,5 cm | 24 g
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107

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em esmalte 
branco de quatro braços largos rematados em 
arcos ornados por trevos dourados, alternados 
com pequenas pontas e tendo ao centro cruz da 
Ordem de Cristo bordada em vermelho, filetada 
em dourado, centralizando pequena cruz latina 
branca e encimada por argola e contra argola. 
Reverso idêntico ao anverso
2,9 x 1,7 cm | 4 g

108
parte superior de 
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, estrela em 
esmalte branco de oito pontas deitada sobre 
resplendor, tendo ao centro medalhão circular 
com borda lavrada em volta de Sagrado Coração 
inflamado atravessado por coroa de espinhos e 
encimado por chamas e pequena cruz, rematado ao 
topo por grande argola ovalada e estriada. Reverso 
com acabamento em metal liso, fecho horizontal 
com passador vertical e pequeno gancho de 
sustentação
(desgastes no esmalte)
6,5 x 4 cm | 16 g

108
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109

ordem de Cristo  
insíGnia de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
medalhão oval em esmalte branco e borda 
em prata lavrada, ostentando cruz da 
Ordem de Cristo bordada em vermelho, 
filetada em dourado, centralizando 
pequena cruz latina branca encimada por 
adorno com raios em círculo à volta de 
Coração Inflamado em esmalte vermelho, 
atravessado por coroa de espinhos em 
esmalte verde entrelaçado com chamas 
e pequena cruz azul, tendo no topo 
arremate floral, bolota e argola. Reverso 
idêntico ao anverso
(desgastes no esmalte)
9,6 x 5,5 cm | 76 g

110

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura  
de Comendador
início do século XIX
ouro, esmaltes e pedras possivelmente 
crisólitas ou “minas novas” (quartzos 
e topázios). No anverso, medalhão em 
esmalte branco apresentando pequena 
cruz latina deitada sobre cruz da Ordem 
de Cristo na cor verde realçada por borda 
em ouro cravejada com pedras alinhadas 
e encimada por argola. Reverso com 
acabamento em metal liso
3,7 x 2,4 cm | 7 g

111

ordem de Cristo  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, 
distintivo oval com medalhão em esmalte 
branco cercado por virola dourada, 
apresentando cruz da Ordem de Cristo 
bordada em vermelho, centralizando 
pequena cruz latina branca encimado por 
grande argola. Reverso com acabamento 
em metal liso
2,2 x 0,9 cm | 1 g
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112

parte superior de insíGnia 
de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. No anverso, estrela 
em esmalte branco de oito pontas deitada 
sobre resplendor, tendo ao centro medalhão 
circular estriado com Coração Inflamado 
em esmalte vermelho, atravessado por fitas 
verdes entrelaçadas e encimado por chamas 
com pequena cruz azul no topo. Reverso com 
acabamento em metal liso e argola vertical
3 x 3 cm | 11 g

113

provavelmente ordem de Cristo 
insíGnia provavelmente de Comendador
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes. Anverso com 
estrela de cinco pontas bifurcadas, maçanetadas, 
ornamentadas por pequenas rosetas facetadas em 
prata e alternadas por raiados, tendo ao centro 
medalhão em esmalte branco, circundado por 
borda dourada. Reverso em prata lisa com clipe 
(falta o adorno central no medalhão, 
fecho danificado)
5 x 5 cm | 21 g

114

ordem de Cristo  
insíGnia miniatura de Comendador 
século XIX
prata, prata vermeil e granadas ou ametistas 
“forradas” imitando granadas, e outras 
pedras, provavelmente crisólitas, berilos ou 
“minas novas” (quartzos e topázios). Anverso 
com resplendor centralizando cruz da Ordem 
de Cristo cravejada com granadas deitada 
sobre adorno em “X” e encimada por coroa 
imperial. Reverso com alfinete vertical
3,5 x 3 cm | 7 g

114
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115

ordem de Cristo  
Barreta
século XIX
prata vermeil, ouro, esmaltes e pedras 
possivelmente diamantes, crisólitas ou “minas 
novas” (quartzos e topázios). No anverso, 
placa retangular com borda adiamantada e 
composições florais cinzeladas, centralizando 
medalhão oval branco com pequena cruz 
latina deitada sobre cruz da Ordem de Cristo. 
Reverso com acabamento em metal liso e fecho 
horizontal com alfinete
(marcas de uso)
1,5 x 3,5 cm | 13 g

116

ordem de Cristo  
Boutonnière
século XIX
roseta de lapela, com insígnia miniatura de 
Comendador em prata, ouro e esmaltes sobre 
botão circular. Anverso apresentando resplendor 
deitado sobre fundo vermelho recortado e 
pregueado, tendo ao centro medalhão circular 
em esmalte branco, com borda dourada e 
ondulada em volta de pequena cruz latina 
deitada sobre cruz da Ordem de Cristo em 
esmalte vermelho e filetada em dourado, 
encimada por Coração Flamejante atravessado 
por coroa de espinhos em esmalte verde e 
pequena cruz, fundo imitando seda. Reverso com 
acabamento em metal liso
(desgastes no esmalte)
ø1,5 cm | 4 g
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Ordem da Torre e Espada
 A Ordem da Torre e Espada, de seu nome completo Antiga e Muito Nobre Ordem 
Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, é considerada a mais prestigiosa e 
exclusiva das ordens honoríficas portuguesas. A ordem é criada em 1459, composta de 27 
membros somente, entre os quais o rei e o príncipe her-deiro, tendo o propósito de distinguir 
cavaleiros que combateram os mouros em terras africanas. Investido de uma fé inabalável, 
o rei Dom Afonso V ouve uma exótica lenda profetizando o fim do domínio árabe na África 
quando um cristão arrancasse uma certa espada atualmente cravada numa torre da cidade 
de Fez. Tal fantasia é tida por muitos estudiosos como uma versão lusitana da saga do Rei 
Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. O percurso desta ordem, impregnado de fanta-
sia e mistério, confunde os historiadores modernos e alguns chegam até a questionar a sua 
realidade. 

 Em 1808, no Brasil, o príncipe Dom João VI reconhecendo a ajuda dos ingleses na 
transferência de sua Corte para o Rio de Janeiro, restabelece a Ordem Militar da Torre e Es-
pada, com o objetivo de premiar seguidores de outras confissões, distinção essa proibida nas 
outras ordens portuguesas.

 Reformada em 1832, a ordem adota o nome de Antiga e Muito Nobre Ordem Militar 
da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito e destaca o mérito decorrente de ação militar, 
bravura em combate ou devoção cívica. A Proclamação da República de 1910, ao conservar 
apenas essa ordem enquanto extingue as demais, reafirma a legitimidade do reconhecimento 
e distinção dos que lutaram pela Pátria ou se sacrificaram pela Humanidade. Tal perspectiva 
é reafirmada no final da 1ª Guerra Mundial sendo consagrada a ordem como a mais impor-
tante ordem honorífica portuguesa, premiando atos heroicos e de abnegação extraordinários 
em defesa da Pátria e da Humanidade.

 As insígnias da Ordem apresentam as seguintes composições:
- Anverso: Estrela de cinco pontas brancas com ouro, sobre coroa de 
  carvalho verde e ouro, encimada por torre, tendo no centro medalhão com 
  a legenda “Valor, Lealdade e Mérito” centralizando outra coroa de carvalho 
  verde atravessada na horizontal por espada em esmalte azul.
- Reverso: No centro com fundo em azul, o escudo nacional bordado pela 
  legenda “República Portuguesa”com letras em ouro.
- Variantes: São definidos em detalhes os adornos e materiais usados na 
  confecção das insígnias de cada grau. Assim, para o Grande-Colar um       
  colar com torres e espadas alternadas; para Grande-Colar, Grã-Cruz e 
  Grande Oficial placa em ouro de 5 pontas e raios com brilhantes; para 
  Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador e Oficial colar de ouro e espadas.
- Banda: reservada a Grande-Colar e Grã-Cruz, em seda azul-ferrete.
- A Ordem traz um número de 6 graus: Grande-Colar (grau criado em 1939    
  para Chefes de Estado com altos feitos militares) seguido de Grã-Cruz, 
  Grande-Oficial (grau criado em 1896), Comendador, Oficial e Cavaleiro.
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ordem da torre e espada  
insíGnia de oFiCial ou de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com estrela de oito 
pontas maçanetadas e filetadas em esmalte azul, 
deitada sobre coroa no formato de argola com fita 
verde espiralada à sua volta, apresentando pequenos 
adornos floridos centralizando medalhão com a 
legenda “VALOR E LEALDADE” sobre faixa azul 
centralizando coroa de carvalho verde atravessada 
por espada, topo apresentando torre com anel 
achatado e argola. Reverso idêntico ao anverso 
porém, com alteração no medalhão para o perfil de 
D. João em relevo e a legenda “JOÃO D. G. REG. DE 
PORT. P. DO BRASIL” (desgastes no esmalte)
10,5 x 6 cm | 64 g
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ordem da torre e espada  
pendente da Banda de Grã-Cruz 
século XIX
metal dourado. No anverso, estrela de oito 
pontas maçanetadas, deitada sobre larga 
argola canelada com fita espiralada à sua volta, 
apresentando ao centro medalhão com legenda 
“VALOR E LEALDADE” sobre faixa centralizando 
coroa de carvalho atravessada por espada, topo 
ornamentado por torre com pequena argola 
e contra argola. Reverso idêntico ao anverso, 
porém, com alteração no medalhão para o perfil 
de D. João em leve relevo e a legenda “JOÃO D. 
G. REG. DE PORT. PRINCIPE DO BRASIL”
(pequeno restauro)
8,6 x 6,7 cm | 43g

119

ordem da torre e espada  
insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil. Anverso com estrela de oito pontas 
maçanetadas, deitada sobre coroa anelada 
com fita espiralada à sua volta, apresentando 
medalhão com a legenda “VALOR E LEALDADE” 
sobre faixa centralizando coroa de carvalho 
atravessada por espada, encimada por pequena 
torre e argola ovalada. Reverso idêntico ao 
anverso, porém com alteração no medalhão para 
o perfil de D. João e a legenda “JOÃO D. G. REG. 
DE PORT. P. DO BRASIL”
5 x 4,5 cm | 22g

119
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ordem da torre e espada  
insíGnia de Cavaleiro
início do século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com estrela de oito pontas 
maçanetadas e filetadas em esmalte azul, deitada sobre 
medalhão circular branco com borda anelada em ouro e 
fita verde espiralada à sua volta, apresentando ao centro 
medalhão com legenda “VALOR E LEALDADE” sobre 
azul centralizando coroa de carvalho verde atravessada 
por espada, topo ornado com torre e passador de fita. 
Reverso idêntico ao anverso, mas com alteração no 
medalhão para o perfil de D. João em relevo e a legenda 
“JOÃO D. G. REG. DE PORT. P. DO BRASIL” 
(desgastes no esmalte)
5,5 x 4 cm | 17 g
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ordem da torre e espada  
redução de medalha
século XIX
ouro. Anverso com borda de louros 
cinzelados centralizando medalhão 
com coroa sob iniciais entrelaçadas, 
encimado por anel de sustentação. 
Reverso idêntico, porém com alterações 
no medalhão substituindo-se as iniciais 
coroadas por espada atravessando coroa de 
louros, bordada pela legenda  “VALOR E 
LEALDADE”
3,5 x 2,1 cm | 9 g

verso
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ordem da torre e espada  
medalha 
século XIX
ouro. Anverso com borda de louros cinzelados 
centralizando medalhão com perfil direito 
do príncipe regente do Brasil Dom João 
e borda à volta com a legenda “JOÃO D. 
G. PEG. DEPORI. PRÍNCIPE DO BRASIL”, 
encimado por pequena ponteira em pião 
e argola ovalada. Reverso idêntico, porém 
com alterações no medalhão substituindo-se 
o perfil do regente por coroa de louros com 
espada atravessada e na legenda para 
“VALOR E LEALDADE”
6,5 x 4,6 cm | 119 g

verso



 É uma ordem honorífica brasileira que tem a sua origem na Ordem Militar de Sant’Iago 
da Espada criada em Cáceres na Espanha em 1170. Em 1172 a ordem se instala em Portugal, 
com sede em Lisboa, tendo como mis-  são auxiliar o rei Dom Afonso Henriques. Oficializada 
em 1175, com estatutos confirmados pelo papa em 1215  que lhe outorga uma missão divina, 
passa a adicionar à sua natureza militar original uma vocação religiosa e espiritual. Participa 
assim ativamente na Reconquista cristã da Península Ibérica tendo uma atuação excepcional 
em Algarve. Em 1288, com o apoio do rei Dom Dinis de Portugal, o papa concede à ordem 
portuguesa isenção de obediência à ordem castelhana. Portanto, devido aos protestos da 
Espanha e às contraditórias decisões dos papas, alternam-se períodos de independência e 
épocas de sujeição. Em1452 é estabe-lecida definitivamente a autonomia da ordem portu-
guesa. Em1789, Dona Maria I remodela a ordem impondo-lhe uma exclusiva vocação hono-
rífica com a recomendação de que sirva a magistratura. Em 1862 o rei Dom Luís redireciona a 
natureza da ordem dando-lhe o nome completo de Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico, com função de agra-
ciar personalidades das áreas das ciências e das artes. Na implantação da República é extinta 
assim como as demais ordens, voltando à ativa em 1918 para premiar portugueses e não por-
tugueses pelos seus méritos científicos, literários ou artísticos.
 No Brasil, logo após a Independência, Dom Pedro I naturaliza a ordem com o nome de 
Imperial Ordem de Sant’Iago da Espada, recebendo uma diretiva de natureza essencialmente 
militar. Perpetuada durante o reinado de Dom Pedro II,  mantém-se com idêntica finalidade 
premiando atos de bravura e feitos militares relevantes.
 Pelo decreto de 9 de setembro de 1843 acaba perdendo o pouco que lhe sobrava de 
sua original natureza religiosa.  Após a Proclamação da República torna-se definitivamente 
extinta, juntamente com a maioria das ordens imperiais.

As insígnias da ordem trazem as seguintes definições:
- Para grau de Cavaleiro, cruz na forma de espada de cor vermelha, 
  bordada a ouro e rematada nas extremidades laterais por adornos.
- Para o grau de Grã-Cruz, cruz na forma de espada com esmalte vermelho  
  bordado a ouro, rematada nas extremidades laterais por adornos, deitada  
  sobre duas palmas em esmalte verde entrelaçadas e perfiladas com ouro; 
  pendente com medalhão de cor branca, centralizando o Sagrado Coração de Jesus.
- Fita e banda: Geralmente em gorgurão de seda, sempre de cor violeta, 
  podendo ainda ter bordas douradas.
- Variantes: Algumas insígnias apresentam em seu centro estrelas de 
  várias pontas e também raiados, sendo admitidas variações tanto na 
  composição como também no metal, nos esmaltes e nas pedras.
- Graus: A Ordem traz um número de cinco graus, do mais alto de Grã-Cruz e 
  em seguida, Dignitário, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Imperial Ordem de 
  Sant’Iago da Espada
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imperial ordem de sant’iaGo 
da espada – Boutonnière
século XIX
roseta de lapela em prata vermeil e 
esmaltes assentada em botão. Anverso 
apresentando cruz da Ordem em 
esmalte vermelho no formato de espada 
rematada nas extremidades por flores-
de-lis e bordada em dourado. Reverso 
com acabamento em metal liso
ø1,3 cm | 2 g

124

imperial ordem de sant’iaGo  
da espada – insíGnia de diGnitário
final do século XVIII – século XIX
prata vermeil ou ouro e pedras lapidadas de 
cor vermelha, possivelmente granadas ou 
ametistas “forradas” imitando granadas. 
Anverso apresentando cruz da Ordem 
inteiramente cravejada com granadas 
vermelhas no formato de espada, rematada 
nas extremidades laterais por flores-de- 
-lis, centralizando ponteira com adorno 
piriforme. Reverso com acabamento em 
metal liso e pequenos pinos de fixação
2,1 x 0,9 cm | 1 g

125

imperial ordem de sant’iaGo  
da espada – insíGnia miniatura  
de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com Cruz 
em esmalte vermelho no formato de espada 
ornamentada nas extremidades por flores-de- 
-lis, tendo à volta borda lavrada em torsade e 
topo rematado por grande aro de sustentação. 
Reverso idêntico ao anverso
5 x 2,5 cm | 5 g
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imperial ordem de sant’iaGo  
da espada – insíGnia de Cavaleiro 
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com cruz 
em esmalte vermelho bordada em dourado, 
no formato de espada rematada nas 
extremidades por flores-de-lis, encimada 
por anel de sustentação e fita em gorgurão 
de seda de cor violeta. Reverso idêntico ao 
anverso
9,5 x 5,7 cm | 28 g

128

imperial ordem de sant’iaGo  
da espada – insíGnia de Grã-Cruz 
século XIX
ouro e esmaltes, com fita. Anverso com 
cruz na forma de espada de cor vermelha, 
bordada a ouro, rematada nas extremidades 
por flores-de-lis, deitada sobre par de 
palmas em esmalte verde dispostas frente 
a frente, topo com anel ovalado ornado 
com coroa de louros verdes, encimada por 
argola com fita em gorgurão de seda violeta 
e roseta com pequena estrela de seis braços. 
Reverso idêntico ao anverso
2,5 x 1 cm | 2 g

126

imperial ordem de sant’iaGo 
da espada – insíGnia de Cavaleiro
século XIX
prata, prata vermeil, ouro e esmaltes, 
com fita. Anverso com cruz em esmalte 
vermelho no formato de espada 
ornamentada nas extremidades por 
flores-de-lis, tendo à volta borda lavrada 
em torsade e topo rematado por coroa de 
louros, anel de sustentação, passador, fita 
em gorgurão de seda violeta e roseta com 
pequena estrela. Reverso idêntico 
ao anverso (desgastes no esmalte)
6,2 x 2,2 cm | 9 g

128127126



129

imperial ordem de sant’iaGo  
da espada – insíGnia de Comendador
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com cruz em 
esmalte vermelho bordada em dourado no 
formato de espada rematada nas extremidades 
por flores-de-lis, encimada por medalhão com 
estrela em esmalte branco de oito pontas, 
deitada sobre resplendor, centralizando 
Sagrado Coração flamejante atravessado por 
coroa de espinhos em esmalte verde e pequena 
cruz latina, topo com aro apresentando 
contraste possivelmente do teor de 833 mls e 
grande argola oval para fita. Reverso em metal 
liso com pino vertical no medalhão estrelar  
(desgastes no esmalte)
12,5 x 3,5 cm | 33 g
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imperial ordem de sant’iaGo 
da espada – insíGnia de diGnitário 
ou de Comendador 
meados do século XIX
prata, ouro e esmaltes. Anverso com grande 
resplendor tendo ao centro medalhão 
circular em esmalte branco cercado por 
frisos perolados em ouro, centralizando 
cruz da Ordem no formato de espada 
ornada com esmalte de cor vermelha, 
bordada a ouro com torsade e rematada nas 
extremidades por flores-de-lis, apresentando 
no topo Sagrado Coração em chamas 
atravessado por coroa de espinhos em 
esmalte verde e encimado por pequena cruz 
azul. Reverso com acabamento em metal 
liso, fecho vertical e alfinete (desgastes no 
esmalte)
6 x 5,5 cm | 31 g
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Banda Com as ordens de Cristo, 
avis e sant’iaGo da espada 
insíGnia de Grã-Cruz ou diGnitário 
século XIX
ouro, prata vermeil e esmaltes. Anverso 
com medalhão oval lavrado e vazado por 
composição floral centralizando vaso com 
folhagens, ostentando distintivos ovalados 
e ornados com seus respectivos esmaltes 
sobre fundos brancos e bordas em ouro, 
ficando o da Ordem de Cristo acima, tendo 
abaixo, o da Ordem de Avis à sua esquerda e 
o da Ordem da Torre e Espada à sua direita, 
apresentando no topo do distintivo coroa 
ornada com esmaltes, ponteira em bolota e 
anel. Acompanha fita em gorgurão de seda 
chamalotada nas cores verde, vermelho 
e roxo. (falta pequena cruz no topo da coroa)
12 x 6,3 cm | 114 g



 Foi criada por uma ordem militar portuguesa, ela mesmo derivada de uma ordem 
espanhola. Em 1158 é oficializada na Espanha a Ordem Religiosa Militar de Calatrava, tendo 
por missão divina rechaçar invasões mourescas, recebendo em contrapartida do rei Don 
Afonso VII de Leão as terras e o Castelo de Calatrava. Em 1166, a recusa da Ordem do Templo 
em defender a cidade de Évora em Portugal levou muitos monges a se instalar nessa cidade, 
tornando-se conhecidos como “freires de Évora”ou “milícia de Évora”.
 Nas décadas seguintes,  graças aos seus sucessos militares, a ordem acumula pro-
priedades e direitos em muitas cidades portuguesas. Em 1211 Dom Afonso Henriques, em 
retribuição, doa terras e propriedades de Avis à sua recém-nomeada Ordem Religiosa Militar 
de Avis. Dignos de honra, esses cavaleiros mantêm uma leal obediência à Ordem de Cala-
trava; mas ao longo dos anos essa submissão leva a ordem a se afastar e, nos anos de 1440 
rompe para sempre com a ordem espanhola.
 Nessa época, a ordem apoia os reis portugueses em suas incursões militares na África 
do Norte, perdendo aos poucos seu caráter religioso original. Em 1604 se anula o voto de 
pobreza e abre-se a ordem a todos os nobres.
Em 1789 Dona Maria I restringe a ordem na sua atuação, concedendo-lhe atribuição so-
mente honorífica e assim até sua extinção em 1910.  Restaurada em 1918, a ordem continua 
ativa até hoje presidida pelo seu grão-mestre, o presidente da República Portuguesa. No Bra-
sil, perpetuada pelo príncipe Dom João e pelos imperadores, a ordem mantém sua presença, 
exercendo suas atividades após a Proclamação da República, mas é definitivamente extinta 
pela Constituição de 1891.

As insígnias da Imperial Ordem de São Bento de Avis obedecem aos seguintes padrões:
- Para o grau de Cavaleiro, cruz de cor verde esmeralda rematada nas 
  extremidades por flores-de-lis e borda em ouro.
  Para o grau de Grã-Cruz, estrela em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
  maçanetadas sobre ramos de café e fumo e pendente com coroa imperial; 
  ao centro, medalhão de cor branca, com cruz de cor verde esmeralda       
  rematada nas extremidades por flores-de-lis e bordada em ouro.
- Fita e banda: Geralmente em gorgurão de seda ou seda de cor verde- 
  -esmeralda, podendo ser ladeada por duas faixas de cor branca.
- Barreta: Sempre de cor verde ladeada por duas faixas vermelhas
- Variantes: Algumas insígnias comportam elementos adicionais como 
  Sagrado Coração, raiados e coroas de louros, podendo usar vários metais
  preciosos, diversos esmaltes e pedras.
- Graus: A Ordem traz um número de cinco graus, do mais alto de Grã-Cruz e 
   em seguida, Dignitário, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Imperial Ordem de 
  São Bento de Avis
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia miniatura de Cavaleiro 
início do século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em esmalte 
branco com cinco pontas maçanetadas e filetadas 
a ouro, deitada sobre guirlanda com ramos de 
café e fumo, centralizando medalhão branco 
apresentando cruz da Ordem de cor verde-
esmeralda rematada nas extremidades por flores-
de-lis, encimada por coroa imperial e grande anel. 
Reverso idêntico ao anverso 
(desgastes no esmalte)
5 x 2,7 cm | 7 g

133

imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia miniatura de Cavaleiro 
séc. XIX
ouro e esmaltes. Anverso com pequeno medalhão 
oval em esmalte branco bordado com torsade em 
ouro, apresentando cruz da Ordem em esmalte 
verde-esmeralda rematada nas extremidades 
por flores-de-lis e deitada sobre placa recortada, 
encimado por argola e contra-argola. Reverso 
idêntico ao anverso
2 x 1 cm | 2 g

134

imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia de Cavaleiro
séc. XIX
ouro e esmaltes, com fita. No anverso, estrela 
em esmalte branco de oito pontas deitada em 
resplendor, tendo ao centro medalhão com borda 
azul centralizando cruz da Ordem de cor verde 
e hastes rematadas por flores-de- -lis, bordada a 
ouro e deitada sobre fundo em metal acetinado, 
encimada no topo por coroa imperial com grande 
anel e fita em gorgurão de seda verde com bordas 
vermelhas. Reverso idêntico ao anverso, alterando-se 
a cor da estrela para o azul e, no medalhão central, 
substituindo-se o metal pelo esmalte de cor branca
(desgastes no esmalte)
4,4 x 2,4 cm | 7 g
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia miniatura de Cavaleiro 
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes, com fita. No 
anverso, estrela em esmalte branco de cinco pontas 
bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre guirlanda 
com ramos de café e fumo, tendo ao centro 
medalhão oval branco com cruz da Ordem de cor 
verde, hastes rematadas por flores-de-lis e bordada 
a ouro, encimada por coroa imperial com grande 
argola e fita em gorgurão de seda verde ladeada por 
bordas vermelhas. Reverso idêntico ao anverso
(desgastes no esmalte)
5,5 x 2,7 cm | 8 g

135

tranCelim
século XIX
prata vermeil, prata, outros metais e esmaltes, com oito 
distintivos miniaturas de ordens em ouro. Apresenta 
sucessivamente:
- insígnia da Ordem do Cruzeiro do Sul com coroa 
imperial e argola,
- cruz da Ordem de Avis e argola,
- insígnia da Ordem da Rosa com coroa imperial e argola,
- insígnia de ordem não identificada, com medalhão 
vazio, coroa de louros e argola, gravada com dedicatória 
“For Isabel Lag...”,
- rara medalha em liga de zinco da Guerra do 
Paraguay com busto de D.Pedro II e no verso inscrição 
“Constancia e Valor - Matto Grosso 1867”,
- medalha argentina em cobre com data de “25 de 
Mayo de 1865” e citação “La República Argentina a los 
Vencedores de Corrientes”,
- medalha Geral da Campanha do Paraguay, no formato 
de Cruz de Malta, com indicação “Campanha do 
Paraguay” e data de “6/8/1870”, teria sido cunhada com 
o bronze dos canhões tomados dos paraguaios e 
- rara medalha em bronze de Bravura da Guerra do 
Paraguay 1868 com a legenda “Exército em Operações 
Contra o Governo do Paraguay” e no verso “Decreto de 
28 de Março de 1868 – Recompensa à Bravura Militar”.
3 x 22 cm | 15 g

135
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia miniatura de Comendador 
séc. XIX
ouro e esmaltes, com fita. No anverso, estrela 
em esmalte branco de cinco pontas bifurcadas e 
maçanetadas, deitada sobre guirlanda com ramos 
de café e fumo, tendo ao centro medalhão oval 
branco com cruz da Ordem de cor verde e bordada 
a ouro, encimada no topo por coroa imperial com 
grande argola e fita em gorgurão de seda verde 
ladeada por bordas vermelhas. Reverso idêntico ao 
anverso. Contraste ilegível no aro (desgastes 
no esmalte)
2,2 x 1,2 cm | 3 g

138

imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia miniatura de Cavaleiro ou 
de oFiCial 
século XIX
ouro e esmaltes, com fita. Anverso com estrela de 
cinco pontas bifurcadas e maçanetadas, deitada sobre 
guirlanda com ramos de fumo e café, tendo ao centro 
pequeno medalhão em esmalte branco bordado em 
ouro, apresentando cruz da Ordem em esmalte verde-
esmeralda rematada nas extremidades por flores-de-lis, 
topo com coroa imperial e larga argola com fita em 
gorgurão de seda verde, apresenta contraste ilegível na 
guirlanda. Reverso idêntico ao anverso
(desgastes no esmalte)
4,5 x 3 cm | 12 g

137 138



139

imperial ordem de são Bento de avis  
insíGnia de diGnitário 
ou de Comendador 
início do século XIX
prata vermeil, esmaltes e fita. Anverso com cruz da 
Ordem rematada nas extremidades por flores-
de-lis, esmaltada em tons de verde e bordada em 
dourado, encimada por adorno com resplendor 
sustentando estrela em esmalte branco de oito 
pontas, tendo ao centro pequeno medalhão branco 
com Sagrado Coração flamejante atravessado por 
coroa de espinhos em esmalte verde, topo com 
anel, passador e fita de colar em gorgurão de seda 
verde com faixas vermelhas plissadas em gravata e 
fixada com arremate. Reverso com cruz idêntica ao 
anverso, medalhão com acabamento em metal liso 
rematado por gancho de sustentação para a cruz
(desgastes no esmalte)
12 x 4,5 cm | 49 g

140

imperial ordem de são Bento de avis  
insíGnia miniatura de Grã-Cruz 
séc. XIX 
ouro e esmaltes de cor verde-esmeralda, com 
fita. No anverso, cruz da Ordem rematada nas 
extremidades por flores-de- -lis e borda lavrada 
em torsade, encimada por aro com fita em seda de 
cor verde, desgastada. Reverso da cruz idêntico ao 
anverso, fita com passador e broche com alfinete 
horizontal
5,8 x 4 cm | 10 g
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ordem militar de são Bento de avis  
insíGnia de Cavaleiro 
início do século XIX
ouro e esmaltes, com fita. Anverso com estrela de 
oito pontas maçanetadas e filetadas em esmalte 
azul, deitada sobre medalhão circular com borda 
anelada em ouro e fita verde espiralada à sua volta, 
apresentando ao centro pequena cruz da Ordem em 
esmalte verde-esmeralda rematada nas extremidades 
por flores-de-lis sobre fundo branco, topo com coroa 
imperial e argola com fita em gorgurão de seda verde-
oliva desbotada. Reverso idêntico, mas substituindo-se 
o esmalte branco do fundo da cruz da Ordem por 
ouro acetinado 
4,5 x 3,5 cm | 10 g
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia de Comendador
séc. XIX
prata, ouro e esmaltes. Anverso apresentando grande 
resplendor centralizando medalhão em esmalte 
branco com bordas peroladas e cruz da Ordem de cor 
verde-esmeralda ornada por flores-de-lis e bordada 
em dourado, rematada no topo por Sagrado Coração 
inflamado atravessado por coroa de espinhos em 
esmalte verde e encimado por pequena cruz latina. 
Reverso em metal liso com fecho vertical e alfinete 
com contraste ilegível
(desgastes no esmalte)
6 x 5,7 cm | 29 g
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia de diGnitário ou de Comendador 
séc. XIX
prata, ouro e esmaltes. Anverso apresentando grande 
resplendor centralizando medalhão circular em 
esmalte branco ornado por bordas peroladas em 
ouro, sustentando cruz da Ordem em esmalte verde-
esmeralda rematada nas extremidades por flores-de-
lis, topo encimado por Sagrado Coração flamejando 
atravessado por coroa de espinhos em esmalte verde 
e pequena cruz latina. Reverso com acabamento em 
metal liso, fecho vertical e alfinete
6 x 5,5 cm | 31 g
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imperial ordem de são Bento  
de avis – insíGnia miniatura  
de Comendador 
séc. XIX
ouro e esmaltes. No anverso, cruz da Ordem 
em esmalte verde-esmeralda rematada nas 
extremidades por flores-de- -lis e borda 
em ouro lavrada em torsade, encimada por 
pequeno adorno estrelar com nove pontas 
brancas alternadas por raiados dispostos em 
círculo e centralizando medalhão circular 
com coração flamejando e pequena cruz 
latina, topo com aro quadrangular e grande 
argola com contraste ilegível. Reverso 
idêntico ao anverso
3,5 x 1,1 cm | 2 g

145

imperial ordem de são Bento 
de avis – insíGnia de oFiCial
séc. XIX
prata vermeil e outras pedras, diamantes 
ou parecendo diamantes, provavelmente 
crisólitas, berilos ou “minas novas” 
(quartzos e topázios). Anverso com cruz 
da Ordem rematada nas extremidades por 
flores-de-lis, esmaltada em tons de verde e 
bordada com torsade dourada, encimada por 
adorno adiamantado e ornado com rosácea 
ladeada por figuras de pássaros, encimada 
por coroa e apoiada em fita ondulante. 
Reverso da cruz idêntico ao anverso e 
acabamento do adorno em metal liso com 
pequena argola (faltam algumas pedras e 
centro da rosácea no adorno)
5 x 3 cm | 10 g

146

imperial ordem de são Bento 
de avis – insíGnia miniatura 
de Cavaleiro 
séc. XIX
ouro e esmaltes. No anverso, cruz da Ordem 
em esmalte verde-esmeralda, rematada nas 
extremidades por flores-de- -lis e ornada por 
borda lavrada em torsade, encimada por anel 
de sustentação. Reverso idêntico ao anverso
1,2 x 0,8 cm | 1 g
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imperial ordem de são Bento de avis 
insíGnia de Comendador
início do século XIX
prata, prata vermeil, pedras verdes e vermelhas 
imitando esmeraldas e rubis, e outras pedras 
parecendo diamantes, provavelmente crisólitas, 
berilos ou “minas novas” (quartzos e topázios).
Anverso com cruz da Ordem rematada por flores- 
-de-lis, cravejada com pedras verdes e pontas 
adiamantadas, realçada nas quinas por raiados em 
leve relevo, parte superior com adorno ovalado 
incrustado com pedras centralizando Sagrado 
Coração em chamas ornado com pedras vermelhas 
e coroa de espinhos em esmalte verde rematada por 
pequena cruz latina ao topo. Reverso da cruz com 
acabamento em metal liso gravado com estilizações 
gravadas e anel de sustentação no adorno
11,5 x 5,5 cm | 40 g

148

imperial ordem de são Bento de avis  
insíGnia de diGnitário  
ou de Comendador 
séc. XIX
ouro e esmaltes de cor verde-esmeralda. Anverso 
com cruz da Ordem rematada nas extremidades 
por flores- -de-lis, esmaltada em tons de verde, 
bordada com torsade dourada e encimada por 
pequeno anel. Reverso com acabamento em 
metal liso
7,4 x 4,9 cm | 32 g

148

147



 Em abril de 1826 é criada pelo imperador a Imperial Ordem de Pedro Primeiro, 
Fundador do Império do Brasil, ordem honorífica, comemorando o reconhecimento da In-
dependência do Brasil pelas outras nações. Em 2 de maio de 1826, poucas semanas após o 
falecimento de seu pai o rei Dom João VI, Dom Pedro I renuncia ao trono de Portugal, de-
cidindo e selando a separação definitiva das duas nações. Logo na instauração dessa ordem 
imperial, visando homenagear brasileiros e não brasileiros, ativos defensores da jovem nação 
e do seu soberano, Dom Pedro I se nomeia grão-mestre e agracia uma personalidade e uma 
somente, seu sogro e imperador Francisco I da Áustria.
 Em 1842, mais de 16 anos após a sua fundação, a ordem é enfim provida de uma 
regulamentação, incluindo normas, graus e insígnias. Singularidades nas regras permitem 
que estrangeiros e membros da Família Imperial sejam liberados de  prestar juramento. Com 
poucos anos de atividade durante o reinado de Pedro I, é no Segundo Reinado entre 1841 e 
1889 que são concedidas em maior número essas condecorações, sempre por exclusiva se-
leção do imperador. Entre os escolhidos destacam-se o duque de Nemours, o rei Francisco II 
das Duas Sicílias, o Marquês de Caxias e o tzar Alexandre III. Com a Proclamação da Repúbli-
ca é dissolvida definitivamente a ordem, considerada por muitos estudiosos e colecionadores 
a mais rara das ordens imperiais brasileiras; talvez por ser a que menos membros teve. As 
condecorações, ao contrário do que afirmam várias fontes, não foram projetadas por Jean-
Baptiste Debret, fato evidenciado nas inconsistências de seu desenho constando do Voyage 
Pittoresque et Historique au Brésil.

As insígnias observam normas determinadas:
- Para o grau de Cavaleiro, dragão de asas abertas tendo no peito escudo 
  com as letras P.I e a inscrição “Fundador do Império do Brasil”, de pé com   
  coroa condal e ramos de café nas laterais, encimado por coroa imperial.
  No reverso, alteração na legenda para “16-4-1826”.
- Para o grau de Grã-Cruz, anverso com estrela em esmalte branco de cinco pontas 
  maçanetadas, sobre sol raiado, tendo no centro medalhão bordado pela 
  inscrição “Fundador do Império do Brasil” centralizando a mesma insígnia 
  para Cavaleiro com dragão alado e escudo no peito, encimado por coroa 
  imperial. No reverso, mesma alteração na legenda para “16-4-1826” ou        
  também para “reconhecimento do Império do Brasil”.
- Fita e banda:  Em seda de cor verde com bordas brancas.
- Variantes: Algumas insígnias trazem variações no tipo de metal utilizado.
- Graus: A Ordem traz um número de três graus, do mais alto de Grã-Cruz e 
   em seguida, Comendador e Cavaleiro.

Imperial Ordem de 
   Dom Pedro I
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ordem de pedro i  
insíGnia de Comendador
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Anverso 
com estrela em esmalte branco de cinco 
pontas maçanetadas, deitada sobre 
resplendor, centralizando medalhão 
branco com dragão de perfil e asas abertas 
ostentando no peito escudo com as 
iniciais “P.I.”, circundado por borda verde 
bandeira com a legenda “FUNDADOR DO 
IMPÉRIO DO BRAZIL”, topo encimado por 
coroa imperial. Reverso em metal liso com 
fecho vertical e alfinete
9 x 6,5 cm | 49 g

150

ordem de pedro i  
insíGnia de Comendador  
ou Grã-Cruz
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com 
estrela em esmalte branco de cinco pontas 
maçanetadas, deitada sobre resplendor, 
centralizando medalhão branco com 
dragão de perfil e asas abertas ostentando 
no peito escudo com as iniciais “P.I.”, 
circundado por borda verde bandeira com 
a legenda “FUNDADOR DO IMPÉRIO 
DO BRAZIL”, topo encimado por coroa 
imperial realçada em verde.
Reverso com acabamento em metal liso, 
fecho vertical e alfinete
8,3 x 6,5 cm | 74 g
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ordem de pedro i  
insíGnia provavelmente de Cavaleiro
século XIX
prata vermeil e esmaltes, com fita. Anverso com 
dragão de perfil e asas abertas tendo nos pés coroa 
condal, no peito escudo verde-bandeira com as 
iniciais “P.I.” e à sua volta faixa em esmalte realçada 
por ramos de café e fumo, encimado por coroa 
imperial, anel de ligação e fita em gorgurão de 
seda verde com faixas brancas. Reverso idêntico ao 
anverso, porém com águia de costas e alteração na 
legenda do escudo para a data de “16-4-1826” 
(desgastes no esmalte)
6 x 3 cm | 25 g

152

ordem de pedro i  
pendente da Banda de Grã-Cruz
século XIX
ouro e esmaltes. Anverso com dragão de perfil e 
asas abertas, de pé sobre coroa condal, tendo no 
peito escudo verde bandeira com as iniciais “P.I.”, 
encimado por faixa com a legenda “FUNDADOR 
DO IMPÉRIO DO BRASlL” realçada por ramos de 
café, topo com coroa imperial e argola. Contraste 
ilegível. Reverso idêntico ao anverso, porém 
alterações na legenda do escudo para “16-4-1826” 
e na faixa para “AO RECONHECIMENTO DO 
IMPÉRIO D.” (desgastes no esmalte)
12 x 5,5 cm | 78 g
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ordem de pedro i  
insíGnia provavelmente de Grã-Cruz
século XIX
ouro e esmaltes. No anverso, estrela em esmalte 
branco de cinco pontas maçanetadas, deitada 
em resplendor, tendo ao centro medalhão de 
fundo branco com dragão de asas abertas e 
escudo no peito com as iniciais “P.I.” sobre 
coroa de sete pontas, circundado por orla 
em esmalte verde-bandeira com a legenda 
“FUNDADOR DO IMPÉRIO DO BRAZIL”, 
encimado por coroa imperial. Reverso lavrado 
com guilhochê e fecho vertical 
com alfinete
8,5 x 6,5 cm | 81 g



Ordem Real de Santa Isabel
 A Ordem Real de Santa Isabel é uma ordem honorífica, criada por Dona Carlota 
Joaquina de Bourbon em 1801 com o nome de Ordem das Damas Nobres de Santa Isabel 
ou Real Ordem das Damas Nobres de Santa Isabel, para premiar exclusivamente um número 
limitado de 26 damas da nobreza rigorosamente escolhidas. Sua grã-mestre é sempre a 
rainha de Portugal, de jure ou de fato.
 Sua santa padroeira é a rainha Isabel e é uma das três Ordens Dinásticas da Casa 
Real de Portugal. Tem como propósito agraciar senhoras católicas por relevantes serviços 
prestados à Coroa e à Família Real assim como por obras caritativas e notáveis nas áreas de 
beneficência ou solidariedade social, no espírito da Rainha Santa.
 Assim faz a sua primeira grã-mestra, Dona Carlota Joaquina, ao condecorar numero-
sas damas portuguesas, espanholas e brasileiras por atos de devoção e compaixão aos mais 
sofridos. O Governo Provisório, oriundo da Proclamação da República, resolve extinguir em 
1910  esse símbolo retrógrado reservado a “estas inúteis personagens de uma classe inútil”. 
No entanto, tal ordem consegue se manter viva pela atuação de senhoras da aristocracia 
como a rainha Dona Augusta Vitória ou Dona Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança. Na dé-
cada de 1980, cabe a Dom Duarte Pio, chefe da Casa Real Portuguesa, a responsabilidade da 
ordem agraciando senhoras portuguesas e estrangeiras que atuam em benefício de comuni-
dades portuguesas expatriadas e necessitadas, em particular nos Estados Unidos da América, 
onde são estabelecidas entidades de ajuda e assistência como por exemplo na Califórnia.
 Nos anos de 1995, Dona Isabel, esposa de Sua Alteza Real o Duque de Bragança e 9ª 
Grã-Mestre, decide revigorar a missão religiosa, caritativa e social da ordem, estendendo e 
desenvolvendo as suas intervenções humanitárias, incentivando a participação de suas damas 
em atividades sociais e humanas com os mais desfavorecidos tais como moradores de rua, 
vítimas de epidemias, guerras e catástrofes naturais. Atua a ordem com maior visibilidade ao 
participar, todo dia 4 de julho nos anos pares, da Festa da Rainha Santa Isabel em Coimbra, 
na qual são outorgadas as distinções às novas integrantes da ordem.

São as seguintes as características das insígnias:
- Medalhão oval em ouro com esmaltes policromados representando cena 
  com Santa Isabel dando esmola a um mendigo, tendo  guirlanda 
  de rosas à volta, esmaltadas ou não, realçada na parte inferior pela 
  legenda “Pauperum Solatio” (Conforto dos Pobres) e encimado por coroa 
  do Reino de Portugal.
- Banda: Geralmente em gorgurão de seda, sempre cor-de- rosa com lista branca no meio.
- Graus: A Ordem traz um número de quatro graus, do mais alto de Grã-Mestre,   
  seguido de Dama Grã-Cruz, Dama de 1ª Classe e Dama de 2ª Classe.
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ordem real de santa isaBel  
insíGnia de dama
1801
ouro e esmaltes. Anverso com medalhão 
oval bordado por guirlanda de rosas 
cinzeladas, tendo ao centro cena em 
esmaltes policromados, realçada na 
parte inferior por fita com a legenda 
“PAUPERUM SOLATIUM” (conforto 
dos pobres), topo com coroa do Reino 
de Portugal. Reverso com idêntica 
guirlanda de rosas cinzeladas, porém 
apresentando alteração no medalhão 
substituindo-o pelas iniciais “I’ e “C” 
entrelaçadas e data de “MDCCCI” sobre 
fundo em esmalte branco e cercadas por 
orla azul com a legenda “REAL ORDEM 
DE SANTA ISABEL” 
9,5 x 4,5 cm | 78 g

154

ordem real de santa isaBel  
insíGnia de dama
1801
ouro e esmaltes. Anverso com medalhão 
oval bordado por guirlanda de rosas 
cinzeladas, tendo ao centro cena em 
esmaltes policromados, realçada na 
parte inferior por fita com a legenda 
“PAUPERUM SOLATIO” (conforto dos 
pobres), topo com coroa do Reino 
de Portugal. Reverso com idêntica 
guirlanda de rosas cinzeladas, porém 
apresentando alteração no medalhão 
substituindo-o pelas iniciais “I’ e “C” 
entrelaçadas e data de “MDCCCI” sobre 
fundo em esmalte branco e cercadas por 
orla azul com a legenda “REAL ORDEM 
DE SANTA ISABEL”
6,9 x 3 cm | 34 g
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Ordem de Vila Viçosa
 A Ordem de Vila Viçosa, de seu nome completo Real Ordem Militar de 
Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, é uma ordem dinástica portuguesa, 
criada no dia 6 de fevereiro de 1818 pelo rei Dom João VI de Portugal, por ocasião 
de sua aclamação no Rio de Janeiro como soberano do Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves. A nova ordem, honorífica, religiosa e militar, glorifica e perpetua 
a comemoração da sobrevivência e da independência do império português diante 
das invasões de Napoléon I. Escolheu o rei como santa padroeira Nossa Senhora 
da Conceição, já anteriormente oficializada em 1646 como Padroeira do Reino de 
Portugal. Decide igualmente o rei que o título de grão-mestre pertence com exclu-
sividade aos sucessivos herdeiros do trono, sendo os demais membros da Família 
Real nomeados grã-cruzes efetivos. Aos nobres, de uma maneira geral, seria outor-
gada a Grã-Cruz Honorária e aos fidalgos da Casa Real o título de comendador. Os 
empregados dedicados com excepcional fidelidade ao rei poderiam ser prestigiados 
com o grau de cavaleiro ou de servente.
 Dom João VI, ao retornar a Portugal, transfere a ordem e estabelece a 
sua  sede em Lisboa. Durante quase um século numerosas personalidades da 
aristocracia portuguesa recebem essa homenagem. Quando da Proclamação 
da República em 1910, a ordem é oficialmente e definitivamente dissolvida. 
No entanto, Dom Manuel II, rei exilado, assim como os duques de Bragança, 
continuam ostentando suas insígnias e condecorações. Duarte Pio de Bragança 
reativa a título privado a instituição tornando-a uma ordem dinástica honorífica 
e nomeando vários cavaleiros.

As condecorações dessa ordem seguem os seguintes desenhos, elaborados por 
Jean-Baptiste Debret em 1818:
- Insígnia encimada por coroa, constituída por placa de formato circular 
  sobre fundo raiado, apresentando estrela em esmalte branco de nove pontas 
  alternadas por pequenos adornos estrelares brancos, centralizando 
  medalhão com as iniciais “A” e “M” entrelaçadas,  rodeado por orla com 
  a legenda “PADROEIRA DO REINO”.
- Fita e banda: Geralmente em gorgurão de seda, sempre de cor azul com 
  bordas laterais brancas.
- Variantes: Algumas insígnias apresentam coroa ou coração em chamas, 
  as vezes exibem um sol raiado e outras variações nas suas composições 
  ou no material usado, ouro, prata vermeil ou prata, assim como na 
  escolha dos eventuais esmaltes e pedras.
- Graus: A Ordem traz um número de cinco graus, do mais alto de Grão-Mestre 
  seguido por Grã-Cruz, Comendador, Cavaleiro  e Servente.
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ordem de nossa senhora  
da ConCeição da vila viçosa  
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com estrela 
em esmalte branco de nove pontas intercaladas 
por pequenas estrelas de cinco pontas, deitada 
em resplendor. No centro, medalhão circular 
em ouro com iniciais “A” e “M” entrelaçadas, 
rodeado por orla em azul com a legenda 
“PADROEIRA DO REINO, encimada por coroa e 
dois anéis de ligação. Reverso idêntico ao anverso
9 x 4,5 cm | 23 g

157

Conjunto de 2 Botões para Camisa  
de smokinG
século XIX
ouro com esmaltes. Formato circular com estrelas 
amarelas e lisas de cinco pontas sobre fundo 
em esmalte azul rei, engastados em montagem 
com virolas, com números “12” e “13” gravados, 
contraste do ouro 18 K.
ø 1,5 cm | 3 g e 2 g

158

ordem de nossa senhora  
da ConCeição da vila viçosa 
Boutonnière 
século XIX
roseta de lapela com insígnia miniatura de 
Comendador em prata vermeil, ouro, esmaltes 
sobre botão circular. Anverso apresentando 
estrela de nove pontas sobreposta a resplendor 
sobre fundo de azul recortado e pregueado, 
tendo ao centro medalhão com as iniciais “A” 
e “M” entrelaçadas, rodeado por borda com a 
legenda “PADROEIRA DO REINO”, encimada por 
coroa imperial. Reverso com arremate de fixação 
circular e vazado
(desgastes no esmalte)
ø1,5 cm | 4 g 158
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ordem de nossa senhora  
da ConCeição da vila viçosa  
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata vermeil e esmaltes. Anverso com estrela em 
esmalte branco de nove pontas intercaladas por 
pequenas estrelas de cinco pontas, deitada em 
resplendor. No centro, medalhão circular em ouro 
com iniciais “A” e “M” entrelaçadas, rodeado por orla 
em azul com a legenda “PADROEIRA DO REINO”, 
encimada por coroa. Reverso com acabamento em 
metal liso, fecho vertical e alfinete ladeado por 
ganchos laterais (desgastes no esmalte)
9 x 7 cm | 79 g

160

ordem de nossa senhora  
da ConCeição da vila viçosa  
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata, prata vermeil e esmaltes, com fita. Anverso 
com estrela em esmalte branco de nove pontas 
intercaladas por pequenas estrelas de cinco 
pontas, deitada em resplendor. No centro, 
medalhão circular em ouro com iniciais “A” e 
“M” entrelaçadas, rodeado por orla em azul com a 
legenda “PADROEIRA DO REINO”, encimada por 
coroa, anel de ligação e fita de colar em gorgurão 
de seda. Reverso com acabamento em metal liso
10 x 5,5 cm | 46 g
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ordem de nossa senhora  
da ConCeição da vila viçosa  
insíGnia de Comendador 
século XIX
prata vermeil, ouro e esmaltes. Anverso com estrela 
em esmalte branco de nove pontas intercaladas 
por pequenas estrelas de cinco pontas, deitada em 
resplendor. No centro, medalhão circular em ouro 
com iniciais “A” e “M” entrelaçadas, rodeado por orla 
em azul com a legenda “PADROEIRA DO REINO”, 
encimada por coroa e passador. Reverso em metal liso 
com fecho vertical e alfinete duplo
(desgastes no esmalte e fita)
7,2 x 6 cm | 56 g
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