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Por que visitar Vitória (ES)? 

Vitória é a capital do Espírito Santo, e se encontra na região sudeste do país. Uma das três 

ilhas-capitais do país, Vitória é uma cidade de clima tropical, cercada por praias, e cheia de 

lugares bacanas para conhecer! 

A cidade por si só já é muito temática: preserva muitas formas arquitetônicas construídas na 

época de sua fundação, deixando assim um cenário histórico para quem passeia pelas ruas da 

cidade. Já em relação aos pontos turísticos, Vitória não deixa a desejar, tendo um leque 

variado de lugares bonitos, históricos e culturais para seus turistas visitarem. A cidade tem 

uma forte influência religiosa, como é possível observar por alguns de seus principais pontos 

turísticos. Segue uma breve lista com alguns desses monumentos: 

Catedral Metropolitana de Vitória: Construída em substituição da antiga Igreja de Nossa 

Senhora da Vitória, que foi a Matriz da cidade até o ano de 1918. 

Theatro Carlos Gomes: Dono de uma arquitetura neorrenascentista de encher os olhos, o 

teatro conta com vários espetáculos e é uma boa pedida para quem gosta de cultura. 

Penedo de Vitória: Nada mais é do que uma montanha-ilha medindo 136 m de altitude. 

Apesar de estar localizada em Vilha Velha, (cidade vizinha) é considerada símbolo máximo da 

baía de Vitória. É linda, perfeita para quem aprecia paisagens naturais. 

Escadaria Maria Ortiz: Mais um monumento histórico da cidade, esta escadaria (antes 

chamada de Ladeira do Pelourinho) simboliza a vitória dos capixabas contra piratas 

holandeses, no séc. XVII.  

Vitória conta com diversas praias, estas não muito extensas, por conta do tamanho da ilha. As 

principais são: Praia de Camburi, Curva de Jurema, Ilha do Boi, Praia do Canto, entre outras. 

E aí, gostou da cidade? Com certeza vale muito a pena conhecer todos estes lugares 

maravilhosos que ela sedia né! 

 


