


FUNDACAO IBGE 
Presidente: Isaac Kerstenetzky 

Diretor-Geral: Eurico de Andrade Neves Borba 
Diretor-Tecnico: Amaro da Costa Monteiro 

DEPARTAMENTO DE DIVULGACAO ESTATISTICA 
Chefe: Ovidio de Andrade Junior 

OIVISAO EDITORIAL 
Chefe: Mario Fernandes Paulo (respondendo) 

SETOR DE PUBLICACiiES ESTATISTICAS REGIONAIS 
Chefe: Celia Cortes de Figueiredo Murta 

Texto: Daisy Costa Lima, do Setor de Publica.;;oes Esta-
tfsticas Regionais 

Graticos: Setor de Representa<;ao Gratica 
Diagrama.;;ao: SERGRAF 
Capa : Frei Pedro Palacios 



Cole(:ao de 

VIL 
ESPiRITU SANTO 

ASPECTOS FfSICOS 

Area: 232 km' ; altitude da sede: 4 m; temperaturas me
dias em •C: maxima, 28; minima, 20; precipita(:ao plu
viometrica anual: 900 mm (1971). 

POPULAt;;:Jf.O RES/DENTE 

123.809 habitantes (Censo Demograjico de 1970); den
sidade demograjica: 533,66 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

175 estabelecimentos industrials, 4 do comercio ataca
dista, 1.141 do varejista, 27 mistos e 669 de presta(:ao de 
servi(:os; 225 estabelecimentos rurais (Censo Agrope
cuario - 1970); 5 agencias bancarias e 1 de Caixa Eco
nomica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

55 estabelecimentos escolares de ensino primario co
mum~ 10 do pre-primtirio, 24 cursos de ensino suple
tivo, ""18 estabelecimentos de ensino medio; 4 bibliotecas, 

2 livrarias, 3 tipograjias; 1 torre de TV, 4 cinemas; 21 
associa(:oes culturais e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS 

760 ruas, 8 avenidas, 10 pra(:as, 25.969 domicilios, 16.492 
liga(:oes eletricas domiciliares, 3.270 tocos de ilumina(:ao 
publica, 1 .282 aparelhos telej6nicos; 10 hoteis, 11 pen
soes, 21 restaurantes, 269 bares e botequins e 4 boates. 

ASS/STIENCIA MEDICA 

4 hospitais com 244 leitos, 1 posto de saii.de, 1 pronto- I 
socoiro; 28 medicos, 32 dentistas, 8 jarmaceuticos, 99 en
jermeiros; 18 jarmacias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS 

(na Prejeitura Municipal em 1971) - 2.312 autom6veis 
e jipes, 90 6nibus, 442 caminhoes, 331 camionetas, 184 
"pick-ups" ou jurgoes e 36 veiculos nao especijicados. 

ORt;;:AMENTO MUNICIPAL PARA 1972 

(milhoes de cruzeiros) - receita prevista: 8,1; renda 
tributaria : 3,1; despesa jixa'da: 8,1. 

REPRESENTAt;;:Jf.O POLfTICA 

13 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TERRIT6Rro hoje pertencente ao Municipio era ha
bitado por goitacas e tupiniquins. Sua hist6ria 
remonta. ao segundo quartel do seculo XVI, quando 
Fernandes Coutinho recebeu, em 1534, no seu solar 
em Alenquer, carta r.egia que o tornava donatario 
de uma das capitanias da terra brasileira. 

Embarcou na caravela ·' 'Gloria", com cerca de 
sessenta lusitanos intrepidos, tendo por companhei
ros os fidalgos Simao de Castelo Branco e Jorge de 
Menezes. 

A 23 de maio de 1535, a nau penetrou no que 
julgava Vasco Coutinho ser a foz de grande rio. 
Realizadas as necessarias averiguac;6es, atraves
saram a barra, ancorando numa enseada entre o 
morro Moreno ou Joao Moreno e a Ponta do Tuba
rao ou Piraem, no local posteriormente conhecido 
como Prainha de Vila Velha. Deram a terra a de
nominac;ao de Espirito Santo, em vista de celebrar
se, naquela data, a festa de Pentecostes. 

0 desembarque nao se fez com facilidade, pois 
os aborigenes lutaram com ardor, em defesa de 
suas terras, havendo necessidade de reac;ao para 
que debandassem. 

Ao passar pela Bahia de Todos os Santos, havia 
o Donatario convidado Duarte de Lemos para aju
da-lo no desbravamento da Capitania. Duarte de 
Lemos recrutou alguns companheiros e acorreu ao 
Espirito Santo no ano seguinte, sendo valioso o seu 
auxilio, quer na luta contra os indigenas e aven
tureiros, quer no trabalho da organizac;ao da vila 
incipiente. Em recompensa, doou-lhe Coutinho a 
ilha de Santo Antonio. 

Praia da Costa e v ista da Ci dade 



Iniciado o povoamento, surgiram as primeiras 
construc;6es, culturas, quatro engenhos de ac;ucar e 
urn forte em Piratininga, onde hoje se encontra o 
quartel do 3.0 Batalhao de Cagadores. Tempos de
pais, a prac;a de guerra foi reconstruida, recebendo 
o nome de Sao Francisco Xavier. 

Vasco Fernandes Coutinho fez algumas doa
c;6es aos que o auxiliaram: a Jorge de Menezes, a 
ilha hoje gonhecida como do Boi; a Valentim Soares, 
a ilha dos Frades. 

Ha controversias em torno das viagens de Fer
nandes Coutinho a Metr6pole. Em 1549, de regres
so ao Brasil, encontrou a Capitania em complete 
desmando; os tupiniquins, aliados aos goitacas, ha
viam entrada em luta contra os povoadores, quei
mando engenhos e fazendas e matando Jorge Me
nezes e seu substituto, Simao Castelo Branco. 

Em busca de refugio, alguns colonizadores mu
daram-se para a ilha de Duarte Lemos e outros 
para as capitanias vizinhas. Na ilha, a povoac;ao 
passou a ser chamada de Vila Nova, ao passo que 
no Continente, no correr dos tempos, o nucleo pri
mitive se tornava conhecido como Vila Velha. Ai 
se hospedou o Pe. Leonardo Nunes, em 1549, reali
zando as cerim6nias religiosas na igrejinha de Sao 
Joao. 

Os goitacas, muito persistentes, tornaram a 
atacar. Em 1551, em face das inumeras dificuldades, 
o Donatario transferiu a sede do governo para a 
ilha de Vit6ria, que recebeu o nome de Vila Nova 
do Espirito Santo, mais tarde Vila de Nossa Senhora 
da Vit6ria. · 

A grande necessidade de assistencia religiosa a 
populac;ao tornou festiva a acolhida dos missiona
ries jesuitas Pe. Afonso Bras e Irmaos Simao Gon
c;alves, que deram inicio imediato ao apostolado, 
tratando de erigir uma igreja, dedicada a Nossa Se
nhora do Rosario. 

Vila Velha, sem encarregado direto, teve sua ad
ministrac;ao supervisionada pelo proprio Donata
rio, que promoveu sua recuperac;ao . . Con vern res
sal tar, entre os acontecimentos da epoca, a cons
truc;ao da Igreja do Rosario (1534) , do Armazem 
Alfandegario (1551) , por Afonso Bras; da Ermida 
das Palmeiras (1558), edificada no morro da Pe
nha, por Frei Palacios ; e da Casa de Caridade 
0595) , por Miguel de Azeredo, grac;as a esforc;os 
de Anchieta. 

Em 1561, falecia o 1.0 Donatario da Capitania 
do Espirito Santo. 

Grande e notavel participac;ao teve o Munici
pio na hist6ria espirito-santense e em todos os 
movimentos armadas para a defesa da Patria. Foi 
sede do Governo da Capitania, ponto de partida 
da obra de civilizac;ao e origem de uma descen
dencia que honra a lembranc;a de Coutinho, homem 
da melhor fidalguia e que "tinha a aventura como 
parte de sua constituic;ao organica". 
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Como fator importante no desbravamento e 
organizagao do MuniCipio, ha que se fazer men
gao aos jesuitas que, alem da obra apost6lica-so
cial e poderoso auxilio na defesa contra o inva
sor de alem-mar, muito contribuiram para apazi
guamento dos aborigenes e a melhoria dos padr6es 
de moralidade dos colonizadores. 

Acontecimento inesquecivel para Vila Velha, 
registrou-se em 26 de janeiro de 1860 - a chegada 
do Imperador D. Pedro II e de sua mulher, D. Te
resa Cristina. 

Forma~ao Administrativa 
0 DrsTRITO, criado em 1750, tornou-se Municipio 
do Espirito Santo par Lei estadual n .0 212, de 30 
de novembro de 1896, sendo sua sede elevada a 
categoria de cidade. De acordo com o Decreta es
tadual n .0 1.102, de 27 de abril de 1931, foi extinto, 
incorporando-se, como distrito, ao Municipio de 
Vit6ria. 

Em divisao administrativa referente aos anos 
de 1933 e 1934, encontra-se o Distrito de Vila Velha 
como parte do Municipio de Vit6ria. 

Par Decreta n .0 5 . 041, de 11 de julho de 1934, 
o Municipio de Espirito Santo foi restabelecido. 
Segundo Decreta-lei estadual n .0 9. 941, de 11 de 
novembro de 1938, compunha-se dos distritos de 
Espirito Santo, Argolas e Jucu, assim se conser
vando no periodo de 1939-43. 

0 Decreta-lei estadual n .0 15 .177, de 31 de 
dezembro de 1943, declarou extinto o Municir.io, 
transferindo o Distrito de Espirito Santo, com a de
nominagao de Espirito Santo de Vit6ria, e junta 
mente com o Distrito de Argolas, para o Municipio 
de Vit6ria; o Distrito de Jucu passou a pertencer 
ao Municipio de Jabaete. 

Pref eitura Municipal 
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Por ato das -disposig6es constitucionais transi
torias, promulgado em 26 de julho de 1947, resta
beleceu-se o Municipio de Espirito Santo, com os 
limites reconhecidos por ocasiao de ser anexado 
ao da Capital do Estado, restituidas as areas reti
radas pelo Decreta-lei n.0 15 . 177, de 31 de dezem
bro de 1943, que prescrevia a divisao administrati
va e j udiciaria para 1944-48. 

No periodo 1949-53, formavam o Municipio os 
distritos de Espirito Santo, Argolas e Jucu. 

Em 31 de janeiro de 1959, conforme Lei esta
dual n.0 479, Espirito Santo teve sua toponimia 
alterada para Vila Velha. 

A Lei estadual n .0 1. 935, de 8 de janeiro de 
1964, criou os distritos de Ibes e Sao Torquato, o 
primeiro desmembrado do da sede e o segundo do 
de Argolas. 

Atualmente, o Municipio comp6e-se dos cinco 
distritos de Vila Velha (sede) , Argolas, Sao Tor
quato, lbes e Jucu. Este ultimo e o unico a possuir 
zona rural. 

Forma~ao Judiciaria 
0 MUNiciPIO, em face de seu crescimento demo
grafico e do volume de trabalho judiciario, foi 
constituido em Comarca de 1.a entrancia e des
vinculado da Comarca de Vit6ria, segundo Lei n .o 
932, de 25 de agosto de 1955. A instalagao data de 
23 de fevereiro do ano seguinte, determinada por 
Decreta-lei n .O 2 .577, de 18 de janeiro de 1956. 

Por forga de Lei n .0 1 . 999, de 2 de abril de 1964, 
foi elevada a categoria de segunda entrancia. 

Em conseqi.iencia da Lei n .0 2 . 369, de 20 de 
dezembro de 1968, que estabeleceu a nova Divisao 
e Organizagao Judiciaria do Estado, Vila Velha, 
com os municipios de Cariacica, Serra e Viana, 
passou a integrar a Primeira Zona Judiciaria, 
constituida da Comarca da Capital, onde tern sede. 
Subordinados aquela Zona, localizam-se em Vila 
Velha tres varas: Civel, Criminal, e de Familia, 
6rfaos e Sucess6es. 

Ao foro local, de grande movimento, acorre 
elevado numero de advogados domiciliados na Ca
pital. 

TURISMO 

0 MUNICiPIO vern promovendo o turismo, utilizan
do varios meios de divulgagao e publicidade. 

A atengao dos poderes publicos volta-se atual
mente para este Setor, especialmente no que diz 
respeito ao plano de urbanizagao da orla maritima 
da Praia da Costa, pavimentagao da Avenida Gil 
Veloso, iluminagao a vapor de mercurio, areas pa
ra estacionamento, com vistas a intensifica<;ao do 
turismo. 
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Santudrio da Penha 

A esses melhoramentos se aliam as belezas na
turais de que e prodiga a Cidade: no alto, qual 
fonte de grac;as e milagres, o ·secular Convento da 
Penha; em baixo, urn conjunto de praias, de pa
noramas deslumbrantes: Itaparica, Itapoa da Con
cha, Ponta da Fruta e, a mais famosa de todas, a 
da Costa, com bares, clubes, hoteis, belas vivendas 
e boates. · 

No pontao da praia, a barra do Jucu, com os 
restaurantes especializados em mariscos. Alias, a 
cozinha do Espirito Santo tern o seu forte nas pei
xadas - as "muquecas capixabas" e toda uma se
rie de pratos saborosos. 

Entre os principais pontos turisticos desta
cam-se: 

Convento da Penha - segundo Gustavo Bar
roso, "e o monumento mais impressionante de 
nosso periodo colonial. . . Alcandorado no alto de 
uma penha, testemunha silenciosa de grandes 
acontecimentos historicos. Manges, franciscanos, 
indios e mamelucos carregaram as pedras da cons
truc;ao, escalando a encosta do rochedo". 

Visita obrigatoria dos que chegam ao Munici
pio e a Capital do Estado, seu acesso se faz por 
duas estradas, ou ladeiras: a velha, chamada La
deira da Penitencia, ou Caminho das Sete Voltas, de 
declive acentuado e recantos maravilhosos, ser
penteia pela mata, partindo da Prainha, onde 
aportaram OS primeiros COlonizadores; e ladeada 
por muros, toda calc;ada com pedras rusticas, tra
balho dos antigos colonos e dos indios; e a alame
da Dom Luiz Scortegagna, construida em 1956, cal
c;:ada a paralelepipedos, tambem murada e dotada 
de j ardins e abrigos para veiculos. 

6 

., 



Pra~a Tamandare 
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0 Santuario constitui verdadeira reliqufa. Sua 
hist6ria vern de 1558, com a chegada ao Espirito San
to de Frei Pedro Palacios que iniciou a agao fran
ciscana em terras espirito-santenses. A 135 metros 
de altura, proporciona magnifico panorama da Cida 
de, grande extensao do AtHl ntico, das praias, da 
baia de Vit6ria e de uma parte da Capital do Estado. 

Pela antiga estrada, encontra-se ainda, em 
born estado de conservagao, a pequena Ermida Frei 
Pedro Palacios, ou das Palmeiras, construida pelo 
santo frade em 1566, e onde ele guardava o paine! da 
Virgem, pintado a oleo, de surpreendente beleza. 
0 Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional consi
dera o paine! "o quadro a 6leo mais antigo do Bra
sil" . . Conserva-se em lugar de destaque no San
tuario. Ali, Frei Palacios, devote da Virgem, reunia 
o povo para oragao e catequese. Ao lado, a Cela 
Frei Palacios. 

No cimo do penhasco, encontra-se a Prac;a 
Campinho, antiga "das Palmeiras", e a Capelinha 
de Sao Francisco, recentemente restaurada. Ai, a 
2 de maio de 1570, faleceu o seu fundador. 

0 Convento merece demorada visita. Na parte 
interna tudo conduz a meditagao e a contempla
gao das obras de arte: o paine! da virgem, o pul
pito usado desde a construgao do Santuario ; pare
des e altares revestidos de madeira trabalhada; 
nas galerias, quadros de Benedito Calixto sabre a 

· invasao holandesa e a protegao divina nos primei
ros tempos de evangelizagao; candelabra do ana 
de 1570 e rel6gio carrilhao, da mesma data, de fa
bricagao suiga, instalado na torre da capela, do 
Convento e que ainda se faz ouvir na Cidade. 

A par dessas preciosidades hist6ricas o Museu 
de Bistoria Natural, a Sala dos Milagres, urn pe
queno restaurante e urn posto de vendas de artigos 
religiosos. 

Inaugurou-se recentemente, na Praga da Prai
nha, a porta da estrada de acesso ao Convento, 
uma estatua de Frei Pedro Palacios, esculpida pelo 
italiano Carlos Crepaz. 

Matriz de Nossa Senhora do Rosario - conside
rada uma das mais antigas do E..stado, situa-se 
entre as pragas Tamandare e Capitao Otavio Arau
jo. Nas proximidades, o busto do Almirante, sim
bolo da Marinha, e o obelisco construido pela Mu
nicipalidade, assinalando o local em que o Donata
rio Vasco Coutinho construiu a primeira habitagao 
espirito-santense. 
· Templo do Divino Espirito Santo - construido 
recentemente, em estilo g6tico, na rua Cabo Ail
son Simoes, nome de urn bravo vila-velhense tom
bade na segunda Grande Guerra. 

Prac;a Duque de Caxias - alem da estatua do 
patrono do Exercito, o edificio da Prefeitura Mu
nicipal em estilo moderno, e que chama a atengao 
pela cobertura; em uma de suas dependencias fun
ciona a Camara Municipal. 
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Em segundo plano destacam-se, entre outras 
curiosidades, o rel6gio da prac;a e urn canhao de 
eras remotas. 

Farol de Santa Luzia - ergue-se na ponta sul 
da baia de Vit6ria, na praia da Costa e ha cerca 
de 100 anos serve de guia aos navegantes. Oferece 
magnifico panorama da baia ate sua ponta extre
ma, do lado norte, onde se divisa o porto de Tu
barao. 

Fabrica de Chocolates Garoto - a margem es
querda da rodovia Carlos Lindenberg, no bairro 
da Gloria, e conhecida por seus produtos em todo 

~ o Pais e visitada por quantos chegam ao Munici
pio. 

Lagoa Vermelha - na barra de Jucu, a beira 
da Estrada do Sol. Muito aprazivel, suas aguas 
possuem propriedades terapeuticas. 

Escola de Aprendizes-Marinheiros - de cons
truc;ao moderna, localiza-se na enseada do Inhoa. 
Bern instalada, em conjunto harmonioso, possui bo
nita sede, varios pavilh6es, patios e excelente praga 
de esportes a beira-mar. 

Quartel do 3.0 Batalhao de CaQadores - em 
Piratininga; a unidade tern hoje o nome de Ba
talhao Tiburcio; parte do edificio remonta aos 
tempos coloniais. 

Entre os pontos turisticos, cabe citar ainda o 
Morro do Penedo, na baia de Vit6ria, em local onde 
sera construido o cais de Capuaba; o cais de Mine
rio, utilizado pela Cia. Vale do Rio Dace para car
ga e descarga de minerios de ferro e carvao; a 
EstaQiio de Tratamento de Agua, no morro de Cobi; 
os terminais de Petroleo da Esso e da Shell, este 
no Distrito de Argolas, em Capqaba, e o primeiro 
no de Sao Torquato; a. Iagoa. Jabaete, na barra de 
Jucu e a torre de televisao da I;!Stac;ao repetidora 
da TV-Globo, no morro Moreno. · 

Meios de Hospedcigem 
HA bans hoteis: destaca-se, pela capacidade de 
atendimento, o Tabajara, com 42 apartamentos, 16 
guartos, situado na _praia da Costa, oferecendo ex
celentes condic;6es de hospedagem. Possuem tam
bern boas instalac;6es: Itapoa, 2 apartamentos e 
10 quartos; Bela Monte, 20 quartos; Vit6ria a Mi
nas, 20; Sul-Americano, 16; Presidente, 14; Guara
ni, 11·; Plaza, 10; Hotel e Restaurante Princesinha, 
18; e Nossa Senhora da Penha, 8. 

Dos hoteis, apenas o Itapoa e o Nossa Senho
ra da Penha se localizam na sede; os demais no 
Distrito de Sao Torquato. 
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Hotel Tabajara 

ASPECTOS FISICOS 

VILA VELHA situado na Microrregiao de Vit6ria , 
possui area de 323 km2, limitando-se com os mu
nicipios de Vit6ria - do qual e separado pela baia 
do mesmo nome - Guarapari, Cariacica e Viana 
e com o Oceano Atlfmtico. A orla maritima se alon
ga, aproximadamente, por 27 km; ai se encontram 
as mais belas praias do Estado, como a da Costa, 

Alameda Dam Luiz Scortegagna 
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e dentro de uma faixa de areias radioativas, as 
de Itaparica, Ponta da Fruta, Barra de Jucu e 
Concha e as ilhas dos Pombos, das Cobras, Maria 
Catore, Baleia, Jucu, e o grupo do Pacotes, com
pasta da Mona, Carda, Sapo, Passarinho e Tatis. 

0 solo, pobre de ocorrencias minerais, regis
tra camadas de turfa e varias extens6es de areia 
branca para constru<;ao ; seu revestimento floris
tico comp6e-se de capoeir6es diversos, pr6prios pa
ra carvao e madeira de escoramento. Em diversas 
areas procede-se o reflorestamento, inclusive com 
o plantio de eucaliptos. 

Excluidas as partes pantanosas, o terreno pres
ta-se para o cultivo de cereais. 

Sua topografia, ligeiramente acidentada, tern 
entre os pontos culminantes, os morros Moreno 
(274 m) , Penha (140) , em cujo topo se encontra o 
hist6rico Convento, ambos na entrada da baia de 
Vit6ria, e o Sao Torquato, com 250 m. Ha extensos 
alagadi<;os, e as lagoas Tapera, Grande e Jabaete. 
Nesta ultima, pequenas ilhas cobertas de arbustos, 
que se deslocam ao sabor dos ventos; ora sao vis
tas numa das margens, ora na oposta. A razao do 
fen6meno esta no fato de que sao as pr6prias rai
zes dos arbustos que se entrela<;am e prendem a 
por<;ao de terra, de pouca espessura, em que vice
jam. 

E insignificante a rede hidrografica, formada 
principalmente pelos rios Jucu, da Costa, Churi e 
Marinho, este no limite com o Municipio de caria
cica. 

0 clima e guente, com pequenas varia<;6es de 
temperatura: registraram-se, em 1971, as medias 
de 28°C para as maximas e de 20°C para as mini
mas. 0 periodo chuvoso vai de setembro a dezem
bro. No ana citado verificou-se a precipitac;ao plu
viometrica total de 900 mm. 

A sede, a 4 metros do nivel do mar, tern como 
coordenadas geograficas 20°10'48" de latitude Sul 
e 40°17'40" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Estado da Popula~ao 
A MICRORREGIAO em que se integra o Municipio di
fere essencialmente das demais do Estado, de vez 
qu.e seus habitantes vivem principalmente em fun
gao de atividades urbanas. E a que apresenta den
sidade demografica mais elevada do Estado. 

Segundo dados preliminares do Censo Demo
grafico de 1970, foram recenseadas 124.731 pessoas, 
das quais 122 .814 nas areas urbana e suburbana. 
Com isto, o Municipio figura em segundo lugar no 
Estado en popula<;ao, superado unicamente pela 
Capital. 

0 acrescimo populacional verificado ap6s o 
recenseamento de 1950, assim se apresenta : 
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RECENSEAMENTOS POPULAQAO 

1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 .127 
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 .445 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 .731 

No decenio 1960-1970 o incremento relativo foi 
globalmente de 121,0%, elevando-se a 122,0% em re
lagao aos habitantes das zonas urbana e suburbana. 

A populagao residente assim se distribuia, por 
ocasiao do Recenseamento Geral de 1970: 

LOCALIZAQAQ DA POPULAQAO RESIDENTE 

POPULAQAO 
Total Homens Mulheres 

Vila Velha . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 809 60 369 63 440 
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Distrito-sede . .. 43 177 20 778 
Argolas .. . . 26 337 12 908 
Ibes .... . . 24 893 12 165 
Jucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 673 1 392 
Sao Torquato. 26 729 13 126 

POPULA~AO 

Populac:;ao residente-1970 

Mtl hobito ntes 
60 

I DIS TRITO SEDE 
2 SAO TORQUATO 
3 ARGOLAS 
4 IBES 
5 JUCU 

~ 

40 

' .. · 

- -
~ 

20 

0 
r----1 

4 5 

22 399 
13 429 
12 728 
1 281 
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A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem uma agencia postal-telegratica na sede. 
Desta se serve o distrito de Ibes, ao passo que os ha
bitantes de Argolas e Sao Torquato se utilizam das 
agencias localizadas em Vit6ria. 

Desprovido de estagao propria de radiodifusao, 
o Municipio possui, na localidade de Jaburuna, uma 
torre da Radio Vit6ria, pertencente aos Diarios As
sociados. 

Quanto a televisao, ha uma torre repetidora da 
TV Globo, canal 4, do Rio de Janeiro, instalada no 
Morro do Moreno. Vila Velha recebe tambem ima
gens da estagao geradora da TV Vit6ria e, por in
termedio dessa, da TV Tupi, canal 6, do Rio de Ja
neiro. 

ASPECTOS CULTURAIS 

VILA Velha, pelo seu meio cultural e intelectual, 
impulsionado, a principia, pela Academia Humberto 
de Campos, ocupa lugar de destaque no cenario 
cultural do Estado. 

Em conseqiiencia da proximidade de Vit6ria, 
que exerce enorme influencia sabre o Municipio, nao 
ha estabelecimentos de ensino superior, acorrendo 
os t:studantes para a Capital. 

Observa-se, no entanto, uma preocupagao em 
melhorar os estabelecimentos de ensino, o que tern 
possibilitado a construgao de diversos educandarios. 
Cuida-se ainda da ampliagao dos ja existentes e, 
mediante acordos, essas medidas estenderam-se a 
todo o territ6rio municipal. 

E nsino Pre-Primario 
A MATRicuLA, em 1972, abrangia 768 alunos, em 16 
estabelecimentos, com 33 professores. 

Ensino Primario 
0 MUNICiPIO situa-se entre os de maior indice de 
freqiiencia escolar do Estado. 

Em 1964, o Censo Escolar ja havia revelado uma 
taxa de escolaridade de 81 ,0%, muito superior a me
dia do Estado (62,6%) e a do Pais (66,1 %) . 

Em 1971, a rede escolar comportava 56 estabe
lecimentos de ensino primario, sendo de 33 o nu
mero de grupos escolares. Havia 22 .902 alunos ma
triculados e 1. 037 professores em exercicio. 

Ensino Supletivo 
EM 1972 o ensino supletivo possuia 24 cursos, anexos 
aos grupos escolares. 0 corpo docente compunha-se 
de 123 professores, para 3.516 alunos matriculados. 
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Gincisio Nossa Senhora da Penha 

Ensino Media 
MINISTRADO principalmente por estabelecimentos 
particulares, compreendia, em 1972, 18 educandarios 
e 25 unidades escolares, com 515 professores e um 
total de 12 _ 579 alunos, observando-se o seguinte mo
vimento: 

CURSOS 

TOTAL. 

Ginasial. ... 
Comercial. .... 
Tecnico de Contabilidade 
Normal. .. 
Cientifico ........... . _ .. 

UNIDADES NlJMERO DE 
ESCOLARE~ PRCFES-

(1) SORES 

1 
25 515 

15 321 
2 47 
2 18 
5 89 
1 37 

ALUNOS -
MATRI

CULADOS 
NO INfCIO 

DO ANO 
LETIVO 
DB. 1972 

12 579 

9 031 
1 577 

184 
709 

I 078 

(I) Considcram-sc unidades escolarrs cada urn dos cursos montidcs pelos esta
belecimentos. 

Como educandario possuidor de maior numero 
de alunos, figura o Ginasio Desembargador Ferrei
ra Coelho, com L 321. Entre os que minis tram mais 
de um curso, contam-se o Instituto de Ensino Tec
nico Comercial Aloisio Simoes (ginasial e tecnico de 
contabilidade); o Ginasio Estadual Escola Normal 
Sao Paulo da Cruz (ginasial e normal) ; o Colegio 
Sao Jose (ginasial, normal e tecnico de contabilida
de); o Ginasio Estadual Escola Normal Vila Velha 
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------ ------------------------------------------------, 

•• 

Entrada da Escola de Aprendizes-Marinheiros 

(ginasial e normal); e o Coh~gio Nossa Senhora da 
Penha (ginasial e cientifico). Este ultimo mantem 
ainda curso pre-medico. 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espirito Santo 
-- sua hist6ria recua ao ano de 1862, quando, por 
Decreta n.0 2.890, de 8 de fevereiro, foi criada pelo 
Governo Imperial com o nome de Companhia de 
Aprendizes-Marinheiros do Espirito Santo, sendo 
instalada no antigo Forte de Sao Francisco Xavier 
da Barra, em Piratininga. Teve como primeiro co
mandante o Primeiro-Tenente Jose Lopes de Sa. 

De acordo com o Decreta n.O 9. 371, de fevereiro 
de 1885, a Companhia recebeu a denominagao atual, 
sendo posteriormente extinta e restabelecida em 
1907 e novamente suprimida em 1913. 

Em 1953 foi escolhido local para instalagao de 
nova escola na enseada de Inhoa, e a 4 de outubro de 
1954 teve inicio a construgao do primeiro predio da 
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espirito San
to, que ocupa atualmente uma area de 105 .176 m2. 
Deu-se a inauguragao a 29 de novembro de 1960. 

Em 11 anos de funcionamento, a EAMES prepa
rotl 7 turmas, num total de 2. 500 alunos. 

Em novembro de 1972, encontrava-se aquartela
.da a "TURMA iNDIA", com 369 estudantes, para urn 
·periodo de 14 meses, formagao propedeutica e ades
tramento militar-navaL 

Outros Cursos 
FuNCIONAVAM em Vila Velha, alem dos mencionados, 
14 estabelecimentos com 31 professores e 2.120 alu
nos, mantendo cursos de datilcgrafia, artes culina
rias, linguas, corte e costura, bordado e alguns ou
tros . 
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Bibliotecas 
A BIBLIOTECA Emilia do Espirito Santo, da Prefeitura 
Municipal, fundada em 1968, dispunha, em 1971, de 
860 volumes ; a do 3.0 Batalhao de Cac;adores, 607 ; 
Jaime Duarte Nascimento, da Academia de Letras 
:aumberto de Campos, 678 ; e a da Penitenciaria Es
tadual, 200. No ano de 1971, apresentaram um mo
vimento de 2 . 350 consultas e 360 emprestimos a do
micHie. 

Existem outras bibliotecas, nao cadastradas, de 
t!Stabelecimentos religiosos e de ensino, de uso ex
clusive dessas entidades. 

Cinemas 
0 MuNiciPIO possuia, em 1972, 4 cinemas: o Dom 
Marcos, na sede, com 900 lugares; o Aterac, no dis
trite de Ibes, com 800; o American, no bairro da 
Gloria, com 360 e o Jaragua, no de Aribiri, com 213 . 

lmprensa 
N~o ha jornais no Municipio, que recebe, diaria
mente, todos os peri6dicos e revistas do Rio de Ja
neiro e de Vit6ria. 

Ha 3 tipografias e 2 livrarias. 

Associativismo 
No TOCANTE as associac;6es culturais, recreativas e 
desportivas, podem ser arroladas 21 entidades, em 
sua maioria de carater desportivo. 

A Academia de Letras Humberto de Campos reu
ne 100 associados. 

0 Clube Libanes, o mais novo dos clubes socials 
da cidade, na bela praia da Costa, instalado em 
moderno predio, eonhecido como "Palacio de Mar
more", tern finalidade recreativa ; reune mais de 
2 . 300 s6cios e disp6e de piscina e outros locais de 
recreio; abrange tres departamentos : social, des
portivo e o de patrim6nio. 0 Olimpico Esporte Clube 
eonta com 360 s6cios; e o Albatroz, 250. 

Entre as sociedades esportivas figuram o Atle
tico Esporte Clube, com 317 associados; o Leopoldi
na Futebol Clube, 95; o Corintians Futebol Clube, 
150; o Santos Futebol Clube, 500 e o 138 Unidas da 
\[ale Futebol Clube, 80. 

Cabe aqui uma referfmcia as prac;as de esportes 
do SESI, em Cobilandia, e a da Escola de Aprendi
zes-Marinheiros, em Vila Velha. 

Patrimonio Historico e Artistico Nacional 
ENTRE os bens tombados pelo Patrim6nio estao a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosario e o 
Convento de Nossa Senbora da Penha, compreen
dendo todo o outeiro. 
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Vila Velha e suas tradi~oes 
A CIDADE e rica em tradi~6es: suas lendas, preg6es e 
anedotas apresentam-se das mais interessantes pa
ra os estudiosos. A variedade de can~6es e versos 
avulsos contem elementos reveladores da fertil ima
ginac;ao popular. 

Capitulo digno de nota, o das festividades: 

Festa da Penha - a primeira foi realizada a 30 
de abril de 1570, por Frei Palacios; ao entusiasmo 
dos moradores de Vila Velha e localidades vizinhas, 
uniam-se a fe ardente e a venera~ao pelo celebran
te. Essa primeira festa constou apenas de missa 
cantada e de solenidade simples. Posteriormente, 
assumiu nova feic;ao, apos os franciscanos se insta
larem definitivamente na Capitania e receberam, a 
6 de dezembro de 1591, a doac;ao do monte da Penha 
e dos terrenos onde construiram o Convento de Sao 
Francisco de Vitoria. 

A devoc;ao da Penha difundiu-se por toda a 
Capitania, convergindo para o Santuario romeiros 
e peregrina~6es religiosas. Em consequencia, a Lei 
n.o 7, de 12 de novembro de 1844, considerou a festa 
de "grande gala". A de maior repercussao foi a 
realizada em 1857. 

Acrescentou-se as cerimonias religiosas a parte 
profana e assim, desde a vespera da festa, o Con
vento e . a igreja ofereciam um aspecto feerico. 

Em 1942, os franciscanos imprimiram novo 
cunho de respeito e de devo~ao a Senhora da Penha, 
e em 1970, quando da comemorac;ao do IV Centenario 
deste ato de fe, a festa alcan~ou grande ressonan
cia. Iniciada por um Oitavario Solene, teve como 
ponto culminante a tradicional romaria noturna dos 
homens. De todas as cerimonias participaram altas 
autoridades. 

Na atualidade, a festa continua com o mesmo 
brilhantismo e tradi~ao. E um acontecimento a que 
acorrem peregrinos de todo o Pais. 

Natal - e comemorado com varias cerimonias. 
Das profanas, a apresenta~ao da Lapinha, trazida 
de Pernambuco pelo Dr. Ferreira Coutinho; as "sur
presas", para as vesperas de Natal e Ano Novo; o 
bailado, com a denominac;ao de "contradanc;as" ou 
"dan~a das fitas"; o brinquedo do boi; o reisado; 
a marujada, alem de outras. 

A Lapinha, representa a aparic;ao do anjo aas 
: pastores, anunciando a chegada do Salvador. Causa 
especie a indumentaria dos componentes e bem as
sim a dos assistentes que coloriam a cidade de en
carnado e azul com faixas, len~os, vestidos, gravatas, 
etc., representando partidos. 

Carnaval - muito festejado; os primeiros bai
les carnavalescos realizaram-se na residencia do Dr. 
Ferreira Coelho. Vale mencionar o Gremio Thalia, 
os clubes Democraticos, Fenianos e Celestial, com 
suas marchas oficiais e seus fundadores; as fanta-
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sias- parafuso, mandu, nuvens; e os brinquedos
bate moleque, Ze Pereira, entrudo, os banhos de 
mar a fantasia e o "enterro dos ossos do carnaval". 

Os festejos juninos entram pela madrugada, rea
lizados em casas de familias e em lugares pitores
cos, fora do centro; a Festa do Divino, com o "im
perador" e a "imperatriz", suas vestimentas, fogos 
de artificios, musica e procissao conduzindo a pom
binha, que representa o Espirito Santo ; a Festa de 
Sao Benedito, efetuada em Maxambomba, antigo 
suburbio de Vila Velha, na qual figuram dangas 
africanas, o Congo e a puxada do mastro de Sao 
Benedito. 

Cabe, neste capitulo, mengao a Gincana Capi
xaba de Pesca, de repercussao que excede os limites 
do Estado. 

A 4 de margo de 1972 realizou-se a segunda gin
cana, na Praia das Enxovas. 0 programa foi elabo
rado pelo Clube Capixaba de Pesca e Servigo de Tu
rismo da Prefeitura; participaram representantes 
de Brasilia e de varios estados. Compareceram 65 
equipes, inclusive a STALO, de Vila Velha e 10 do 
Municipio de Campos, no vizinho Estado do Rio de 
Janeiro. 

Aos dez primeiros colocados couberam varios 
premios: trofeus "Governador Gerhardt Santos", 
"Prefeito Max Freitas Mauro", "Turismo da Prefei
tura de Vila Velha", tagas e medalhas. 

ASPECTOS SOCIAlS 

U rbaniza~ao 
A MAIS antiga cidade espirito-santense situa-se numa 
enseada da baia de Vit6ria, numa planicie ladeada 
pelo mar e cercada de pequenos morros. Liga-se a 
Capital do Estado por excelente rodovia asfaltada, 
representando como que uma continuagao da mes
ma . 



Frei Pedro Palacios 

Cidade velha que hoje remo!(a, o crescimento de 
Vila Velha obedece aos modernos ditames do urba
nismo, o mesmo acontecendo em rela!(ao aos nucleos 
distritais ; nessa expansao, surgem os novas bairros, 
como as da Gloria, Soteco, Jaburuna, Divino Espi
rito Santo, Praia da Costa e Jardim Itapoa. 

Para o surto de desenvolvimento contribuem as 
cooperativas habitacionais, assessoradas pelo . .. . 
INOCOOP-ES e ainda pelo nucleo de Itapoa, res
ponsaveis pelo surgimento de cinco bairros: Jardim 
Guadalajara, Jardim Colorado, Jardim Asteca, No
vo Mexico e Jardim Coroado. 

A sede municipal disp6e de largas ruas e ave
nidas, pra!(as, jardins bern cuidados e farta ilumi
nac;ao. Entre as logradouros, ha 8 avenidas, 760 ruas, 
10 pra!(as ajardinadas; 128 sao pavimentados, 20 
arborizados, 560 possuem ilumina!(ao domiciliar, 430 
se acham ligados a rede de abastecimento de agua, 
380 a de esgoto sanitaria. Ha 3. 270 focos de ilumi
na!(ao publica. 
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Em 31 de dezembro de 1971, o Municipio contava 
com 18. 016 ligagoes eletricas, assim distribuidas: 
16.492 domiciliares, 1.111 comerciais, 252 indus
trials, 101 do poder publico, 47 para iluminagao pu
blica, 6 para abastecimento de agua e 3 rurais. A 
voltagem de energia domiciliar e de 120, na fre
qiiencia de 60 c/s. 

Na Avenida Jeronimo Monteiro e na Champag
nat situa-se o grosse do comercio; alem dessas ave
nidas, cabe citar as ruas Luciano das Neves, Cabo 
Ailson Simoes, Henrique Moscoso, Castelo Branco, 
Antonio Ataide, Luiza Grinalda, a Fraga da Ban
deira ou Otavio de Araujo, a Fraga Tamandare e a 
Fraga Duque de Caxias. 

No distrito de Ibes destacam-se a Fraga Cha
teaubriand onde se localizam o Centro Comercial, a 
Igreja Matriz, o Cinema Aterac, a Avenida N. s.a da 
Penha e a Rua Nelson Monteiro, na qual se encontra 
o Grupe Escolar Florentino Avidos. 

No distrito de Argolas notam-se a antiga es
trada de bonde, denominada Jeronimo Monteiro, 
Senador Monjardim e Bernardino Monteiro; no de 
Sao Torquato, como principals logradouros, a Fraga 
Getulio Vargas e ruas Cesar Alcure e Central, Ave
nida Graga Aranha e a Rua Ponte Nova. Nestas 
ultimas concentra-se o comercio de pegas e acess6-
rios de veiculos da Grande Vit6ria. 

Segundo o Recenseamento de 1970, foram con
tados 25 . 969 domicilios, dos quais 2 . 903 vagos e fe
chados (22 . 682 no quadro urbana) . 

Servi~os de Agua e de Esgotos 
0 sERVI<:;o de agua e esgotos sanitarios e da compe
tencia da CESAN, que em 1971 mantinha 18 .759 
predios ligados. 

No distrito de Sao Torquato situa-se a grande 
estagao de tratamento de agua, que serve tambem 
a Capital do Estado e passa pelo tratamento de de
cantagao e corregao de alcalinidade. 0 sistema pas
sui, no Municipio, uma extensao de 27 .460 m de li
nhas distribuidoras e tern capacidade media de ele
vagao de 57 . 000 m3, em 24 horas, e de tratamento 
de 49 .608 m3 diaries. A agua e captada no rio Ma
rinho e bombeada para urn reservat6rio construido 
no morro de Cobi. 

A rede de esgotos sanitarios e pluviais e manti
da pela Prefeitura Municipal; atende a mais de 
17 .200 predios. Em 1971 existiam: 

11 .785 ligagoes septicas; 
5.469 ligagoes de rede de esgoto; 

95 .340 m de extensao total de rede sanitaria, 
compreendendo manilhoes e velas fechadas , tipo 
pequenas galerias (dados estimados); 

6 . 980 metros de rede pluvial (dados estimados). 
Todos os distritos sao beneficiados pelo servigo, 

sendo a sede mais favorecida . 
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c-r--

Saude 
TRABALHAM no Municipio 28 medicos, 32 dentistas, R 
farmaceuticos e 99 enfermeiros. 

Os servic;os medico-hospitalares contam com a 
Maternidade de Vila Velha, em convenio com o 
INPS, com 64 leitos . (na sede) ; a Policlinica Anto
nio Aguirre, em convenio com a Prefeitura Munici
pal, com 50 leitos (em Argolas); a Associac;ao Bene
ficente Maternidade Santa Maria, 10 leitos, e o 
Hospital Evangelico de Alecrim, 120. Os dais ulti
mos estao localizados em Sao Torquato, sendo o 
Evangelico o maior do Estado e que disp6e da mais 
moderna aparelhagem. 

0 Estado mantem um posto de saude no bairro 
da Gloria, equipado para atendimentos e analises; 
a Municipalidade, varios servic;os de saude e assis
tencia-social, com ambulat6rios, e um posto de 
pronto-socorro. 

Prestam ainda assistencia medica os seguintes 
servic;os de clinica geral: Posta Medico de Ataide, 
Posta Medico de Santa Ines e A.P.F. Delegacia do 
Ibes (no Distrito de Ibes) ; Posta Medico Sao Tor
quato e Centro Social Arlete Zorzanelli Buaiz, no 
distrito de Sao Torquato; Ambulat6rio Sao Judas 
Tadeu, Servic;o de Saude e Assistencia Social e Cen
tro Social n.0 1 Vila Velha-LBA, na sede; Posta Me
dico de Garrido e Posta Medico da CAP, em Argolas, 
e Posta Medico de Barra de Jucu, no distrito de Jucu. 

Em 1971 computaram-se 32.600 atendimentos 
em ambulat6rio, alem de 4.211 em pronto-socorro. 

Ha 18 farmacias e drogarias. 

Hospital Evangelico 

Assist€mcia Social 
As ORGANIZAQOES locais de assistencia social sao: Con
selho Vicentino da Par6quia de Vila Velha, Ambula
t6rio Sao Judas Tadeu, Casa Sao Vicente de Paula, 
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Lar Batista da Praia da Costa, Legiao Brasileira de 
Assistencia e Sociedade Beneficente Dorcas da Igre
ja Adventista do 7.0 Dia, na Cidade; Associa~ao Be
neficente dos Ferroviarios da Vit6ria-a-Minas, Con
ferencia Vicentina de Sao Torquato, Comissao de 
Amparo a Crian~a 6rfa, Lar Infantil Leonor Passos 
e Centro Social Arlete Zorzanelli Buaiz, no distrito 
de Sao Torquato; Conselho Vicentino de Paul e 
Obras Passionistas 'Sao Paulo da Cruz, em Argolas; 
e Conselho Vicentino do Ibes, no distrito do mesmo 
nome. 

Religiao 
ATESTAM a religiosidade da popula~ao os numerosos 
temples, entre os quais se destacam alguns pela 
beleza de sua arquitetura. 

A 23 de mar~o de 1630, o Papa Urbano VIII, em 
vista dos milagres atribuidos a intercessao de Nossa 
Senhora da Penha e da grande devo~ao do povo es
pirito-santense, constituiu e declarou oficialmente 
Nossa Senhora da Penha a Padroeira e Protetora 
da Capitania do Espirito Santo. Foi o primeiro san
tuario mariana do Brasil a ser honrado com esta 
distin~ao. 

0 culto cat6lico dispoe de 3 matrizes, 2 santua
rios e 18 capelas. Desses temples, 7 se localizam na 
Cidade, 5 em Argolas, 3 em Sao Torquato, 4 em 
Ibes e 4 em Jucu. As 3 par6quias sao: 

Nossa Senhora do Santo Rosario- que data de 
1534, tern jurisdi~ao sabre o Convento da . Penha. 
Alem da Matriz, possui 4 capelas curadas; 

Santa Terezinha de Paul - instalada em 8 de 
maio de 1955 pelo Bispo Diocesano Dom Jose Joa
quim Gon~alves e confiada aos padres passionistas. 
Na mesma data foram inaugurados a casa paro
quial e o salao de festas construidos pela congre
ga~ao Passionista. 

T emplo d o Divino Espirito Santo 



Juntamente com a igreja matriz, existem na 
paroquia as capelas de Nossa Senhora das Gra<;as 
(em Sao Torquato) , de Sao Pedro (em Alvorada), 
de Jesus Eucaristia (no Planalto), de Sao Jose (no 
Garrido), de Nossa Senhora de Fatima (na Ilha 
das Flores) e da Imaculada Concei<;ao (na Ilha da 
Concei<;ao) . 

A partir de 1958, os padres passionistas funda
ram a "Obras Passionistas Sao Paulo da Cruz", en
tidade de fins filantropicos, de carater educacional 
e assistencial. Funciona em dais predios, urn de 
cinco andares e outro de quatro, destinados aos 
cursos pre-primarios e as series do ensino de 1.0 

grau e curso normal para formagao de professores. 
Santa Mae de Deus - desmembrada em 1966 

de Vila Velha. Abrange os seguintes bairros e ca
pelas: Ataide, Aribiri, Santa Rita Cobihlndia, Rio 
Marinho, Santa Ines, Santa Monica (parte), Ita
parica, J . Colorado, J . Novo Mexico, Azteca, Barra 
do Jucu, Camboapina, Ponta da Fruta e Ibes, com 
Jardim Guadalajara como centro. 

Os cultos protestantes disp6em de 24 templos: 
4 na sede, 5 em Argolas, 7 em Sao Torquato, 7 em 
Ibes e 1 em Jucu, a saber - 9 batistas, 5 presbite
rianos, 2 adventistas do 7.0 Dia e 8 pentecostais. 

Existem ainda 10 centros espiritas, com 3 tem
plos (1 no dist rito-sede, 1 no de Argolas e 1 no de 
Sao Torquato) e 7 sal6es (3 no distrito de Argolas, 
3 no de Sao Torquato e 1 no de Ibes) . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

TEM sede em Vila Velha, entre outras reparti<;6es 
publicas, as Escrivanias da Sede, no bairro da Glo
ria e Av. Gra<;a Aranha, em Sao Torquato; Posto de 
Fiscaliza<;ao, ha ponte Florentino Avidos; Posta de 
Servigo de Transito, no bairro da Alvorada; Peni
tenciaria e casa de De ten gao; Delegacia de Vila 
Velha e Subdelegacias de Santa Ines, Santa Rita, 
Cobilandia, Sao Torquato, Argolas, Ilhas das Flores 
e Garrido, e Escola Centro Saude da Gloria. As re
partir6es e or~Saos dependentes da Uniao sao a 
Agencia de Coleta da FundaQao IBGE, Escola de 
Aprendizes-Marinheiros, Agencia do INPS, Quartel 
do 3.0 Batalhao de CaQadores, alem de outras. 

0 3.0 Batalhao de CaQadores foi criado na 
Bahia, em 1851, com a denomina<;ao de "Meio Bata
lhao". Como 50 BC, foi transferido para o Espirito 
Santo, em 1917, e, a 10 de novembro de 1919, ins
talou-se nas dependencias construidas sabre o For
te Sao Francisco Xavier da Barra, na Ponta de Pi
ratininga, onde ate hoje esta aquartelado, exata
mente onde se iniciou a histOria do Espirito Santo, 
pais no local se assentaram as primeiras peQas de 
artilharia para defesa da Capitania. 
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Em 21 de maio de 1964, recebeu o nome do Ba
talhiio Tiburcio, em homenagem ao seu coman
dante dos idos de 1866 a 1868 - Antonio Tiburcio 
Ferreira de Souza. Tomou parte na guerra do Para
guai, e em operag6es no Pais. Presentemente, rea
liza obra de cooperagiio civico-social, contribuindo 
para melhorar as condig6es de vida da gente necessi
tada do lugar. 

Finan~as Publicas 
0 MOVIMENTo financeiro no Municipio, em 1971, foi 
o seguinte : 

0 Estado arrecadou Cr$ 12,6 milh6es; o Muni
cipio Cr$ 5.040,5 milh6es, realizando despesas, no 
mesmo periodo, de Cr$ 4,6 milh6es. 

Orgamento municipal aprovado para 1972: 
Receita prevista: Cr$ 8,1 milh6es; 
Renda tributaria: Cr$ 3,1 milh6es ; 
Despesa fixada: Cr$ 8,1 milh6es. 
Ha no Municipio tres repartig6es arrecadado

ras, ou Escrivanias: na Sede, na Gloria e em Sao 
Torquato. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA de Vereadores comp6e-se de 13 membros. 
Ate 15 de novembro de 1972 e.stavam inscritos 54.694 
eleitores. 

FONTES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, em 
sua maioria, tornecidas pelo Agente de Coleta da 
Fundar;ao IBGE de Vila Velha, Maximo Costa. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de 
documentar;ao da -Fundar;ao IBGE, do Trabalho de 
pesquisas de Vila Velha, de autoria da Protessora 
Maria da Gloria F . Duarte; da Hist6ria do Espirito 
Santo, de Maria Stella de Novaes; do Jornal A Ga
zeta; do Plano de Desenvolvimento Turistico da Fai
xa Radioativa do Espirito Santo; Relar;ao de Ativi
dades da Administragao do Porto de Vit6ria, 1971; 
Pescatur n.0 10 - Ediqoes Especiais de A Gazeta -
1971/ 72. 
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ESTA publicac;ii.o faz parte da serle de monograflas muUIC!pa!S 
organlzada pelo Departamento de Dlvulgac;ao Estatlstlca da 
Fundac;ao IBGE. A nota lntrodut6rla, sobre aspectos da evo
luc;ao hlst6rlca do Municipio, corresponde a uma tentatlva 
vlsando a slntetizar, com adequada slstematlzac;ao, elementos 
esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casos. 
dlvergenclas de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza , 
nao sendo raros os equivocos e contradlc;oes verlficadas nas 
pr6prlas fontes de pesquisa. Por lsso, a Fundac;ao acolheria com 
o malor Interesse qualquer colaborac;ao, especla!mente de hlsto
rladores e ge6grafos. 

Acaoou-se de imprimir aos quatorze dias do mes de 
agosto de mil novecentos e setenta e tres, nas ojicinas do 
Servico Grajico da Fundacao IBGE, em Lucas, GB - 7276 
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