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Entre cruzes e espadas: a arte heráldica de Guilherme de Almeida

Ivanei da Silva* 

 

A Heráldica! 

Eis um mundo ideal. Primeiro porque é esquecido ou ignorado: o turista 

não precisa se arrecear de indesejáveis encontros com teóricos maçantes, 

ou pernósticos inovadores.  Depois – e isto é o que mais importa –, porque 

é um mundo onde tudo é nobre, tudo tem uma intenção de beleza moral, 

tudo tem um sentido superior, tudo é comemoração, emblema, figura, 

imagem, sinal. 

 

(Guilherme de Almeida, “No mundo dos símbolos”. Diário de S. Paulo, 15 

de novembro, entre 1949 e 1957.)  

 

 

 

 
Brasão de armas de Brasília, em estante localizada na “sala íntima” do andar térreo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 

 

Este trabalho tem como principal objetivo fazer um breve registro da atuação de Guilherme de 

Almeida como heraldista enfatizando o acervo do Museu.  O grande interesse do poeta pela 

heráldica é percebido em quase todo o percurso da exposição de longa duração com a presença 

de inúmeros objetos que contemplam essa atividade do patrono, e que agora recebem atenção 

especial.  Serão lembrados também outros itens que integram os acervos bibliográfico e 

arquivístico que exemplificam a profícua produção de Guilherme de Almeida nessa área e 

atestam a sua notoriedade e seu reconhecimento como grande heraldista brasileiro em seu 

tempo.   

                                                           
* Ivanei da Silva, museólogo pela UniRio (1995), é mestre em Memória Social e Documentos (2002) pela 
mesma instituição. Atuou em diversos projetos de produção, conservação e montagem de exposições e, 
atualmente, trabalha na Poiesis – Instituto de Apoio à Língua, à Cultura e à Literatura, atuando como 
museólogo da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo. 
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Serviu como linha condutora para esse registro principalmente a produção de brasões de armas 

com autoria de Guilherme ou que contaram, mesmo que de maneira coadjuvante, com sua 

atuação no ato de criação desses símbolos. 

Cabe relembrar a extensa bibliografia sobre heráldica existente no Museu, além de documentos, 

esboços e manuscritos que se referem, direta ou indiretamente, com a elaboração desses 

elementos e seus símbolos, que não serão citados agora, mas que merecerão ainda um estudo 

mais aprofundado por especialista em heráldica e design. 

Apresentaremos parte desse acervo, que ressalta o profundo interesse de Guilherme no estudo 

da teoria e das normas heráldicas.  Nesse sentido, ressaltamos o desdobramento desses 

estudos, antes apenas um símbolo de aristocracia e dignidade social, que hoje permeiam 

diversas áreas do conhecimento, como História, Ciências Sociais, Design Gráfico e Comunicação 

Visual.  Muito além dos títulos nobiliárquicos e designações de poder de certas famílias, o estudo 

heráldico hoje se impõe nas regras da sociedade de consumo e na indústria de entretenimento 

com suas marcas, logos, escuderias e clubes de futebol e toda a força de imagens e significados 

que envolvem milhões de pessoas no mundo contemporâneo.  

Guilherme de Almeida foi Membro Permanente do Colégio de Armas e Consulta Heráldica do 

Brasil, com sede no Rio de Janeiro, tendo tomado posse da cadeira nº 29 no mês de março de 

1955. 

 

NO MUNDO DOS SÍMBOLOS 

 

Guilherme de Almeida teria declarado que a “heráldica” era “pura poesia” (Cavalheiro, 1990). 

Uma “floresta de símbolos” ao qual se referia na crônica “No mundo dos símbolos”, publicada 

no Diário de S. Paulo (s.d.):  

Consolo e delícia é passear por essas colorida floresta de símbolos, entre aqueles metais e aquelas 

cores: quando o ouro quer dizer fulgor, justiça, fé, força e constância;  a prata, beleza, alegria, 

vitória, lealdade, clareza; o vermelho (idem “goles”), grandeza, audácia, valor; o negro (idem 

“sable”), firmeza, vigilância; o verde (idem “sinopla”), renovo, esperança, liberdade... Quando 

todos os seres e todas as cousas representadas o são na sua mais digna atitude ou postura: o leão 

“rompante”, o Fénix “renascente”, a água “estendida”, o sol “radiante”...  

Mesmo numa rápida visita ao museu Casa Guilherme de Almeida é possível constatar as 

inúmeras reproduções de brasões que compõem os ambientes da casa do poeta.  Símbolos que 

foram espalhados em pequenos objetos, pratos, sinetes objetos decorativos e alguns utensílios 

de uso doméstico.  Os objetos que decoram harmoniosamente os ambientes, como os muitos 

livros sobre o tema, serviram provavelmente como fonte de estudo e inspiração para Guilherme 

de Almeida.  

Um dos itens que mais chamam a atenção é a reprodução do brasão da família Almeida pintado 

na lareira da sala de estar do Museu.  O brasão representa a designação em armas da família de 

origem portuguesa a que pertence o escritor.   

O sobrenome português Almeida tem origem árabe: a (al) mesa (meida).  Em sentido geográfico 

seria "a mesa, o planalto ou o chão plano".  Sua origem é considerada toponímica, geográfica, 

uma vez que existia um castelo chamado Castelo de Almeida, onde se passou a adotar o 

sobrenome “de Almeida”, que posteriormente foi passado aos descendentes.   O portador 
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original do sobrenome Almeida foi identificado, portanto, como sendo morador de uma área de 

"terras planas”, como uma mesa. 

  
No detalhe, a pintura do brasão da família Almeida ao alto da lareira da Casa Guilherme de Almeida, no piso térreo, 

sala de estar do museu Casa Guilherme de Almeida.  

 

Ainda se pode observar a repetição desse símbolo em outros objetos, como os dois pratos 

apresentados a seguir, decorados com o brasão da mesma família.  As peças, em porcelana, 

estão expostas no andar térreo do Museu.  

    
   Pratos em porcelana com brasões da família Almeida.  Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

O Museu guarda tembém selos feitos em cera que reproduzem o brasão da família Almeida.  

Esses selos eram, antigamente, usados como uma espécie de autenticação, assinatura de 

documemntos ou, em alguns casos, como lacre de correspondências.   
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Selos em cera com o brasão da família Almeida.  Acervo do Museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

Encontra-se ainda, no Museu, uma grande quantidade de objetos com brasões  portugueses, 

como o botão de roupa em forma de brasão coroado e a colher de prata, que possui na parte 

côncava relevo do brasão imperial brasileiro de moeda de 200 réis; seguem-se as imagens desses 

objetos: 

 

  
Botão de roupa com brasão português e colher de prata com brasão imperial brasileiro.  Acervo do museu 

Casa Guilherme de Almeida. 

 

Um  olhar mais atento não deixará passar a espátula com escudo de D. João V coroado em seu 

cabo, ou o tijolo com as armas do Brasil Império em relevo no centro, contendo a inscrição 

"SAMPAIO PEIXOTO – CAMPINAS" no verso.   
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Espátula com escudo de D. João V, de Portugal, e tijolo com brasão do Brasil Império.  Acervo do museu Casa 

Guilherme de Almeida. 

 

 

  
Vaso em porcelana inglesa, ilustrado por brasões europeus em toda a sua superfície, e bandeira em algodão bordado 

contendo o brasão imperial brasileiro. Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

A história monárquica brasileira também é percebida em outros ambientes da Casa, como a 

litogravura aquarelada, gravura oval colada sobre cartão, do Retrato de D. Pedro II em traje de 

gala ostentando no peito a comenda "Ordem do Tostão de Ouro". E, também, a gravura 

alegórica que representa o Marquês de Barbacena pedindo a mão de S.A.R. Amelie Auguste 

Eugenie Napoleone em nome do S. M. Dom Pedro I, Imperador do Brasil, abaixo da qual se pode 

ver a reprodução fotográfica de um retrato do Imperador D. Pedro II idoso e em trajes civis. 
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Registro de duas vistas da “sala íntima” localizada no andar térreo do museu Casa 

Guilherme de Almeida. 

 

 

ALGUNS ESTUDOS 

O arquivo da Casa Guilherme de Almeida possui uma série de documentos, desenhos, 

manuscritos e anotações que se referem a estudos sobre a heráldica, seus símbolos e cores.   

As anotações em pequenos papéis ou em cartões pessoais aparentemente servem como 

lembretes para uma criação e, em outros casos, pelo tom quase didático, como explicações 

desse pensamento para algum interlocutor.   

 

   
Designação para dos esmaltes heráldicos.  Pintura em guache e anotação em tinta no verso de cartão pessoal, s.d. 

Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 
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Apesar da simplicidade de algumas anotações, outras apresentam relações mais complexas que 

apontam para uma aproximação entre a semiótica, a fenomenologia e a metafísica.  Guilherme 

elaborou um esquema, também grafado em cartão pessoal, que relaciona os esmaltes (cores) 

da representação heráldica com suas respectivas representações gráficas (em linhas), com os 

quatro elementos da natureza, a sua tradução em grego, a sua representação em pentagramas 

do I-Ching, nominados em chinês, e os seres elementais.   

 

  
Anotações em tinta em cartão pessoal, s.d. Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

O acervo guarda também alguns estudos de brasões, não identificados, que reúnem 

representações de diversos brasões familiares europeus.  Não é raro encontrar nesses desenhos 

apontamentos ou sugestões de correções e explicações sobre as composições, como as peças 

apresentadas abaixo. 

 

   
Pintura em guache de brasão não identificado, s.d.  (esquerda) e brasão pintado a guache com antotações em 

nanquim, s.d.  (direita).   Acervo do museu Casa Guilherme de Alemeida. 
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Esboço em nanquim e guache sobre papel; no verso, anotações em grafite, s.d.  Acervo 

do museu Casa Guilherme de Almeida. 
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OS BRASÕES CRIADOS POR GUILHERME DE ALMEIDA 

 

Brasão da Cidade de São Paulo – 1917 

 

 
Impressão do brasão de São Paulo, desenho de J. Wasth 

Rodrigues, s.d. Acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 

 

Talvez a criação mais conhecida de Guilherme de Almeida como heraldista seja o brasão da 

cidade de São Paulo.  No ano de 1917, quando também cuidava da publicação de seu primeiro 

livro, Nós, o jovem advogado participa e vence o concurso que escolhe o símbolo da cidade.  

Essa aventura foi compartilhada com José Wasth Rodrigues (São Paulo, 1891 – Rio de Janeiro, 

1957). Rodrigues, pintor, desenhista, ceramista, ilustrador e historiador, foi um dos artistas mais 

atuantes do seu tempo, parceiro de Guilherme de Almeida em outras atividades; destacou-se 

por seu trabalho como historiador, deixando várias publicações voltadas à documentação 

arquitetônica da construção civil e religiosa e obras sobre mobiliário antigo, indumentária, 

insígnias e armas militares.  

O concurso promovido pela Prefeitura de São Paulo, iniciado em 1916, então sob a gestão de 

Washington Luís, contou com a inscrição de 36 projetos concorrentes, alguns de prestigiados 

profissionais, como o pintor e gravador Paulo Vergueiro Lopes de Leão (São Paulo, 31 de agosto 

de 1889 – São Paulo, 1964) e o arquiteto Adolfo Morales de los Rios (Sevilha, Espanha, 1858 ံ – 

Rio de Janeiro, RJ, 1928).  Participou da comissão julgadora, entre outros, o pintor e desenhista 

Benedito Calixto (Itanhaém, 14 de outubro de 1853 — São Paulo, 31 de maio de 1927). 

O projeto apresentado por Guilherme de Almeida e Wasth Rodrigues foi descrito da seguinte 

forma: 

 

 

PROJETO N. 32 – “ESCUDO” 
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“Cortado de vermelho e azul: no primeiro um braço armado de prata movendo da direita e 

empunhando uma acha e uma flammula do mesmo metal com uma cruz portugueza do campo; no 

segundo duas collinas de prata com a Egreja Colonial de ouro na primeira e um sol levante do mesmo 

na segunda. Timbre: o braço armado das armas. Supportes: dois ramos de café ao natural atados por 

um torçal de vermelho. Divisa: NON DUCOR, DUCO – de sinopla, em faixa de ouro.” 

(Armas da cidade de São Paulo, s.d., p. 98) 

 

 
Primeiro projeto apresentado por Guilherme de 

Almeida e José Wasth Rodrigues. Ilustração de J. 

Wasth Rodrigues do livro Brazões e bandeiras do 

Brasil de Clovis Ribeiro, acervo do museu Casa 

Guilherme de Almeida. 

 

O projeto apresentado é justificado da seguinte forma: 

 

Foi nosso intento traduzir nestas armas, compostas com a observância de todas as regras da heráldica, 

três factos históricos que intimamente se prendem ao passado desta cidade: I – as excursões floriosas 

dos Bandeirantes; II – a fundação da cidade, e III – a independência do Brasil, de que S. Paulo foi 

scenario. 

I – OS BANDEIRANTES – Foram eles que, suplantando obstáculos, devassaram o seio virgem dos 

sertões, abrindo o caminho que a sua progênie devia seguir, para haurir as inesgotáveis riquezas que 

eles desvendaram. Symbolisa os Bandeirantes o braço armado com a bandeira que conduzia e a acha 

que abria o caminho. 

II – A FUNDAÇÃO – Figuramol-a pela Egreja do Colegio, na primeira collina, que deu oigem à fundação. 

III – A INDEPENDENCIA – Representamol-a pelo sol levante que é o symbolo da liberdade. 

Demos por suporte a estas armas dois ramos de café, nossa maior riqueza; e, por divisa, NON DUCOR, 

DUCO, que synthetiza a obra dos bandeirantes e o sentido destas armas.  

(Prefeitura Municipal.  As Armas da Cidade de S. Paulo: Memoriaes justificados dos projectos 
apresentados em concurso, pág. 98, s.d.) 
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Após uma primeira fase desse concurso, nenhum dos projetos foi escolhido.  O projeto 

apresentado por Guilherme de Almeida e J.W. Rodrigues foi gratificado com três menções 

honrosas. 

Numa outra fase do concurso foram acolhidas novas ideias, o que resultou na consagração do 

projeto de número 7, de autoria de Guilherme de Almeida e de José Wasth Rodrigues.  Apesar 

dos elogios, o projeto mereceu também algumas críticas da comissão responsável pelo concurso 

e, também, do próprio prefeito.  Foi apontado o excesso de elementos na composição do 

símbolo, especialmente no número de armas empunhado por uma única mão.   O novo desenho 

sofreu algumas alterações e foi oficializado em 8 de março de 1917. As alterações são relatadas 

na matéria publicada na revista A Cigarra, número 63, de 28 de março de 2017:  

A comissão julga, todavia, que, sem alterar a concepção, algumas pequenas modificações 

contribuíram a dar maior realce ao escudo. 

O artista, por exemplo, representou o braço armado movente do flanco dextro e muito 

acertadamente justificou essa disposição, por ser esse o lado nobre do brasão.  Embora muito 

generalizada, essa disposição em heráldica não é rigorosamente correta. Movente do flanco dextro, 

deve se mostrar o braço esquerdo do guerreiro.  Mas, como o braço da acção é o braço direito e o 

emblema figura a mão empunhando não uma simples bandeirola mas uma haste lanceada em acha 

d’armas, somos da opinião que seria preferível sacrificar a idéia do lado nobre e, invertendo a 

disposição, mover o braço direito do cavaleiro do flanco sinistro, colocando ainda o emblema em 

uma posição mais symetrica em relação ao chefe à ponta do escudo. 

A supressão da espada de corpos em cruz favorecia, igualmente, o aspecto do conjunto: obedece 

assim sugestão à preocupação de não sobrecarregar o brasão de emblemas e de evitar a repetição 

de symbolismos. 

 

    
O segundo projeto apresentado por Guilherme de Almeida e Jose Wasth -  Ilustração de J. 

Wasth Rodrigues do livro Brazões e banderias do Brasil de Clovis Ribeiro (esquerda), acervo 

do museu Casa Guilherme de Almeida.  A versão final do projeto vencedor como divulgado na 

capa da revista A Cigarra, nº 63, de março de 1917 (direita). 
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Uma outra mudança, essa ainda na elaboração do desenho, foi proposta pelo pai do poeta. Por 

sugestão do Dr. Estevão de Araújo Almeida, jurista e professor de direito, Guilherme alterou a 

legenda anterior: “duco, non ducor”.  Estevão alegou que uma alteração na ordem das palavras 

conferiria um tom mais “enérgico e sonante” para a legenda, adotada, então, na forma “non 

ducor, duco”. 

Em 1933, os autores sugeriram uma nova modificação no símbolo adotado que incluiria, 

novamente, uma espada empunhada pelo braço armado. Segundo Wasth Rodrigues, a espada 

simbolizava São Paulo Apóstolo, D. Pedro I e o valor militar paulista.  

 

 
O brasão com as modificações solicitadas pelos 

autores em 1933. Ilustração de J. Wasth Rodrigues 

do livro Brazões e bandeiras do Brasil de Clovis 

Ribeiro, acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 

 

Durante o período do Estado Novo, regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas 

entre 1937 a 1946, os brasões estaduais e municipais foram proibidos e só regulamentados após 

a promulgação da Nova Constituição. O uso do brasão foi restabelecido pela Lei Municipal nº 

3.671, de 9 de dezembro de 1947.  

A descrição do brasão foi alterada pela primeira vez pela lei municipal nº 8.129, de 2 de outubro 

de 1974, que acrescentou oito torres em relação às quatro originais, assim como o brasão da 

cidade de São Paulo foi redesenhado e reestilizado para correção de uma falha em termos de 

leis internacionais de heráldica, a pedido do prefeito Jânio Quadros em 1986, e foi instituído em 

6 de março de 1987. 

Curiosamente, a atualização do desenho incorporou um erro na sua versão final, segundo as 

normas heráldicas internacionais. Na peça conhecida como "coroa-mural" (a peça de cinco 

torres logo acima do escudo) não foram colocadas as portas na coroa para que fosse dada a 

ideia de abertura, própria de um sentido de “hospitalidade”.  Complementando a ideia de 
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“vazado”, o interior foi pintado de vermelho, “goles” na linguagem heráldica, configurando 

assim um outro erro.  O correto seria que as portas fossem pintadas de negro.  

  

 
A versão atual do brasão alterada pela lei municipal  

8 129, de 2 de outubro de 1974. 

 

 

Brasão de Petrópolis – 1929 

 

    
Folheto com a descrição do brasão de armas de Petrópolis elaborado pela Biblioteca Municipal da cidade 

(esquerda), Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. Concepção atual do mesmo brasão (direita). 
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O símbolo de Petrópolis, município do Rio de Janeiro, foi criado pela deliberação nº 224 de 8 de 

janeiro de 1929, sendo o prefeito Paulo Buarque. O projeto é de Guilherme de Almeida, e o 

desenho, de Wasth Rodrigues.  Guilherme teria recebido uma sugestão do médico e jornalista 

Alcindo Sodré (Porto Alegre, 30 de novembro de 1895 – Petrópolis, 16 de março de 1952) para 

a composição de seus principais elementos. 

A descrição registrada na deliberação do escudo consistia em: 

 

Escudo português de ouro, com uma águia de negro, bicada e membrada de vermelho, em campanha; 

mantel de azul, abaixada, tendo em chefe a sigla PII de ouro, encimada pela coroa imperial do mesmo. 

Encimando o escudo, coroa mural de ouro de três torres. Como suportes trilhos, nas suas cores, e 

uma fita enrolada aos mesmos com a divisa em letras de ouro: ALTIORA SEMPER PETENS.   

 

Na interpretação simbólica de Guilherme de Almeida, a águia representa os colonos germânicos 

que povoaram Petrópolis; o mantel (parte superior), a Cidade Imperial com os respectivos 

emblemas. Já o escudo é circundado de trilhos numa alusão à primeira estrada de ferro do país, 

construída pelo barão de Mauá. 

Em cima do escudo, a coroa de cinco torres em prata. Como suporte, trilhos e seus dormentes 

na cor natural envolvidos por fita azul, na qual, em letras ouro, encontra-se a inscrição "Altiora 

Semper Petens" (“Buscando sempre as alturas” ou, em tradução livre: “Aspirando sempre o mais 

alto”). Essa expressão é, também, uma referência geográfica da cidade que se localiza na região 

serrana do Estado do Rio de Janeiro.  

A coroa mural em prata com cinco torres que encima o brasão no desenho atual foi desenhada, 
em 1929, com apenas três torres de ouro. Posteriormente passou a ser representada com cinco 
torres de prata (o ouro é reservado às capitais), conforme consta da Deliberação nº 825, 
sancionada pelo Prefeito Flávio Castrioto em 18 de julho de 1957. Nessa ocasião teria ocorrido 
a participação de Alberto Lima no redesenho do brasão. A concepção original, com a coroa mural 
em ouro, encontra-se atualmente na sala da Coordenadoria Administrativa do Museu Imperial. 

Os demais elementos constitutivos do brasão referem-se a fatos e aspectos da história do Brasil 

e de Petrópolis. O escudo português é uma homenagem aos descobridores do Brasil.  A coroa e 

o emblema PII são uma homenagem ao fundador da cidade, Dom Pedro II e a montanha 

representa a Serra da Estrela, onde se localiza a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Brasão de Volta Redonda – 1959 
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O símbolo de Volta Redonda, cidade do Estado do Rio de Janeiro, foi tornado oficial com base 

na Deliberação nº 141, de 2 de março de 1957, em seu artigo 2º, que o descreve da seguinte 

maneira: 

Escudo português de sabre com um feixe de raios de ouro dentro de uma orla de prata rompida no 

chefe. Coroa natural de ouro de quatro torres, ameias e sua porta cada uma. Tenentes: dois ciclopes 

com seu malho sobre bigorna por terraço, tudo ao natural. Divisa: FLVMEN FVLMINI FLEXIT de ouro 

em fitão de sinopla". 

 

Os elementos que compõem o brasão são justificados conforme é descrito abaixo: 

Escudo Português de Sabre – refere-se a descendentes de portugueses e com uso consagrado 

na heráldica brasileira.  Na simbologia material, o que corresponde a terra: a que fornece o 

minério, sangue e alimento da Cidade do Aço e, na espiritual, o que traduz firmeza e vigilância 

que o Brasil inspira à sua máxima e substancial indústria. 

Feixe de raios de Ouro – Os raios que desferia Júpiter, no Etna, fundidos por Vulcano: nobre 

imagem mitológica em substituição às chaminés e rodas dentadas. Como estão, os raios de ouro 

"no centro" ou "abismo", do Escudo que representa o coração, querem eles dizer que das forjas 

da Usina de Volta Redonda se irradia por todo o País o seu sangue novo, feito de brilho, justiça, 

fé, força e constância. 

Coroa de Torres em Ouro – Coroa natural de ouro de quatro torres, das quais torres somente 

duas se veem: uma completa ao centro, e meia de cada lado, como o estabelecem as leis de 

perspectiva heráldica.   Segundo as normas da heráldica brasileira, essa concepção se constitui 

num erro.  A "coroa-mural", deveria possuir cinco torres, e não três que designa uma aldeia e 

não uma cidade segundo a tradição heráldica portuguesa. Outro equívoco pode ser constatado 

na cor da coroa, que deveria ser em prata e não em ouro, próprio para capitais.  Erros como 

esses devem ser creditados à pouca tradição brasileira na elaboração desses elementos 

heráldicos, e também à criação de diversas adaptações e criações permitidas e disseminadas 

pelo uso nacional nesses símbolos. 
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Ciclopes – “Os Tenentes”, homenagem ao operário de Volta Redonda, pois que eram os ciclopes 

os "Obreiros de Vulcano", gigantes que forjavam os raios de Júpiter Tonante. 

Bigorna – A base para os "tenentes" e o escudo; e nenhum se oferece mais digno e próprio para 

o brasão de armas da Cidade do Aço do que a figura de rijo sentido e severa beleza da bigorna.   

Aqui também pode ser notado um outro erro na concepção do desenho.  A enorme bigorna que 

serve de piso aos dois ciclopes descaracteriza o brasão. O certo seria uma bigorna para cada 

ciclope, de tamanho menor, e que não separasse o listel do escudo. 

FLUMEN FULMINI FLEXIT – Frase em latim, recorda a origem de nossa raça. Significa que “O rio 

("flumen"), ante o raio ("fulmini") dobrou-se ("flexit")”, contendo assim os dois elementos 

(siderúrgicos) e o geográfico (volta do rio).  Composta especialmente, e não mera citação de 

autor clássico: latina, recorda a origem de nossa raça; breve, sonora e com propositada alteração 

de sintaxe; ativa como convém aos motes heráldicos e contém os dois elementos (siderúrgicos) 

e o geográfico (volta do rio) conferindo uma poética interpretação de lenda.   

 

Brasão do Distrito Federal, Brasília – 1960 

 

 
Desenho do brasão do Distrito Federal, assinado por 

Guilherme de Almeida; guache sobre papel, s.d.  Acervo do 

museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

A pouca tradição em território nacional na elaboração desses símbolos, citada anteriormente, 

pode ser apontada agora como uma das grandes virtudes nessa criação de Guilherme de 

Almeida.  Essa concepção contraria diretamente a crítica do historiador Clovis Ribeiro no livro 
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Brasões e Bandeiras do Brasil, publicado em 1933, que ressalta a predominância de “uma feição 

naturalista” além de “elementos mais alegóricos do que propriamente simbólicos”.  

O símbolo idealizado por Guilherme de Almeida, mesmo com forte referência a um fato histórico 

local, como será explicado posteriormente, cria uma simbologia forte, em concepção original 

com desenho moderno, estilizado e de fácil aplicabilidade de acordo com as orientações 

heráldicas.   

Foi instituído pelo decreto distrital n° 11 de 12 de setembro de 1960, assinado pelo então 

prefeito distrital Israel Pinheiro (Caeté, MG, 4 de janeiro de 1896 — Belo Horizonte, MG, 6 de 

julho de 1973). Fugindo ostensivamente da heráldica tradicional, o desenho se inspira nas 

formas modernas e inovadoras da arquitetura da capital federal brasileira, criada por Oscar 

Niemeyer. 

 

 
Esboço de brasão do Distrito Federal, guache e colagem 

sobre papel, s.d.  Acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 

 

A descrição do brasão, conforme publicada na sua criação, explicita seus elementos e 

respectivos significados:  

 

PUBLICAÇÃO DOU DE 07 DE OUTUBRO DE  1960 

 

Inclui o Brasão de Armas de Brasília 

 



18 
 

O Prefeito do Distrito Federal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.751, de 

13 de abril de 1960, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituído, como Brasão de Armas de Brasília, o constante do desenho em cores 

executado por Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas brasileiros e técnico em Ciência 

Heráldica, com a seguinte descrição e justificativa do autor: 

 

“Escudo quadrangular de sinople, com uma caderna de setas de ouro em cruz, farpadas e 

emplumadas do mesmo e moventes do centro. Coroa mural de ouro de quatro Tôrres e uma porta 

cada uma. Cartela: um dos pilotis do Palácio da Alvorada. Divisa: “VENTURIS VENTIS” de ouro incisa 

em bisel na cartela”. 

 

“A um dos pilotis do Palácio da Alvorada, chanfrado em cartela, apõem-se o escudo e seus atributos, 

que assim se identificam com a estrutura mesma dos sustentáculos da sede governamental. 

 

O verde e amarelo do seu esmalte único (sinople) e do seu único metal (ouro) juram fidelidade aos 

símbolos nacionais. 

 

Do início – legitimidade primeira do Brasil – conserva-se um nobre elemento já consagrado pela 

Heráldica de todos os tempos: a flecha. 

 

Quatro setas partidas do centro para Norte-Sul – Este-Oeste: rosa-dos-ventos, ação centrífuga do 

poder. 

 

Dispostas em cruz pela composição em caderna, repetem essas quatro setas o permanente 

emblema que, no céu (o Cruzeiro do Sul), no mar (a cruz das velas descobridoras) e na terra (o lenho 

da Primeira Missa), vem presidindo ao nosso destino cristão. 

 

Na Heráldica, que tantas cruzes já tem elegido (a Grega, a Latina, a de Santo André, a de Lorena, a 

de Malta, a de Aviz, a de Ordem de Cristo, a Bamada...), cria-se, assim, uma nova cruz: a CRUZ DE 

BRASÍLIA, formada por quatro setas de vôo oposto. 

 

Composta para este projeto, e não mera citação de sentença já existente, em duas únicas palavras 

resume a divisa – latina para universalizar e eternizar o pensamento – o corajoso desafio que lança 

ao futuro, alvo das setas do seu Ideal, a nova metrópole: “VENTURIS VENTIS”, é dizer: aos ventos 

que hão de vir. 

 

 

A ousada proposta não passaria sem ao menos uma explicação, que foi publicada, também, no 

mesmo decreto que oficializava o símbolo da nova capital.  O brasão que estabeleceria um novo 

tipo de formato para o escudo, e a criação de uma nova tipologia de cruz, que foi defendida não 

como “profanação” aos dogmas da “Ciência e Arte da Armaria”, mas como “harmonização” com 

o espírito de Brasília. 

 
Inovações, mas não profanações, pois que não ferem dogmas da velha Ciência e Arte da Armaria, 

buscam atualizar a Heráldica, harmonizando com o espírito de Brasília estas armas. São essas 

inovações: 

 

- a redução do escudo a simples quadrilátero, observante do cânon de sete módulos por oito (área 

intocável do campo), mas divergentes das soluções curvilíneas do gótico, do samnítico, do 

anglicano, do português...; 

 

- o tratamento moderno, geométrico das setas, a exemplo de tantas figuras heráldicas que se foram 

estilizando através dos tempos (v. gr. A flor-de-liz, diferente na Idade Média, no Renascimento, sob 

Luiz XIV, sob Luiz XVI); 
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- as cores (ouro velho e verde seco), que nem por apresentarem abrandadas tonalidades deixam de 

ser ouro e de ser verde; 

 

- a supressão de ameias, visando a acomodar a clássica coroa mural, distintivo de cidade, à linha 

arquitetônica do pilotis, alteração sempre possível, dado tratar-se de ornato exterior, sujeito às mais 

arbitrárias interpretações artísticas; 

 

- e, finalmente, o detalhe, facultativo por também se tratar de elemento externo, da inscrição da 

divisa, não em fitão, mas incisa na própria cartela, unificação da idéia com a forma”. 

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 12 de setembro de 1960 

 

ISRAEL PINHEIRO 

Élio Moreira dos Santos 

Bayard Lucas de Lima 

 

 

A elaboração desse brasão passou por vários estudos de Guilherme de Almeida e também, em 

mais de uma vez, pode ser observado o aparecimento de uma simbologia similar em sua obra.   

Nesse sentido, podemos ampliar o significado das setas, como determina a descrição, para 

flechas estilizadas que formam o elemento principal, denominado de “Cruz de Brasília”.  Essa 

figura passa a representar não apenas o indígena ou a religiosidade cristã. Uma das obras 

modernistas mais conhecidas de Guilherme de Almeida, Raça, de 1925, é constituído de 

momentos inspirados na simbologia da “cruz”, como comentam Susanna Busato e Maria Heloísa 

Martins Dias: 

O livro é constituído por quatro momentos inspirados na “cruz” enquanto símbolo de luta e 

sacrifício, símbolo que também está inscrito nas caravelas dos navegadores portugueses como uma 

insígnia da Ordem de Cristo.  A partir da observação da noite estrelada (primeiro momento), o poeta 

constrói dísticos encabeçados pelos títulos “Vera Cruz!” (segundo momento) e “Santa Cruz!” 

(terceiro Momento), culminando com “Minha Cruz!”, o último momento.  Cruz que remete ao 

sacrifício presente na formação étnico-cultural brasileira, “em cuja luz / três raças se cruzam, três 

sangues gotejaram de três crucificados”; o branco luso, o indígena local e o negro africano. 

(ALMEIDA, 2018, p. 205) 

Outra obra de Guilherme, Acalanto de Bartira, de 1954, foi publicada com desenhos de Victor 

Brecheret e do próprio autor.  Nos originais a nanquim das ilustrações existentes no museu, 

percebe-se a utilização de diversas figuras tradicionalmente aplicadas em escudos heráldicos, 

como:  constelações, serpentes, peixes, coroas, arcos e flechas e cruzes.  Um desses desenhos, 

sob o título “As bandeiras”, chama atenção pela composição utilizada, bastante similar à 

empregada, em 1960, no brasão de armas de Brasília.  
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“As bandeiras”, desenho a nanquim sobre papel, s.d. original para o livro Acalanto de Bartira, de 1925 (direita) e o 

esboço com anotações a tinta, s.d. se referindo a “cruz de Brasília”.  Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

Bandeira do Distrito Federal – 1969 

 

 

 

A atual bandeira do Distrito Federal foi oficializada no dia 26 de agosto de 1969.  O pavilhão que 

reproduz o brasão criado por Guilherme de Almeida é composta por um retângulo branco, 
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representando a paz, e o retângulo verde, presente no centro do brasão, com o mesmo 

significado. 

Surpreendentemente, esse símbolo não foi criado na mesma data que o brasão da cidade, que 

antecedeu a sua inauguração.  A primeira bandeira de Brasília, instituída pelo Decreto n° 11 de 

12 de setembro de 1960, portava elementos em comum com o brasão, inclusive o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada ao centro.  Em agosto de 1969, pelo Decreto nº 1.090, de 25 de 

agosto, foi oficializada a instituição da nova bandeira idealizada por Guilherme de Almeida. 

 

 
Bandeira do Distrito Federal, tecido.  Acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 

 

 

 

 

     
Brasão do Distrito Federal e legenda, bronze e esmaltação, s.d.  Acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida. 
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Brasão de Londrina – 1959  

 

 

 

A bandeira e o brasão de Londrina, no Paraná, foram idealizados por Guilherme de Almeida e 

oficializados pela lei municipal nº 508 de 27 de novembro de 1959. O desenho original do brasão 

foi atualizado, em 1981, pelo Professor Arthur Luponi.  A lei municipal nº 3.322/1981, que 

atualizou a descrição do brasão, também autoriza a realização de um novo concurso para a 

escolha de uma bandeira.  No entanto, a bandeira permanece a mesma desde sua adoção em 

1959. O Brasão traz no listel as datas de 3 e 10/12/1934, que representam a criação e a 

instalação do Município respectivamente. 

O escudo de prata reverencia os descobridores portugueses, enquanto a cruz vermelha é 

homenagem aos empreendedores ingleses que deram início a Londrina. As estrelas de prata 

representam a constelação do Cruzeiro do Sul, o arado lembra o valor do trabalho na terra e os 

ramos de cafeeiro formam um registro histórico do produto que marcou o progresso da cidade. 

 

 
Bandeira de Londrina, Paraná.  
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A Bandeira Municipal é formada por um retângulo vermelho, com quatro estrelas prateadas 

postas em cruz, simbolizando a constelação do Cruzeiro do Sul.  

 

 

Brasão de Guaxupé – 1961 

 

 
Brasão de armas de Guaxupé. Guache sobre papel, s.d. Acervo do museu 

Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

O Brasão de Armas de Guaxupé foi oficializado pela lei municipal n° 233 de 27 de abril de 1961. 

Um escudo português relembra a raça descobridora e colonizadora, em blau, cor emblemática 

da lealdade, e a abelha chamada Guaxupé, que deu nome à cidade e mais tarde ao ribeirão.  A 

coroa mural de ouro, consagrada a cidades ou capitais, indistintamente, ostenta quatro torres, 

das quais se veem uma inteira e meia de cada lado.  O escudete com as armas dos Ribeiro do 

Valle, é uma homenagem aos fundadores da cidade, como é uso corrente em brasões 

municipais. Como suporte, ramos de café frutificado, riqueza maior do município, representados 

em sua cor natural, folhas e frutos também em sua cor natural. A divisa “Ápice Apta Ápis” foi 

exclusivamente composta para este uso e significa, numa alusão ao ideal de progresso, a abelha, 

pronta para atingir alturas.  
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Brasão de Caconde – 1961: 

 

O Brasão de Caconde foi instituído através da Lei Municipal nº 555 de 28 de novembro de 1961, 

pelo poeta Waldemar Carlos de Souza, que, para concretizá-lo, trocou correspondência e visitas 

com o poeta Guilherme de Almeida.  Em carta, esclareceu-lhe o poeta campineiro:  

Caro amigo Waldemar: [...] Fiquei agradavelmente surpreendido ante as sugestões, que V. me 

manda, para o lema: coincidem elas, em linha geral, com o dístico por mim composto: “AEQUE 

AURUM AURA”. Pessoas a quem submeti esse mote heráldico – latinistas todos, e padres... fizeram-

me os mais exagerados elogios. 

O Brasão de Armas de Caconde é também a figura central da bandeira do município e tem o 

seguinte memorial justificativo e explicativo: 

Escudo português (ou redondo) já consagrado pela nossa Heráldica de Domínio, a lembrar a raça 

descobridora e formadora; de blau, isto é, azul, cor do céu, apta a receber os símbolos que se 

seguirão: montes e crescente-de-lua que contra o céu se vêm; montes de ouro e prata, referente a 

acidente geológico local, «aquela região empolada de montanhas; (apud Comendador José 

Umbelino Fernandes Júnior), à extração de ouro preponderante na história de Caconde; diz-se 

heraldicamente na ponta para significar o terço inferior do campo de um escudo, isto é, a terra que 

é onde jaz o ouro; nascente e em pala, é dizer, surgindo de entre os montes e posto em posição 

vertical no escudo; um almocrafe, símbolo central destas armas, instrumento típico da era 

bandeirante, pela primeira vez empregado em armorial e, pois, empregado no faiscamento do ouro: 

característica histórica de Caconde, que ainda guarda, como relíquias, as suas famosas faisqueiras; 

ao natural: quer dizer, representado em sua cor normal; crescente de lua de prata: emblema 

religioso de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade; no chefe: quer dizer, no terço 

superior do escudo, posto de honra reservado à mais alta dignidade homenageada; coroa mural de 

ouro: …etc…, já estabelecida em nosso Armorial para as cidades importantes; ramos de café: 

economia maior do município; frutificado de sua cor: apresentado em seu estado natural; divisa 

Aeque Aurum Aura, cuja tradução seria mais ou menos esta: “Tal como o ouro, a altura” (ou renome, 

fama, glória, etc); de ouro em filão de sinople: letras de ouro sobre fita verde: evocação das cores 

nacionais. 
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Iacanga – 1962 

 

 

 

 
Guilherme de Almeida contou com a parceria do artista Renato Zamboni nesse trabalho.  O 
brasão foi elaborado no mandato do Prefeito Eduardo Garcia dos Santos, que o apresentou por 
meio do Projeto de Lei nº 3/62, de sua autoria, e aprovado pela Lei nº 385 de março de 1962.  

Segue-se a descrição e a justificativa de seus elementos como elaboradas pelo autor: 

Escudo português. Em campo de blau uma vieira de prata plena vertendo água do mesmo. Coroa 
mural de ouro de quatro torres ameadas e sua porta cada uma. Timbre: uma águia estendida de sable 
burelada de seis peças de prata, o bico e as garras de goles. Divisa: “sedat nec cedit” de prata em fltão 
de blau. 

ESCUDO PORTUGUES: Isto é, arredondado na base, já consagrado em nossa Heráldica de Domínio, a 
rememorar a raça descobridora e formadora. 

EM CAMPO DE BLAU: Ou azul, esmalte que, segundo os versos arcaicos da Cavalaria dê França, 
significa “ioye et savoir, loyauté, clareté”, virtudes que mais se ajustam às fiéis cidades, pois campo 
condigno para… 

UMA VIEIRA DE PRATA: É dizer, uma concha, nobilíssima figura, freqüente no armorial luso-brasileiro 
(vgr.: as armas falantes dos Vieiras, que são seis vieiras de Ouro em duas palas realçadas de preto)… 

PLENA: Que significa figura única no campo e, pois, de capital importância… 

VERTENDO ÁGUA DO MESMO: Água medicinal e água lustral – duplo simbolismo: fixação etimológica 
do nome de IACANGA que em tupi, segundo Batista Caetano e Martius, quer dizer “fonte”, “nascente 
de água”; e ex-voto ao santo padroeiro da Cidade, que tem por atributo, na iconologia cristã, a concha 
batismal: São João Batista, “sob cuja invocação o patrimônio de Ribeirão Claro foi fundado” (Joaquim 
Caldas de Sousa, “O Município de Iacanga”). 

COROA MURAL DE OURO DE QUATRO TORRES AMEADAS E SUA PORTA CADA UMA: Insígnia 
Invariável, já fixada para coroação de brasões municipais da Heráldica paulista. 
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TIMBRE: O topo de um brasão-de-armas: aquilo em que se timbra, de que se ufana, que “he de mayor 
estima nas Armas” (Antonio de Villas Boas e Sampayo, “Nobiliarchia Portugueza”, 1727, p. 226) e, no 
caso, ponto-alto deste brasão, vai receber o elemento heróico, isto é… 

UMA ÁGUIA ESTENDIDA DE SABLE BURELADA DE SEIS PEÇAS. DE PRATA, O BICO E AS GARRAS DE 
GOLES: Estilizada representação da bandeira paulista, a evocar o feito épico do povo de IACANGA, o 
qual, na gesta de 32, sendo necessário à Causa Santa um campo de aviação, com seu próprio pulso, 
seus rudes Instrumentos de trabalho, abateu árvores, destocou, terraplenou, socou a terra, 
improvisando pouso e partida porá o vôo de epopéia das alvi-negras-rubras asas de São Paulo. 

DIVISA: “SEDAT NEC CEDIT” DE PRATA EM FITÃO DE BLAU: Latina, para que lhe empreste a língua-
madre universalidade e eternidade mantidas as duas únicas cores do campo (um só esmalte e um só 
metal: azul e prata), para total pureza heráldica destas armas – serve a legenda aos dois motivos: o 
mistico (concha) e o heróico (águia): a água virtuosa, que dessedenta, e a lustral, que purifica (“sedat”) 
e, firmes, sobre os muros da Cidade (coroa mural), as asas abertas de proteção, garras e bico que não 
cedem (“nec cedit”). 

 

 

Brasão de Embu das Artes - 1962  

 

 

 

Brasão do município de Embu das Artes foi instituído em 19 de novembro de 1962 pela lei nº 

130, de 19 de novembro de 1962.  Que descreve e justifica o brasão municipal da seguinte forma: 

Escudo português – que é redondo na ponta, formato já consagrado pela nossa heráldica de 

domínio, celebra os primitivos colonos portugueses do Embu. 

Gibão Bandeirante de Ouro – com o qual Embu partiram paulistas para o ataque aos Jesuítas, no 

sul, e, depois, para o homérica investida contra a corda arbitrária de Tordesinha, e encimado pelo 

emblema da Companhia de Jesus, que é IHS com a sua cruz e seus três cravos; posto no terço 

superior do escudo porque é esse, chamado “chefe”, o correspondente à cabeça e, pois, ao 

pensamento: sede espiritual, que bem merecem os santos da catequese. 

Tudo de prata – metal que simboliza, em heráldica, a pureza. 



27 
 

Coroa mural de ouro de quatro torres ameadas e sua porta cada uma – distintivo de armas 

municipais, no metal, e feitio já fixados pela heráldica brasileira. 

Timbre – o ponto de honra de um escudo de armas; o que, no tempo, acima de tudo, da própria 

coroa, representa aquilo que se de preferência se timbra em ostentar, isto é, no caso... 

Cocar indígena de penas variegadas ao natural – alusão ao primitivo aldeamento de silvícola: nobre 

semente do Embu. 

Cartela colonial do século XVIII – elemento arquitetônico inspirado na magnífica obra de talhe da 

preciosa Igreja de Nossa Senhora do Rosário, servindo para fixar simbolicamente a data da fundação 

do Embu, pois a cartela, ou tarja, como ornato exterior é predicado característico de brasões do 

século XVIII 

Divisa: GENVINVM GENVS – isto é, “estirpe legitima” que tal é o clã mameluco forjado sob o signo 

da Fé Cristã (o IHS da Companhia de Jesus) é temperado ao vôo das “bandeiras” na guerra contra 

os horizontes. 

 

 

OUTROS PROJETOS 

 

Uma bandeira para Guarulhos – 1959: 

 

No arquivo do Museu encontra-se também o esboço de um projeto para bandeira de Guarulhos. 

Outro documento datiloscrito descreve o projeto da bandeira:  

 

    
Desenho colorido a grafite e documento com descrição do brasão.  Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

 

Segue-se a transcrição do documento:  

 

UMA BANDEIRA PARA GUARULHOS 
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Descrição heráldica; - De blau com uma caderna de crescentes de lua de prata em cruz e dentro 

dela um peixe de ouro. 

______ 

SIMBOLISMO: - Evoca o peixe o étimo tupi (“guaru”) que deu nome ao velho aldeamento indígena 

e aos seus habitantes.  De ouro: referência à mineração do precioso metal: economia primeira do 

lugar. // O crescente de lua é o emblema de N.S. da Conceição: patroeira da vila.  Quatro crescentes; 

isto é, os quatro séculos que ora festeja o Município. 

______ 

ESCLARECIMENTOS; - As proporções heráldicas estabelecidas para as bandeiras é de 20 módulos de 

comprimento por 14 de largura.  // O “blau” do campo é o mesmo que dizer “azul”; côr simbólica 

da lealdade. // O “ouro” e a “prata”, na descrição heráldica dos brasões, passam a ser, 

respectivamente, “amarelo” e “branco” para as bandeiras. 

(16/07/1959) 

 

 

Projeto para o Brasão de Armas de Registro – 1964 

 

   
Desenhos de projeto para brasão de armas para a cidade de Registro, nanquim (direita) e guache (esquerda) 

assinados por Guilherme de Almeida e Renato Zamboni, s. d.  Acervo do museu Casa Guilherme de Almeida.  

 

De autoria de Guilherme de Almeida e Renato Zamboni com o memorial descritivo e a 

justificativa seguintes, também do acervo do Museu Casa Guilherme de Almeida datado de 

dezembro de 1959: 

Escudo português de blau com uma faixa ondeada de prata no seu terço inferior, e sobre ela, 

centrada, proa de piroga portando uma cruz de São Francisco Xavier alçada em pala e aposta a um 
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livro aberto, tudo de ouro, cora mural de outo de quatro torres ameadas com sua porta cada uma, 

suportes: ramos de chá floridos de sua côr.  Divisa “1944 / AD AURAS / 1954” de ouro em fitão de 

blau, as datas nas pontas dextra e sinistra do fitão. 

Tal teor, por partes, assim se justifica: 

ESCUDO PORTUGUÊS – rememoração devisd à raça descobridora e colonizadora, e formato esse – 

“redondo” – já fixado na nossa Heráldica de Domínio; 

DE BLAU – cor emblemática do que tem sido a História da REGISTRO; lealdade e zelo e nobreza; 

COM UM FAIXA ONDEADA DE PRATA NO SEU TERÇO INFERIOR – representação do rio Ribeira, que 

margeia a Cidade: líquida via de penetração dos setecentistas mineradores de ouro; 

E SOBRE ELA, CENTRADA, PRÔA DE PIROGA – o indígena, único, frágil mas poderoso meio de 

transporte da preciosa carga, e, nestas armas, “centrada” e vista “de prôa”, quer dizer: na mais 

digna postura e, impávida, cortando ao meio a distância rumo ao Futuro, que é o impressionante 

progresso de hoje; 

PORTANDO UMA CRUZ DE SÃO FRANCISCO XAVIER – invocação do Santo Missionário da Índia e do 

Japão, padroeiro da Paróquia; e homenagem também à colônia japonesa, uma das propulsoras da 

atual riqueza do Município; 

ALÇADA EM PAÇA E APOSTA A UM LIVRO ABERTO – É DIZER: A Cruz, símbolo comum da Cristandade, 

vertical como a Fé; e com seus braços característicos, duas vezes mais longos que o cabeço, 

simulando, pois, mastro e verga para a embarcação, a susterem, como velas, o livro aberto; aquele 

da primitiva Coletoria no qual o fidalgo reinol fazia o registro (daí o nome da Cidade) da “oitava” 

tributada à Metrópole; 

TUDO EM OURO – sim, o eterno metal da Realiza e da “sacra fames”, em torno do qual girou quase 

toda a História do Brasil – Colônia; 

COROA MURAL DE OURO DE QUATRO TORRES AMEAIADAS E SUA PORTA CADA UMA – já 

consagrada pelo uso no nosso Armorial urbano; 

SUPORTES : RAMOS DE CHÁ FLORIDOS DE SUA COR – pois que é mesmo a indústria – agrícola de 

apreciada teácea suporte máximo da sólida economia do município; 

DIVISA: - “1944 / AD AURAS / 1954” DE OURO EM LISTÃO DE BLAU, AS DATAS NAS PONTAS DEXTRA 

E SINISTRA DO FITÃO – entre essas duas datas – elevação de REGISTRO a Município (1944) e a 

Comarca (1954) – o dístico, latino para ser universal e eterno, é chamado “para o alto” ao que Vêm 

respondendo e correspondendo o belo vigor e nobre labor da sua gente. 

 

 

Timbre do São Paulo Club – 19 (?) 

 

Sob a guarda da Casa Guilherme de Almeida, existe um cartão no qual pode ser observado o 

esboço de um brasão com uma espada e, em sua lateral, pelo próprio Guilherme de Almeida, 

“Leão dos Ramalhos”, que faz referência direta a um desenho em vitral existente na cidade de 

São Paulo.  O timbre, ornato externo de um brasão, criado como um símbolo para o São Paulo 

Club, é de autoria de Guilherme de Almeida; o próprio autor dá as seguintes explicações a 

respeito, numa entrevista para Maria Tereza Cavalheiro, em 1990: 

Contou-nos o Poeta que procura resumir, em um único símbolo, a genealogia e a história paulista, 

e fez um timbre representado por um leão rompante encarnado com uma espada batalhante de 

prata a dextra. Explicou-nos na ocasião: “Temos dois fundadores em São Paulo: João Ramalho, o 

nosso Patriarca, que deu o primeiro paulista filho de Bartira, sua mulher, e Martim Afonso de Souza, 
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o Colonizador, que trouxe para cá quatrocentos homens de estirpe, que aqui se radicaram e de 

quem nós todos descendemos. Ora, o brasão de armas de Ramalho e o de Martim Afonso 

apresentavam o leão rompante, e nada melhor que essa figura para sintetizar a história de São 

Paulo”. 

 

 
Desenho sobre papel, grafite com anotação em tinta, s.d.  Acervo do 

Museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

O timbre do clube, que ostenta o leão armado, pode ser visto em vitral do Palacete Veridiana 

Prado localizado em Higienópolis, São Paulo. O imóvel construído em 1884 foi residência de 

Veridiana Valéria da Silva Prado (São Paulo, 11 de fevereiro de 1825 — São Paulo, 11 de junho 

de 1910) uma das mulheres mais influentes da alta sociedade paulista, proprietária de terras e 

que marcou profundamente a vida social, política e cultural da cidade.  Após a morte de 

Veridiana o local abrigou o São Paulo Clube, que encerrou suas atividades em 2007. O Clube 

Athletico Paulistano foi inclusive fundado pelos filhos de Veridiana, Antonio e Martinho Prado.  

Desde 2008, o palacete pertence ao Iate Clube de Santos, e também é usado para eventos.  

O palacete foi tombado em 2001 pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 

da cidade de São Paulo, o CONPRESP.  O imóvel de Dona Veridiana foi tombado em 2006 pelo 

CONDEPHAAT.   
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Detalhe do vitral na casa de Veridiana Prado e vista da escada onde está instalado. 

 

Guilherme de Almeida também atuou na elaboração de outros vitrais na cidade de São Paulo, 

tendo inclusive prestado assistência a Conrado Sorgenicht Filho na parte de heráldica de vitrais.  

Outro trabalho de destaque foi o conjunto de 34 painéis de sete metros de altura, resumindo a 

História do Brasil e do desenvolvimento dos dois povos irmãos, no salão Padre Manoel da 

Nóbrega, do Hospital São Joaquim, da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência 

de São Paulo, inaugurado em 1955. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Guilherme de Almeida exerceu, ao longo de sua vida, inúmeras atividades, bem conhecidas; fala-

se pouco, no entanto, de seu trabalho como heraldista.  Devemos lembrar que a coleção 

abrigada pelo museu Casa Guilherme de Almeida é bem mais extensa do que a reunião 

apresentada neste trabalho. Como especialista em heráldica, o poeta alcançou fama de grande, 

não apenas pelo seu bom gosto na elaboração dos trabalhos, mas também pelo profundo 

conhecimento em história e pela capacidade de conceber imagens repletas de significação. O 

conjunto desses trabalhos deixa transparecer uma profunda coerência na criação de símbolos e 

nas suas justificativas, quase criando um vocabulário próprio em sintonia com as normas 

heráldicas. 

Ressaltamos aqui que, mesmo com as divergências ocorridas na elaboração do brasão da cidade 

de São Paulo – o braço armado, empunhando a bandeira da Ordem de Cristo içada em haste de 

acha de armas, o uso ou não da espada – esse símbolo causou tamanho impacto e repercussão 

que foi imediatamente trasladado para outros brasões nacionais, como o do Estado de Mato 

Grosso e o município de Franca, SP.  Segundo Clovis Ribeiro, especialista em heráldica, esse 

símbolo poderia ser considerado como um dos mais característicos e bem-sucedidos da 

heráldica brasileira. 

O rigor das regras impostas pela “Ciência Heráldica” não impediu Guilherme de criar novos 

símbolos em perfeita sintonia com os tempos modernos e afinados com a história de cada 

cidade.  Um exemplo irrefutável desse talento pode ser constatado na elaboração do Brasão de 

Armas do Distrito Federal, em 1960, quando o poeta, baseado num dos elementos mais 

tradicionais da heráldica, cria um símbolo especial para a nova capital – a Cruz de Brasília.  

O brasão de armas do Distrito Federal foi idealizado dentro da formalidade heráldica, mas, 

também, de alguma maneira já apresenta uma visão antecipada dos usos e aplicações dessas 

regras na concepção de marcas e símbolos na sociedade contemporânea. 

Deixando o “colorido mundo dos símbolos”, ainda na década de 1950, Guilherme termina sua 

crônica repleta de poesia e simbolismo: 

Mas volto do mundo dos símbolos ao mundo das realidades. 

Leio os jornais, ouço o rádio, vejo a televisão, saio à rua, uso máquinas, freqüento gentes 

– e componho mentalmente um brasão-de-armas para esse mundo deste instante.  E 

vou brasonando: 

 

Escudo esquartelado: o primeiro de sable semeado de cifrões de ouro; o 

segundo de ouro com cinco picaretas de sable em santor; e assim os 

contrários.  Encima o escudo coroa de moeda, que é o seu reverso.  

Suportes: dois tubarões ao natural.  Divisa: “Avança, pessoal!” de ouro em 

fitão de goles. 

(Guilherme de Almeida, “No mundo dos símbolos”. Diário de S. Paulo, 15 

de novembro, entre 1949 e 1957) 
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