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 A heráldica da antiga Junta de Paróquia de Santa Maria  
 

O carimbo que se mostra, timbra um ofício remetido pela Junta de 
Paróquia de Santa Maria de Tavira, em 1890. Através do mesmo 
ficamos a saber que esta Junta de Paróquia já fazia uso de uma 
heráldica própria que se pode descrever por: um escudo de formato 
oval, uma torre encimada por um M e uma legenda dentro do 
escudo em forma de bordadura, que diz: “JUNTA DE PAROCHIA DE 
SANTA MARIA”, separada da palavra “TAVIRA” por duas cruzes de 
Portugal (cruz da Ordem de Cristo). Interpretando estas armas, 
podemos dizer que a torre simboliza naturalmente o castelo de 
Tavira e o “M” faz referência a Maria, mãe de Jesus Cristo e orago 
desta igreja Santa Maria do Castelo. 
As Juntas de Paróquia, aparecem pela primeira vez em 1830. O 
decreto n.º 25 de 26 de Novembro de 1830 confere-lhes diversas 
competências nas áreas da saúde pública, culto, ensino, 
saneamento e registo de batismos, casamentos e óbitos. Esta 
divisão administrativa passou depois por várias vicissitudes até 
1916, ano em que mudaram a designação  para  as atuais freguesias 
e juntas de freguesia.  
Sendo as freguesias uma sucedânea das antigas juntas de paróquia 
teria sido mais correto respeitarem a memória heráldica usada 
pelas primeiras, porém, tal não aconteceu no caso da freguesia de 
Santa Maria de Tavira. Talvez por desconhecimento da heráldica 
usada, em 1997 foi ordenada a heráldica desta junta de freguesia, 
como um “escudo de prata, com uma esfera armilar de negro, 
circundada por um ramo de laranjeira de verde, frutado de três 
laranjas de sua cor e por um ramo de espigas de trigo, de verde, os 
pés passados em aspa e atados por um torçal de vermelho; 
sotoposta, uma ponte de três arcos de negro, lavrada de prata, 
firmada nos flancos e movente de uma ponta ondada de três tiras 
de verde e prata. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco 
com a legenda a  negro: “TAVIRA – SANTA MARIA“. 
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