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Todos os países do mundo têm a sua bandeira 
nacional, e milhares de outras bandeiras são 
usadas por organizações, cidades ou regiões.  
O desenho de uma bandeira nacional pode 
dizer-nos coisas úteis acerca desse país.  
Por exemplo, as 14 riscas da bandeira da 
Malásia representam os 14 estados originais  
que constituem o país. Outras bandeiras 
nacionais informam-nos sobre as crenças  
do povo dessa nação. Por exemplo,  
a Estrela de David da bandeira de Israel 
simboliza a fé judaica.

Poucas bandeiras são iguais, mas muitas 
bandeiras podem ser agrupadas em tipos. 
Observa as bandeiras aqui representadas  
e depois tenta identificá-las ao longo do livro. 

Alguma vez viste uma bandeira a agitar-se ao vento e te 
perguntaste porque é que tem esse aspeto e o que simboliza 
realmente? Se a resposta é sim, estás no sítio certo!  
As bandeiras são pedaços de tecido, plástico, ou outro material, 
projetados para identificar um lugar ou grupo, ou para comunicar 
informações. Podem fazer as pessoas sentirem-se orgulhosas, 
entusiasmadas ou até mesmo zangadas!

As bandeiras participaram em todo  
o tipo de recordes mundiais! Em 2014,  
no Festival Juvenil de Punjab, no Paquistão,  
um número recorde de 56 618 pessoas 
agitaram bandeiras ao mesmo tempo 
(ver imagem acima)! Outro recorde com 
bandeiras diz respeito à mais cara do mundo. 
Uma bandeira de batalha da Guerra  
da Independência dos Estados Unidos  
(1776-1779) foi vendida em 2006 por mais  
de 12 milhões de dólares. Esta também  
é a bandeira mais antiga dos EUA.

toma nota!

bandeirástico!

SALTIRE
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Ninguém sabe quem fez a primeira bandeira, mas sabemos 
que insígnias e faixas de batalha, chamadas estandartes, eram 
ostentadas pelos exércitos dos velhos tempos. Há mais de  
3000 anos, os antigos soldados assírios e egípcios carregavam 
por vezes insígnias de metal ou de pedra. Mais tarde, os antigos 
chineses e romanos tornaram-se os primeiros a transportar 
insígnias e estandartes feitos de tecido. 

Hastear um Pendão
Talvez os primeiros tipos de bandeiras tenham sido pendões 
triangulares longos feitos de peles de animais ou tecido 
que eram atados à ponta das espadas ou lanças. Estes eram 
usados para mostrar em que direção soprava o vento, para 
que as espadas e setas pudessem ser apontadas ao inimigo 
com mais precisão. 

nascida na batalha
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Na América Central, a partir dos séculos xiv 
a xvi, alguns soldados Astecas começaram 
a usar uma bandeira presa às costas a que 
chamavam pamitl. Esta consistia num pau 
no topo do qual havia frequentemente 
uma «bandeira» de grandes penas verdes 
arrancadas das aves quetzal. Alguns destes 
paus eram decorados com ornamentos  
de ouro. 

toma nota!

A Criação dos Estandartes
Quando os exércitos começaram a aumentar de 
tamanho, algumas destas faixas transformaram-se 
em grandes estandartes de batalha quadrados 
ou retangulares. Estes eram suspensos no 
topo de uma barra cruzada num poste e eram 
úteis para ajudar os generais a identificarem a 
posição das diferentes partes dos seus exércitos 
à distância. No caos da batalha, também eram 
um ponto de reunião para os soldados. Era uma 
honra transportar os estandartes para o campo 
de batalha, e os soldados estavam dispostos  
a morrer para defender os estandartes dos seus 
exércitos. Na Roma Antiga, um estandarte feito 
de tecido era conhecido como vexillum e era 
transportado pelo porta-estandarte num pau que 
frequentemente também ostentava medalhas, 
insígnias e decorações em metal.

Rendição
Ninguém sabe quem inventou o sinal  
de rendição que consiste em acenar com um 
pedaço de pano branco ou com uma bandeira 
branca. Sabemos que já era usado na China  
e em zonas do Mediterrâneo há pelo menos 
1800 anos.
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Durante a Idade Média, os cavaleiros eram temidos  
nos campos de batalha de toda a Europa. Quando estes 
guerreiros abastados e nobres começaram a usar capacetes  
que lhes cobriam o rosto, tornou-se difícil distingui-los.  
Assim, os cavaleiros começaram a usar cores, padrões  
e símbolos que os distinguiam. Isto desenvolveu-se num  
sistema conhecido como heráldica.

Brasões
Alguns cavaleiros usavam pequenos pendões 
nas suas lanças longas e decoravam os seus 
escudos. Outros usavam vestes decoradas, 
conhecidas como sobrecasacas, por cima  
das armaduras. Os símbolos ostentados pelos 
cavaleiros estavam ligados às suas famílias.  
Com o tempo, estes símbolos desenvolveram-se 
e tornaram-se brasões, ou desenhos em forma 
de escudo, que eram passados de geração  
em geração. 

Os cavaleiros japoneses, os samurai, tinham 
o seu próprio sistema de heráldica, muito 
diferente do sistema europeu. Este incluía  
as insígnias tradicionais das famílias, 
chamadas mons. Estas eram exibidas  
em bandeiras, pendões e nas armaduras.

toma nota!

Cavaleiros e Heráldica

ESTES BRASÕES OSTENTAM GRIFOS, UM PEIXE, UM 
UNICÓRNIO, UMA ÁGUIA COM DUAS CABEÇAS E UM BURRO.
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TENDAS E TRIBUNAS ERAM ERIGIDAS NOS TORNEIOS  
E ERAM DECORADAS COM PENDÕES E BANDEIRAS.

Quando havia um casamento entre duas 
grandes famílias, às vezes os brasões eram 
combinados e os desenhos podiam tornar-se 
muito complicados. Alguns símbolos comuns 
incluíam cruzes, flores e criaturas, como 
golfinhos, serpentes e leões. Os oficiais  
de armas eram encarregados de manter  
os registos de todos os diferentes brasões. 
Alguns oficiais de armas viajavam com os 
exércitos para poderem identificar os cavaleiros 
no campo de batalha. 

Justas
Em tempos de paz, os cavaleiros competiam 
em torneios, para exercitarem as suas 
competências de combate. As pessoas acorriam 
para ver os cavaleiros famosos a competirem 
em justas e outras competições que exigiam 
talento, força e coragem. Os cavaleiros eram 
claramente identificados não apenas pelas 
suas sobrecasacas, bandeiras e pendões, mas 
também por vestes de pano com que cobriam 
os cavalos e que se chamavam caparazões.
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Com o avançar da Idade Média, todos começaram  
a querer a sua própria bandeira! As bandeiras  
tornaram-se uma forma de as cidades, grupos  
de mercadores e governantes ostentarem a sua  
identidade e o seu orgulho — e até uma forma  
de espalharem a sua fama pelo mundo.

Toda a Gente Quer uma Bandeira

a chave das portas do paraíso. Nas cidades  
e vilas, as guildas eram grupos de marcadores 
ou artesãos, como tecelões ou ceramistas, 
que se reuniam para governarem a sua 
área de atividade. As bandeiras das guildas 
apresentavam frequentemente símbolos óbvios 
que anunciavam a sua atividade, como ovelhas 
para a guilda dos mercadores de lã e um 
machado para os gravadores de madeira. 

Primórdios da Publicidade
Algumas das primeiras cidades a hastearem 
bandeiras ficavam na Europa, com os portos 
ricos e movimentados do Báltico na liderança. 
Hamburgo foi a primeira, no século xiii, seguida 
de Riga, Lübeck e Bremen, que ostentava uma 
chave na bandeira. A chave representava São 
Pedro, o santo cristão que detém  
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Em Itália, o desporto do lançamento da 
bandeira começou há mais de 650 anos.  
As bandeiras das guildas nunca podiam  
tocar no chão e os concorrentes,  
chamados sbandieratori, aprendiam a  
fazer malabarismos com elas, apanhá-las  
e lançá-las a alturas espantosas.  
Este desporto ainda é representado  
em alguns festivais hoje em dia.

toma nota!

Governantes e Nações
As primeiras bandeiras nacionais foram adotadas 
na Idade Média, com os governantes a basearem 
frequentemente as bandeiras nos seus brasões. 
Quando Cristóvão Colombo atravessou  
o Oceano Atlântico na sua famosa viagem  
de 1492, transportou consigo uma bandeira nova 
com as letras F e Y exibidas de cada lado da  
cruz de Malta. As letras representavam o rei  
e a rainha de Espanha, Fernando e Ysabella,  
uma vez que era a sua bandeira pessoal.  
Outras nações basearam as suas bandeiras  
nos seus santos padroeiros. Em Inglaterra,  
por exemplo, a Cruz de S. Jorge foi adotada  
no século xiii (ver página 48). 

A ADRIÇA É A CORDA 
USADA PARA HASTEAR  
OU BAIXAR A BANDEIRA.

O MASTRO É O PAU 
EM QUE É HASTEADA 
A BANDEIRA.

UMA CARGA É UM EMBLEMA OU SÍMBOLOS, 
COMO UMA ESTRELA OU UM LEÃO.

O GUINCHO É A PARTE MAIS 
PRÓXIMA DO MASTRO.

O BATENTE  
É A PARTE  
MAIS DISTANTE  
DO MASTRO.

O CAMPO  
É O FUNDO 
COLORIDO  
DA BANDEIRA.

Partes das bandeiras
À medida que o desenho das bandeiras se foi desenvolvendo, diferentes partes  
das bandeiras receberam nomes distintos. Eis alguns dos mais comuns: 
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Bandeiras do Passado

Os países e estados mudam,  
e com elas as bandeiras. Algumas 
nações decidem atualizar as suas 
bandeiras, ou outras vezes um  
país é conquistado por outro  
ou funde-se com outros. Em 1991, 
o fim da União Soviética ditou  
a extinção da famosa bandeira  
da «Foice e Martelo».  
Que outras bandeiras foram  
usadas no passado?

Durante a Guerra Civil Russa (1917-1921),  
um estado independente foi estabelecido  
na região da Chechénia e do Daguestão. 
Chamado Emirado do Cáucaso Norte, a sua 
bandeira tinha três estrelas e um crescente. 
Estes formaram o primeiro sorriso numa 
bandeira nacional!

toma nota!
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Presentes hoje…
A União Soviética abrangeu uma região hoje 
em dia composta por 15 países independentes, 
incluindo a Rússia. A União era governada 
pelos princípios do comunismo, segundo os 
quais todos os trabalhadores têm valor igual. 
O martelo da bandeira da União Soviética 
representava os operários fabris, enquanto  
a foice representava os agricultores. A Foice  
e o Martelo foram usados entre 1923 e 1991, 
mas algumas bandeiras antigas duraram ainda 
mais tempo. A Sereníssima República de 
Veneza existiu durante mais de mil anos, até 
1797. Em séculos mais recentes, a bandeira 
transformou-se numa com um leão com asas, 
que se dizia representar São Marcos, a segurar 
a Bíblia nas patas. Uma caraterística invulgar 
é o facto de a bandeira não ser um simples 
retângulo e ter, em vez disso, seis pontas soltas. 

… desaparecidas amanhã
Outras bandeiras surgem e desaparecem 
num piscar de olhos. A República da Formosa 
formou-se na ilha de Taiwan, ao largo da costa 
da China, em maio de 1895, e terminou cinco 
meses mais tarde, quando as forças japonesas  
a invadiram. Enquanto durou, uma bela 
bandeira com um tigre colorido foi hasteada  
na capital, em Tainan. O recorde pertence  
ao país sul-americano Paraguai, que teve  
quatro bandeiras nacionais diferentes  
no espaço de um ano (1811-1812).
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BANDEIRA  
DA REPÚBLICA 
DE VENEZA  
C. 1500-1797

BANDEIRA  
DA REPÚBLICA  
DA FORMOSA 
1895

BANDEIRA 
DA UNIÃO 
SOVIÉTICA 
1923-1991

BANDEIRA  
DO ZAIRE  
(REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  
DO CONGO)  
1971-1997

Bandeiras Reformadas 




