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COLE9ii 0 DE M ONOGR AFIAS N .• 527 

ESPtRITO SANTO 

e A SPECTOS F i SI COS - Area: 81 km'; a l 
titud e da sede: 2m; tem peratu ras em ··C . 
maxima, 35,8; m i nima. 15,6; precipita~;tio plu
;Jiometrica anua l, 1.529,3 mm ( 197 1 ). 

• POPULA(:AO - 133.117 habitantes ( Cen so 
D emog r <i/ico cle 1970) ; d ensidade demogr<i
fica: 1 . 643,42 habitantes por qui l6metro qua
drado. 

• A SPECTOS ECON 6 M I COS - 96 estabeleci 
m entos industria is, 3.640 comerciais (400 
atacadistas, 2.893 varejistas, 347 mist os) e 
849 de pres ta~;tio d e ser Vlcos; 30 esta Leleci 
ment os rurais ( Censo-70); 30 agencias ban
c<irias. 3 da Caixa Econ6mica F edera l e 1 co
opera t i va d e credito. 

e ASPECTOS CULTURAIS - 85 unid ades esco
fares de ensino prinulrio co1nu1n, 25 de en
sino su p letivo, 36 es tabelecimentos d e en
sino m ed ia, 11 de ensino supenor, 29 d e ou
tTDs cu rsos; 33 b i b liotecas , 40 livrarias. 14 tipo
grafias, 4 jornais, 1 r evista, 3 es ta(!oes r adio 
difusoras, 1 t elevi sora ; 9 cinemas e 4 tea
t TOs; 4 m useus, 21 associacoes culturais, e 
35 esportivo- recreativas. 

e A SPECTO S URBANOS - 448 ruas, 35 ave
nidas, 15 pra~;as, 4 j ardins, 1 parque, 5 
praias, e 107 outTOs logradouros; 30 .362 pre
dios, 23. 705 liga(!6es eletricas domiciliares, 
11.449 aparelhos t elef6n icos; 13 hoteis, 45 
p ensoes, 46 r es taumntes, 658 bares e bote
quins e 7 boates. 

0 A SSI [ T f:NC IA MED I CA - 23 hosp i tais com 
2.385 lei t os, 3 postos d e saude, 2 prontos
socorros : 287 m ed icos, 181 d entistas, 68 f ar
maceutico ' 14 entenneiros diplomados e 241 
pr<iticos no exercici o da projisstio; 44 jann<i
cias e drogctrias . 

e VEiCULOS REGISTRADO S (no D epartamento 
Estadual d e T ran si to em 1971) - 6 .596 au
tom6veis, 297 jipes, 140 onibus, 24 reboques, 
599 cami nhoes, 2 .500 camionetas, 25 mota
~ 5 111DWclicletas e 32 veiculos ncio esp e
cificados 

$ ~r.u:NTO MUNICIPAL PARA 1972 (mi 
lhoes d e cruz~:iros) - receita 11revi s ta e d es 
'11.EM J ictadrp: 31! ,2. 

• FI. EPlel.':!t'N'!'J (:AO POLIT I CA - 13 vereado
n:s 
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ASPECTOS 
HIST6RICOS 

0 INicro da hist6ria de Vit6ria data do segundo 
quartel do seculo dezesseis, quando a Carta Regia 
de 1.0 de janeiro de 1534, surpreendendo Vasco Fer
nandes Coutinho no seu sola r em Alenquer , tor
nava-o donatario de uma das capitanias na costa 
brasileira . 0 titulo r egia expedido de :Evora fora 
r egistrado a 25 de setembro e reforc;ado pela Carta 
Regia de 6 e geral de confirm ac;ao de 7 de outubro 
de 1534. 

Reunindo sua familia e uns sessenta h omens, 
entre fid algos e criados del Rei, en tre os quais 
D . J orge de Meneses e D . Simao de Castelo Branco, 
"que por mandata de Sua Alteza iam cumprir suas 
peniti'mcias a estas partes" e equipada a caravela de 
quatro mastros com tudo que se fazia necessaria a 
empresa que ia empreender, deixou o fidalgo lusi
tano sua patria . Navegava rumo ao Ociden te, para 
se apossar de sua donataria "de cinqiienta leguas 
de terra na dita costa do Brasil , as quais se co
me<;arao n a parte onde acabaram as cinqiien ta le
guas de que tenho feito merce a P edro de Campos 
Tourinho, correrao para as bandas do sui tanto 
quanta couber nas ditas cinqiien ta leguas, entrando 
n esta Capitania quaisquer ilhas que houver ate dez 
leguas ao mar n a fronteira e demarcac;ao destas 
cinqiienta leguas de que assim fac;o merce ao dito 
Vasco Ferna ndes, as qua is cinqiienta leguas se es
tenderao e serao de largo ao Iongo da costa, e en
trarao na mesma largura pelo sertao , e terra firme 
a dentro, tanto quanta puderem entrar e for de 
minha conquista, da qual terra pela sobredita de 
marcac;ao !he assim fac;o doac;ao e m erce de jure e 
herdade para todo sem pre, como dito e" . 

Figuravam, portanto, como divisas da capita
nia, no litoral, o rio Mucuri , ao norte, e o rio Ita
bapoana, ao sui. 

No dia 23 de m aio de 1535, a na u "Gloria", 
orientando-se pela serra do Mestre Alvaro (ou Alvo) 
que se erguia no h orizonte, atravessou a balTa, an
corando na pequena enseada de Santa Maria si
tuada a esquerda, nas faldas do morro da Penha, ao 
norte do morro do Moreno. Julgaram ser a baia 
urn grande rio. Deram a terra o nome de Espiri to 
Santo, por ser a data, a da festa do Divino Espirito 
Santo. 0 desembarque nao se fez com facilidade , 
pais os aborigenes, em defesa de sua terra, lutaram 
com ardor, armadas de arcos e flechas , atirando 
contra as embarcac6es. Houve necessidade de fazer 
troar as duas pec;as de artilharia que guarneciam 
a caravela, para que os Goitacas debandassem, per
mitindo a posse da terra por Vasco Fernandes Cou
tinho. 

I niciava-se entao o povoamento do solo espirito
santense, com as suas primeira.s cabanas e cultu-
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ras agricolas e tendo pouco depois a uni -las o vin
culo religioso, represen tado "par urn a bizarra igre
jinha, que recebia par patrono Sao Joao, em me
moria do monarca reinante". Reconhecendo o pe
rigo que apresentavam os silvicolas, assim como a 
possibilidade de incursao de piratas, que infesta
vam as aguas do Atlantica naquela epoca, Vasco 
Fernandes Coutinho lan gou-se a construc;ao de urn 
forte em local estrategico, situado, mais ou menos, 
onde se ergue hoj e o Quartel de Piratininga . 

Animado pelas autorizac;6es contidas na Carta 
Regia de D . Joao III, que lhe asseguravam direito 
sabre todas as conquistas levadas a efeito sertao 
aden tro, cuidou logo Vasco Fernandes Coutinho de 
mandar fazer levantamento nas circunvizinhan
c;as e mesmo no interior. Arregimentados os coloniza
dores mais destemidos, estes seguindo o caminho 
liquido que julgavam ser urn rio, subiram pela barra, 
sob a agao hostil dos Goitacas, descobrindo uma 
grande ilha, que chamaram ilha de Santo Antonio, 
par ser o dia 13 de junho (1535). 0 desembarque se 
efetuou proximo a uma ilhota que depois se cha
mou Caleiras ou Caieiras, como e conhecida, ate 
hoje. Esse local se situa na faixa insular onde se 
ergue em nossos dias o bairro de Santo Antonio . 

Homem de espiri to liberal e magnanimo, Vasco 
Fernandes Coutinho entrou logo a distribuir terras 
com aqueles que o auxiliaram na empresa de colo
nizar o Espirito Santo. A D . Jorge de Meneses 
£ntregou a primeira ilha junto a barra (hoje ilha 
do Boil ; a atual ilha dos Frades foi doada a Va
lentim Nunes e, a 15 de julho de 1537, doou Couti
nho a Duarte de Lemos a entao ilha de Santo An
tonio. Chamaram-na, par isso ilha de Duarte de 
Lemos. Urn bra go de mar, que forma o seu anco
radom·o, "segue o oeste par mais de legua e meia, 
e dirigindo-se para o norte e leste , torna a engol
far -se no mesmo mar". 0 documento que transfe
ria aquele fidalgo a posse da ilha de Santo Antonio 
ou ilha Grande (a maior da baia) fora urn Alvara 
datado de 15 de julho de 1537, ratificado par uma 
escritura perante o notario da Corte, aos 22 de 
agosto de 1540, em Lisboa, na casa em que entao 
po:1sava o donatario, na Rua Barao de Alvita, e 
confirmada em 8 de janeiro de 1549. 

Duarte de Lemos se instalara na parte alta da 
ilha, fazendo construir em sua fazenda, ao lado da 
residencia, uma igrej inha para o culto de Santa 
Luzia. Par essa epoca os colonizadores sentiam-se 
mais desafogados do gentio. A falta , porem, de co
Janos, para dar desenvolvimento aos trabalhos ini
ciados, obrigou Coutinho a ir a Metropole "a aviar 
se para a conquista do sertao a procura de minas 
de ouro e prata, de que tinha novas" . A partida 
do donatario , par volta de 1550, deixou a capitania 
em completo desmando. Todas as leis, todas as 
regras, todos os principios passaram a ser desres
peitados pelos colonos e pelo substituto de Vasco 
Fernandes Coutinho, D. Jorge de Menezes. Em 
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pouco acendeu-se uma guerra encarnigada, em que 
se envolveram portugueses, escravos, indios e mes
tigos . Em busca de r efugio passaram -se quase to
dos os colonos para a ilha de Duarte de Lemos. Mas 
ali mesmo o.s silvicolas que h aviam recebido refor
c;os de outras tribos, atacaram os luzitanos que. 
ap6s prolongados com bates os venceram . 

Desenvolvia-se o nucleo populacional, que era 
entao ch amado Vila Nova, em antitese a primeira 
Vila que se ficou chamando Vila Velha . Em fins de 
m argo ou principios de abril de 1551, em meio a 
grandes festas , desembarcaram o padre Afonso 
Bras e seu companheiro, irmao Simao Gonc;alves. 
Isso concorreu para que se fizesse uma paz rela
tiva entre colonizadores e indigenas. 0 concurso do 
jesuita sobretudo reanimou os colonos, sendo pela 
primeira vez entoada naquela terra, varrida de 
6dios e disc6rdias, o hino "Gloria a Deus nas altu
ras, e paz na terra aos homens de boa vontade". 
Rezavam-se missas, entao, na capela do Rosario. 
em Vila Velh a, na igrej inha de Santa Luzia, na 
fazenda de Duarte de Lemos e na Matriz da Vila 
Nova. 0 estado de animo porem, era tal que, em 
breve, se reabria a luta . E n ovas investidas fizeram 
os aborigines contra a Vila Nova do Espirito Santo. 
verificando-.se, "no dia 8 de setembro de 1551 uma 
grande vit6ria dos ilheus sabre os indigenas e, par 
essa razao, foi novamente mudado o nome do luga
rejo para o de Vit6ria, que a inda hoje conserva. 0 
seu nome, simbolizando urn triunfo da civilizagao 
sabre a selvageria, definiu a estabilidade de Vasco 
Fernandes Coutinho, que, a despeito de todas as 
infelicidades com que se houve, p6de, assim, estabe
lecer de fo rma definitiva, o seu governo na ilha de 
Vit6ria, livre ja das invas6es indigenas". (1) (2) 

Afastada a ameaga dos indios, n ao puderam, 
entretanto, os habitantes de Vit6ria viver num 
clima de tranqliilidade, sujeitos como estavam as 
invas6es estrangeiras. Ma.s os capixabas, animados 
pelos jesuitas, que empunhavam o estandarte de 
San t iago - padroeiro da igreja par eles construida 

mostraram-se sempre guerreiros valorosos, ar -

(') F . Eugenio de Ass;s - " Diciom\rio Geogn\flco e H is
t6rico d o Estado d o Esp irito Santo", Vit6ria, 1941, pag. 288 . 
(2) R elativam ente ao ano em que a ilha Duarte Lemos 
r- assou a cham ar-se Vit6ria existem dlverg€mclas entre os 
h lstoriadores . 0 Padre Ponciano dos Santos divutga a data 
de 8 de setembro de 1551 . J . de Vasconcelos, citado por Ma
rio Mello " Igrcjas Antigas d o Brasil' ', in "Revista d o I nsti 
tuto Hist6rico e Geograflco d o Espir ito Santo", n .o 9, maio 
de 1935. reglstra tam bem aquele ano. Basilio Carvalho 
Daem on - "Provincia do Espirito Santo, sua descoberta , 
hist6rla cronol6gica, s inopse e estatist ica", 1879 - r efere-se 
a 8 d e setembro de 1551. Braz da Costa Rubim, em "His
t6ria da Provincia do Espir ito Santo", Indica ano posterior 
a 1557. Ma rlo A. Frei re s itua o fa to em 1558 In re,•ista 
" Vida Caplxaba", n.o 701. R och a P om bo, no voi. I da His 
t6ria cto Brasil. ed . J ackson, 1942, escreve: "E en tao (1558 
ou 59) que pa ra perpetuar a m emoria deste feito, se deu o 
nom e de Vlt6rla a Vila Nova do Espirito Santo. c riada na 
il ha de Duarte de Lemos . 0 prof. Amancio Pereira, em 
" No9iies abreviadas de Geogra fia e Hist6ria do Espirito 
Santo" , assinala t.a m bem o d ia 8 de setembro de 1551. 
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dentes defensores do solo patrio, infringindo der
rotas clamorosas a todos aqueles que tentaram a 
conquista de terras espirito-santenses . Assim acon
teceu em 1561 , em 1592, em 1624 e em 1640, quando 
franceses, ingleses e holandeses procuraram ata
car a vila de Vit6ria. 

Da primeira investida dos holandeses e reme
mm·ado o ep·is6dio epico de MARIA ORTIZ, nascida 
nesta Capitania , que, da janela de sua residencia 
- a ladeira hoje substituida pela escadaria que 
traz o seu nome - derramou sobre a cabega do Al
mirante PIETER PIETERZOON HEYN, Chefe da 
expedigao, urn tacho de agua fervente, fazendo-o 
retroceder e incentivando as.sim os ilheus na ex
pulsao dos invasores. 

Dezesseis anos depois, a 28 de out ubro de 1640, 
'·cteu fundo na ba lTa o afamado almirante h ollan
dez JOAO DELCHI, com uma esquadra de onze 
velas; e subindo com uma polaca, urn patacho, e 
nove barcagas e lanchas, guarnecidas de seiscentos 
ate oitocentos homens, saltou em terra no Porto de 
Regas Velhas, conhecido hoje por Por to dos Pa 
dres; atacou a vila por diferentes pontos: mas o 
capitao-mor havia disposto as s uas forgas para 
repelir tao ousados invasores, as quais consistiam 
em trinta armas de fogo , duas pegas de artilharia, 
duas companhias de indios com arcos e fl echas, e 
o resto do povo que se apresentou com chugos e 
piques. Ma is de trezentos h olandeses foram mor
tos , muitas armas apreendidas, tendo apen as o 
portugueses a lamentar a m orte de tres homens; e 
declarada a vit6ria em favor destes, se recolheu o 
resto dos h olandeses as sua.s embarcag6es" . 

No segundo seculo da colonizagao, a vila desen
volveu-se, com a multiplicagao de casas e cami
nhos e inten sifica(!ao do comercio; os religiosos 
continuavam a desfrutar de posigao privilegiada, 
tendo m esmo conseguido com a Camara de Vit6ria 
a doacao de terrenos onde construiram um cais, 
no local hoje conhecido como Cais de Sao Fran
cis:' o. Vit6ria , que, no tocante ao fo ro judicial, 
estava como toda a Capitania do Espirito Santo 
sujeita ao ouvidor do Rio de J aneiro, desde a pro
visao do Conselho Ultramar ine, datada de 19 de 
a bril de 1722, passou a fazer parte da Comarca do 
Espiri to Santo , criada em 1741, pelo ouvidor Pas
coal Ferreira de Veras. Sua juri.sdigao a bran gia tam
hem tecto o territ6rio compreendido n as vilas de 
Campos de Goitacas e Sao Joao da Praia ou da 
Barra. 

Data desse periodo a instituigao da primeira 
a ula publica. 

Ha bita am, ent ao, a vila da Vit6ria cerca de 
5.000 almas, que se distribuiam por mais de 1.300 
"fogos", ou residencias. Novos fortes - Nossa Se
nhora da Vit6ria ou Sao Tiago (na antiga Praga do 
Mercado), Santo Inacio ou Sao Mauricio (Rua do 
Ccmercio, esq uina da Rua General Osorio ), Sao 
l)iogo (junto a escadaria do mesmo nome) - am-
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pliavam a rede defensiva ; e a Vila assim se apre
sentou ao ouvidor Mateus Nunes, que a descrevia 
em 1746 : "Aqui n ao h a cadeia, nem casa da Ca 
mara , por t erem ca ido de todo, e n ao cuidarem os 
meus antecessores n a sua reedificagao em tempo 
mais suave ; se bem que a falta de meios ser ia 
entao a causa , pois a Camara nao tem rendimento 
algum, e por esse motive nao tem alcaide, por n ao 
haver dinheiro para se lhe pagar o seu ordenado, 
como n ao se paga o esc rivao da mesma Camara" . 

A 23 de janeiro de 1755, fo i concedida licenga 
ou provisao episcopal para construgao, no local 
onde hoje se n ota a confluencia da Rua Graciano 
Neves com a Fraga Costa Pereira , da igrej a de Nos
sa Senh ora da Conceigao da Prainha, possuindo ja 
a Vila "ma triz espagosa e bem construida" que 
"n a serie das igrejas coladas" t eve "um Iugar an
tes de 1748". Da segunda metade do seculo XVIII 
e tambem a edificagao da igreja de Nessa Senhora 
do Rosario, levan tada por sua Innandade, com
pasta de homens pretos, com licen ga ou provisao 
episcopal de 14 de setembro de 1765. 

Mas, an tes desses acon tecimen tos, a inda no se
culo XVI, ocorreu em Vit6ria um fa to que enlu tou 
seus h a bitantes . Foi o sepultamento, em 11 de 
junho de 1597, n a capela de Sao Tiago, do corpo 
do evan gelizador das selvas do Brasil, padre J ose de 
Anchieta , que fa lecera dois dias antes n a aldeia de 
Reritiba (h oje cidade de Anchietal e for a levado 
para Vit6ria em cortejo solene, do qual participavam 
cerca de trezentos indigen as por ele catequizados. 
Findava, assim, a vida daquele cuja obra beneme
ri ta constitui brilha n tissima pagina da hist6ri a pa
tria. 

No alvorecer do seculo XIX, Vi t6ria era des
crita como uma vila pobre, sem diver t imen tos, onde 
as mulheres fiavam algodao durante o dia para 
ganhar alguns vinten s. Funcion ava ja uma alfan
dega provis6ria, criada por imposigao do crescen te 
mov imento de importagao e exportagao de merca 
dorias. A 24 de fevereiro de 1824, ocupava o an t igo 
Colegio de J esuitas, transformado em Palacio do 
governo provincial, o primeiro presiden te da Pro
vincia do Espirito Santo - Inacio Aci6li de Vas
concelos . Dois meses depois, a 19 de abril, com 
grande regozij o publico, e jurada , n a igreja Matriz 
de Vit6ria, a constituigao do Imperio, perante a 
Cam ara Municipal, corporag6es civis, eclesias ticas 
e mili tares. Ainda em 1858, est avam insta lados n a 
qu Je edific io a Secretaria da Presidencia , o Liceu, 
a Tesouraria da Fazenda , a Administragao do Cor 
reia, o Armazem Belico, a Biblioteca Publica, uma 
escola de primeir as letras e o Qua rtel de Pedestres. 

A Comarca de Vit6ria , desde 1819, for a classifi
cada, n a jurisdigao eclesiastica , como Arciprestado. 
Em 15 de novembro de 1895, foi criado o Bispado 
do Espiri to Santo, de acordo com Bula do P apa 
Leao XIII , e o primeiro Bispo empossou-se em 23 
de maio de 1897 . 
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0 inicio da era republicana foi assinalado com 
os primeiros cuidados voltados para a remodelagao 
da cidade . Demoliram-se, no periodo governamen
tal de 1892-96, uma igreja e algumas casas no an
tigo Largo da Conceigao e levantou-se nesses ter
renos o Teatro Melpomene. Tratou-se da constru
gao de um reservat6rio de agua no morro de Santa 
Clara, da eregao do quartel de policia, alem de 
outras obras de menor vulto. 

Nos primeiros quinze anos do seculo XX, a 
capital espirito-santense modificou-se extraordina
riamente . Perdeu aquela feigao de vila, para se 
apresentar aos visitantes como cidade progressista, 
em rapido desenvolvimento s6cio-economico e acen
tuado aumento demografico. Visando nao somen
te a ampliagao da cidade com a criagao de varies 
bairros e realizagao de obras de salubridade, mas 
tambem a consecugao de trabalhos de embeleza
mento e conforto, que viessem dar-lhe um aspecto 
compativel com sua beleza natural, cumpriu o Go
verna, no periodo de 1924-28, um plano geral de 
melhoramentos de Vit6ria . Rasgaram-se estradas, 
a fim de facilitar a expansao urbana, tornando 
mais acessiveis a Praia Comprida, Sua, Bomba, 
Maruipe, ilha de Santa Maria e Santo Antonio . 
Criou-se tambem o bairro de Jucutuquara . E, em 
meio as desapropriag6es, escavag6es, aterros, demo
lig6es, reconstrug6es, drenagens, iluminagao, cons
trugao de passeios, pavimentag6es, etc., foram sur
gindo ruas, ladeiras, avenidas, escadarias, pragas, 
mercados, escolas, bibliotecas, viadutos, teatros e 
casas residenciais. Nesse mesmo periodo de gover
no, foram construidas as pontes que ligam a ilha 
de Vit6ria ao continente, bern assim grande parte 
do porto. As administrag6es que se sucederam nao' 
descuraram das obras de ampliagao do porto, ape
sar das dificuldades financeiras . Realizagao de ca
pital importancia, nao s6 para o Estado como para 
todo o Pais, foi a construgao do cais de minerio, 
destinado a silagem e embarque rapido e seguro 
do minerio de ferro procedente de Itabira. 

e Formaqoo Admin istrativa 
IGNORA-SE a data de criagao do distrito de Vit6ria, 
sabendo-se apenas que se deu anteriormente a 
1748 . 

0 Municipio foi criado em 1545. A sede rece
beu foros de cidade em virtude do Decreta Imperial 
de 24 de fevereiro de 1823, com o seguinte teor: 
"a Vila de Vit6ria", capital da Provincia do Espirito 
Santo com a denominagao de cidade de Vit6ria e 
com todos os foros de liberdade e prerrogativas de 
que gozem as outras cidades do Imperio, concor
rendo com elas em todos os atos publicos na forma 
acima declarada .. . ", confirmado pela Carta de Lei 
de 18 do mes de margo daquele ano . 
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Na divisao administrativa de 1911, o Municipio 
de Vit6ria apresenta-se com os distritos da sede, 
Carapina e Queimado . 

Em cumprimento ao Decreta-lei estadual nu
mero 15.177, de 31 de dezembro de 1943, perdeu para 
o Municipio de Serra os distritos de Carapina e 
Queimado. Adquiriu, par outro lado, os distritos de 
Espirito Santo de Vit6ria (ex-Espirito Santo) e 
Argolas, do extinto Municipio de Espirito Santo e 
assim como o novo distrito de Goiabeiras, criado 
com parte do territ6rio do distrito sede . 

For forqa do Ato das Disposiq6es Constitucio
nais Transit6rias , art . 10, da Constituigao Esta
dual, promulgada a 27 de julho de 1947, perdeu para 
o Municipio de Espirito Santo, entao restaurado, o 
distrito desse nome e o de Argolas, ficando com 2 
distritos - Vit6ria e Goiabeiras, situagao atual. 

Tumulo de Jose de Anchieta . 



• Formaqiio Judiciciria 
A coMARCA foi criada em 13 de outubro de 1741, com 
a denominat;ao de Comarca do Espirito Santo. Cons
tituia, entao, uma Ouvidoria Geral independente. 
Sua instalat;ao pelo ouvidor Pascoal Ferreira de 
Veras deu-se em 30 de dezembro de 1743. Sua pri
mitiva jurisdit;iio se estendia as vilas de Campos 
de Goitacas e Sao Joao da Praia ou da Barra, da 
entao Capitania da Paraiba do Sul. 0 territ6rio da 
primitiva ouvidoria comegou a dividir-se em 23 de 
maio de 1835 com a criagao das 3 primeiras comar
cas da Provincia, a de Sao Mateus, Vit6ria e Itape
mirim. 

Compreende, de conformidade com os quadros 
da divisao territorial, de 31 de dezembro de 1936 e 
1937, como tambem, o anexo ao Decreta-lei esta
dual n.o 9 . 222, de 31 de mart;o de 1938, unicamente 
o termo-sede, com jurisdit;iio sobre os municipios 
de Vit6ria, Espirito Santo (atual Vila Velha), 
Cariacica, Serra e Viana. 

E de 3.a entrfmcia desde 24 de dezembro de 1913, 
sede da Primeira Zona Judiciaria, constituida pelos 
municipios de Vit6ria, Vila Velha, Cariacica, Serra 
e Viana (Lei n° 2.369, de 24 de dezembro de 1968); 
desdobra-se o foro em 10 varas . 

De acordo com a Ordem dos Advogados, Segao 
do Espirito Santo, em 31 de dezembro de 1971 havia 
668 advogados no Municipio, estimando-se em 200, 
os militantes ( 10 mulheres) . 

0 tribunal de Justit;a do Estado, por proposta de 
seu presidente, Desembargador Euripedes Queiroz do 
Valle (Res. n.0 37, de 4 de julho de 1954), instituiu 
o patronato das comarcas; por essa medida, cada 
uma deveria escolher seu patrono entre os magistra
dos ilu.stres e advogados de rename ja falecidos. 

Ao Dr . Jose de Mello Carvalho Moniz Freire, 
ilustre homem publico, senador da Republica e ex
presidente do Estado, um dos pioneiros do voto 
secreta no Brasil, coube a Comarca de Vit6ria . 

Palacio d a Justica . 



ASPECTOS 
FISICO$ 

0 MUNICIPIO de Vitoria e formado pela ilha do 
mesmo nome, trecho da ilha de Apicu e uma area 
continental, alem de pequenas ilhas na baia de Vi
toria. 

A ilha de Vitoria e montanhosa, de constituigao 
granitica, circundada por numerosos terrenos de 
mangues e restingas . 

A ilha de Apicu comp6e-se de mangues, em sua 
maior extensao, com pequenas formag6es graniticas. 

Quanto a area continental , apresenta-se com 
grande parte coberta de restingas, elevando-se a 
leste em formacao de tabuleiros . Na zona de res
tingas e mangu-es (]ado oriental) da ilha de Vito
ria ha elevag6es graniticas, que recebem as deno
minag6es de Morro Grande, Gurigica, Cometa, Ito
penambi, Guajuru e Barra Vermelho. Na regiao 
montanhosa, o ponto culminante da ilha, pica Frei 
Leopardi, com 296 m de altitude. 

Nas areas costeiras, ora ocorrem formag6es de 
barreiras (tabuleiros terciarios) , na parte conti
nental, interrompidas pelas rochas do embasamen
to que em alguns pontos chegam ate o mar, ora 
aparecem formag6es recentes, a reias e vasas, quer 
no continente quer nas ilhas de Vitoria e Apicu . 

Algumas ilhas ao Iongo da costa, na baia de 
Vitoria , assim como a propria ilha de Vitoria, sao 
prolongamentos do relevo continental. A regHio de 

Vitoria e tida como margens de rio ou vales cava
dos no macigo continental e invadidos pelo mar . 

Avenida Vit6ria 
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Entre as ilhas, h a que destaca r alem da de Vi
t6ria , a do Prin~ipe , que liga, por m eio de pontes 
a cidade ao continente, e as da Fumac;a, Frade, do 
Boi, na balTa do porto, das Cabras, das Pombas, da 
Cal e da P61vora, estas duas pr6ximas ao bairro de 
Santo Antonio. 

Nao ha propr iamente rios no Municipio, da
das as suas peculiaridades de conformac;ao. Na 
parte cont inen tai, encon t ram -se os con·egos de 
In ga e Camburi . Na ilh a de Vit6ria , os pequenos 
c6rregos de Fradinhos e Ponte Grande. 

0 Municipio , com a rea de 81 km", limita -se com 
os de Serra, Vila Velha, Ca ri acica e o Oceano 
Atla ntica. 

0 clima tropical umido, car acter i t ico das re
gi6es praianas, e amenizado p,w vento constante . 
As chuvas sao normais no verao e outono. 

A m axima absolu ta registrada no Municipio, 
em 1971 , foi de 35,8°C, a 25 de feve1eiro. e a minima , 
de 15.6°, a 12 de julho. A m a is alta media das ma
ximas, 33 ,5, ocorreu em fevereiro, e :o~ das minimas. 
16.3, em outubro. 

A precipitac;ao pluviometrica total, no mesmo 
ano, ati ngiu a 1 . 529,3 mm. 

A cidade tern sua posic;ao definida pelas seguin
tes coordenadas geograficas: 20o 18' 52" de latitude 
Sui e 40o 19' 06" de longitude W. Gr . A 2 m acim a 
do nivel do mar, dista 941 km de Brasi li a e 502 do 
Rio cle Janeiro. 

e A 1/ha de Vit6ria 
"srTUADA na latitude Sul de vinte graus e dezenove 
minutos e quw·enta graus e dezenove minutos de 
longitude Oeste do Meridiana de Greenwich, esta 
praticamente a um ten;o de distiincia da jronteira 
Sul e a dais ter qos da do Norte do Espirito Santo. 
t: urna posiqiio privilegiada para superintender , 
como capital e porto, os destinos politicos e econ6-
rnicos do Estado de que e capital. Sua forrnac;iio 
eruptivel empresta-lhe o aspecto de cadeia de mon
t anhas graniticas , interrompidas por tossas ocupa
das pelo mar ou 1Jequenos cursos de agua de decli
ves 1Jronunciados. 0 1Jerimetro apresenta-se como 
o de urn triiingulo de lados curvilineos, cuja base 
se orienta na direc;iio L este-Oeste, sabre o estuario 
de Santa Maria, que lhe serve de porto. t: o prin
cipal elemento de um arquipelago. cujas ilhas em 
sua maioria toram con t inentizadas." 

ASPECTOS 
TURiSTICOS 
A PAR de encantos naturais. Vit6ria retme valioso 
patrim6nio a rti stico e his to rico . 
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0 Pa rque Mo coso e urn dos mais belos logra
douros publicos e o mais antigo da cidade . Sua 
beleza provem de alamedas, lagos artificiais, pon
tilhoes, ilhotas, repuxos, orquidario e recantos pito
rescos. Na Concha Acustica, com capacidade para 
mais de 400 assistentes sentados, realizam-se concer
tos publicos, oficios religiosos, exibi<;oes artisticas etc. 
Acham-se no Parque, entre outros monumentos, os 
dedicados a Jeronimo Monteiro, ao presidente Hen
rique Moscoso, que deu inicio ao aterro do mangal 
ali existente, e ao medico Darcy Monteiro. 

0 quadrissecular Pahicio Anchieta do Poder Exe
cutivo Estadual, edificado exatamente no local onde 
existia a antiga Capela de Santa Luzia (anterior
mente de Sao Tiago) , abriga o tumulo do venera vel 
Padre Jose de Anchieta ; ostenta quadros de renoma
dos pintores nacionais, m6veis antigos e quatro es
tatuas de m armore simbolizando as esta<;oes do ano. 
:E considerado urn dos mais belos do Pais e fica na 
Cidade Alta, tendo a liga-lo a Cidade Baixa artistica 
escadaria . Passou a ser residencia dos governadores 
em 1760. 0 Presidente Jeronimo Monteiro remode
lou-o totalmente, em 1908, dando-lhe o as pecto 
que conserva ate h oje. 

A Catedra l Metropolitana, o maior templo re
!igioso do Estado, avistado de todos os pontos de 
Vit6ria, gra<;as sua excelente localiza<;ao na Cidade 
Alta, e visita obrigat6ria para turistas, pelas linhas 
arrojadas, em estilo g6tico, e seus vitrais de inesti
mavel valor. Possui uma capela subterrfmea, onde 
foram sepultados os bispos da diocese do Espirito 
Santo . 

Praia de Camburi. 
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Penedo - Entrada da Baia. 

Entre os monumentos hist6ricos se contam : o 
busto de Jeronimo Monteiro, na Fraga Costa Perei
l'a ; Obeli co, em homenagem a Vasco Fernandes 
Coutinho, localizado na Avenida Capixaba; o Marco 
da Coloniza((ao de Vitoria, no final da Avenida Je
ronimo Monteiro ; o monumento ao oldado Espiri
to-santen e morto na II Guerra Mundial, inaugu
rado em 1951, quando se comemorou o 4.° Centena
rio da Cidade; monumento ao Motorista Anonimo ; 
ao Profes or Publico, na pessoa da educadora Er
nestina Pessoa ; ao Papa Pio XII, em marmore bran
eo ; monumento ao indio; ao 4.° Centenario da 
Coloniza((ao do solo espirito- antense, e ao Presi
dente Vargas. 

0 monumento a Domingo Jose Martins, her6i 
capixaba e urn dos chefes da Revolugao Pernambu
cana de 1817, ergue-se na Fraga Joao Climaco: e 
uma bela coluna de granito, com 4 metros de altura. 

0 Relogio Publico, na Fraga Oito de Setembro, 
encimando vistosa coluna de alvenaria e marmore 
de 18 metros de altura, anuncia as horas com os 
primeiros acordes do Hino do Espirito Santo . 

Alem do Museu Folclorico, localizado na antiga 
Capela de Nossa Senhora das Neves (fechado tem
porariamente), e digno de a ten gao o Museu de Arte 
e Historia da Universidade Federal do Espirito San
to, subdividido em duas seg6es: Museu do Solar 
Monjardim, localizado a Avenida Paulino Muller , 
em Jucutuquara, e de Arte Religio a, a rua Jose 
Marcelino . 

Entre os predios tombados pelo Patrimonio 
Hist6rico e Artistico Nacional, figuram: 

a Igreja de Santa Luzia, que servia aos mora
dares da fazenda de Duarte de Lemos, cuja resi-
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dencia ficava ao lado e acima de uma engenhoca. 
A ilha, aquela ep<Jca, era conhecida como "de Le
mos"; 

a l greja do Rosario, criada pela provisao do 
bispado da Bahia, de 14 de setembro de 1765; le
vantou-se na vila de Vitoria a capela de Nossa Se
nhora do Rosario a requerimento da Irmandade 
dos Homens Pretos. 0 terreno foi doado pelo Ca
pitao Felipe Gon~alves dos Santos, sua filha Ber
nardina de Oliveira e seu genro Inacio Fernandes 
Rebelo . A capola foi levantada na encosta cha
mada Pernambuco ; 

a Igreja de ao Gon~alo Garcia, em estilo colo
nial, construida a 2 de novembro de 1766, pelos je
suitas; ate entao existia urn pequeno templo dedi
cado a Nossa Senhora da Assun~ao e Amparo . 

Sao ainda motivos de atra~ao: 
o Clube al·danba da Gama, construido sabre a 

velha fortaleza de Sao Joao, na parte mais estreita 
da entrada do Porto, fronteiro do Penedo; alem da 
deslumbrante vi.sta da cidade, na sua base ainda se 
encontram conservados os velhos canh6es que 
guarneciam o antigo forte ; 

a nova C'dade Universit:iria, no distrito de 
Goiabeiras, que se destaca pela sobriedade e aspecto 
funcional dos pavilh6es ja prontos ; 

o Coh~gio Sacre Coeur de Marie, no alto de urn 
promontorio, com vista para a entrada do canal de 
acesso ao Porto e para a praia de Camburi ; 

o antu:irio de anto An tonio, ainda em cons
tru~ao em urn promontorio no bairro do mesmo no
me, tera 4 grandes abobada.s formando urn conjunto 
grandiose. 

Reclama visita obrigatoria o Tumulo de An
chieta, singela capela no interior do Palacio do 
Gcverno, em local outrora ocupado pela capela de 
Sao Tiago . Demolida esta para amplia~ao do edifi
cio, o tumulo simbolico do Apostolo dos Gentios 
foi con.<servado no local da cripta, com entrada 
independente para o publico . 

PRAIAS - Reconhecidamente belas sao as 
praias, e entre elas a Comprida, Sua, Camburi e 
Canto. 

MEIOS DE HO PEDAGEM - Vitoria proporcio
na hospedagem nos seguintes hoteis : Canaa, a Rua 
Joao Caetano, s/ n , com 10 suites e 80 apartamentos 
t: ara casal ; Estoril , a Pra~a Presidente Roosevelt, 
com 1 suite e 96 apartamentos (80 para casal) ; 
Cannes Palace Hotel, Av . Jeronimo Monteiro, 316, 
com 85 apartamentos ; Sao Jose, Av. Princesa Isa
bel, com 45 apartamentos e garagem ; Tabajara, a 
Av . J eronimo Monteiro, 60; Prata, Escadaria da 
Misericordia, 54/ 60 ; Paris Hotel, Rua Gal. Osorio, 
146 ; Hotel Imperio, Rua Sete de Setembro, 44 ; 
Dormitorio Belo Horizonte, Av . Presidente Floren
tino Avidos, 423; Europa, Av. Jeronimo Monteiro, 
303; Universal, Escadaria da Misericordia, 23 ; Sagres, 
Rua Gonc;alves Ledo, 59 . 
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Entre as pens6es, cabe mencionar o Pen ionato 
Sao Jo e, Rua 23 de Maio 273; a P nsao Espirito 
Santo, Avenida Cleto Nunes. 202; Popular, Rua 
Pre ident P dreira , 179; Jupiter, Rua 23 de Maio, 
175; Wilson, Avenida Marcos Azevedo, 127 ; Sao 
Jorge, Rua Duque d Caxia , 34/ 40; Pensionato Sao 
Luis, Escadaria Santa Cecilia, 76; In tituto Sa
grada Familia, Rua Desembargador Sampaio, 335 ; 
Pensao do Vicente, E cadaria Maria Or iz, 46. 

RES'rA RANTE - Os resLaurantes mais o
nhecidos, sao o Sao Pedro, Miramar, Esplanada, 
Simbad, Sete d Ouro, Manocos, Globo, Mar e Terra, 
Cantina Florenc;a, Panela de Barra, Mariu's, Cindes, 
Cimarron, Gua ca e Dona Sara, que servem peixada. 
churrascos e praLos tipicos. 

Igre ja do Rosario. 



Palacio Anchieta (Sede d o Got·erno ). 

D D II r 

Censo Demografico 
A POPULAC{AO de Vit6ria apresentou o seguinte de
senvolvim nto nos ultimos cern anos, de acorrto 
com os resultados censitarios: 

1872 
1890 
1920 
1940 
1950 
1960 
1970 

16 . 157 hab 
16 .887 hab 
21 .866 hab 
45 .212 hab 
50 .922 hab 
85 242 hab 

136 .391 hab 

POPULA~AO RECENSEADA 

16 
M•l hobitontes 

80 

1872 1890 1920 1940 1950 1960 1970 
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0 Municipio sofreu vanas modifica<;6es ten·ito
riais; a partir de 1947, no entanto, sua area se 
mantem inalterada. 

A Regiao Grande Vit6ria, formada pelos muni
cipios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e o 
da Capital, somava em 1.0 de setembro de 1970, 
391 . 153 habitantes. Destacando-se como centro re
gional, Vit6ria, em plena crescimento demografico, 
participava com 35 % dessa popula<;ao. 

A popula<;ao residente abrangia 133 . 117 pessoas 
sendo 69.907 mulheres . Na area urbana moravam' 
132 . 132 e na rural, apenas 985 habitantes isto e 
99,3 % na area urbana, sendo que 91 ,6% 'na sed~ 
municipal. 

A densidade demografica elevou-se a 1.643,42 
hab / km' . 

Foram contados 28.517 domicilios: 25 .030 ocupa
dos em area urbana, 167 na rural e 3 . 320 fechados . 

e Registro Civil 
FORAM registrados, em 1971 , 8.873 nascimentos do 
ano e 2 . 00.5 de ano.s anteriores. Celebraram-se 1.126 
casamentos. Houve 2.698 6bitos em geral, dos quais 
788 de menores de 1 ano (355 natimortos) . 

ASPECTOS 
ECONoMIC OS 

• Porto 
A MAIOR expressao do desenvolvimento e economia 
da regiao e o porto de Vit6ria, 6timo anroradouro, 
que serve as zonas pr6ximas e ao Estado de Minas 
Gerais, hoje com o .seu aparelhamento especifica
mente construido para receber e exportar o minerio 
de ferro que desce pela Estrada de Ferro Vit6ria
Minas, da · Cia. Vale do Rio Doce. 

Situado na baia de Vit6ria, desfruta de singular 
posi<;ao geografica, excelentes condi<;6es de segu
ranc;a e e considerado urn dos mais modernos do 
mundo em sua categoria. Nao sofre a influencia de 
ventos fortes nem de correntes marinhas violentas . 
As instala<;6es situadas na ilha e no continente li
gam-se pela ponte Florentino Avidos. 

Caracteristicas do porto - A posic;ao geografica 
do porto determina-se pelas coordenadas de 20° 19' 
05" de latitude Sul e 40° 17' 04" de longitude W. Gr. 
Dista 270 milhas do Porto do Rio de Janeiro, 342 de 
Angra dos Reis , 4.80 de Santos, 348 de Ilheus e 475 
de Salvador . 

A entrada e formada por urn canal de 3,5 mi
lhas maritimas de extensao. Esse canal de acesso 
apresenta profundidade minima, em mare baixa, de 
13 m. A bacia de evoluc;ao mede 330 m e a amplitude 
da mare e de 1,8 m . 
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Dispoe atualmente dos seguintes ancoradouros : 
na ilha, o cais cha mado Comercial , o m ais an ti

go, acosiavel a grandes nav ios e paralelo ao centro 
da cidade ; com 900 metros de extensao, destin a - e a 
movimen tac.ao de carga geral e sua profundidade 
varia entre 19 e 27 pes ; dispoe de uma area de esto
cagem de 8. 762 m' ; de area tltil de 61.866 m ' sendo 
55.017m' para de~carga de vagoes e estocagem de pro
dutos siderurgicos e o restante para outras cargas; 
pcssu i 23 gu indastes eletricos, 5 a uto-propulsores sa
bre pneus, 4 pontes rolan tes , 17 em pilhadeiras, 8 tra
tores, 3 sugadores de graneis s61idos e 4 caminhoes ; 
como equipamentos flutuantes, 1 cabrea, 2 rebocado
res, 1 barca, 4 lanch as e 2 savei ros de made ira ; 

o cais Engenheiro Eumenes Guimaraes, na en
costa do morro Capuaba ou Atal aia, fronteiro a ci 
dade , destina-se ao embarque de minerio de ferro ; 
um terminal da Estrada de Ferro Vit6ria -Minas con 
torna o morro ate a altura do gra nde silo ou depo
sito, onde descarrega seus vagoes; dai, a traves de um 
sistema de ste iras, vai o minerio direta mente aos 
poroes dos nav ios . Suas instalag6es perm item a 
atracac;ao de nav ios de ate 35 pes, podendo movi
mentar 1. 500 toneladas/ hora ; 

o ca is de Minerio Fino, localizado em Paul, tam
bem dotado de instalag6es especiais para embarque 
de minerio de ferro, tem 160 metros de comprimento 
e 30 pes de profundidade; as instalac;6es permitem 
o carregamento de 600 toneladas/ hora ; 

o cais de Ca rvao, tambem situado em Paul , com 
260 metros de extensao e 31 pes de profundidade, 
destina -se exclusivamente a importagao de ca rvao 
de pedra , para o que possu i dais descarregadores de 
graneis densos , com capacidade de 450 toneladas/ 
hora; 

o Terminal de Petr6leo, utilizado pela Petrobnis, 
Esso, Atlantic, Texaco e Shell , localiza-se na Ponta 
de Tubarao; 

o Terminal da Base de Provimento da Petrobras, 
em Tuba rao, e utilizado tambem pela Cia . de Petr6-
leo Ipiranga ; presta -se para desemba rque de produ 
tos petroliferas e fica junto ao Terminal de Tubarao . 
Comec;ou a funcionar em 1969 ; 

o Terminal de Tubarao, na ponta do m esmo 
nome, e de construc;ao a rroj ada e considerado um 
des mais bem aparelhados portos do mundo: desti
na-se exclusivamente a exportac;ao de minerio de 
ferro, que desce de Minas Gerais atraves da Estrada 
de Fer ro Vit6ria-Minas . Apresenta as seguin tes 
carac teristicas: 

Comprimen to de acostagem 
fu m pier) 

Profundidade maxima do cais 
Capacidade de carregamento . . 
Estoque . . .... .. .. . .. . . 
Navio ( tonelagem maxima I 
Capacidade anual ... .. ... . . . . 

780 m 
16 111 

6.000 t / h 
1. 000 .000 t 

100 .000 tdw 
20.000 .000 t 
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---------~-~----------- ---------

Movimento de embarca~.;oes - Em 1970 opera
ram no pcrto. de Vit6ria, 1 . 213 navios, superando 
em 38 o numero registrado no ano anterior . 0 
atendimento verificou-se .segundo a distribui<;ao ex
posta a seguir: 

Cais Comercial 
Cais de Carvao 
Minerio Fino 

610 
61 
36 

Eng.o Eumenes Guimaraes . . . . . . . . . . . 88 
Terminal de Tubarao . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 
Terminal de Produtos de Petr6leo . . . . 46 
Terminal da Base de Provimento da 

Petrobni.s e Tubarao . . . . 28 

Segundo o tipo de operac;ao. h ouve : 

Carregamento 
Descarga ........ . 
Carga e Descarga . . 
Outros (passageiros, 
guerra, etc . ) .. 

pesqueiros, de 

702 
191 

55 

265 

4j C omercio E xterior-E xportaqiio 

A EXPORTAgi\o pelo Porto de Vit6ri a , em 1971, subiu o 
a 28.375 .448 tonelada.s no valor de CrS 1.491 ,0 bi
lh6es. 

Segundo as mercadorias, foi o seguinte o movi
mento de embarques : 

:'llElt('A DOll.IAS 

l\1 im:rio de fprro 

Produtos sidC'ritrgiros 

C'afr em grao . 

Outros ... 

TOT AL 

22 

EXPORTA('AO 

I 
\"a lor 

Q~tanlida'le 
(t l .\ bsoluto Helatin• 

~CrS I 000) ('1) 

28 202 653 105 (i l:i 7~. 1 

8'\ 423 57 OR ! 3,1' 

55 449 l 140 96(1 9,5 

28 918 I 7 328 12,G 

?8 375 448 1 490 990 100,0 

~ , 

·I 
I 
I 



• 

COMERCIO EXTERIOR 
Mercodorios exportodos - 1971 

1200 
MilhOts de Cruzeiros 

0 Min erio de ferro 

ElliJ Cote em grcio 

• Produtos siderJrgicos 

Q .Outros 

A exporta<;iio de ca fe em gr iio apre.sen tou o se
guinte m ovimento no quinqu€mio 1967-71. 

1967. 

196S 

1969 . 

1970 .. 

1971 

Quantidadc 
(t) 

7-l 6S3 

112 -125 

()0 059 

62 32·1 

55 44 9 

Yalor 
(Cr:<; I OOOl 

Ill 61 7 

223 34.) 

100 2{0 

143 603 

140 966 
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Os embarques de minerio de ferro atraves do 
terminal de Tubarao tiveram o seguinte desenvolvi
mento no mesmo qilinqil€mio : 

F.XPORTA<;AO 

At\ OS 
Quantidarlr \"a lor 

(t) (Cr$ 1 000) 

1%7 11 Gu~ 8~9 215 -l.J6 

H)6 . u :Bs o.1~ 27S ~27 

1909 !.) Ri O 15fl -129 !184 

1970 .. . 2~ 103 626 ~07 223 

1071 2S 202 6.'\3 10.5 615 

COMERCJO EXTERIOR 
Exporlofoo de minerio de ferro 

4 0 
Mil hOes de tonelodos Milh6es de cruzeiros 

1200 

--- Quontidade 

----- Valor I 
I 

I 
I 

I 

30 I 
9 00 

I / y 

v l( 

~ / 
/ 

20 600 

10 

.... .......... ~ 
~ ..... 

300 

0 0 
1967 1968 1969 1970 197 1 
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e Cia. Vale do Rio Doce 
A coNTRIBUI<;:iio da Companhia pa ra o movimento 
de exportac;ao no Porto de Vit6ria , e dos mais sig
nificativos. 

Pelo terminal de Tubarao, em 1970, 21.800 mil 
toneladas de minerio de ferro, tiveram o seguinte 
destino : 

PAlSES 

Japao . 
.\leman11a Ocidental 
lnglaterra 
Franr;a 
Estados 1.·nidos da Am(riea 
Austria .. 
Espanha . 
Italia .. 
Argentina 
B(.lgica . 
Polonia 
Holanda 
Luxemhurgo .. 
'I'checoslov:\!]uia ... 
Homcnia .. . 
:\lt'xi co 
Turquia 

TOTAL . 

Ci<: . Vale do Rio Doce 

EXPOKrA('AO 

Quantidade \"a lor 
(t) (U;:'SJ 

7 1·10 OS! 44 194 853 
-! 397 090 ~4 723 723 
J fi80 285 13 647 57 
1 639 0 8 12 432 626 
l 313 775 II 707 542 
l 527 132 n 644 042 
I 092 217 g 512 078 
1 150 327 7 019 027 

367 67G ·I 463 168 
459 180 3 228 9% 
318 749 2 007 315 
205 33 1 863 514 
191 75, l 377 674 
145 4-1 1 262 103 
9 72G 913 :~9 
56 142 520 766 
2G .J 2 255 42; 

21 800 02S 159 679 719 



Embarque d.e minerio (Terminal de Tubarao) . 

• Comercio Exterior-lmporta~oo 

SEGUE-SE o movimento de importac;ao em 1971: 

Il\IPORTAQAO 

CAIS E TERMIXAT:'i Valor 
Quantidade 

(I 03:lt) A bsoluto I Relativo 
,Cr$ 1 oocl) j (%) 

Terminais de petruleo ... 
Cais de rarvao . . . . . . . . . .. 
Cais comorrinl .. . .... . ...... 
Terminais da Petrobras em Tubarao 

TOTAL 
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316 
775 
249 
224 

1 564 

124 445 10,9 
79 730 10,8 

·187 925 66,1 
45 814 6,2 

737 914 100,0 



• Comercio ln terno 

0 coMERCIO, em ritmo de grande cidade, concentra
se principalmente na rua J eronimo Monteiro e aos 
poucos se espraia pel as rua.s vizinhas . 

Na Prac;a Oito, local de converg€mcia da popu
lac;ao, estiio situados os cafes, bares, magazines e 
casas especializadas em artigos tipicos . 

Dedicam-se ao comercio atacadista cerca de 
400 estabelecimentos, voltados predominantemente 
para a exportac;ao de madeira e cafe. Conta 347 
estabelecimentos mistos e 2. 893 varejistas . 

Alem das cooperativas de credito, mencionadas 
em outro local, existem 19 de consumo e 2 de pro
duc;ao . 

A exportac;ao par vias internas, em 1970, atingiu 
992 .312 t , no valor de Cr$ 368,7 milh6es. 

A importac;ao subiu a 26 .931 .570, no montan
te de CrS 804,1 milh6es. 

• lndustrias de Transformac;iio 

OS 96 ESTABELECIMENTOS existentes em 1970 em
pregavam 2.457 pessoas. 0 valor da produc;ao su
perava os Cr$ 40 milh6es , com a seguinte distri
buic;ao: 

E8TA· f,CS80AL \'ALOR DA 

CLA~SE E BELECJ- CGPADO PRODTJQ.~O 

Gl:::-JFROS DE 1l\1EXTOS EM 
It\DDSTRIA EM 1970 31-12-1970 Ahsoluto ~ F.elativo 

I ,Cr$ 1 000 (%) 

lndfistrias rle transfor-
ma1iio .. ······ · ···· 96 2 457 40 226 100,00 

ll!incrais nao meh\li-
cos 11 319 3 124 7,7 

l\ [clalurgica ... 3 R9 909 2,2 

l\Iadeira . 8 296 5 702 14,2 

l\fobiliario . Jl\ 172 I 936 4.8 
Textil. .. .. 3 38 596 1,5 

' r estuario, cal~ados c 
arteratos de tecidos 10 !53 1 598 4,0 

Produtos alimentares 24 360 19 581 48,7 
f<Ali torial c grt\fica .. . 17 46i 3 287 8,2 
Ou tros gcneros. 9 213 3 493 8,i 

Kota - Dos 96 estabelecimentos, 20 deixaram de dcclarar o v•
lor da prod u~ao. 
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I • 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMA~AO 
Valor da produp:lo-1970 

19 Madeira D Produtos a limentares 

D Ed1toria l e grafica 

EJ O utros 

~ M inero is nao metcll icos 

e Energia Eletrica 

o FORN ECIMENTo de energi a eletrica cabe a Espirito 
Sa nto Centra is Eletricas S .A. Em 1970, o con sumo 
e elevou a 130. 903 MWh, assim discriminados: 

21 .343 para fins r esiden ciais, 15 . 916 para o comer 
cia, 87.054 para utilizac.ao industri al e 6. 590 MWh 
des tina dos a iluminac;ao publica e 6rgaos do poder 
publico . 

No tri fm io 1967-69. obse rvou-se a seguin te pro
gressao: 

1967 1968 1969 

To tal 37 . 690 56.533 66 . 752 

R es id en c ia l 15 . 186 18.320 19 .371 
Comercial 10 . 015 12 .853 13. 965 
Indu s tria l 6 .45 1 18 . 828 26 . 220 
Tlu m ina9iio publica e 

poderes publico 6 .038 6 . 532 7 196 
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e Abate de Reses 
0 ABATE compreendeu, em 1969, 7.916 bovines e 6.424 
suinos, alem de pequena quantidade de ovinos e ca
]::rinos. Ao produto global de 2,1 mil toneladas atri
buiu-se valor de CrS 4,8 milh6es, cabendo a maior 
parcela il. carne verde de bovina, com 73 ,5 % do total. 
Os 26 ,5% restantes correspondiam a 19 outros pro
dutos . 

• Prestaqao de Serviqos 
ENTRE os 849 estabelecimentos de prestac;iio de ser
vic;os figuram 13 hoteis, 45 pens6es , 46 restaurantes, 
658 bares e botequins, 68 barbearias, 70 sal6es de 
cabeleireiros para senhoras e 7 boates. 

H o t et Can aa - Pra.;:a Costa Pereira . 



e Bancos 

A IMPORTA CIA do movimento econ6mico da Capital 
e pirito-santense pode ser avaliada pelo seu grande 
numero de estabelecimentos bancarios: 

Banco do Estado do Esp!rito Santo 
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Auxili ar de Sao Paulo 
Bancl eirante do Comercio 
Bah ia 
Bra il 
Brasil eiro cl e Des ontos 
Com rcial Brasul 
Come1·cial do Para n a 
Comercio Industria de Min a Gerais f 3 a en-

cias) 
Comercio e Industria de Pern ambuco 
Comercio e Ind1lsLria de Sao Paulo 
Cr' dito Real de Minas Gerai 
E Lado de Min as Gerai s (2 agen cia > 
E tado do Espirito Santo 
Estado de Sao Pa ulo 
!ta u Am ' rica 
Lar Brasileiro 
Mercan til de Minas Gerais 
Minas Gerai 
Min iro do Oeste 

acional de Credi o Coopera tivo 
acional do E pil·i to Santo 

Nacional de Min as Gerais 
Nacional do Nor te 
Por tugues do Brasil 
Real 
Uniao de Bancos Brasileiros 
Vi tori a 

As principai con tas bancar ias, em 31 d 
d z mbro de 1968, apresenLavam os seguintes sal
dos, em milh ares de cruzeircs : caixa, 8 . 657 ; empres
timos, 78 .534 ; d positos a vista e a cur o prazo. 
105 .046 ; depositos a medio prazo, 1. 818 . 

Pela Camara de Compensaviio, em 1971 , foram 
compensados 2 . 138 . 173 cheques, no valor de CrS 3,3 
bilh6es, sen do o valor medio de Cr$ 1 . 564,01 por 
ch eque. 

A Caixa Econ6mica Federal mantem 3 agen cia 
em ViLoria 

Pesca 
A PESCA constitUJ apreciavel fonte de riqueza para 
o Municipio . A colonia Maria Ortiz, Z-5, fundada 
em 1920, disp6e de farmacia , ambulatorio e hospi-
al proprio. Reunia 1.480 pescadores maiores de 18 

anos, em 1970, ano em que sua prodw;:iio ch gou a 
6 . 991 toneladas, no valor de CrS 15,5 milh6es. 

0 material utilizado se compunha de 47 em
barcav6es diversas, com a capacidade de 124 ton e
ladas; 3 redes de arrasto, 8 de espera, 3 camaronei
ras de arrastao, e 8 espinheis. 

~ Agropecuaria 
DADAS a conformacao e a reduzida exLensiio do ter
ritorio, a pecuaria· nao e passive! de maior desen -
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volvimento e a agricultura, praticamente se restringe 
a cultura da banana, inteiramente consumida no 
Municipio . 

A popula~ao pecuaria, em 1969, somava 652 ca
be~as em sua maior parte de bovinos (388) ; em 
menor numero os caprinos (154) e suinos (90) . 

Calcula-se em 75 . 520 litros a produ~ao de leite 
naquele ano. 

0 Municipio e sede do ACARES ( Servi~o de Ex
tens§.o Rural) e de um posto agropecuario. 0 Censo 
Agropecuario de 1970 cadastrou 30 estabelecimentos 
rurais com 84 pessoas ocupadas. 

0 numero de agr6nomos e veterinarios em ati
vidade no Municipio da Capital e regiao circunvi
zinha era de 38 e 8, respectivamente. 

e Constru f OO Civil 
FoRAM concedidas, em 1970, 214 licen~as para cons
tru~ao, abrangendo a area total edificada 88 .464 
m'. Dessa area, 75 .309 m2 destinavam-se a uso re
sidencial; 1 . 137 m• a industrial, 3 . 754 m• a co-

Esplanada capixaba. 



mercia!, e 8 . 264 m• a outros fins . A area dos terre
nos se elevava a 85.625 m" e o valor das edificag6es 
a Cr$ 27,3 milhiies . 

A<; construc;6es para fins residenciais, em 1970, 
consistiram em 139 casas e 495 apartamentos. Ex
pediram-se 269 alvaras de "habite-se", relativos a 
585 residencias (230 casas e 355 apartamentos) . 

e T ransportes 
FERROVIARIO - 0 Municipio e servido pelo Ramal 
Ferrovhirio da Ponta de Tubarao, da Cia . Vale do 
Rio Dcce; e pelas Estrada.s de Ferro Leopoldina e 
Vit6ria- Minas atraves das esta<;6es em Vila Velha, 
a primeira e Cariacica, a segunda. 

R<>doviario - A Estagao Rodoviaria, na Prac;a 
Misael Pena, fica a tres minutos do centro da ci
dade. Dai partem para o interior do Estado e para 
os Estados do Rio de Janeiro, Guanabara, Bahia, 
Minas Gerais e Sao Paulo, os 6nibus das empresas 
Agua Branca, Alvorada e Itapemirim . Ha pianos 
bern adiantados para construgao de nova estagao 
rodoviaria. 

BRASiliA 

P/ NITEROI 
RIO DE JANE IRQ 

Feiro de Santana 
SALVADOR 

CONVEN .;:OE S , 

Rodovia Federal -
Rodovi Cl Esraduol-
Ferrov i a 

Aeroporto 

A BR-101 , toda asfaltada, liga Vit6ria a Campos 
e a Niter6i, nas distancias de 250,5 e 533,3 km, (via 
Araruama), respectivamente. Para o Norte, na rota 
Vit6ria-Salvador, liga-se a Linhares, a 130 km, Sao 
Mateus, 220, Itabuna-BA, 746, entroncamento com 
a BR-324, 1.089 km e finalmente Salvador, a 1.181 km. 

A BR-262 interioriza os servigos portuarios: 
passando pelos municipios espirito-santenses de 
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Domingos Martins e Conceic;ao do Castelo, pene
tra em Minas Gerais, cruza a BR-116 em dire
r;ao de Bela Horizonte, indo ate Araxa e Uberaba, 
toda pavimentada ou em fase final de pavimen
tac;ao . 

Vitoria liga-se ainda aos municipios vizinhos 
de Cariacica, em 1 hora; Vila Velha, em 30 minu
tos; Serra, em 55 minutos, percurso normal por meio 
de veiculos coletivos. A viagem ate Brasilia-DF, pode 
ser feita em 21 horas, pela BR-262 ate Bela Hori
zonte, dai pela BR-040 via Sete Lagoas. 

Estavam registrados, em 1971, no Departamento 
Estadual de Transito, 6. 596 autom6veis, 297 jipes. 
140 6nibus, 599 caminh6es, 25 motonetas, 5 moto
cicletas, 24 reboques, 2 . 500 camionetas e 32 outros 
veiculos . 

0 movimento de passageiros transportados em 
6nibus, em 1971, dentro da Cidade, elevou-se a 
34.581 .550; esse numero constitui in dice expressive 
do crescimento da capital espirito-santense. 

Esta sediado em Vit6ria o 17.o Distrito Rodo
viario Federal, com sua oficina mecanica, instalada 
em 1963, junto do 7.0 DRF . :E aparelhada para to
dos os servi<;os de recuperagao e reparo de veiculos 
e equipamentos empregados na constru<;ao e con
servagao das rodovias federais no Estado . Atrai a 
atengao o frontispicio da oficina, circundado de 
gaiolas de passaros e animais da regiao, doados por 
motoristas, ou por visitantes . A originalidade dessa 
mostra ja representa curiosidade procm·ada pelos tu
ristas . 

Aereo - 0 Aeroporto Salgado Filho e mais co
nhecido como Aeroporto de Goiabeiras, nome do 
bairro em que se localiza . 

Com pista de pouso de 1 . 504 metros de com
primento por 45 de largura, em concreto, tern 
capacidade para aparelhos de ate 54 toneladas . 
Dista do centro da cidade, em linha reta, 6 km; por 
estrada , 11 . Localizado a margem da BR-101 , em 
zona militar, possui urn posto da FAB e urn m:Wleo 
de protec;ao ao voo (NPV) . 

E atualmente utilizado por linhas regulares da 
SADIA, da VARIG e da VASP . 

0 trafego aereo comercial, em 1971, registrou 
4. 401 pousos e 4 . 377 decolagens . Chegaram 33. 223 
passageiros e partir am 33 . 358. A correspondfmcia 
somou 21 t recebidas e 14 t expedidas. A carga 
desembarcada elevou-se a 78 t e a embarcada a 408 t . 

e Comunica~oes 
A CoMPANHIA Telefonica do Espirito Santo acha-se 
interligada com a Cia . Telefonica Brasileira. Ate 
31 de dezembro de 1971, ja havia instalado 11 .449 
aparelhos. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 2 agencias postais, em Maruipe e Mulemba, 
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1 postal-telegnlfica em Goiabeira.s e 1 radio - tele 
grafica . 

ASPECTOS 
CULTURAl$ 
A VIDA cultural de Vit6ria pode ser avaliada pelo 
niunero de s uas associaG6es, academias, centros de 
estudos, m us us e bibliotecas, jornais e revistas, 
alem dos e.stabelec imen tos de ensino . 

• Universidade Federal do Espirito Santo 
CRIADA atraves de Lei estadu al n .0 806, de 5 de maio 
de 1954, fo i federalizada a 30 de janeiro de 1961 e 
integrada no plano fed era l de ensino, subordinada 
ao Ministerio da Educacao e Cul tura (MEC ) . Pela 
L i federal n .o 3. 868, -e for ma d a pel a Escola de 
Bel as Ar tes ( 1951) , Faculdade de Cifmc ias Econ6-
micas, Faculdade de Direito ( 1930) , Escola de Edu
cac.;ao Fisica 0931) , Faculdade de Filosofia, Cien
cias e Letras 0957), Faculdade de Medicina 0957), 
de Odontologia e Escola Politecnica (1951) com urn 
total de 23 cursos. 

A Faculdade de Direito, a m a is antiga, data de 
1930 e con sti tuia esta belecimen to super ior isolado 
<le de 1950, sob a jurisdiGao do antigo Conselho Na
c ion a! de Eclucac.;ao e Diretoria do En sino Superior 
c1o Ministerio da Educac;ao e Cultura . 

A Universidade mantem servic.;os sociais, tais 
como o Proje to Bandeira.s, de assistencia as cama
das desfavorecidas da comunidade; Hospita l das 
Clinicas e Sanatoria Getu lio Vargas, integrado na 
Faculdade de Medicina, que atende a indigentes ; 
Restaurante Universita rio; Policlinica, integrada n a 
Faculdade de Odontologia ; e Servic;o Reembolsavel 
Universitario. Alem do Boletim Oficial , edita a He
vista de CultuTa. 

Como patrim6nio cu ltural inclui -se o Museu da 
Universidade. 

Ill aqucta da Uni1•ersidade Fed eral d o Esp irito San t o . 



e Ensino Superior 
0 ENSINO superior em 1971 , contava com 4.599 alu
nos matriculados e 510 professores. 0 corpo dis
cente se distribuia pela Escola de Belas Artes, 232 
alunos; Educar;ao Fisica, 273; Politecnica, 564; Fa
culdade de Ciencias Econ6micas, 502; Faculdade de 
Dire ito, 473; Filosofia, Ciencias e Letras, 965; Facul
dade de Medicina, 392 ; Escola de Servir;o Social de 
Vit6ria, 18; Faculdade de Farmacia e Bioquimica, 
92; Faculdade de Medicina de Vit6ria, 919; e Fa
culdade de Odontologia, 169. 

e Ensino Media 
EsTAVAM matriculados, no InlClO do ana letivo de 
1971, 21.783 alunos e o numero de professores era 
de 1.192. 

Entre os 36 estabelecimentos existentes desta
cam-se pela maior frequencia o Ginasio Estadual 
Maria Ortiz, com 3. 011 alunos, o Colegio Americano 
e o Estadual do Espirito Santo, com 2. 587 alunos 
cada urn. 

Abrigam ainda mais de urn milhar de alunos 
a Escola Tecnica Federal do Espirito Santo, 1. 730, 
o Salesiano Nossa Senhora da Vit6ria, 1.354, o Gi
nasio Municipal Ceciliano Abel de Almeida, 1.196 
e a Escola Tecnica de Comercio Capixaba, 1 . 090 . 

A Escola Tecnica Federal ministra os cursos gi
nasial, e tecnicos de agrimensura, estradas, edifi
car;6es, mecanica, eletrotecnica, eletromecanica e 
especial mecanica . 

0 Colegio Americana foi fundado em 1907, par 
urn casal de missionaries batistas norte-america
nos, Loren Reno e Alice Reno. Possui os seguintes 
cursos: J ardim de Infancia, Primario, Ginasial, 
Normal, Secretariado, Contabilidade, Colegial, Pre
Vestibular e Formar;ao de Professores de Contabi
lidade. Funciona em regime de 3 turnos e disp6e 
de 200 professores. 

e Ensino Primario 
E SATISFAT6Rio o nivel de escolaridade, que al
canr;a 83,5 %, em confronto com os do Estado, 62,6% 
e do Pais, 66,1 % (dados de 1964, de acordo com o 
Censo Escolar) . 

Das 19 . 197 crianr;as en tao recenseadas, 16 .022 
frequentavam escolas; na area urbana, subia a 
83,8 % o indice de escolaridade, nao passando na 
rural de 68,6 %. 

Em 1971, dispunha o ensino primario de 85 uni
dades escolares, com 935 professores. No inicio do 
ana as matriculas abrangiam 21.508 crianr;as. 

0 supletivo, com 25 unidades e 161 professores, 
totalizava 4. 595 alunos. 
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e Outros Cursos 
FuNCIONARAM ainda, em 1970, 29 cursos diversos, tais 
como linguas, arte culinaria, trabalhos manuais ti
pografias, impressao, encadernac;ao e mecanica, ar
tigo 99, cultura fisica e motorista. 

Estavam matriculados nesses cursos 4. 610 alunos 
e havia 487 professores. 

Os mais frequentados eram o pre-vestibular do 
Teuto-Brasileiro de Linguas e o Instituto Brasil-Es
tados Unidos - IBEU, com 608 alunos cada urn . 

e Associaqoes Culturais 
ENTRE a.s Associac;6es culturais do Municipio, em 
agosto de 1970, merecem registro: o Instituto His to
rico e Geognifico, fundado em 12 de junho de 1916 
pelos historiadores Antonio Francisco Ataide (seu 
primeiro presidente), Carlos Xavier Paes Barreto e 
Arquimino' Martins de Mattos (90 s6cios) ; 

Academia Espirito-Santense de Letras, com
pasta de 40 cadeiras, fundada em 4 de setembro 
de 1921, pelos escritores Elpidio Pimentel, Alarica 
de .Freitas e Sezefredo de Rezende ; foi seu prime ira 
presidente Dam Benedito Paulo Alves de Souza, 
Bispo Diocesano; 

Associac;ao Espirito-Santense de Imprensa, 
que data de 1.0 de dezembro de 1934; 

Associac;ao de Juristas do Espirito Santo, criada 
em 11 de agosto de 1941 ; 

Sociedade Espirito-Santense de Medicina e Ci
rurgia, substituida pela Associagao Medica Espirito
Santense (10 de janeiro de 1924) , com 500 s6cios ; 

Arcadia Espirito-Santense, fundada em 21 de 
janeiro de 1943 par urn grupo de poetas e escritores; 

Academia Feminina de Letras, criada por urn 
grupo de escritores, em 18 de agosto de 1949 ; 

Academia Capixaba de Novas, que data de 11 de 
novembro de 1945; 

Associa<;ao Espirito-Santense de Engenheiros, 
formada par engenheiros e arquitetos em 25 de se
tembro de 1950; 

Centro Espirito-Santense de Esperanto, orga
nizado em 24 de fevereiro de 1944; 

Institute Geneal6gico, surgido em 23 de maio 
de 1947 ; 

Institute Brasileiro de Educac;ao, Ciencias e 
Cultura, instal ado a 17 de setembro de 1947; 

Sociedade de Cultura Artistica, organizada par 
urn grupo de musicistas a 8 de agosto de 1952, conta 
com 320 s6cios; 

Centro Espirito-Santense de Folclore, consti
tuido em 11 de maio de 1948; 
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Associa<;ao de Contabilistas, em 31 de agosto de 
1946; 

Institute Espirito-Santense de Historia, Geo
grafia e Arte Religiosa, criado em 15 de setembro 
de 1954; 

Associa<;ao Feminina de Cultura, organizada 
em 14 de abril de 1961; 

Associa<;ao de Professores do Espirito Santo , 
criada em 3 de outubro de 1933; 

Clube Militar dos Oficiais da Policia do Estado, 
a 23 de janeiro de 1950; 

a Associa<;ao Odontol6gica; e 
Comissao Espirito-Santense de Folclore, em 

funcionamento a partir de 23 de maio de 1948; 

e Bibfiotecas 
ENTRE as 20 bibliotecas publicas ou semipublicas 
destacam-se a Biblioteca Estadual , com 31.981 vo
lumes, fundada em 16 de julho de 1955; a Muni
cipal com 12.859, instal ada a 2 de dezembro de 1941 ; 
a dos Comerciarios com 8. 871 volumes; a do Tri 
bunal da Justi<;a, enriquecida com a doagao da bi
blioteca particular do desembargador Otavio de 
Carvalho Lengruber, atualmente com 8 . 108 volu
mes ; a do Departamento de Promo<;ao Agropecua
ria, com 6 .634 ; e a do Departamento Estadual de 
Estatistica, denominada Embaixador Macedo Soa
res, com 4. 377 . 

Com urn total de 93.386 volumes, seguem-se as 
bibliotecas da Assembleia Legislativa, da Universi
dade Federal, da Faculdade de Direito, da Asso
cia<;ao Espirito-Santense de Imprensa, do Institute 
Historico e Geografico do Espirito Santo, da Aca
demia Espirito-Santense de Letras, do IBEU, da 
Escola de Educa<;ao Fisica, da Policia Militar, da 
Primeira Igreja Batista, da Associagao das Filhas de 
Maria Imaculada, do Depar tamento Estadual de 
Saude e do Centro Espiri ta Henrique Jose Mello. 

Ha 14 tipografias e 40 livrar ias em atividade . 

e Museus 
0 MusEu Folcl6rico, em fase de inventario, tera seu 
acervo transferido da Comissao Espirito-·santense 
para a Universidade Federal do Espir ito Santo . En 
tre seus pertences, figuram 32 pe<;as de ceramica, 
23 de artes menores, 142 de antropologia e etnogra
fia, alem de 3 pe<;as de indumentaria . Localizado 
atualmente na antiga Capela de Nessa Senhora das 
Neves, acha-se temporariamente fechado. 

0 Museu de Arte e Historia per tence a Universi
dade Federal e possu ia duas seg6es, uma das quais 
do Solar de Monjardim, localizada a Avenida Pau-
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lino Mi.iller, em Jucutuquara. A princJpio se cha
mava Museu Historico do Espirito Santo; poste
riOl·men te, Mu.seu Capixaba, e a tualmente de Arte 
e Historia da Un iversidade, encampado que foi em 
1966 ; ach a-se em fase de reorganizagao e de re
cuperagao do predio, tombado pelo P atrimonio His
torico Nacion al. 

Solar de Monjardim era a Casa-Grande de 
enorme fazenda, que abran gia quase todo o a tual 
Bairro de Jucutuquara; de propriedade do Barao 
de Monjardim, n ele pernoitou Padre Diogo Feij o, 
quando de passagem pelo Estado, a caminho do Rio 
de J aneiro, onde cumpriria pen a de prisao por vol
ta do ano de 1844 . En tre os bens que in tegram seu 
patrimonio estao uma Bandeira Nacion al, datada 
de 1908; varies r elogios, entre eles urn de 1881 , 
ainda em funcion amen to regular ; uma liteira do 
seculo XVII, moveis, lougas da epoca do Imperio 
etc . 

A outra segao e a de Arte Religiosa, n a Capela 
de San ta Luzia. Instalada em 1939 num dos predios 
ma is antigos da cidade, que da ta de 1547 , quando 
foi construido por Duarte de Lemos. Algumas de 
suas coleg6es sao do seculo XVI . 

0 acervo e formado de sino, moveis, imagen s, 
quadros, castigais, lanternas, ora torios, livros et c. 

e Teatros, Cinemas e Audit6rios Publicos 
A CIDADE possui quatro teatros. Entre eles avulta 
o Carlos Gomes, cuj a construgao se deve ao italiano 
Andre Carloni, que iniciou a obra em 1924. Inaugu
rado a 1.0 de janeiro de 1927, era de propriedade 
particular. Em 1928, foi adquirido pelo Governo do 
Estado ; fechado para obras em 1969, foi reina u
gurado em 15 de dezembro de 1970, em ato oficial 
e reaberto sob a administragao da Fun dagao Cul
tural do Espirito Santo, atraves do Servigo de Tea
tro . 

Disp6e de 311 poltronas na plateia e 34 cama
rotes, de 5 lugares, alem dos camarotes especiais do 
Governador, dos poderes j udiciario e legislativo, 
diregao do teatro e da FundaGao Cultural. 

Representa h oje o principal cen tro da cul tura 
a rtistica n o Estado . Serve de sede ao Grupo de 
Teatro Carlos Gomes, criado pela Fundagao Cul
tural . 

Alem deste, existem o Gloria, inaugurado em 
1934, o da Escola Tecnica, instalado em 1935, e o 
Tea tro da Associagao Espirito-Santense de Im
prensa, com capacidade para 250 espectadores . 

Os 9 cin emas possuem capacidade total para 
6 . 748 espectadores, figurando entre os m aiores o 
Cine-Tea tro San ta Cecilia, com 1. 400 lugares e o 
Cine-Teatro Gloria, com 1. 176 . 
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Entre os audit6rios publicos aparelhados para 
conferencias, concertos, congressos cientificos, expo
sig6es de arte, simp6sios etc., destacam-se os do Pa
lacio do Cafe, Centro de Saude, Edificio Vale do 
Rio Dace, Colegio do Carmo, Escola Tecnica, Escola 
Normal, Colegio Americana, Instituto Hist6rico, Aca
demia de Letras e Associagao Espirito-Santense de 
Imprensa. 

Deta!he da fachada do Teatro Carlos Gomes. 

• Associa~oes Recretativo-Desportivas 
INTENSA e animada e a vida social, bern assim as 
atividades esportivas e recreativas em Vit6ria. Em 
cerca de 35 clubes e associag6es se praticam a na
tar<iio, o futebol, o tenis, o basquete e outros espor
tes. 
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Entre os clubes tradicionais, cabe especial men
gao ao Vit6ria, fundado em 1912 ; ao Clube de Na
tagao e Regatas Alvares Cabral, com 4. 215 asso
ciados, o mais antigo da cidade, criado que foi 
em 1902 ; o Clube de Regatas Saldanha da Gama, 
tambem datando de 1902, e outro que possui ele
vado numero de s6cios, 3 . 000 ; o Nautico Brasil, sur
gido em 1921, tern 1. 820 s6cios . Grande numero de 
s6cios frequentam ainda o Caxias Esporte Clube, 
o Rio Branco Atletico, ao qual pertence o belo Es
tadio Governador Bley, o Praia Tenis, organizado em 
1934, e o Libanes, em 1966. Todos os clubes possuem 
sede propria e muitos proporcionam servic;os de res
tauran tes, piscinas, ginasios e instalag5es para des
canso e recreio. 

0 campeonato de futebol da 1.a Divisao e 
disputado entre os clubes Rio Branco, Vit6ria Fu
tebol Clube, Caxias Sport Club, CESAN e m ais a 
Desportiva Ferroviaria, que embora sediada em Ca 
riacica participa da competic;ao da Capital . 

e Divulga~ao 

CIRCULAM em Vit6ria, diariamente : A Gazeta, com 
tiragem de 9 . 000 exemplares, e que alem de ser o 
mais antigo da cidade e hoje urn dos bans jornais 
do Pais, por sua modernissima maquinaria, apre 
sentac;ao grafica, ilu.s tra<;6es e cadernos especiali
zados ; 0 D zario, com 3 . 000 exemplares; 0 Did.rio 
0 ticial do Estado, com 2 . 000 ; e a Tribuna, com 
3 . 500. Com 12 . 000 exemplares, a Revista Capixaba, 
mensa! . 

Alem do.s programas da Televisao Vit6ria, canal 
4, inaugura da em 1961, os municipes se beneficiam 
com os das emissoras da Guanabara. 

0 Municipio disp6e ainda das emissoras Radio 
Espirito Santo, PRI-9 e ZY0-28, em ondas medias, 
tropicais e freqiiencia modulada ; Radio Vit6ria, 
ZY0-21 e ZY0-23, em medias e curtas ; e Ra dio 
Capixaba, ZY0-22 e ZY0-25, tambem em medias 
e curtas. 

ASPECTOS 
SOCIAlS 

e A Cidade de Vit6ria 
VITO RIA nasceu sobre colinas. N a principal, a colin a 
centra l , situa- se a chamada Cidade Alta. Nela se 
construiram os principais edificios publicos . Ali es
Uio o Palacio do Governo (Palacio Anchieta ), o 
Palacio da Assembleia L egislativa (Domingos Mar
tins) , Palacio da Justir:;a (Moniz Freire) , a Catedral 
Arquidiocesana, o antigo Palacio dos B ispos (hoje 
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Cu1·ia D iocesana), a B iblioteca e o Arquivo publicos, 
a Escola Normal Oficial , o Museu de Arte Religiosa 
e algumas secretarias de Estado. 

Pelos flancos dessa colina central descem sua
ves ladeiras para a cidade baixa, que se espraia em 
tonw e pelas col inas adjacentes. Nos pontos mais 
altos e abruptos, sao as ladeiras substituidas par 
escadarias artisticas, o que tern levado visitantes a 
chamar- lhe "Cidade das Escadarias". Estas real
mente embelezam Vit6Tia, e a Municipalidade tern 
sabido tirar partido dos acidentes naturais para 
transforma-los em motivos ornamentais do centr o 
urbana. 

Quem sobe par qualquer dos lances da L adeira 
Nestor Gomes, elemento de ligac;tio entre a Cidade 
Alta e a Cidade Baixa, terti de forqosamente admi
rar a habilidade da engenharia municipal em trans
formar subidas e descidas em suaves declives ajar
dinados com pitorescos recantos. 

A escadaria Maria Ortiz e outro dos ornamen
tos da cidade e a antiga ladeira foi cenario mar
cante da resistencia da cidade ao ataque dos ho
landeses ern 1625. Jti fora ch arnada Trapiche, par 
haver ali urn arrnazern de carga, e rnais tarde Pe
lourinh o, par te1· sido instalado no alto da subida 
esse instrurnento da justiqa portuguesa. A escadaria 
foi inaugurada a 15 de n ovembro de 1924, com o 
nome de Maria Ortiz. 

Na Cidade Baixa, na Prac;a 8 de Setembro, cen
tro geogrd,fico, econ6mico e politico de Vit6ria, esta 
o farnoso rel6gio publico, que anuncia as horas com 
acordes do hino do Espirito Santo . 

A antiga e hist6rica Vit6ria ntio tern a monoto
nia das cidades planas e geornetricamente trat:;adas. 
De qualquer ponto de suas inumeras elevaqoes divi
sam-se sempre novas aspectos e panoramas dife
rentes. 

0 casario urbana se espalha pelas 35 aveniclas, 
448 ruas, 15 ]Jraqas, 4 jardins, 1 parque, .5 praias e 
mais 107 outros logradouros: 278 estiio pavimenta
dos, 605 beneficiados com abastecimento de tigua, 
228 com esgotos sanittirios e 56 com arborizaqtio ; 
ate 1970, contavam- se 30.362 predios. 

Os an-abaldes, no perimetro da ilha, consti 
tuiam, ate hti pouco, nucleos residenciais iso lados. 
Esses nucleos hoje, se acham interligados, graqas 
a abertura de ruas e avenidas. 

0 centro da cidade ocupa posiqtio eqiiidistante 
entre a Praia Compl"ida e o bairro de Santo Anto
nio, e fica ainda entre o Parque Moscoso, cujos 
traqado e construc;tio datam do seculo XIX, e a Es
planada Capixaba, urn dos ultimos aterros verifi
cados em Vit6ria, permitindo o surgimento de mo
dernos edificios de arranh a-ceus . 

Praia Comprida e o bairro aristocratico da ci
dade, destacando-se par suas largas avenidas e 
palacetes luxuosos . 0 de Jucutuquara e moderno e 
um dos mais populosos; ai se localizam a Escola 
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Tecnica e o Estddio Governador B ley. 0 de Maruipe 
e notdvel pelo clima excelente que possui. 

Entre as avenidas, a majestosa B eira-M ar se 
estende ap1·oximadamente par 4 quil6metros. Sua 
abertura adveio da necessidade de expansii.o da ci
dade. A area jd se encontra quase toda urbanizada, 
com grande numero de construc;6es; desenvolve- se 
ao Zanga do canal de acesso ao Porto . 

A Estrada de Contorno, iniciada em abril de 
193.9, tem uma extensii.o de 14 quil6metros e l iga as 
extremos de Mucuripi e Santo Antonio. 

Liga a ilha ao continente a Ponte Floren
tino Avidos, com a extensii.o de 325 metros, cons
truida em 1927; estabelece comunicw;:ii.o com a parte 
sul de Vit6ria. 

A partir de 1946 joi iniciada a elaborac;fio de 
um plano de urbanizac;ao pela Empresa de T opo
grat,~a, Urbanismo e Construc;ao Ltda., que con 
cluido entrou em vigor em 1951. 0 plano continua 
em execuc;ao. Hd, ainda, um plano de urbanizac;ii.o 
da Ilha do Principe, jd iniciado e nele se inc lui a 
constuc;ao de uma nova ponte; iniciado tambem o 
aterro das praias do Sud, Santa H elena, Comprida 
e Praia do Canto, para posterior urbanizac;ao. 

A Municipalidade, ajudada pelo Estado, proje 
la ainda, pelo lado norte da Vila Rubim, novo 
aterro de braqo de mar al i ainda existente, o que 
permitird nii.o s6 a construc;ao de Nova Estac;ao Ro
dovidria, como de uma grande Praqa de Esportes, 
alem de prolongamento da Avenida Beira Mar, ern 
direc;ao ao baino de Santo Antonio. 

• llumina~ao Publica 
DATA de 1837 a inaugurac;ao , por J ose Tomas de 
Araujo, do servigo de iluminac;ao da.s ruas. Eram 
na epoca 40 lam pe6es de azeite de peixe, dist ribui
dos pelas esquinas e edificios publicos. Em 1879 foi 
inaugurada a iluminac;ao a gas, que passou a que
rosene e por fim a eletricidade . Esta se inaugurou 
a 25 de seten1bro de 1909 . 

A 31 de dezembro de 1971 existiam 23 . 705 li 
gac;6es eletricas, na voltagem de 110/ 220 e fr eqi.i€m
cia de 60 ciclos . 

e Abastecimento de Agua 
A 25 DE SET EM B Ro de 1909, foi ina ugurado solen emen
te 0 ser vigo de abastecimen to de agua, que jorrava 
no grande reservat6rio do morro de Santa Clara e 
j a abastecia edificios publicos e particulares. 

Ate dezembro de 1971 , o abas tecimento provinha 
de 2 mana nciais, com uma estac;ao elevat6ria, 3 r e
servat6rios, servindo a 600 logradouros, aproximada 
men te. As linha.s adutoras tinham extensao de 
54. 000 m ; a extensao total das linhas dis tribuidoras 
atingia 212 .000 metros. Ate aquela epoca, existiam 
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22.674 liga~oes livres, 28 torneiras e chafarizes e 
82 h id rantes . 

Atualmente, 22. 674 predios se acham ligados a 
rede de agua. 

e Esgotos 
EM dezembro de 1971, o servic;o de esgotos, do tipo se
parador absoluto, possuia 35 .000 metros de rede , 
atendia a 483 logradouros , 37 dos quais servidos por 
esgotos de aguas superficiais; 20 . 251 predios sao 
esgotados por fossa, 4. 927 pela rede . Existiam 120 
pcc;os de inspec;ao. 

• Assistencia Medica e Social 
Os SERVI QOS de saude , quanta a instalag6es h o.spi
ta lares, sao de responsabilidade das se~?;uin tes ins
titui~6es: hospitais Sao Jose, Sao Pedro, Infantil 
Nc.ssa Senhora da Gloria , Santa Rita de Cassia, 
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina 
(ex-Sanatoria Getulio Vargas), Hospital e Ma ter
nidade de Sao Lucas; clinicas de Acidentados de 
Vitoria, Cirurgia Santa Luzia, Infantil J esus Me
nino, Infan til Sao Jorge, de Repouso Santa Ange
lica (3 clinicas) ; casas de saude Sao Sebastiao, Pe
dro Nolasco, Casa de Saude e Maternidade de Nossa 
Senhora da Penha ; maternidades Sao J ose e Pro
Matre; Sanatoria Oswaldo Monteiro ; Santa Casa de 
Misericordia, Institute Capixaba de Ortopedia e 
Traumatologia, Sociedade Medica de Anestesia e 
De~artamento de Saude e Assistencia Social da As
sociac;ao dos Funcionarios do Espirito Santo, tota
lizando 23 estabelecimentos, com 2.385 leitos. 

Alem dos estabelecimentos enumerados, exis
tem 3 postos de saude e 2 prontos-socorros. Quan
ta ao pessoal especializado, em 1971 o numero de 
medicos era de 287 (14 mulheres) e 181 o de den
tistas. Registraram-se tambem, 68 farmaceutico.s, 14 
enfermeiros diplomados, e 241 praticos. Existiam 44 
farmacias. 

Entre as organizac;6es que praticam diversas 
mcdalidades de assist€mcia social, figuram a liga 
Brasileira de Assistencia, a Santa Casa de Miseri 
cordia, o Institute Luis Braille, para cegos, e a So
ciedade Sao Vicente de Paulo . 

• Religiao 
PARA as finalidades especificas do culto catolico 
romano, o Municipio esta dividido em 7 paroquias, 
com 6 matrizes, a Catedral Metropolitana na pa
r6quia de Nossa Senhora de Vitoria e 24 igrejas. 

Os protestantes disp6em de 19 templos, entre 
os quais o da Primeira Igrej a Batista, fundada em 
2 de setembro de 1903. Seu novo templo foi ina u
gurado a 9 de outubro de 1932 . 

Os espiri tas contam com 29 locais de culto ou 
trabalho . 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POUT/COS 

• Finan~as 
A UNrl\:o arrecadou em Vit6ria, em 1971 , CrS 59,8 m i
lhoes; o Estado, CrS 53,2 milhoes; e o Municipio, 
CrS 22,8 milhoes. 

As despesas realizadas pela Municipalidade, no 
ano em refer €mcia, monta ram a CrS 21,9 milhoes . 

Para 1972, o on;ament o m unicipal , de acordo 
com a Lei n° 2. 091, preve r eceita e fixa despesa de 
Cr$ 33 ,2 milhoes (sendo as receitas corrent e.s de 
CrS 15,4 milhoes, com Crs 9,7 milhoes de r enda tri
butaria e rece itas de capital de Cr$ 8,0 milhoes ). 

FINAN~AS 
Receita arrecadada -1971 

Pela Un iao Pelo Estado Pe lo Municipio 

e Representa~ao Politico 
A CAMARA Municipa l se comp6e de 13 vereadores. Ate 
31 de dezembro de 1971, o numero de eleitores regis
trados se elevava a 55.758. 
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FONTES 
As 1 Nt~ORI\~AQ6Es divulgadas n este tratalho foram na sua m aio
ria f ornecida3 pa r Alceu de Ara Uj o e Jarbas R i be iro de As~ is 
respec ti vam~nte das Se96es d e Co leta da Capit a l e d e D a
cumen taGfHY e Divu lga 9ao, d a Delegacia Estadua i d e Estatist ica , 
d o !BE. . 

Util iza dos t ambem d ad os d os a rq u ivos d e d ocum enta9ii 0 
munic ipa l d o IBE, d e di versos 6rgiios d o s istem a esta t istico 
nac ion a l , d a Emp resa Ca pixaba d e Turism o e d as segu in tes 
p u b lica96es: Si nopse Esta tistica d o M unicipio d e V it6ria -
IBGE ; 4 R od as, n . 285 ; DER ENZI , Luiz Sera ft m . B iografia d e 
uma ilha. Ri o d e Janeiro, Ed. Pongetti , 1965. 254 p ., COM
PANHIA VALE DO RIO DOCE, Rio d e J a n eiro. R elat6rio da 
D i r etoria Exercicio de 1970. R io d e J anei ro , 1.971. n . p ., il. . 
MONJARDIM. Ade lpllo. Vit6ria /isica (G eog ra fia. h is t6 ri a e 
geologia ) Vit6r ia , R evista Ca naa n Ed ., 1950. 80 p ., fot . RE
VI I::.TA GU I A DE VIT6RIA . Vit6ria, Ed . G uia d e Vi t6r ia , 1970 , 
114 p .. il .. Anuario Industria l d o Es p irlto San t o, 70/ 71 e de 
t ratalh o d o Desem bargad or Eur iped es Queiroz d o Va ll e. 0 
hi st6rtco foi com pilado d a Encic/opedia d os M u nici p ios Brasi 
/eiros. Vol. X XII . 

Es ta pubiica91io fa z part e d a serie d e m onog raftas m uni 
c ipa is o rganizada pelo Depa rt am e n to de D ivu lga <; S.o Es t at istica 
d o Inst it uto Brasil ei ro d e Es tat is tica . A nota in t rod u t 6 ria , 
sabre aspectos da evolu9ii.o 11 ist6rica do M unic ipio, correspon 
d e a u m a t en tativa visan d o s in t etizar, com adeq uad a siste
m atizavflo , e lem e n tos esparsos em dife re n tes d ocumen tos. 
Ocorrem , em alguns casas, di verg·enc ias de op inifio, nao sendo 
raros os equivocos e contracti96es verificad os nas p r6pri a s 
f on t es d e pesq uisa. P or isso . o IBE acolh e ria com o m a ior 
in t eresse q u a lquer cola bora9f10, especialmen te d e llistori ad o
res e ge6g rafos. 
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CO LEgAo DE MONOGRAFIAS 

6.• StRI E A 

500 - Criciuma. sc 
501 - Ribeiriio Preto , SP (4 .• edl 

502 - Cornelio Procop io, PR 

5J3 - Petrolina, PE 

504 - l tumbiara, GO 

505 - Sa pe , PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 

507 - Cachoeira do Su i, RS 
(2 .• ed .). 

5C8 - Sao Manuel , SP 

509 - ltaguaf, RJ (2.• ed .) 

510 - sao Fi de l is, RJ (2 .• ed.) 

511 - Sao Caetano do Su i, SP 
(2.• ed .) 

512 - Presidente Epitacio, SP 

513 - Santa Maria, RS (2.• ed .) 

514 - Go iania , GO (2 .• ed.) 

515 - Sa o Bernardo do Campo, SP 
(2 .• ed .) 

516 - iiguas de Sao Pedro, SP 

517 - Garibaldi, RS 

518 - Vito rin o Freire, MA 

519 - Rio Branco, AC 

520 - Quixada, CE (2• ed.) 

521 - Sao Pedro da Ald eia , RJ 

522 - Farroupilha , RS 

523 - Sao Joao da Barra, RJ 

524 - Lambari, MG 

525 - Viseu , PA 

526 - Acarau, CE 

527 - Vito ria , ES 

Acabou -se cle i1n pri1nir aos dez dias do Tnes d e no
ve nz.bro de 1nil nouecentos e setenta e dais nas ojicinas 
do SER G RAF cLa FuncLa9ci0 lEGE, em L ucas, GB 5598 
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