Brasão de Armas
Armas deste Município que têm o seguinte brasonamento e descrição
anexo: Escudo Português, no cantão superior direito, Cruz estilizada de
prata, sobre campo branco no cantão superior esquerdo. Perfil estilizado de
duas engrenagens de prata sobre campo branco; no cantão inferior, Arado
estilizado de prata sobre campo branco, também no cantão inferior,
quadriculado em cor verde. Coroa mural de prata, forrada de vermelho com
quatro torres abertas do segundo. Divisa, " Luís Alves", de prata em listel
vermelho, que contém as seguintes datas: 1877 e 1958.
Lei nº 291/77 - Institui as armas do Município de Luís Alves e dá outras
providências.

Bandeira Municipal




O verde significa as matas;
O amarelo, a riqueza;
O Escudo:
 Arado a agricultura;
 A cruz a religiosidade;
 A moenda a cachaça ( produto de maior peso econômico na época)

Lei nº 77/77 - Institui o Hino da Bandeira do Município de Luís Alves e dá outras providências.
Lei nº 279/77 - Oficializa a Bandeira do Município e dá outras providências.
Lei nº 303/78 - Institui a Bandeira Municipal.

Hino Municipal de Luís Alves
Lei nº 278/77 - Institui o Hino o Município e de outras providencias.
Luís Alves, recanto
pequeno, querido,
Oásis tem sido,
de amor e de paz!
Aos filhos encanto
sem par irradia
e sempre ufania
sorriso lhes traz.
Á sombra das matas
por entre valadas
de rios enlaçadas,
nos "saltos" gentis
Cantando epopéias,
de lutas gigantes,
heróicas, constantes,
d'um povo feliz.
Responda fecunda,
de anseios tecida,
dos campos na lida,
ingrata e braçal.
Sonhando progresso,
de gente abnegada,
na crença firmada,

- A terra natal
Nos braços que o formam
no fumo e na cana,
a luta é insana,
ignota e senil
E vive-se ainda
do audaz imigrante,
o exemplo radiante
do esforço febril!
Pequenos engenhos
tocados a água,
talvez entre mágoas,
fumegam a sorrir...
E filhos da terra,
seus padres em prece
imploram áurea messe,
risonho por vir.

