
camiseta estampada com o brasão de Cunha 
em diversos tamanhos, masculino e feminino 

um bom presente para os visitantes 
e para os moradores de Cunha também! 

à venda em lojas de artesanato de Cunha 
ou pelo whatsapp (12) 9 9644 7028 

1

coroa mural indicando sede de comarca ou município

2

flor de lis carregada por uma meia lua, encimada
por uma tiara indígena aberta decorada com flores,

representando a padroeira N. Sra. da Conceição

3

brasão de armas da família Cunha

4

brasão de armas da família Menezes
em homenagem ao Capitão-General Francisco
da Cunha Menezes, governador da província

5

colinas representando o relevo da Serra do Mar

6

berrante, símbolo de hospedagem aos tropeiros

7

soldado das tropas constitucionalistas

8

lavrador representado pela figura de Paulo Virgínio

9

ano de construção da capela de São José
da Boa Vista, marco oficial de fundação

do povoado do Facão (antigo nome de Cunha)

10

ano da Revolução Constitucionalista de São Paulo

Brasão de Armas
de Cunha-SP

significado
dos elementos
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5
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9 10



História de Cunha 
A atual região de Cunha – antiga Facam e que veio a se denominar 
Facão ainda nos primórdios do referido século –, desde o início do 
século XVII já era palmilhada por paulistas (vicentinos) e 
paratienses, que aproveitavam as trilhas dos indígenas guaianases 
(muitas delas velhos caminhos utilizados por animais, e que foram 
sendo ampliados pelos indígenas na Serra do Mar, por onde estes 
transitavam), para atingir o extenso campo de caça e o constante 
local de troca de produtos agrícolas: o Vale do Paraíba. A primeira 
incursão oficial à região foi a entrada exploradora organizada pelo 
filho do então governador do Rio de Janeiro, Martim Correia de 
Sá, saindo daquela localidade com setecentos homens brancos e 
dois mil indígenas escravizados, no ano de 1596. A expedição 
transpôs a serra de Paraty em 1597 e, ao atingir a região que logo 
em seguida se denominaria Facão, atravessou os rios Paraibuna e 
Paraitinga, alcançou as margens do rio Paraíba entre São José dos 
Campos, Taubaté e Pindamonhangaba, e adentrou as terras do Sul 
de Minas Gerais. 

A passagem de Martim Correia de Sá pela picada da serra de 
Paraty, sertão adentro, evidencia a importância desse caminho, 
que passa, a partir de então, a ser utilizado por outras expedições, 
não apenas as oficiais, como também as particulares. 

O Desbravamento 

Com a descoberta das primeiras jazidas de ouro nas “minas 
gerais”, a partir de 1695 é que a região do Facão começa a ser 
palmilhada e desbravada de modo mais acentuado por 
aventureiros portugueses, por portugueses já radicados na região 
vale-paraibana e por outros moradores desses locais, todos à 
procura de enriquecimento fácil nas “Gerais”. Desse modo, a 
região do Facão torna-se passagem obrigatória como “boca do 
sertão”, no percurso litoral – região das “minas gerais” –, e 
começa o povoamento desordenado do Facão. 

Devido ao trânsito intenso à extensa região do Facão, o local se 
torna também chamariz de vadios, desertores da Marinha e até de 
criminosos, que se ajuntam aos novos moradores da região e vão 
compondo esparsamente aquilo que logo se denominaria 
povoado. 

Trânsito agitado. De um modo geral, o lugarejo sofre 
consequência dessa azáfama, que durou por volta de 30 anos – 
tempo de todas as jazidas serem descobertas. O povoado do Facão 
é o local de descanso e de provimento das tropas de ouro coloniais 
(ouro em pó, inicialmente carregado às costas pelos escravos). 

O Clima, o Vale e a Montanha 

A excelência do clima foi um dos fatores que justificaram o 
estabelecimento dos europeus e demais pessoas na região do 
Facão, entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. 

No trajeto obrigatório para as “minas gerais”, os exploradores e 
aventureiros portugueses, sesmeiros da região vale-paraibana e 
demais pessoas, que se tornariam os primeiros povoadores do 
Facão, tiveram de se curvar ao impacto causado pelo panorama 
agradável, deslumbrante e ímpar da majestosa região. E, em 
contato com a terra, viram-na fértil, dotada de clima ameno, 
salutar e de águas límpidas, diferentes daquelas situadas no litoral, 
local das primeiras povoações. 

A Povoação do Facão 

De antigos povoamentos dispersos, o extenso espaço passou a ter 
a sua fundação oficial como Povoação do Facão em 1724, 
transformando-se, logo mais, entre 1748 – 1749, em Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição do Facão, e atraindo grande fluxo de 
interessados no solo fértil para a agricultura, aliado ao clima 
temperado; e ainda nas atividades de tropeirismo, tudo isso até 
aproximadamente o início do século XIX, quando a região já não 
mais dispunha de terras agricultáveis localizadas em setores 
privilegiados que margeavam os principais meios de acesso. 

Um dos núcleos esparsos de povoamento da região do Facão se 
localizava nas cercanias da atual cidade, onde havia a capelinha de 
Nossa Senhora do Facão, erigida antes de 1700, no Alto do José 
Dias ou Alto da Mantiquira, bem na lateral esquerda do acesso ao 
atual bairro urbano Vila Rica. Como toda a terra do Facão não era 
ainda considerada povoação oficial, essa capelinha, situada na 
parte alta da região – e que tinha a imagem de Nossa Senhora do 
Facão e outras imagens, segundo dados históricos –, não 
representou, oficialmente, a primeira capela da região e nem 
marco do início da povoação. 

Fundação 

A fundação oficial da região do Facão deu-se em 1724, pela Vila 
de Santo Antonio de Guaratinguetá, a qual pertencia, com a 
edificação da Capela de Jesus, Maria e José, pelo povoador Capitão 
Luiz da Silva Porto, em seu sítio, no bairro rural da Boa Vista. 
Primeiramente, no início de 1724, um núcleo mais organizado de 
moradores se estabeleceu no bairro rural do Campo Alegre, aquém 
da Boa Vista; e ainda nesse mesmo ano, o referido grupo de 
povoadores se deslocou para a Boa Vista – antigo pouso de 
tropeiros, e aí foi construída a citada capela pelo dono das terras, 

iniciando-se consequentemente, a povoação oficial do Facão – 
que era a denominação antiga de Cunha. 

Por outro lado, as terras em derredor da citada capelinha do 
Alto da Mantiquira atraíam um contingente razoável de 
povoadores com maior expressão social e econômica, por se 
situarem no meio do roteiro das tropas, numa região bem 
aprazível. Essas terras – que se seguiam do Bairro do Jacuizinho 
até o morro do Facão (Morro Grande) – pertenciam ao Capitão 
José Gomes de Gouveia e sua mulher, dona Maria Nunes de 
Siqueira. 

Desse modo, com o interesse de povoadores em se 
estabelecerem em suas terras, o Capitão José Gomes de Gouveia 
procedeu a transferência da Capelinha de Nossa Senhora do 
Facão, com todas as suas imagens e alfaias, para a capela recém-
inaugurada em 1731, no planalto contíguo em suas terras, 
denominando-a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Facão. 

Uma vez desativada a capelinha do Alto da Mantiquira, a 
região, a partir de 1731, passa a contar com duas capelas: A capela 
de Jesus, Maria e José da Boa Vista, erigida em 1724 e que foi o 
marco oficial da povoação e fundação da região do Facão; e a 
capela de Nossa Senhora da Conceição do Facão, inaugurada em 
08 de dezembro de 1731. 

A capela de Jesus, Maria e José da Boa Vista, também 
denominada popularmente capela de São José, ou capela da Boa 
Vista, desde a sua edificação em 1724, mantinha capelão 
particular para celebrar missas a expensas do seu fundador, 
Capitão Luiz da Silva Porto, ou ainda da autoridade episcopal da 
época. Após a devida licença para sua bênção, efetivada em 1º de 
abril de 1742, pelo vigário da vara do Distrito, padre José Alves 
Vilela, a capela também passou a realizar casamentos e batizados. 

De 1742 a 1746, em ambas as capelas se celebravam 
concomitantemente missas e se realizavam casamentos e 
batizados. A capela de Jesus, Maria e José da Boa Vista, nos anos 
subsequentes à sua bênção em 1742, também atuou como 
freguesia, pois o instituidor mantinha pároco na mesma, a qual 
chegou, por esse motivo, a ser considerada freguesia interina, 
devido inclusive à sua importância na região do Facão, o que 
evidenciava a prevalência da capela de Jesus, Maria e José da Boa 
Vista sobre a recém-edificada capela de Nossa Senhora da 
Conceição do Facão. 
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