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Roteiro:

8:10 - ÔNIBUS SAI DA UVV EM DIREÇÃO A PRAINHA

8:30 - CHEGADA À PRAINHA 

10:30 - SAÍDA DA PRAINHA DE ÔNIBUS EM DIRE-
ÇÃO À VITÓRIA (HORTOMERCADO)

11:00 - CHEGADA AO HORTO MERCADO PARA 
ALMOÇO E COMPRAS

12:30 - SAÍDA DO ÔNIBUS EM DIREÇÃO AO MUSEU 
DA VALE

13:00 - CHEGADA AO MUSEU DA VALE

13:00 – 15:00 - VISITA AO MUSEU DA VALE

15:00 - SAÍDA DO MUSEU DA VALE EM DIREÇÃO À 
CHOCOLATES GAROTO

15:30 – 16:30 - CHOCOLATES GAROTO

16:30 - SAÍDA DA CHOCOLATES GAROTO EM 
DIREÇÃO À UVV 

17:30 - CHEGADA À UVV

NOSSO SITE: https://equipememoriaca-
pix.wixsite.com/memoriacapixaba

8:30 - CHEGADA À PRAINHA 

CONVENTO DA PENHA:  É um dos santuários religiosos 
mais antigos do Brasil, localizado no município de 
Vila Velha, estado do Espírito Santo. Está situado no 
alto de um penhasco, a 154 metros de altitude, sendo 
uma das igrejas mais antigas do estado, cujas obras 
avançavam aos poucos e tiveram início por volta de 
1558, a mando de frei Pedro Palácios.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE:
1 - BONDINHO
2 - VASCO FERNANDES COUTINHO
3 - LUIZA GRIMALDI
4 - CARAVELA GLÓRIA
5 - CANHÃO QUINHENTISTA

IGREJA DO ROSÁRIO: É resultante da ampliação da 
mais antiga capela edificada na Capitania do Espírito 
Santo, e foi construída pelo seu primeiro donatário, 
Vasco Fernandes Coutinho, em 1535, mesmo ano de 
sua chegada ao Estado. foi tombada pelo IPHAN em 
1950. Esta igreja é um marco da colonização do solo 
espírito-santense. A Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário é o único templo da América que conserva a 
história do padroado (a doutrina da Igreja Católica 
do Novo Mundo), tendo preservado o documento de 
doação das santas relíquias de São Colombo e São 
Liberato como suas ditas relíquias na pedra D'ara. 
Em setembro de 2015, foi sancionada uma lei que 
oficializa a Nossa Senhora do Rosário como a padro-
eira oficial da cidade.

Como curiosidade, o brasão de Vila Velha ostenta 
uma representação à Nossa Senhora do Rosário, que 
é a flor-de-lis, no meio das cinco torres.

MUSEU HOMERO MASSENA: O Museu Homero Massena 
é um museu da cidade de Vila Velha, Espírito 
Santo.Antiga residência de Homero Massena e Dona 
Edy Massena, sua esposa, que ali viveram até o ano 
de 1974, ocasião da morte do pintor. O museu retrata 
o modo como viveu o artista em sua época. O interior 
do museu busca reconstituir o ambiente em que 
trabalhou e viveu o artista. Lá podem ser encontra-
das obras do artista, como quadros e objetos pesso-
ais. Durante sua vida de pintor, Massena foi premia-
do com 28 medalhas, além de diplomas e outros 
prêmios. O imóvel foi tombado como patrimônio 
cultural no dia 27 de setembro de 1979

CASA DA MEMÓRIA DE VILA VELHA:  Localizada no sítio 
histórico da Prainha, a Casa da Memória foi construí-
da no final do século XIX (datada em 1893) e é tomba-
da pelo Conselho Estadual de Cultura. No espaço, 
existe um acervo permanente de fotos que tratam do 
sítio histórico da Prainha e adjacências, resgatando 
a história e memória do município e do Estado, com 
as imagens expostas que retratam a evolução do 
município ao longo dos últimos 100 anos, e acervo 
histórico e cultural sobre a Colonização do Solo 
Espírito Santense.
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Roteiro Turístico 
Visita Técnica por Vila Velha 

e Vitória 

ISTDvFe Parceria:

PORTUGUÊSA edificação é situada em frente à Praça Tamandaré 
e é uma das últimas estruturas do século XIX. Em 
1989, a liderança comunitária entorno da Casa da 
Memória teve a iniciativa de ver instalado o Museu 
Etnográfico de Vila Velha.

11:00 - CHEGADA AO HORTO MERCADO PARA 
ALMOÇO E COMPRAS:

1 – CARNIELLI CAFETERIA E DELICATESSEN
2 – CACHAÇARIA SANTA TEREZINHA
3 – CASA DO CERVEJEIRO
4 – ARTESANATO CAPIXABA
5 – RESTAURANTE PANELA CAPIXABA

13:00 – 15:00 - VISITA AO MUSEU DA VALE:

MUSEU DA VALE: Fica localizado no município brasi-
leiro de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. O 
Museu Vale está instalado na Antiga Estação Ferrovi-
ária Pedro Nolasco, às margens da Baía de Vitória, 
em uma área tipicamente industrial e portuária no 
município de Vila Velha, ES. Inaugurado em 15 de 
outubro de 1998, o Museu Vale vem agindo de forma 
integral e continuada, mantendo um papel importan-
te na formação de jovens e indutor de atividades 
culturais na região da Grande Vitória e demais muni-
cípios.
Além de ser um espaço de preservação e difusão dos 
registros que contabilizam mais de cem anos de 
história da construção da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas, o Museu Vale tornou-se um centro de excelên-
cia de mostras de arte contemporânea, através de 
um espaço dedicado a exposições de artistas consa-
grados e jovens talentos, além de promover o inter-
câmbio, reflexão sobre a arte e de sensibilização de 
novos públicos., Nesse contexto, o Museu Vale rece-
beu mais de 1,7 milhão de visitantes e sediou até o 
momento 46 importantes exposições de artistas 
nacionais e internacionais.

15:30 – 16:30 - CHOCOLATES GAROTO:

TRADIÇÃO BRASILEIRA EM CHOCOLATES HÁ MAIS DE 
80 ANOS
A Chocolates Garoto, localizada em Vila Velha (ES), é 
uma das 10 maiores fábricas de chocolates do 
mundo. A empresa conta hoje com um portfólio de 
aproximadamente 70 produtos. Dentre os produtos 
que fabrica estão caixas de bombons, Tabletes, Ovos 
de Páscoa, e chocolate para uso culinário como 
coberturas e pó solúvel, que podem ser encontrados 
em mais de 50 países. Seus maiores sucessos são a 
Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca 
Garoto; os chocolates Baton e Talento e o bombom 
Serenata de Amor. Também oferece versões em 
sorvetes e picolés de algumas das suas principais 
marcas.
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