SÍMBOLOS HERÁLDICOS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL
BRASÃO DE ARMAS, ESTANDARTE, BANDEIRA E SELO BRANCO

Símbolos heráldicos
União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal
Com a tomada de posse dos novos ó rgã os autá rquicos da Uniã o das Freguesias de
Santo Antã o e Sã o Juliã o do Tojal constitui-se neste territó rio uma nova entidade
autá rquica.
Em cumprimento da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro, Reorganizaçã o
administrativa do territó rio das freguesias, as antigas freguesias de Santo Antã o do
Tojal e Sã o Juliã o do Tojal passam a ser geridas e representadas por uma ú nica
autarquia.
Em observâ ncia à Lei Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Herá ldica Autá rquica e das
Pessoas Colectivas de Utilidade Pú blica Administrativa, a ordenaçã o de sım
́ bolos
herá ldicos foi aprovada na 3.ª Sessã o Ordiná ria de 2014 da Assembleia de Freguesia
da Uniã o das Freguesias de Santo Antã o e Sã o Juliã o do Tojal, realizada em 30 de
setembro de 2014, apó s parecer n.º 73/2014 da Comissã o de Herá ldica da
Associaçã o dos Arqueó logos Portugueses.

Brasão
Escudo de verde, aqueduto de ouro firmado nos
flancos e e campanha ondada com quatro tiras
ondadas de prata e azul. Coroa mural de prata de trê s
torres. Listel de prata com legenda a negro em
maiú sculas: "UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTO
ANTAO E SAO JULIAO DO TOJAL".

Memória descritiva
Um escudo verde, remetendo para a vá rzea e para a
sua importâ ncia econó mica e ambiental, elemento
comum a Santo Antã o do Tojal e a Sã o Juliã o do Tojal.
A coroa mural de trê s torres tendo a autarquia sede
num lugar.
Aqueduto em ouro, elemento arquitectó nico
marcante no territó rio de Santo Antã o do Tojal e
sı́ m bolo do rico e vasto patrimó nio cultural
construıd
́ o.
Quatro faixas ondeadas de azul e prata simbolizam o
rio Trancã o elemento determinante para a
prosperidade e desenvolvimento da localidade de Sã o
Juliã o do Tojal, que durante sé culos teve a sua
existê ncia ligada com o rio, tendo este sido uma
importante via de comunicaçã o.

Estandarte:
Amarelo. Cordõ es e borlas de verde e ouro. Haste e lança de ouro.

Bandeira:
Fundo amarelo

Selo Branco:
Nos termos da Lei, com a legenda: "Uniã o das Freguesias de Santo Antã o e Sã o Juliã o do Tojal".

