
 

 

 

 

 

 

 

O brasão é composto por dois escudos ovalados, à esquerda em fundo amarelo, em 

chefe, uma cruz latina com seu resplendor, em contra chefe duas tíbias em aspa, 

encimado por uma caveira, à direita das armas de Portugal em campo 

cinco escudetes de azul cada um com cinco besantes em cruz, bordadura de vermelho, 

com sete castelos de ouro.

Encimando os dois escudos uma coroa real sendo visível cinco hastes de ouro, 

carregados de pérolas, tudo encimado por uma flor

de esmeraldas. 

Escudos encrustados numa moldura de azul, debruados por dois paquifes, nos lados 

em amarelo. 

Listel em cor verde com letras a negro com a designação SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA.

 

 

 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

O brasão é composto por dois escudos ovalados, à esquerda em fundo amarelo, em 

chefe, uma cruz latina com seu resplendor, em contra chefe duas tíbias em aspa, 

encimado por uma caveira, à direita das armas de Portugal em campo 

cinco escudetes de azul cada um com cinco besantes em cruz, bordadura de vermelho, 

 

Encimando os dois escudos uma coroa real sendo visível cinco hastes de ouro, 

las, tudo encimado por uma flor-de-lis, o aro da coroa ostente rubis 

Escudos encrustados numa moldura de azul, debruados por dois paquifes, nos lados 

com letras a negro com a designação SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA. 

O brasão é composto por dois escudos ovalados, à esquerda em fundo amarelo, em 

chefe, uma cruz latina com seu resplendor, em contra chefe duas tíbias em aspa, 

encimado por uma caveira, à direita das armas de Portugal em campo de branco com 

cinco escudetes de azul cada um com cinco besantes em cruz, bordadura de vermelho, 

Encimando os dois escudos uma coroa real sendo visível cinco hastes de ouro, 

s, o aro da coroa ostente rubis 

Escudos encrustados numa moldura de azul, debruados por dois paquifes, nos lados 

com letras a negro com a designação SANTA CASA DA 


