PROJETO VISITAR - Um povo, uma cidade, uma história
O Projeto Visitar foi criado em 2006 pela Prefeitura Municipal de Vitória como parte de uma política pública para revitalização do centro da cidade. A
criação de roteiros turísticos, o monitoramento nos monumentos, o envolvimento da comunidade, a preservação da memória, as pesquisas e a difusão
cultural, fazem parte das diversas atividades deste projeto e propõem-se a resgatar os caminhos da história.
O objetivo maior do Projeto Visitar é promover e consolidar o Centro Histórico de Vitória. Para isso transforma a visitação ao patrimônio e o incentivo à cultura
das comunidades locais em uma oportunidade de levar os moradores e turistas a conhecer os símbolos e bens que os povos construíram ao longo dos tempos.
CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA
Vitória, chamada pelos povos nativos do tronco tupi-guarani de Guananira, a Ilha do Mel, foi posteriormente dominada e colonizada por portugueses que a
doaram como sesmaria a Duarte Lemos, batizando-a de Ilha de Santo Antônio, em 1537. Devido à abundância de água potável, o primeiro donatário do Espírito
Santo transferiu para cá a sede da Capitania Hereditária.
A sesmaria só foi chamada de Vila de Nossa Senhora da Vitória em 8 de setembro de 1551, data de sua fundação oficial. Nesse mesmo ano instalou-se no
Espírito Santo a Companhia de Jesus, com o início da construção do Colégio de São Thiago, atual Palácio Anchieta.
Até o século XVIII, a Capitania do Espírito Santo abrangia também o território das “minas gerais”, a maior região aurífera do Brasil colônia, mais tarde
desmembrada e anexada aos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
O traçado colonial da cidade foi mantido até o século XX quando uma série de transformações urbanas típicas do desenvolvimento capitalista vigente se
fizeram presentes na arquitetura e paisagem. A área da cidade foi alterada por grandes aterros e obras viárias, principalmente após as exigências comerciais da
cultura cafeeira.
A partir da década de 1970, o crescimento habitacional e demográfico levou à verticalização urbana. Essas transformações agregaram-se aos traçados
indígenas, africanos e portugueses, caracterizados na arquitetura e na cultura. A cidade preserva em seu centro histórico muito do modo de viver de seu povo.
THE “VISITAR” PROJECT - A city, its people and its history
The “Visitar” project, was established in 2006 by the City Government as part of a public policy for the reinvigoration of the city center. The implementation of city
tours, the monitoring of monuments, the participation of the local community, the preservation of the local history, researches, and the promotion of the local culture
are all part of the different activities implemented by this project which aims at tracing back the steps of history.
The main objective of the “Visitar” project is to promote and consolidate the Historical Center of Vitória as a visitation area by both the local population and the
tourists. To achieve this goal, it makes the visitation to the historical sites and the promotion of the local culture into an opportunity for people to get to know the
cultural symbols and assets which have been built over the course of time.
THE HISTORICAL CENTER OF VITÓRIA
Vitória, called Guananira, or “honey island”, by the indigenous people who originally inhabited the island, was conquered and colonized by the Portuguese, donated
as a sesmaria (land offered for the purpose of cultivation), to Duarte Lemos, who named it Island of Saint Anthony in 1537. The abundance of drinking water on the
island made the first grantee of Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, transfer the Hereditary Captaincy headquarters to the island.
The sesmaria was given the name of Our Lady of Victory on September 8, 1551, the date on which it was officially founded. In the same year the Society of Jesus settled
in Espírito Santo and initiated the construction of Saint James School, now Anchieta Palace.
Up to the 18th century, the Espírito Santo Captaincy also included the area known as the “general mines”, the largest gold mining area in colonial Brazil, which was
later split and added to the States of São Paulo and Minas Gerais.
Its original colonial style remained unchanged up to the beginning of the 20th century, when a series of urban improvements, typical of the development of capitalism,
reshaped the city's architecture and landscape. The city area was modified by large landfills and road works, due mainly to the commercial demands of the coffee
culture.
As from 1970s, the populational and demographic growth led to the vertical occupation of the urban space, Those changes were incorporated in the indigenous,
African and Portuguese characteristics already present in the city's architecture and culture. The city preserves in its historical center much of the style of life of its people.

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
THE ROSARY CHURCH

The construction of the Church of Our Lady of the
Rosary began in 1765. Its main structure was built in
just two years by the members of the Brotherhood of
Our Lady of the Rosary of the Blacks. A small museum
located in the church recalls the history, exhibiting
images and pieces preserved by the Brotherhood,
which still exists and holds the famous procession of
Saint Benedict. The church, designated a National
Heritage Site by IPHAN in 1945, has ossuaries in its
corridors and a graveyard next to it, and keeps the
original features of the colonial baroque style.

Com sua construção iniciada em 1765, teve sua
estrutura principal erguida em apenas dois anos
pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos. Uma pequena exposição
localizada na igreja resgata um pouco dessa história.
São imagens e peças preservadas pela irmandade,
que realiza a famosa procissão de São Benedito até
hoje. Tombada em 1945, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, a igreja possui
ossários em seus corredores e um cemitério lateral,
mantendo preservado seu aspecto colonial barroco.

THEATRO CARLOS GOMES
MAES
CARLOS GOMES THEATER
Em 1923, o único teatro da cidade, o Melpômene, depois de
sofrer um princípio de incêndio, foi demolido para abertura
da Rua Sete de Setembro e alargamento da Praça da
Independência, atual Praça Costa Pereira. Por utilizar a área
do antigo teatro para esses fins, a administração estadual
assumiu o compromisso com o Município de erguer um novo
espaço. Projeto do arquiteto autodidata André Carloni, o
Theatro Carlos Gomes adotou o estilo eclético, referência da
modernidade da época. A construção utilizou recursos
privados e aproveitou as colunas de ferro fundido do antigo
Melpômene para sustentação dos balcões e galerias. A obra
foi inaugurada em janeiro de 1927. Em 1983, foi tombado
pelo Conselho Estadual de Cultura.

In 1923 the only theater in town, the Melpômene, had suffered a
fire and had been demolished to open space for the expansion of
the Costa Pereira Square, formerly Independence Square, and the
th
opening of the September 7 Street. At that time the Government
proposed a trade-off: to build a new theater to replace the old one,
sacrificed in the name of the square expansion. Designed by selftaught architect André Carloni, Carlos Gomes Theater has an
eclectic architectural style, which represented the modernity at that
time. The construction used private resources and took the cast iron
columns from the old Melpômene to support the balcony and the
gallery. The theater was inaugurated in January 1927. In 1983, it
was declared a State Heritage Site by the State Council of Culture.

Catedral Metropolitana de Vitória
METROPOLITAN CATHEDRAL

A antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Vitória teve sua edificação iniciada por volta de
1550. Em 1918, o velho templo foi demolido
para dar lugar à atual Catedral Metropolitana de
Vitória, que possui características ecléticas, com
referências ao estilo gótico, tendo como
destaque seus belos vitrais. Foi tombada pelo
Conselho Estadual de Cultura em 1983.

The old Mother Church of Our Lady of Victory
was erected around the year 1550. In 1918, the
old church was demolished to give place to the
Metropolitan Cathedral, which displays eclectic
features, including the Gothic style and the fine
stained-glass windows. It was designated a
State Heritage Site by the State Council of
Culture in 1983.

ESCADARIA MARIA ORTIZ
MARIA ORTIZ STEPS

No século XVII, a Ladeira do Pelourinho foi cenário de
importante fato da história do Espírito Santo. O corsário
holandês Piet Heyn ultrapassou a barreira do Forte São
João para entrar na Vila. No entanto, para surpresa do
almirante e de seus homens, Maria Ortiz, moradora de um
sobrado no final da antiga ladeira, articulou a resistência
junto aos demais moradores. Assim, os invasores tiveram
que recuar até suas naus, desistindo do saque. Em 1899, a
ladeira recebeu o nome de Maria Ortiz, em homenagem à
jovem.A atual escadaria foi construída em 1924.

In the 17th century, the so called Pillory Hill witnessed an
important event in the history of Espírito Santo. Dutch
corsair Piet Heyn crossed the defenses of Saint John Fort
and entered the Village. However, to the surprise of the
Admiral and his men, Maria Ortiz, a woman living in a
two-storey house at the end of the hill, led the defense
with the other dwellers, forcing the invaders to return to
their ships and drop the invasion. In 1899 the slope was
named in honor of Maria Ortiz. The steps as we can see
today were built in 1924.

cAPELA DE SANTA LUZIA
santa luzia Chapel

É a edificação mais antiga do município.
Provavelmente construída a partir de 1537,
em pedra e cal de ostra, coberta com telhas
de barro tipo canal, ela era a capela
particular da fazenda de Duarte Lemos. Sua
arquitetura colonial foi sendo
ornamentada, ganhando o frontão e o altar
b a r r o c o s. E m 1 9 4 6 o I P H A N f e z o
tombamento da Capela transformando-a
em patrimônio histórico-cultural brasileiro.

It is the oldest building in the city.
Probably built after 1537, in stone and
lime oyster covered with clay tiles
channel type, it was the private chapel of
Duarte Lemos´ farm. Its colonial
architecture was being decorated,
winning the pediment and the baroque
altar. In 1946 IPHAN transformed the
Chapel into historical and cultural
heritage of Brazil.

CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
SAINT FRANCIS CONVENT

O Convento São Francisco teve sua construção
iniciada no final do século XVI. A fachada da Igreja
Conventual, que sofreu reformas em 1744 e 1784, é a
única parte original que restou do conjunto que
formou o primeiro Convento Franciscano na parte Sul
do Brasil Colônia. Foi tombado pelo Conselho
Estadual de Cultura em 1984, juntamente com a
Capela Nossa Senhora das Neves, erguida na primeira
metade do século XIX, no terreno do antigo convento.

Saint Francis Convent was built at the end of the 16th
century. The convent façade, remodeled in 1744 and
1784, is the only original piece remaining from the
architectural ensemble which made up the first
Franciscan Convent in southern colonial Brazil. The
convent and the Chapel of Our Lady of Snow, built in
the first half of the 19th century in the area around the
old convent, were named State Heritage Sites by the
State Council of Culture in 1984.

CONVENTO DO CARMO
CONVENT OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL

O Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo
foi fundado em 1682, por padres carmelitas vindos
da parte Norte do Brasil Colônia. O conjunto era
formado pelo Convento, pela Igreja de Nossa
Senhora do Monte do Carmo e pela Capela da
Ordem Terceira, todos em estilo colonial e com
linhas barrocas. Entre 1910 e 1913, o Convento
passou por ampla reforma, recebeu mais um andar
e roupagem eclética, com influências do estilo
gótico. Em 1984, a fachada do conjunto foi
tombada pelo Conselho Estadual de Cultura.

The Convent of Our Lady of Mount Carmel was
founded in 1682 by the Carmelite friars coming from
the northern region of colonial Brazil. The complex
was formed by the Convent, the church of Our Lady
of Mount Carmel, and the Third Order Chapel, all in
colonial style with baroque features. Between 1910
and 1913, the Convent went though an extensive
remodeling and gained another floor and a new
cover with eclectic influences from the Gothic style.
The façade of the ensemble was declared a State
Heritage Site by the State Council of Culture in 1984.

IGREJA DE SÃO GONÇALO
SAINT GONÇALO CHURCH

Em 1707, já existia no local uma capela construída pelas
irmandades de Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte.
Em 1715, as irmandades solicitaram ao Bispado a permissão
para a construção de uma nova igreja, consagrada ao santo
português São Gonçalo Garcia, somente concluída em 6 de
novembro de 1766. No século XX, a igreja viveu seu período
áureo, pois, por quase 20 anos, serviu como sede paroquial e
exerceu as funções de Matriz e Catedral da cidade de Vitória.
Sua fachada e altar-mor, com entalhes em madeira pintados
a ouro, possuem características da arquitetura barroca. Em
1948, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional- IPHAN.

In 1707 there was already a chapel in this place built by the
Brotherhoods of Our Lady of Refuge and the Good Death. In
1715, the brotherhoods requested permission from the
Bishop to build a new church in honor of the Portuguese
saint São Gonçalo Garcia. The construction of the new
church finished on November 6th, 1766. In the 20th century
the church had its golden age. For nearly 20 years it served as
the parish headquarters and rendered the services of a
Mother Church and Cathedral. Its façade and high altar, with
notches in gold painted wood, show characteristics of the
baroque architecture. The church was declared a National
Heritage Site by the Institute of National Historical and
Artistic Heritage (IPHAN) in 1948.

pARQUE MOSCOSO
parque moscoso

Inaugurado em 1912 o Parque Moscoso foi símbolo da
primeira era de modernização e embelezamento
urbano da cidade. Espaço de socialização, conta com
lagos artificiais, dentre outras estruturas, tais como o
chafariz e as “ruínas” neoclássicas. Em 1952, o parque
sofreu algumas alterações em seu traçado, quando
foram construídas a Escola de jardim de infância
Ernestina Pessoa e a Concha Acústica, exemplares
representativos do estilo modernista de arquitetura,
tombados em nível estadual. Em 2000 o parque foi
remodelado, resgatando algumas ambiências originais.

Opened in 1912, Parque Moscoso was the first symbol
of the era of modernization and urban beautification of
the city. Socialization space, it has artificial lakes, among
other structures, such as the fountain and the
neoclassical ruins. In 1952, the park has undergone
some changes in its route, when they were built
Ernestina Person Kindergarten School and the
Acoustic Shell, representative examples of the
modernist style of architecture, became a historical
heritage. In 2000 the park was renovated, restoring
some of its original ambiance.
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HORÁRIO DE VISITAÇÃO COM MONITORAMENTO
DE TERÇA A DOMINGO DE 9H ÀS 17H

