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ANCHIETA - ES

São José de 

Anchieta 
Conheça o Santuário Nacional de 

São José de Anchieta

“Prova do estranho amor, que nos força 
à unidade! Porto a que se recolhe a 

barca em tempestade!”

Jesuítas Brasil

Anchieta localiza-se ao sul do Espírito Santo. Nossas 
manifestações culturais estão distribuídas em cinco 
grupos. No grupo religioso destacam-se a festa de 
São José de Anchieta, de São Pedro, com procissão 
marítima e a de Nossa Senhora da Assunção.
No folclore se sobressaem as bandas de Congo e dança 
portuguesa e italiana. No campo artístico ressaltam-
se os artesanatos de conchas e escamas de peixes. No 
grupo ecológico estão os passeios no Rio Benevente, 
visitação às Ruínas, desova das tartarugas e Reserva 
Ecológica do Papagaio.
Com uma riquíssima história, além de 23 belas praias, 
lagoas e rios adornados por manguezais, o município 
tem todos os atributos para um maior desenvolvimento. 
A base da gastronomia são os frutos do mar e as 
heranças deixadas pelos imigrantes. Aproveite o que a 
natureza nos presenteia! Venha às terras de Anchieta! 
Esperamos por você!

Atrativos Turísticos



História de 
São José de Anchieta 

José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 nas 
Ilhas Canárias – Espanha. Aos 14 anos se mudou para 
Coimbra – Portugal, onde teve contato com os jesuítas 
e pediu seu ingresso na Companhia de Jesus. Aos 17 
anos foi enviado para a missão no Brasil. Participou 
das fundações de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Fundou a missão Rerigtiba, atual cidade de Anchieta 
(ES). Com grande afeição aos nativos, decidiu passar 
seus últimos anos em Rerigtiba e em 9 de junho de 
1597 entregou sua alma a Deus. Os índios levaram o 
seu corpo por cerca de 100 
km até o Colégio de São 
Tiago, em Vitória, sede do 
Governo Estadual.
Durante o seu funeral, 
foi reconhecido Apóstolo 
do Brasil. O processo de 
canonização chegou ao seu 
término em 3 de abril de 
2014.

Em 1579, a pedido do Padre Anchieta, os indígenas 
iniciaram o processo de construção da Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, edificada com pedras, recifes e 
argamassa de areia, cal e óleo de baleia. Anos após a sua 
inauguração, construções anexas foram feitas à igreja.
Ao longo da história, este complexo jesuítico também 
abrigou a residência dos padres, enfermaria, oficinas, 
câmara municipal, cadeia pública e fórum. 
Hoje, milhares de devotos de São José de Anchieta 
vêm ao santuário, especialmente à cela, pedir e 
agradecer pelas graças diante da relíquia do padre, 
além de contemplar uma edificação tetracentenária e 
importante na história do Brasil.

Criado em 1965 para preservar materiais arqueológicos, 
imagens e objetos litúrgicos da Igreja que estavam fora 
de uso, o Museu Nacional São José de Anchieta tem 
como objetivo principal a preservação dos seus bens 
patrimoniais e da memória da aldeia de missão jesuítica 
de Rerigtiba, entre as mais antigas do Brasil. 
Atualmente, o museu recebe excursões de turistas e 
estudantes de várias regiões do Brasil e do Mundo que 
vêm em busca da história local e da de São José de 
Anchieta e do Brasil. Esta visita é acompanhada pelos 
guias que apresentam as peças, narram e descrevem a 
história do objeto, do Brasil e do museu.

MuseuSantuário


