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Constrói o teu 
selo pendente
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Lisboa no tempo 
de D. Afonso Henriques
O Arquivo Municipal de Lisboa guarda a Carta de 
Foral* de D. Afonso II de 1214, que confirma o Foral 
de D. Afonso Henriques de 1179 e os privilégios 
outorgados por D. Sancho I em 1204. Nesta carta 
existiram dois tipos de selos : o selo rodado de 
D. Sancho I e o selo pendente de D. Afonso II. 
Infelizmente só chegou até nós o selo rodado que era 
desenhado no documento. O selo pendente, feito de 
chumbo, já não se encontra no documento. 
E para que serviam estes selos?... 
Os selos eram usados para autenticar e validar 
um documento, como uma espécie de assinatura 
certificada. Normalmente, eram usados pelas 
pessoas mais importantes da sociedade (reis, nobres 
e clero) e podiam ser identificados por todos, mesmo 
pelas pessoas que não sabiam ler. 
Sabes como eram feitos os selos pendentes? 
Vertiam chumbo ou cera derretidos sobre fios ou 
cordéis que penduravam na parte inferior de um 
documento.  Depois com um sinete ou um anel com 
o brasão da pessoa ou das pessoas que assinavam o 
documento pressionavam sobre o chumbo ou a cera 
e desta forma obtinham a marca ou assinatura. 

* Em Portugal um Foral era uma carta escrita por ordem do rei para dar aos 
habitantes de determinada localidade certas regalias como proteção militar e terras 
para cultivo. Indicava também os impostos a pagar, as leis e regras e os castigos.
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Agora é a tua vez de fazer um selo pendente. 
Aceitas o desafio?!

Então, segue as indicações que te vamos dar e no final terás 
o documento com o teu selo pendente.

Material necessário
> Impressora para imprimir o modelo, em papel branco

> 50 cm de fio grosso de lã ou cordel

> Tesoura

> Cola líquida

> Lápis de cor, caneta de feltro ou lápis de cera

> Furador

Em caso de não poderes imprimir, podes utilizar os 
seguintes materiais:

> Folha de papel A4 onde escreves um pequeno texto
    sobre a cidade Lisboa, o que gostas mais e o que
    gostarias de ver na cidade para se tornar ainda mais bonita

> Outra folha para desenhar o selo em forma redonda e
    depois recortas 

> Para o selo podes usar outros materiais (pasta de
modelar, cartolina, rolha de cortiça)
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Instruções
1 - Imprime as páginas 5 e 6 (ajustar a impressão a tamanho A4)

2 - Pinta a gosto o selo e recorta.

3 - Na folha impressa com o Foral ou com 
o teu texto dobra pelo tracejado, na parte 
de baixo (cerca de 4 cm)

4 - Com a folha dobrada faz dois furos 
com o furador (a guia do furador tem de 
estar no tamanho A5)

5 - Passa o fio pelos furos e acerta as 
pontas de forma a que fiquem com o 
mesmo tamanho

6 - A meio do fio, dobra e cola o teu selo



dobra pelo tracejado
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pinta e 
recorta
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Esperamos que tenhas gostado! 

Se tiveres dúvidas ou quiseres falar connosco, podes enviar um 
email, com a ajuda dos teus pais ou do(a) professor(a), para 
arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt
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https://www.facebook.com/arquivo.mun.lisboa/ 

https://www.instagram.com/arquivo_municipal_lisboa/ 

https://twitter.com/arquivolisboa 

https://www.youtube.com/channel/UCGQAjS2jk5Ialj2tyPl9sww

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

