
 

 

Obs.: O segundo brasão foi redesenhado em 30 de Abril de 2013, por 

Sebastião Geraldo de Oliveira, devido a definição dos contornos do desenho 

original conter imperfeições. O novo desenho foi modernizado, porém, 

mantido o sentido original do mesmo.   

Do Brasão Municipal 

“O Brasão de Armas de Espera Feliz, de autoria do heraldista Prof. Arcinoé 

Antônio Peixoto de  Faria, da Enciclopédia Heráldica Municipalista,  é descrito 

em termos próprios de heráldica da seguinte forma: 



Escudo Sammitico encimado pela  Coroa Mural de Seis Torres de Argente e 

Iluminada de Gales. Em Campo de Argente, Posto de Abismo, um Escudete 

de Gales com um Leão de Jade Apoiado em Pinheiro de Sinopla e Timbrado 

no mesmo Leão, porém de Gales empunhado uma Pinha de Sinople; 

Franqueados a Dextra e Sinistra, Dois Caçadores de Carnação Empunhado 

uma Lebre e Espingarda de Sable, Apoiados em um Triplo Mantel. 

De Sinistra, digo Sinopla: carregado de uma Busina de Caça de Jade. Com 

Apoios, à Dextra e Sinistra do Escudo, Duas Chaminés de Gales tendo 

Brocantes Engrenagens de Sable, Nascentes de um Listel do Gales, contendo 

em letras Argentinas o Topônimo “Espera Féliz”, Jadeado pela data “17-12-

1938”.  

O Brasão, descrito neste artigo termos próprios de heráldica, tem a seguinte 

interpretação simbólica: 

A)  o escudo Sarnmitico, usado para representar o Brasão de armas de Espera 

Feliz, foi o primeiro estilo de escudo introduzido em Portugal por influência 

francesa, herdado pela heráldica brasileira como vocativo da raça 

colonizadora e principal formadora da nossa nacionalidade; 

 

B) a coroa mural que a sobrepõe é o símbolo universal dos brasões de domínio 

que, sendo de argente(prata), de seis torres, das quais apenas quatro são 

visíveis em perspectivas no desenho, classificado na cidade representada na 

Terceira Grandeza, ou seja, sede de Município; 

 

C) o metal argente(prata) do campo do escudo é símbolo heráldico da paz, 

amizade, trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade; 

 

D) em abismo (centro ou coração do escudo) o escudete reproduz as armarias 

da Família Pinheiro, tido em homenagem a Manoel Francisco Pinheiro, o 



grande colonizador e introdutor da cultura cafeeira na região, responsável 

pelo desenvolvimento da cidade que é hoje Espera Feliz; 

 

E) o esmalte Gales (vermelho) é símbolo de cor pátrio, dedicação, audácia, 

intrepidez, coragem, valentia; 

 

F) os caçadores de carnação flanqueados a destra e sinistra, empunhando 

uma lebre e Carabina de Sable (preto), lembram no Brasão a origem do nome 

que a cidade ostenta que, segundo a tradição foi 'batizada por uma comissão 

de engenheiros do Governo Imperial que tendo acampado no local, onde se 

situa atualmente a Praça da Bandeira, puseram-se a espera de provável de 

provável caça que era abundante na região, felizes na empreitada, 

denominaram o local de Feliz Espera, mais tarde modificado para Espera 

Feliz; 

 

G) a cor Sable (preto) simboliza em heráldica a persistência, sabedoria, 

moderação, paciência, firmeza de caráter; 

 

H ) o triplo mantel de Sinopla(verde) representa no Brasão a Serra de 

Caparão, principal acidente geográfico do Município é motivo de atração 

turística; 

 

i)  a cor Sinopla (verde) é símbolo de honra, civilidade, cortesia, abundância, 

alegria- é a cor simbólica da “esperança” e, a esperança é verde, porque 

lembra os campos verdejantes na primavera, fazendo “esperar” copiosa 

colheita; 



J) a busina de caça, estilo boiadeiro, de jade (ouro, representa no Brasão a 

pecuária e que disposta sobre o campo verde que representa também a 

agricultura, lembram as riquezas pioneiras do Município;  

 

K) nos ornamentos exteriores, as chaminés fumegantes tendo brocante as 

engrenagens, lembram a indústria de transformação que se constituem na 

força econômica municipal; 

 

L) no Listel de Gales (vermelho), em letras argentinas (prateadas), inscreve-

se o topônimo identificador de “Espera Feliz”, ladeado pela data de sua 

emancipação política, 17-12-1938”. 


