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APRESENTAÇÃO

 “O tempo é a minha matéria, 
o tempo presente, os homens 
presentes, a vida presente.”                              
        Carlos Drummond de Andrade

Este livreto integra o projeto de Educação Patrimonial NOSSA TERRA 
como uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro 
de Memória Francisco Sanches Baptista. É o primeiro número de uma 
série de livretos, que irá apresentar informações sobre o patrimônio 
histórico, arquitetônico e cultural da cidade de Santa Isabel. 

O projeto visa sensibilizar e conscientizar sobre a importância da nossa 
história, além de incentivar a preservação dos bens que a cidade 
possui e que pertence a todos.

Com imagens do imaginário coletivo da cidade, a série de livretos 
trará informações sobre nosso patrimônio material e imaterial, bem 
como da nossa memória e identidade para que possamos valorizar 
nossa ancestralidade e o tempo presente. 

 Uma boa leitura a todos.
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Panorâmica da cidade de Santa Isabel
Início da década de 1920

Autor desconhecido
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O QUE É 
PATRIMÔNIO?
Patrimônios são todos os bens 
materiais e imateriais, naturais 
ou construídos, que uma 
pessoa ou um povo possui. 
Os bens considerados materiais 
e imateriais, representam a 
identidade, cultura e história de 
um determinada comunidade 
ou classe social.

QUEM SOU EU?
DE ONDE VIEMOS?

O QUE É MEMÓRIA?
 A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos por meio de 
experiências ouvidas ou vividas. Ela se relaciona fortemente ao que aprendemos 
e sabemos.
  Os bens que constituem nosso patrimônio passam a ser imagens e símbolos 
da nossa memória coletiva, de modo que possamos compreender o passado, 
reconhecer as origens e formar nossa identidade.

Uma das primeiras imagens que temos da 
cidade. 
A Panorâmica de Santa Isabel, permite avistar 
no primeiro plano a Avenida Manoel Ferraz 
de Campos Salles e a Avenida República. 
O prédio em destaque é a Cadeia Pública 
(atualmente abriga o Paço Municipal).
Imagem: Início da década de 1920
Autor desconhecido.

A construção da Avenida 
República começou no final 

do século XIX, a partir de 
aterros nas áreas de várzea 

do Ribeirão Araraquara, e foi 
inaugurada por volta de 1900.
Seu nome homenageia a 

então recente Proclamação 
da República, em 15 de 

novembro de 1889.
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O QUE É UM PATRIMÔNIO CULTURAL?

O QUE É UM PATRIMÔNIO MATERIAL?

O PATRIMÔNIO CULTURAL PODE 
SER DEFINIDO COMO:

“O conjunto de bens móveis e imóveis 
existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da 
história do país, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico”. 

(IPHAN/ Ministério do Turismo)

 Ou seja, o que determina se um 
bem cultural é ou não patrimônio, é a 
sua relevância histórica para a formação 
identitária da cultura de um povo, na 
qual divide-se em Patrimônio  Material 
e Imaterial.

Festa de São Roque
Apresentação do Grupo de 
Moçambique de Santa Isabel
2008
Autora: Yara Arantes

O Patrimônio Cultural Material são todos os bens físicos classificados em 
quatro categorias: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Histórico, 

de Belas Artes e das Artes Aplicadas.

 Dentro dessa categoria, os bens de natureza imóvel são as cidades históricas, 
sítios arqueológicos e paisagísticos ou bens individuais. Já os bens móveis podem 
ser caracterizados como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 
bibliográficos, arquivístico, videográficos, fotográficos e cinematográficos.

A paisagem de uma cidade, arquitetônica ou natural, 
é considerada um Patrimônio Cultural Material e sua 

preservação é de extrema relevância para a criação de 
laços de pertencimento de um povo e sua identidade.
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Exemplo de Patrimônio Cultural 
Material Arquivístico
Acervo de fotografias de
Francisco Sanches Baptista – 
Chico Fotógrafo
2011
Yara Arantes

Exemplo de Patrimônio Cultural 
Material Paisagístico

Praça da Bandeira
Imagem: 1936

Autor desconhecido

O QUE É UM PATRIMÔNIO IMATERIAL?

 O Patrimônio Cultural Imaterial diz respeito àquelas práticas e domínios da 
vida social, que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, 
formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares (como 
mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).

A Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) define como 

patrimônio imaterial “as  práticas, 
representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas – com 
os instrumentos, objetos, artefatos 

e lugares culturais que lhes são 
associados - que as 

comunidades, os grupos  e em 
alguns casos os indivíduos, 
reconhecem como parte

 integrante de seu 
patrimônio cultural”.

Procissão de Santa Isabel
1926
Autor: L. Fidélis
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Tradicional procissão de Santa Isabel
1956

Autor desconhecido
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Artesão de Santa Isabel Donizete Dias 
que produz carrinhos de boi em madeira
2008
Autor: Yara Arantes
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Saberes e tradições da culinária regional, como o 
Barreado e o café com biscoitos, que são exemplos 
de Patrimônio Cultural Imaterial. 

Festa de  São Roque
2011
Autor: Yara Arantes
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Festa de São Benedito. Bairro 13 de maio

Cavalhada Congada de Santa Isabel

Tapetes Corpus Christi

FOTOS FRANCISCO SANCHES BAPTISTA
Década de 1970
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O QUE É 
PRESERVAÇÃO?
Para preservar o nosso patrimônio, 
a Constituição Federal Brasileira 
afirma que o Poder Público, com 
a colaboração da comunidade, 
deve promover e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e 
desapropriação, bem como 
outras formas de cuidado e 
preservação.

VOCÊ CONHECE O 
MIRANTE DO 

MONTE SERRAT?

Construção do Cruzeiro das 
Missões na Igreja Monte Serrat
1988
Autor Desconhecido

O QUE É UM PATRIMÔNIO IMATERIAL?

 Cada indivíduo é parte de um todo e constrói, com os demais, a sociedade, 
legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das intervenções 
no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história local. A 
destruição dos bens herdados das gerações passadas, acarreta o rompimento 
da corrente do conhecimento, levando-nos a repetir incessantemente experiências 
já vividas. 

É preciso preservar para termos na memória o conhecimento 
e o reconhecimento das coisas e dos fatos que a sociedade 

criou e produziu, e assim podermos responder: De onde 
viemos? Quem somos? Como chegamos aqui?

E o principal: Para onde vamos?
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 A conservação é de interesse 
público pela sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil e 
“por seu excepcional valor arque-
ológico, etnográfico, bibliográfico 
ou artístico”.

Por meio de uma fotografia, 
por exemplo, podemos 
visualizar a paisagem 

geográfica, vestuários, 
costumes e tradições da 

época retratada.
A fotografia torna-se 

testemunha visual 
do passado.

Rua Monte Serrat
1915
Autor desconhecido

Família Alcina Ramos
Acervo Alcina Ramos
Século XIX
Autor desconhecido

 O patrimônio histórico está 
repleto de informações sobre 
tradições e saberes da cultura 
de um povo e é uma importante 
fonte de pesquisa para diversas 
áreas do conhecimento.
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Inauguração da barragem na primeira Usina de Energia 
de Santa Isabel.

1910 
Autor desconhecido
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 Tudo o que seja de interesse cultural ou ambiental, que possua significado 
histórico, cultural ou sentimental e que possa contribuir para a compreensão 
da identidade cultural da nossa cidade.

Casarão do Zico Machado
Datado do início do Século XX
Autor desconhecido

CONHECE ESSE CASARÃO NA 
RUA MONTE SERRAT?

 
 A rua Monte Serrat, que liga o centro 
da cidade ao Mirante do Monte Serrat, era 
conhecida como Morro do Zico Machado, 
que foi um comerciante na primeira metade 
do século XX e estabeleceu-se ali com a 
família no casarão, onde suas ruínas ainda 
resistem ao tempo.

 O Morro também foi conhecido 
como Morro da Farinha, quando Robertinho 
Machado (Filho de Zico) fundou a fábrica 
de farinha Fecularia Santa Isabel.

O QUE PRESERVAR?

O QUE É 
TOMBAMENTO?
Tombamento não tem nada a 
ver com “derrubamento”. O 
tombamento é um ato 
administrativo realizado pelo 
Poder Público, com o objetivo 
de preservar, por intermédio da 
aplicação de legislação 
específica, bens de valor 
histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e também de valor 
afetivo para a população, 
impedindo que venham a ser 
destruídos ou descaracterizados. 
(IPHAN/Ministério do Turismo)

Antigo prédio da Cadeia Pública
Atual Paço Municipal
Autor desconhecido
1926
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 O Centro de Memória Francisco 
Sanches Baptista existe desde agosto de 
2020 e busca remontar parte da história 
imagética da cidade para um processo 
de reconstrução identitária do município.
 Esse projeto tem como objetivo a 
promoção da continuidade do Núcleo 
de Memória Visual, projeto iniciado em 
2011, que tem como meta tornar pública 
a história de Santa Isabel por meio das 
imagens.
 Acervos fotográficos estão sendo 
resgatados, catalogados e condicionados  
e entrevistas com antigos moradores estão 
sendo registradas.
 Tudo isso para colher e resgatar
 a história visual e oral, além de sensibilizar 
a população para recriar laços de 
pertencimento. 

 Autodidata, casou-se em março 
de 1962 com Maria Inez Baptista e em 
1965 mudaram-se  para Santa Isabel - SP, 
montando seu próprio estúdio fotográfico. 
Sendo um dos poucos fotógrafos da cidade, 
começou a registrar o cotidiano, formando 
um rico acervo documental que inclui  
lugares, obras, pessoas e diversas mani-
festações culturais, tais como a catira e a 
congada.
 Chico Fotógrafo foi o único profis-
sional da região  que registrou a inundação 
da  cidade velha de Igaratá (município 
vizinho de  Santa Isabel) em 1969,  e a 
construção e mudança para a cidade 
nova, localizada cinco quilômetros acima. 
 Na década de setenta, fundou 
com alguns amigos em Santa Isabel, o 
primeiro e único Clube Isabelense de 
Artes Fotográficas. Como membro do 
Foto Cine Clube Bandeirantes, suas imagens 
participaram de inúmeras exposições no 
Brasil e em vários países.
 Com poucos recursos financeiros e 
a saúde debilitada, continuou a trabalhar, 
realizando serviços fotográficos, registrando 
a história e a sua passagem pela vida.
 No ano de 2005, foi diagnosticado 
com DPOC (doença pulmonar obstrutiva 
crônica) e faleceu no dia 11 de abril de 
2007.
 Durante todo o período de sua 
doença, ele falava em voltar a Santa 
Isabel e promover exposições para mos-
trar ao povo isabelense suas memórias, 
histórias e tradições. Ele morreu sem 
conseguir concretizar seu sonho e ver a 
história contada a partir do seu olhar.

 Francisco Sanches Baptista, também 
conhecido como Chico fotógrafo, nasceu 
em São Paulo (bairro da Bela Vista), no dia 
06 de abril de 1940. Filho de imigrantes de 
origem espanhola, aprendeu a falar português 
aos seis anos de idade na escola primária 
da cidade velha de Igaratá - SP, onde 
passou sua infância. 

VOCÊ SABE QUEM FOI O 
CHICO FOTÓGRAFO?
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MAPA HISTÓRICO DA CIDADE

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

Mapa do Estado de São Paulo 
mais antigo, onde podemos avistar 
a importância da localização da 
cidade de Santa Isabel
 Jose Joaquim Freire (atribuído). 
Rede urbana, viária e fluvial que 
irradiava a partir da cidade de 
São Paulo. 
Detalhe de Carta Geral do Brasil. 
Escala (ca.1:2.600.000). Um mapa 
em 16 folhas coladas. 
Ms.,color 199 cmx 200 cm. 
Direção dos Serviços de Engenharia, 
Lisboa.
1797

de  São Paulo,  teve seu movimento 
aumentado com o passar do tempo e 
o governo imperial notou que seria 
importante construir povoações ao 
longo dessa rota, para facilitar acesso 
a recursos como mantimentos, pouso 
e troca de animais das caravanas em 
trânsito, surgindo assim Pindamonhan-
gaba, Guaratinguetá, Taubaté e Jacareí.
 Próximo à cidade de Jacareí havia 
uma fazenda denominada Morro Grande, 
cuja área era muito grande. Nessa fazenda 
havia um pequeno número de índios e 
escravos que formavam um povoado. 
Esse pequeno povoado vivia tranquilamente, 
e pouco a pouco teve sua irrisória população
aumentada, algumas famílias iam se esta-
belecendo por ali, atraídas pelo Comércio 
em desenvolvimento e pela abertura de 
estrada que servia com opção para os 
que iam até o Vale.

 Santa Isabel tem esse nome em 
homenagem a Santa Isabel de Aragão, 
Rainha de Portugal, e a sua origem é 
no ano de 1770, quando ocorre a sua
formação ligada indiretamente à conquista 
do ouro.
 Como era um dos primeiros municípios 
a compor o Vale do Paraíba no sentido São
Paulo–Rio de Janeiro, recebeu toda a 
influência e costumes da região, pois 
inicialmente surgiu como lar de vale-
paraibanos, que partiam anteriormente 
da região em busca de Ouro Preto e 
Congonhas do Campo, em Minas Gerais. 
Ao retornarem, após o esgotamento das 
minas, as pessoas espalharam-se pelo 
Vale de acordo com suas conveniências, 
estabelecendo na região a cultura do 
café, que na época do império era a 
principal fonte de recursos.
 O caminho entre a capital imperial 
Rio de Janeiro e a importante província 
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Título:  Planta da cidade de Sta. Izabel
Local:  Santa Isabel    Ano:  1939

Escala::  1:2.000    
Cromia:  Colorido

Código Referência:  BR_APESP_IGC_IGG_
CAR_I_S_0050_001_001

Dimensão:  96x39    Suporte:  Vegetal
Autor:  Luís Gallina Júnior

COMO 
NASCEU A 
CIDADE DE 

SANTA ISABEL?
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 Depois de aproximadamente 
um século, a população do povoado 
cresceu, tendo na pecuária e na 
agricultura a sua principal fonte de 
renda. Nesse ínterim, o Morro Grande 
desmembrou-se em muitas outras 
fazendas e foi elevado à categoria 
de freguesia (Paróquia de Santa Isabel), 
por meio do Bispo de São Paulo, Frei 
Manoel Joaquim Gonçalves de 
Andrade, em 5 de janeiro de 1812. O 
seu primeiro vigário foi o padre José 
Veloso do Carmo.
 Em 25 de junho de 1812, teve sua 
transformação para “Vila Santa Isabel”. 
Já em 1832, foi criado o município de 
Santa Isabel, desmembrado do território 
de Mogi das Cruzes por Decreto Lei 
da Regência do Império em nome do 
Imperador Dom Pedro II, datado de 
10 de julho de 1832.
 Depois, em 13 de novembro 
de 1832, o novo decreto baixado 
pelo então Ministro do Império, Nicolas 
de Campo Vergueiro, determinou 
que aquele decreto fosse remetido à 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
para que se determinasse pelo Juiz 
de Paz do distrito que se procedesse 
a eleição de vereadores para o novo 
município. Esta eleição ocorreu no 
dia 8 de junho de 1833, sendo que os 
eleitos foram empossados em 3 de 
julho de 1833, na sede de Vila Santa 
Isabel.
 Por força da Lei Estadual n° 135, 
de 30 de maio de 1893, a referida Vila 
foi elevada à categoria de município 
e foi designado sede de comarca, 
através de Lei n° 80, datada de 25 de 
Agosto de 1892.

Mutirão para construção da Igreja Matriz
Final do Século XIX
Autor desconhecido

Atualmente, em 2021, há 
duas imagens distintas 

na Paróquia Santa Isabel. 
Uma guardada na Casa 

Paroquial e a outra 
venerada na igreja, 

datada no livro tombo da 
Paróquia de Santa Isabel 

como do século XV. 
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Padroeira da cidade



Igreja Matriz da Paróquia Santa Isabel
1936

Autor L. Fidélis
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ALGUMAS EDIFICAÇÕES EMBLEMÁTICAS

concurso entre projetistas, na qual venceu o projeto do então Fiscal de Rendas do 
Estado, Paulo Miranda, onde originalmente havia duas rampas laterais de acesso 
a pé. O projeto foi alterado pelo Prefeito Arthur da Costa para duas ladeiras com 
calçamento de pedra, para poder chegar de carro na igreja. A pavimentação de 
pedras das ladeiras são ainda as originais.
 Os tijolos para a construção da escadaria foram doados pelo Guilherme 
Alfieri, que doou também os tijolos para a construção da Santa Casa.

 A mais antiga da região do Alto 
Tietê, segundo indicações no Livro Tombo 
da Paróquia, foi inaugurada no ano de 
1723, servindo de Matriz para a Paróquia, 
mais tarde transferida para a Igreja 
Matriz. Suas paredes erguidas por mãos
escravas são de taipa, já o altar cujo 
formato original é preservado até hoje, 
possui dois púlpitos que abrigam as imagens
as imagens de Nossa Senhora do Rosário (segundo Dario Liberato Fernandes, é feita 
de gesso e tem a data de 1920) e a imagem de São Benedito (feita de pedra, devendo 
ser a mais antiga), padroeiros da Igreja. Na lateral esquerda da capela, localiza-se outra 
imagem de Nosso Senhor dos Passos, de aproximadamente dois metros de altura, 
com suas pernas, braços e cabeça feitas de gesso. O restante é moldado em palha 
e possui ainda uma peruca confeccionada de cabelos humanos.

IGREJA MATRIZ DA 
PARÓQUIA SANTA ISABEL

IGREJA DO ROSÁRIO

 Construção datada no final do 
século XIX, construída para abrigar a 
imagem de Santa Isabel e ser a matriz 
da Paróquia de Santa Isabel, antes 
localizada na Igreja do Rosário.
 A grandiosa escadaria da Matriz 
foi inaugurada em 1939, a partir de um
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CAPELA SÃO BENEDITO

OBELISCO TREZE DE MAIO

 A Capela São Benedito, que 
não pertence a Cúria Metropolitana, 
foi construída por mãos escravas 
para abrigar a imagem do santo 
protetor dos escravos, São Benedito, 
no entanto não se encontra fontes da 
data de sua construção.

 O Obelisco Treze de Maio é o 
marco da abolição emancipada da 
escravidão em Santa Isabel, no dia 
22 de fevereiro de 1988 e também 

e também registro de que na cidade, havia um Clube Abolicionista e Republicano 
que financiaram a construção do monumento, a pedido do fundador do clube, o 
fazendeiro Maximino Antonio de Camargo. É importante lembrar que foram os 
escravos, então libertos, que instalaram o obelisco. Onde até pouco tempo, havia 
um placa alusiva onde se podia ler “Q.R.C” - Queremos remir cativeiro, lema do 
Clube Abolicionista.

IGREJA MONTE SERRAT

mãos escravas para abrigar a imagem de Nossa Senhora de Mont Serrat da Catalunha, 
doação feita a partir de uma promessa de um morador.

 Em uma reforma realizada na 
singela capela no alto do Monte Serrat 
(mirante da cidade de 710 metros de 
altitude), foi descoberto gravado nos 
tijolos a data de 1712, o que comprova 
a edificação da igreja no início do 
século XVIII. As paredes de taipa foram 
construídas por foram construídas por

22



 Sem comprovação histórica, a oralidade conta que a hospedaria abrigou alguns 
vultos famosos com o imperador D. Pedro II e o poeta abolicionista Castro Alves.
 Na década de 1940, na administração do Prefeito Joaquim Simão, o prédio 
foi cedido para tornar-se a primeira escola da cidade, o Grupo Escolar Santa 
Isabel, tendo como Diretor o Major Guilhermino Mendes de Andrade, o Sinhô.
 Com a mudança da escola para o casarão do Dario Vieira de Paula na 
Rua Fernandes Cardoso, o prédio em estilo colonial foi reformado para receber 
a Casa Paroquial.
 Diversas reformas subsequentes foram feitas para  adequar a Casa Paroquial 
e acabaram por descaracterizar o prédio, restando hoje apenas alguns detalhes, 
como as janelas e as paredes feitas pelo método de taipa.

 A Villa possuía leis. A cadeia e o Intendente possuíam a função de juiz, delegado 
e qualquer outra atividade subordinada à Coroa Imperial. O primeiro Comandante 
Intendente foi João Camargo de Arantes. 
 O Fórum foi abrigado no segundo andar de um prédio, na qual no primeiro 
andar localizava-se a delegacia e a cadeia pública. O prédio é onde atualmente 
encontra-se o Paço Municipal (Praça Fernando Lopes). 
 Em 1847, a Villa de Santa Isabel é elevada à categoria de Comarca, obtendo 
agora um juiz de direito exclusivo. 
 O futuro prédio do Fórum fora construído no terreno, onde antes era o Mercado 
Municipal (até o início da década de 1950). 
 Inaugurado em 15 de Dezembro de 1962, na gestão do Prefeito João Pires Filho, 
a construção do prédio foi realizada a partir de um concurso arquitetônico. O projeto 
original possuía características modernistas e foi considerado vanguardista para a época. 
Nele possuía um vão livre com um jardim que se adentrava no átrio. Infelizmente várias 
reformas descontextualizadas descaracterizaram sua arquitetura original.

CASA PAROQUIAL

FÓRUM DE SANTA ISABEL

O primeiro Fórum de Santa Isabel foi 
instituído em 1833, quando o povoado 
foi elevado à condição de vila.  Isso 
significa que a Villa de Santa Izabel 
possuía uma cavalhada e um comandante 
(Intendente), assim sendo uma jurisdição. 

 O prédio teria sido construído ainda 
no século XIX, para ser uma estalagem 
que abrigasse os viajantes e comerciantes 
da época, sendo até o ano de 1900 o 
principal edifício da cidade.
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 Casa às margens do Ribeirão 
Araraquara, que hoje abriga a Gibiteca 
Mauricio de Sousa. Podemos identificar 
na construção, características do estilo 
Art Nouveau. A casa data da década 
de 1930. 

 Foi construído em 1900 e o muro 
foi levantado em 1902. O prédio fora 
feito para sediar a Casa de Guarda 
sob a intendência do Major Preto, onde  
funcionava o Fórum Municipal na parte 
de cima e na parte de baixo a Cadeia 
Pública. O prédio possuía ainda uma
belíssima bica d´agua, que ficava ao lado do prédio e que durante anos, serviu 
para o uso da população.
 Anos depois, com a mudança da antiga Casa de Guarda para a então novíssima 
Praça dos Expedicionários,  o prédio passou a funcionar como Paço Municipal Joaquim 
Simão. A parte de trás, funcionava como Coletoria e Posto Fiscal do Estado de São Paulo.

GIBITECA 
MAURICIO DE SOUSA

PAÇO MUNICIPAL
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BRASÃO 
O Brasão de Armas de Santa 
Isabel, de autoria do Major 
Francisco José Mineiro, um 
dos cinco expedicionários 
isabelenses, com a auditoria 
heráldica do Prof. Arcinóe 
Antônio Peixoto de Faria, da 
Enciclopédia Heráldica 
Municipalista.

 f-) a coroa da rainha sobrepondo 
o símbolo da justiça em jalde (ouro) e o 
escudete de argente com as quinas de 
Portugal de bláu (azul) lembram no Brasão 
que Santa Isabel foi rainha de Portugal, 
defendendo em sua vida o direito de 
administrar justiça que lhe valeu a cano-
nização graças à sua imensa bondade e 
dos milagres tidos em função da fé;
 g-) o metal jalde (ouro) simboliza 
glória, esplendor, grandeza, riqueza, 
perseverança, zelo e lealdade;
 h-) pendente da ponta do escudo, 
a buzina de caça estilo boiadeiro, de jalde 
(ouro) e correada de sable (preto) repre-
sentada, no Brasão, a pecuária, uma das 
expressões econômicas de destaque na 
vida municipal;
 i-) nos ornamentos exteriores, o 
café e a cana-de-açúcar identificam 
os principais produtos oriundos da terra 
dadivosa e fértil, estando também repre-
sentados o Comércio e a Indústria pela 
panóplia constituída pelo caduceu alado 
e a engrenagem;
 j-) a cor sable (preto) é o símbolo 
da austeridade, prudência, sabedoria, 
moderação, firmeza de caráter e a sinopla 
(verde) em que as cobras do caduceu são 
representadas, é o símbolo de honra, civili-
dade, cortesia, abundância e alegria;
 k-) no listel de goles (vermelho), abai-
xo ao listel de goles contendo o topônimo 
“Santa Isabel” ladeado pelos milésimos 
“1812”  e  “1832”, em letras argentinas 
(prateadas) inscreve-se o dístico em latim 
“Fides Omnia Vincit”, cujo significado em 
tradução livre é “A Fé tudo vence”.

 O brasão, descrito neste artigo em 
termos próprios de heráldica, tem a 
seguinte interpretação simbólica:

 a-) o escudo samnítico, usado 
para representar o Brasão de Armas de 
Santa Isabel, foi o primeiro estilo de escudo
introduzido em Portugal por influência 
francesa, herdado pela heráldica brasileira 
como evocativo da raça colonizadora e 
principal formadora da nossa nacionalidade;
 b-) a coroa mural que o sobrepõe 
é o símbolo universal dos brasões do domínio 
que, sendo de argente (prata), de oito 
torres, das quais apenas cinco são visíveis 
em perspectiva no desenho, classifica a 
cidade representada na Segunda Gran-
deza, ou seja, sede de Comarca;
 c-) a cor goles (vermelho) do campo 
do escudo é símbolo de dedicação, amor-
-pátrio, audácia, intrepidez, coragem, 
valentia, predicados que se identificam 
com a história da vida de Santa Isabel 
em cujo louvor a cidade adota o topônimo;
 d-) a banda de argente (prata) 
é peça honrosa de Primeira Ordem, 
concedida na heráldica como distintivo 
de honra e comando, simbolizando o 
direito de administrar justiça, no Brasão de 
Santa Isabel, carregado de rosas heráldicas 
de goles (vermelho) lembrando o milagre 
de transformação dos pães em rosas 
vividos pela Santa;
 e-) o metal argente (prata) é 
símbolo da paz, amizade, trabalho, 
prosperidade, pureza, religiosidade;
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BANDEIRA 
MUNICIPAL

A bandeira municipal de 
autoria do heraldista Arcinoé 
Antonio Peixoto de Faria será 
esquartelada em sautor, sendo 
os quartéis vermelho, constituídos 
por quatro faixas brancas 
carregadas de sobre faixas 
pretas que irradiam de e um 
círculo branco central onde é 
aplicado o Brasão Municipal. 

 A bandeira seguindo a tradi-
ção heráldica portuguesa deverá 
ter as mesmas cores que seu brasão.
 O Brasão aplicado na ban-
deira representa o governo muni-
cipal e o círculo branco onde é 
contido significa a própria cidade, 
o círculo é símbolo heráldico da 
eternidade, já que não tem nem 
princípio e nem fim, a cor branca 
é símbolo de paz, pureza, religiosi-
dade, trabalho e prosperidade.
 As faixas brancas sobrecar-
regadas de faixas pretas partindo 
do círculo simbolizam a irradiação 
do poder municipal que se expande 
pelos quatro cantos do seu terri-
tório, a cor preta é a austeridade, 
prudência , sabedoria, moderação 
e firmeza de caráter. Os quartéis ver-
melhos assim constituídos, representam 
as propriedades rurais responsáveis 
pela formação da cidade.
 A cor vermelha é símbolo 
da dedicação,  amor ao país e a 
cidade, audácia, coragem e valentia 
do povo isabelense.
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