
 
 
 
 
 
 

                     Turismo Religioso 

O Espírito Santo tem uma forte vocação para o turismo religioso. Além dos 

momentos, as manifestações acontecem durante o ano todo e são 

responsáveis por grande parte da movimentação turística desse segmento no 

Estado. A maior delas é a Festa da Penha, uma homenagem à padroeira do 

Estado, que recebe cerca de 1,5 milhão de turistas e visitantes durante oito 

dias de celebrações que acontecem na Grande Vitória, especialmente no 

Convento da Penha.  

Outra manifestação religiosa muito popular é a Festa de São Benedito, uma 

tradição comemorada em vários municípios do Estado. Além disso, Os Passos 

de Anchieta, a festa de Corpus Christi de Castelo e seus tapetes e o Circuito 

Caminhos da Sabedoria refletem bem essa busca pela fé e pela 

espiritualidade, sempre tão presentes na história e na cultura do Estado. 

Em relação aos monumentos, em Vitória são destaques a Catedral 

Metropolitana - construída no século XX em estilo neogótico, com seus vitrais 

valiosos -, e o Santuário-Basílica de Santo Antônio – construído na década de 

60 e dotado de três cúpulas, com arquitetura em estilo barroco, sendo uma 

réplica de um templo italiano do século XVI consagrado a Maria, na cidade 

italiana de Todi. 

Em Vila Velha fica a Igreja do Rosário, a mais antiga do Brasil em atividade, 

com sua construção iniciada em 1535, logo após a chegada do donatário, sob 

a forma de capela. Recebeu naquela época o acréscimo de uma nave maior e 

o nome de Igreja Santa Catarina, sendo posteriormente denominada de Igreja 

do Rosário. A Igreja do Rosário é um bem tombado pelo “IPHAN” (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).  

Outra igreja histórica capixaba é a Igreja dos Reis Magos. Localizada em Nova 

Almeida, em Serra, a igreja constitui um dos principais exemplares do 

patrimônio arquitetônico jesuíta brasileiro, por ser uma das edificações que 

menos interferências sofreu nos séculos que se seguiram à sua construção. O 

conjunto arquitetônico é formado por uma praça e fica a 40 metros de altitude 

em relação ao nível do mar. 

Em Anchieta, fica a Igreja Nossa Senhora da Assunção, ou Santuário Nacional 

de Anchieta, é uma das mais antigas do Brasil, e segundo a tradição, sua 

construção se deve ao santo São José de Anchieta. Construída no século XVI, 

foi feita com o trabalho dos índios catequizados.  

Outros municípios também têm momentos de grande importância histórico-

religiosa, entre eles podemos destacar: a Igreja Tirol, em Santa Leopoldina,  



 
 
 
 
 
 

 

construída em 1898 em estilo neogótico; a Igreja Matriz Nossa Senhora da 

Penha, no município de Alegre, feita de barro e madeira em 1851; a Igreja 

Nossa Senhora das Neves, construída em meados do século XVII, na Praia 

das Neves, em Presidente Kennedy; e a Igreja Nossa Senhora do Amparo, o 

principal marco histórico do município de Itapemirim, inaugurada em 1885. 

O Estado também abriga o Mosteiro Zen Morro da Vargem, primeiro mosteiro 

budista da América Latina, localizado no município de Ibiraçu.  

- Convento da Penha: O ponto turístico mais visitado do Estado fica em Vila 

Velha, o Convento da Penha, um dos ícones do Espírito Santo, é um santuário 

construído pelos escravos, em 1558, em cima de um grande rochedo. Junto 

com a igreja Nossa Senhora do Rosário, o Convento faz parte do Sítio Histórico 

da Prainha, em Vila Velha. 

É considerado o principal monumento religioso do Estado e símbolo de 

devoção a Nossa Senhora da Penha. Segundo a versão popular, o quadro de 

Nossa Senhora teria sumido da Gruta onde o Frei morava e assim indicou o 

lugar onde deveria ser construído o Convento, no alto de um morro de 154 

metros. A edificação da “Ermida das Palmeiras” foi erguida por volta de 1560. 

- Passos de Anchieta: A caminhada “Os Passos de Anchieta” é o primeiro 

roteiro cristão das Américas e resgata o trajeto percorrido pelo Padre José de 

Anchieta (agora São José de Anchieta) nos seus últimos anos de vida. Durante 

o feriado de Corpus Christi os andarilhos caminham os 105 km durante quatro 

dias para refazer o trajeto do padre. Cerca de 4 mil pessoas participam do 

evento.  

 
Informações à Imprensa:  
Assessoria de Comunicação da Setur 
Tel.: (27) 3636-8006 
Tatiana Negris - (27) 99805-1308  
imprensa@turismo.es.gov.br  
imprensaturismoes@gmail.com 
http://www.turismo.es.gov.br/ 
Instagram: @descubraoespiritosanto 
Facebook: Turismo Espírito Santo 
Twitter: Turismo_ES 
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