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Apresentação
A Academia Espírito-santense de Letras (AES), desde 2007, tem firmado convênio
com a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória para o seu projeto “Incentivo à Cultura Literária”, no qual busca dar visibilidade a obras de escritores capixabas
nas coleções: “José Costa” e “Roberto Almada”, e, em contrapartida, ser publicado um
número anual da revista da AEL.
As obras inseridas nessas coleções são produto de um trabalho intelectual e voluntário de acadêmicos, que se preocupam não só com a preservação de obras já esquecidas e esgotadas em sua edição, mas também, com a atualidade de conhecimento
da produção literária no Espírito Santo e com oferecer uma boa leitura a um público
em geral.
Para essas duas coleções, que possuem uma grande abrangência social, já foram
publicados mais de 50 títulos, de 2007 a 2020, e todos eles tiveram uma boa aceitação
do público leitor e da crítica especializada.
No convênio deste ano foram aprovadas publicações de dois livros da “Coleção
José Costa”, um da “Coleção Roberto Almada”, um dos “Escritos de Vitória” com o
titulo: “Literatura em tempos de Pandemia” e a “Revista da Academia 101 anos”.
Neste ano, o Conselho Editorial escolheu os seguintes livros para as respectivas
coleções:
- Coleção José Costa, reedição de O Espírito Santo e os Espírito-santenses, obra
de Eurípedes Queiroz do Valle publicada em 1971, digitalizada por André Luiz Neves Jacintho, supervisionada pelo Prof. Dr. Francisco Aurelio Ribeiro.
- Coleção José Costa, reedição de O tesouro da Ilha da Trindade, obra de Adelpho Poli Monjardim, digitalizada e apresentada pelo acadêmico Fernando Achiamé.
- Coleção Roberto Almada, ensaio “Saul de Navarro: vida e obra” sob a organização e seleção de textos do Professor e Acadêmico Dr. Francisco Aurelio Ribeiro.
Com a leitura dessas obras que focam a nossa terra, com seus homens, sua
história e geografia, os leitores capixabas e deste mundo afora poderão despertar-se
para conhecer mais ainda um pouco daqueles que contribuíram para a permanência
da memória literária do Espírito Santo.
Ester Abreu Vieira de Oliveira
Presidente da AEL
HTTP://ael.org.br
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Prefácio
A Academia Espírito-santense de Letras exerce há mais de 100 anos um papel
singular e de excelência na contribuição com a cultura capixaba, estimulando a publicação e republicação de diversas obras que compõem o nosso arcabouço cultural,
mostrando o pensamento existente em determinada época e local, e munindo de
informações e criatividade os nossos cidadãos, a fim de que a leitura e a produção
literária não se percam.
Em razão desse papel tão fundamental, muito me honra o convite de apresentar essas três obras estruturantes do nosso cenário literário, que serão republicadas
com o apoio da Prefeitura de Vitória, relativas às coleções “José Costa” e “Roberto
Almada”, nomes icônicos da literatura capixaba.
A primeira delas, pertencente à coleção “José Costa”, é “O Espírito Santo e os
Espírito-santenses”, de autoria de Eurípedes Queiroz do Valle, esse multifacetado escritor, que, além disso, era historiador, cronista, jurista, biógrafo, dentre outras funções, e que nos deixou, como um dos seus importantes legados, esta obra que fala do
nosso Estado e do seu povo de uma maneira peculiar, com informações geográficas,
históricas e culturais, como lhe era habitual.
A segunda delas, também pertencente à coleção “José Costa”, é “O tesouro da Ilha
Trindade”, de autoria de Adelpho Poli Monjardim, escritor também polivalente, com o
perdão do trocadilho, que se destacou na política como Deputado Estadual e Prefeito
de Vitória por duas vezes, sendo, inclusive, o primeiro Prefeito eleito pelo voto do povo,
no fim da década de cinquenta e início de 60, e que nos deixou essa obra fascinante de
romance, que fala de um dos locais mais inóspitos do mundo e que, curiosamente, pertence ao Estado do Espírito Santo, mesmo que muito não saibam por se tratar de uma
misteriosa ilha situada a muitas milhas de distância da costa.
A terceira obra, pertencente à coleção “Roberto Almada”, é “Saul de Navarro:
vida e obra”, escrita pelo excelente escritor e professor Francisco Aurélio Ribeiro, conta a vida deste que foi um dos precursores da Academia Espírito-Santense de Letras,
cadeira nº 4, e que teve intensa produção literária em toda América Latina, a ponto
de ser tornar o maior divulgador da literatura latino-americana no Brasil, além de ter
sido um importante jornalista no Estado do Rio de Janeiro e servidor público federal
(Delegado Fiscal do Tesouro) no Espírito Santo, nas primeiras décadas do século XX.
Com isso, desejo a todos excelentes leituras, certo de que serão marcantemente
proveitosas.
Luciano Picoli Gagno
Secretário Municipal de Cultura de Vitória
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Eurípedes Queiroz do Valle
Nasceu em Anchieta, ES, em 28 de janeiro 1897. Bacharelou se pela Faculdade de Direito da Bahia, em 1918. Iniciou se como advogado, e, logo depois, como
juiz municipal do Termo de Santarém, comarca de Taperoá, na Bahia. Retornando
ao Espírito Santo, em 1921, ingressou, no ano seguinte, no Ministério Público, exercendo a promotoria nas comarcas de Rio Pardo e Colatina. Em março de 1924 era
nomeado Chefe de Polícia do Estado, cargo que desempenhou até novembro daquele
ano, quando foi nomeado Juiz de Direito de Colatina, passando depois a exercer
a judicatura nas comarcas de Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, sendo, em 1950,
promovido a desembargador. No Tribunal de Justiça foi eleito sucessivamente corregedor-geral (1950), vice presidente (1952) e presidente do mesmo órgão (1961),
tendo ocupado, também, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Professor de
Direito Judiciário Penal na Faculdade de Direito do Estado, lecionou, ainda, em vários educandários de Vitória. Exerceu a presidência da Academia Espírito-santense
de Letras, de 1941 a 1963. Secretário-geral e presidente, por muitos anos, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, da Associação Espírito santense de
Imprensa e da Associação dos Juristas do Espírito Santo, de que foi fundador, ali
exercendo a presidência por mais de 15 anos. Delegado do Espírito Santo junto à
Federação das Academias de Letras do Brasil. Homem de sérios estudos, conhecedor
de tratados de Direito, de Filosofia, de Literatura, sabia, em palestra com os amigos,
disfarçar sua vasta cultura. Assinando artigos para a imprensa, ninguém o imaginaria
um polígrafo. Era apenas o risonho cronista Beneventino, pseudônimo que o tornou
conhecido e admirado por todos. Nas crônicas que publicou em jornais e revistas
de Vitória, e foram tantas, ressalta se o comentarista leve, sutil, quer focalizando
ocorrências do cotidiano, quer retratando esta ou aquela figura ou mesmo quando
relembrando cenas de que foi testemunha.
Publicou: Memória histórica do município de Santarém, 1921; A técnica
dos julgados, 1931; Anatomia e fisiologia do Direito, 1936; Elementos de Direito
Judiciário Penal, 1941; Oração aos estudantes no Dia da Bandeira, 1942; Aspectos do Espírito Santo História e Literatura, 1942; A Casa do Espírito Santo IH-
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GES; Academia Espírito santense de Letras, resenha histórica, Vitória, Oficinas
da Vida Capichaba, 1945; Rui Barbosa e seu tributo à poesia, conferência, 1948; O
Direito como ideia e sentimento, aula inaugural, 1948; Polícia judiciária, em duas
edições, 1928/1934; Vida judiciária Espírito santense, 1951; Ementário do júri,
1949; Visões do passado, 1951; As Constituições do Espírito Santo, 1951; Poder
legislativo Espírito santense, 1951; Provimento geral da corregedoria, 1952; Caxias – o magistrado, conferência, 1953; Na presidência do Tribunal de Justiça,
1955; Aspectos da realidade brasileira, oração de paraninfo, 1956; Oração à Justiça no Dia da Justiça, 1962; Datas e dados da vida judiciária do Espírito Santo,
1963; Velhas togas Espírito-santenses, 1964; Direito à vida na vida do Direito,
aula inaugural, 1964; Filosofia da ação rotária, 1964; Primeiro quinquênio da
Universidade, oração comemorativa, 1966; Micrólogos (1969); O Estado do Espírito Santo e os Espírito santenses, Rio, 1971, e O Espírito Santo - uma síntese,
1977. Faleceu em Vitória, em 6 de junho de 1979.
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NOTA INICIAL
Este livro se destina aos que desejarem conhecer o Estado do Espírito Santo,
como turista, ou como simples curioso. Representa um punhado de informes, dados,
fatos e curiosos da História, da Geografia e da Literatura do Estado. Serão apenas
“amostras”. Apontaremos dez exemplares ou unidades de cada um dos assuntos escolhidos, o que nos parece suficiente para dar uma ideia do conjunto, sem cansar o
leitor. Para os que desejarem maiores detalhes, indicaremos, no final de cada título, as
fontes onde encontrá-los. E para facilitar a consulta adotamos uma ordem alfabética
para esses títulos. Demos-lhe desta feita o nome de “O Estado do Espírito Santo e os
Espírito-santenses - Dados, Fatos e Curiosidades - Os 10 mais…”
Representa uma 3ª edição do nosso “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”, publicado em 1959, hoje esgotado. A falta de divulgação tem
sido a responsável pelo desconhecimento quase completo do nosso Estado. O Brasil
continua sendo aquele “arquipélago” de que nos falava o velho Rui Barbosa, no princípio do século. Os Estados vivem insulados. Ignoram-se e desconhecem-se mutuamente, sobretudo no que tange à vida intelectual e cultural de cada um.
Entretanto, já se disse e com razão, que o Espírito Santo era a mais brasileira
das nossas unidades federativas porque representava, na sua exiguidade territorial,
uma síntese perfeita de tudo que existe e floresce na vastidão continental do País.
Geograficamente, ele se situa naquele “ponto de encontro do espírito de ação do Sul
e do sentimento poético do Norte” a que se refere o Prof. Ariosto Espinheira no seu
livro “Viagem através do Brasil” (4ª edição. S. Paulo. 1953).
Em verdade, por um desses caprichos felizes da natureza, nesse pequenino
quadrilátero encaixado na metade sul do Leste brasileiro, encontram-se todos os climas e latitudes do País: das neves eternas das cumeadas do “Pico da Bandeira”, na
Serra do Caparaó, na fronteira oeste de Minas Gerais, com os seus 2.884 metros de
altitude, até as suavidades climáticas das Zonas serranas do centro e do sul e o calor,
nas estações quentes, no baixo Rio Doce e do Itapemirim.
Em menos de uma hora de automóvel é possível subir de Vitória, no litoral,
à mais alta de suas cidades como a de Santa Teresa, considerada pelo seu clima e
suas flores a “Petrópolis Espírito-santense”. E, nesse trajeto, encontrará o visitante
uma sucessão variada de aspectos e paisagens encantadoras. Há, realmente, nos seus
48.720 quilômetros quadrados de superfície, serras, planícies, vales, florestas, altiplanos, chapadões, baixadas úmidas como as encontradas nas demais regiões do País,
além de praias, já hoje famosas, como as de Nova-Almeida, Jacaraípe, Guarapari, Iriri
e Marataízes, dado o valor terapêutico de suas areias ricas em radioatividade curativa.
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De tudo isso resulta a variedade de sua produção animal, vegetal, agrícola e industrial. Essa multiplicidade de aspectos, altitudes, climas e produção talvez explique
o fato do brasileiro de qualquer procedência se aclimatar e se adaptar tão facilmente
ao Espírito Santo. Dir-se-á que nele encontra sempre alguma coisa que lembre ou
recorde o torrão natal.
Ao observador inteligente não passará, também, despercebido a influência
exercida pelos seus vizinhos mais próximos na formação mental, social e psicológica
do capixaba. Sem excluir o fundo racial comum e a influência da imigração estrangeira, verá que o espírito-santense possui a inteligência do baiano que lhe fica ao Norte,
o equilíbrio e sobriedade do mineiro que lhe cinge pelo Oeste, o humor e a vivacidade do fluminense que lhe cerca pelo Sul e, a fechar o círculo pelo Leste, os seus 400
quilômetros de praias e enseadas belas e graciosas a inspirar os seus poetas, músicos
e trovadores. Aí está pois o livro que será apenas uma pequena “Feira de Amostras”.

ES).

Vitória do Espírito Santo, 8 de setembro - Dia do Capixaba - de 1970.
(ass) Eurípedes QUEIROZ DO VALE (Natural de Benevente, hoje, Anchieta.
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ACIDENTES GEOGRÁFICOS
Os 10 mais curiosos.
1) O Frade e a Freira. São duas montanhas que se destacam de um conjunto
existente nas proximidades da cidade de Rio Novo do Sul. Representam, com nitidez
impressionante, a figura de um Frade, sentado, que tem ao lado, em plano inferior,
como que ajoelhada, uma Freira com o seu manto, numa atitude de confidência. Do
trecho da rodovia que liga a cidade de Rio Novo ao lugar Safra, nas proximidades de
Cachoeiro de Itapemirim, o conjunto é visto nitidamente. Impressionado com esse
capricho da natureza o poeta espírito-santense Benjamim Silva dedicou àquelas duas
figuras de pedra este soneto:
Na atitude piedosa de quem reza
E como que num hábito embuçado,
Pôs naquele recanto a natureza
A figura de um Frade recurvado.
E sob um negro manto de tristeza
Vê-se uma Freira tímida a seu lado
Que vive ali rezando com certeza
Uma oração de amor e de pecado.
Diz a lenda - uma lenda que espalharam Que ali, dentre os antigos habitantes,
Houve um Frade e uma Freira que se amaram.
Mas que Deus os perdoou lá do infinito
E eternizou o amor dos dois amantes
Nessas duas montanhas de granito..
(Do livro “Escada da Vida”. Ed. do autor. Rio 1938. Pág.-98)
2) As Furnas do Limoeiro. Situam-se nas proximidades da cidade de Castelo,
a 16 quilômetros desta, na antiga Fazenda deste nome. É constituída de cinco grandes
galerias, sendo 3 à esquerda e 2 à direita, com cerca de 15 metros de altura e 100 de
fundo. É a mais importante gruta de calcário do Estado. Os seus estalactites e estalagmites impressionam o visitante pela sua beleza. Na primeira das galerias há, no teto,
“abertas” para a luz e numa dessas claraboias, encontra-se a chamada “Pedra do Sino”
que, quando tocada, produz sonoridades suaves como se fosse do melhor bronze. A
“Gruta do Limoeiro” é denominada pela beleza e amplitude de seus “salões”, a “Maquiné Capixaba”.
Fonte de estudos: “O Município de Cachoeiro de Itapemirim” do prof. Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro. Ed. Tip. Patronato Rio 1928. Págs-52 a 54. Reportagem do
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Prof. magistrado e historiador Dr. Renato Pacheco, com ilustrações fotográficas in
“Revista Capixaba, Nº 31 de setembro de 1969 Ano-XIII.
3) As dunas da Vila de Itaúnas. Ficam na foz do rio Itaúnas, no Município
de Conceição da Barra, no extremo norte do Estado, na pequena povoação desse
nome. São dunas formadas pelas rajadas de areia alvíssima vindas da praia próxima
e que ameaçam soterrar toda aquela pequena Vila. Grande parte dela já está sepultada sob aquele vasto lençol movediço. O espetáculo que oferece ao visitante é, a um
tempo, grandioso e triste. Grandioso porque lembra um trecho de um vasto Saara
e triste porque assiste-se ao fim de um velho e tradicional aglomerado humano. A
municipalidade já providenciou a transferência dos poucos habitantes que ainda ali
permanecem, para local próximo, seguro e longe da sua influência. O fenômeno tem
sido objeto de estudos de geólogos, geógrafos e curiosos.
4) O pico do Itabira. É um colossal e esguio monolito que se eleva à altura
de 550 metros, constituindo, pelo seu feitio, o maior “dedo de Deus” dos capixabas.
Situa-se nas proximidades da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Os cachoeiranos
fizeram dele o símbolo da cidade, e os intelectuais da sua Academia de Letras transformaram-no no seu escudo e emblema, pondo-o entre dois ramos de louro que se
entrelaçam. Visto ao longe, o conjunto de montanhas que o cercam lembra, na linha
de seu recorte, a silhueta do falecido Ministro brasileiro Osvaldo Aranha, deitado,
trazendo à boca o seu conhecido e inseparável cigarro, representado este exatamente
por aquele pico. O poeta cachoeirano Benjamim Silva, já referido, numa estrofe de
seu poema “Itabira”, descreveu-o assim:
É um esguio pedaço de granito
Da singular conformação de um dedo
Que parece indicar que no infinito
Existe algum mistério algum segredo.
Livro citado, pág. 83.
5) Ilhas flutuantes. Encontram-se na lagoa Jabaeté, no Município de Viana,
vizinho ao da Capital. São pequenas ilhas cobertas de arbustos que se deslocam e
passeiam pela superfície de suas águas ao sabor dos ventos. É comum vê-las numa
das suas margens para, no dia seguinte, encontrá-las na margem oposta. A explicação
que se tem dado para o fato é a de que as raízes destes arbustos se entrelaçam e prendem a porção de terra de pouca espessura em que vicejam, formando essas ilhotas
que sobrenadam e se deslocam.
6) O vale do Canaã. Destaca-se dos demais vales espírito-santenses pela sua
grandiosa beleza panorâmica. Situa-se no Município de S. Teresa. Nele se inspirou o
escritor brasileiro Graça Aranha para escrever o seu famoso romance “Canaã”, um dos
mais destacados e conhecidos da nossa literatura, quando exercia a judicatura na cidade de S. Leopoldina, que lhe fica próxima. O escritor o escolheu para cenário dos
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episódios de toda a sua obra. A natureza espírito-santense encontrou, no autor, o mais
legítimo e autorizado paisagista dos encantos daquela região. Fonte de estudo: Augusto
Lins. “Graça Aranha e o seu romance”, o mais completo estudo já publicado sobre o
romancista e a sua obra. Ed. 1968.
7) O rio subterrâneo. É o rio Santa Maria. Atravessa zona acidentadíssima
da região central do Espírito Santo. As suas sucessivas e espetaculares quedas d’água
estão sendo aproveitadas para a construção de Usinas elétricas. Ao se aproximar da
cidade de Santa Leopoldina, ele desaparece, abruptamente, de seu leito e começa
a correr, escondido, sob enormes blocos de pedra que se ajustam, para reaparecer,
adiante, alegre e barulhento. É realmente espetáculo curioso senti-lo sob os pés do
observador. Idêntico fenômeno se observa no rio Muqui do Norte, afluente do rio Itapemirim, na cachoeira formada pelo rio Sumidouro que tem exatamente esse nome
porque também corre subterraneamente, numa distância aproximada de um quilômetro para reaparecer já no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Fonte de estudo:
Mário Aristides Freire- “Subsídios para o estudo da Hidrografia Espírito-santense.
“in” Rev. do Instituto Histórico do Estado. Vol.17. Ano-1957.
8) A Pedra Azul e o seu lagarto. É uma bela montanha que se destaca à margem da rodovia BR-262 nas proximidades do povoado de “Venda-Nova”, no Município de Domingos Martins. Uma de suas faces, a que dá para o poente, completamente
lisa e despida de vegetação, toma, ao cair das tardes, uma coloração azulada de belíssimo efeito. Mas o que a torna curiosa é a existência de um bloco esguio de pedra
que se deslocando do alto, parou à meia encosta, dando ao observador a imagem
perfeita de um enorme lagarto que procura subir. Tão nítido ele se apresenta, que
se vê a cabeça e o corpo do animal afastado da pedra tendo apenas as patas postas
nela, na posição exata de que está subindo. Dificilmente o viajante resiste ao desejo
de bater uma fotografia daquele capricho da natureza. De certo ponto da rodovia a
visão é perfeita. Fonte de estudo:- “A Caprichosa orografia espírito-santense”. Memória histórica apresentada ao 6º Congresso Brasileiro de Geografia pelo Dr. Antonio
Francisco de Athayde. Ed. Soc. Artes Gráficas, Vitória. 1919.
9) A Pedra dos Ovos. É a denominação dada a um enorme bloco de granito de
forma arredondada que emerge do mar na margem esquerda do canal de acesso ao
Porto de Vitória. Esse bloco se equilibra sobre outro, bem menor, que lhe serve de base
e que melhor se divisa e se observa nas marés baixas. O nome dado deriva do fato das
aves marinhas a preferirem para a feitura de seus ninhos e guarda de suas posturas. Nas
marés altas, a base que a sustenta se oculta dando ao observador a impressão de que ela
flutua. Pedra-pião é outro monólito de 5 a 6 metros de diâmetro em forma de pião, de
onde tira o nome. De feitio regularmente arredondado se equilibra na sua parte mais
fina sobre outro bloco maior que lhe serve de mesa ou tablado. O que admira é ver toda
aquela enorme massa granítica se equilibrar num pedestal tão fino. Encontra-se nas
proximidades do povoado de Safra, à margem da BR-101. Fonte de estudo:- Veja autor
e estudo já citados no § anterior.
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10) O Ninho da águia. É outro capricho curioso da natureza. Está esculpido
numa saliência rochosa existente num dos flancos do Morro “Moxuara” do vizinho
Município de Cariacica. Da rodovia que liga a capital espírito-santense àquela cidade
ela aparece nitidamente, representando uma enorme ave deitada em seu ninho com
a cabeça voltada para o lado sul. A perfeição da silhueta chama logo a atenção do
viajante que por ali passar. Fonte de estudo:- Além dos autores e dos estudos citados
veja ainda a conferência do Prof. Dr. Mário Freire “Serras e montes capixabas”. Rev.
do Instituto Histórico nº 17 Ano-1950-57. Vitória. 1958.

ADMINISTRADORES DO PASSADO
Os 10 mais destacados
1) Francisco Gil de Araujo. Foi, cronologicamente, o nono Donatário da Capitania. Assumiu o governo em 1675, depois de adquirir a Capitania por dez mil cruzados ao seu antecessor Antonio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho. Era militar. Veio
da Bahia. Foi considerado pelos historiadores como “o homem de mais ampla visão
dentre os que passaram pela administração capixaba na fase colonial”. Com ele trouxe
muitos casais de colonos a quem doou terras para incentivar sobretudo a cultura de
cereais e da cana de açúcar. Reconstruiu as Fortalezas e os Templos. Edificou a Casa
da Câmara de Vila Velha. Promoveu a facilitou as “entradas” à serra das Esmeraldas
na busca de ouro. Fundou a Vila de Guarapari, que instalou em março de 1679. Prestigiou a Justiça Pública, dando uma Ouvidoria Independente à Capitania. Homem
bom e piedoso deu “sepultura decente” a Vasco Fernandes Coutinho, primeiro Donatário, e mais uma série de medidas que o consagraram, em verdade, como um dos
maiores governantes do Espírito Santo. Fonte de estudos:- História da Província do
Espirito Santo de Misael Penna. “Edição de 1844. Braz da Costa Rubim, “Memória
Histórica e Documentada da Província do Espírito Santo” Ed. de 1841. “História do
Estado do Espírito Santo” de José Teixeira de Oliveira. Ed. de 1951. Rio.
2) Francisco Alberto Rubim. Administrou o Espírito Santo de 1812 a 1819. Foi
quem inaugurou a emancipação do governo do Espírito Santo, até então subordinado ao da Bahia. Encontrou a Capitania em condições materiais, morais e econômicas
precaríssimas. Realizou um governo fecundo e meritório. Coube-lhe a tarefa de abrir
estradas para facilitar a imigração e colonização da Capitania. Promoveu a vinda de
colonos açorianos para nela se fixarem, dando-lhes os necessários recursos. Fundou
hospitais. Incentivou a navegação fluvial. Regulou os limites da Capitania. Promoveu
a cultura do trigo, linho, cânhamo e café. Desbravou os sertões criando os “Quartéis”,
muitos dos quais se transformaram, depois, em Vilas e Cidades. Sacudiu, em suma, a
velha Capitania esquecida e maltratada, tirando-a da sonolência e improdutividade em
que jazia. A cidade de Vitória hoje recorda a administração que realizou dando o seu
nome a um dos antigos bairros, hoje dos mais populosos, que é a atual Vila Rubim, já
incorporado, pelo progresso e desenvolvimento, à zona urbana da Capital. Fonte de
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estudos:- Misael Ferreira Penna “História da Província do Espírito Santo. Ed. de 1944.
Rio. Luiz Derenzi. “Biografia de uma Ilha (Vitória) Ed. Pongetti. Rio. 1969.José Teixeira
de Oliveira. “História do Estado do Espírito Santo”. Ed. Rio. 1951.
3) Dr. José de Mello Carvalho Moniz Freire. Governou o Espírito Santo por
duas vezes: no quadriênio iniciado em 1892 e no que se inaugurou em 1900. Coube-lhe a ingente e difícil tarefa de preparar e lançar a infraestrutura legal e jurídica do
Estado para a vida republicana que se iniciava. Deu-lhe uma legislação modelar, lembrada e ainda hoje admirada pelos juristas contemporâneos. Incentivou a imigração
com excelentes elementos europeus, notadamente alemães, poloneses e italianos. A
legislação sobre terras e colonização que nos legou, pelos avanços que trazia, poderia,
ainda hoje, servir de modelo para a reforma agrária que se pretende implantar no
País nos últimos tempos. Integrado o Estado no regime republicano com o anteprojeto de Constituição que elaborou e que o Congresso homologou, voltou-se para
o problema da produção e da viação, cabendo-lhe inaugurar a primeira estrada de
ferro espírito-santense, deixando um plano completo de estudos para estradas de
rodagem para as zonas mais férteis e promissoras do Estado. Os espírito-santenses
reverenciaram a sua memória dando o seu nome a uma das cidades do Estado (Cidade de Muniz Freire) antiga Espírito Santo do Rio Pardo e a uma das principais ruas
da Capital. Pela grandiosa obra legislativa que nos legou é justamente considerado o
Patrono da Justiça Espírito-santense, sendo que o Palácio de sua sede tem oficialmente o seu nome. Fontes de estudos: “História do Estado do Espírito-Santo do Dr José
Teixeira de Oliveira, Ed. Rio. 1951. “Homens e cousas do Espírito Santo” do Professor
Amancio Pereira. Ed. Vitória. 1914. Prof. José Paulino Alves Junior. Moniz Freire.
1963. Vitória, “A vida e obra de Moniz Freire”. 1960. Dr. Marcelo Antonio de Souza
Basilio. Ed. Vitória.
4) Dr. Jerônimo de Sousa Monteiro. Dirigiu os destinos do Espírito Santo no
quadriênio 1908-1912. Deve-se-lhe a transformação radical da velha capital colonial
que encontrou, numa moderna cidade que dotou de água, luz, esgotos, bondes, praças, jardins, belos edifícios públicos, avenidas, colégios que, ainda hoje, enfeitam a cidade e atestam eficiência de sua fecunda administração. O atual Palácio do Governo,
com a sua bela escadaria ornamental, o Palácio do Congresso Legislativo, o Palácio
da Justiça, o edifício da Santa Casa de Misericórdia e tantas outras obras, são, ainda hoje, testemunhas vivas desse seu operoso e extraordinário governo. A instrução
pública e os modernos processos pedagógicos mereceram, também, sua cuidadosa
atenção. O belo edifício da Escola Normal Pedro II de hoje é o mesmo de sua administração. A eficiência de seu governo deve-se não só à sua alta visão administrativa
como à habilidade com que soube escolher a brilhante equipe de auxiliares de que se
cercou, o que lhe permitiu levar a bom termo as corajosas reformas que planejou. A
sua memória está hoje perpetuada nas cidades, bustos, ruas, praças, avenidas, jardins,
instituições que ostentam o seu nome em todos os Municípios do Estado.
Fontes para estudo: Prof. José Teixeira de Oliveira. “História do Estado do Espírito
Santo”. Ed--1951. “Biografia de uma Ilha” do Prof. Luiz Derenzi. Ed. Rio. 1951. “História
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do Estado do Espírito Santo” da Profa. Maria Estela de Novais. Ed. Rio. 1969. “Biografia
de Jerônimo Monteiro” de Cristiano Dias Lopes Filho. Vitória. 1945. Jair Etienne Dessaunne “Jerônimo Monteiro. Sua vida e sua obra”. Ed. Vitória. Jornal “A Gazeta”. 1970.
5) Dr. Bernardino de Souza Monteiro. Governou o Espírito Santo no quadriênio 1916-1920. Foi o primeiro administrador espírito-santense que anteviu os
perigos e inconvenientes da monocultura do café para a economia do Estado. Voltou-se, inteiramente para o problema e procurou incentivar e proteger novas fontes de
riqueza entre as quais merecem destacadas a cultura do algodão e do cacau no norte e
no baixo Rio Doce. Dominado por esse objetivo central, coube-lhe instituir prêmios
de estímulos a agricultores e fazendeiros, além de construir estradas nas zonas mais
propícias do interior. Construiu, então, a que demanda o fertilíssimo Município de
Afonso Cláudio, passando por Santa Teresa e Figueira do Rio Doce, além de outras
procurando ligar o então Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina à estação de Alfredo Maia, bem como a de Lage à Boa Família etc. Se considerarmos a situação econômica em que encontrou o Estado e a situação do País, em guerra; a queda do preço
do café; a alta cambial e um orçamento deficitário que não chegava a cinco mil contos
de réis e outras circunstâncias de natureza administrativa, pode-se dizer que esse período foi um dos mais difíceis da história republicana espírito-santense. E todas essas
dificuldades ele as enfrentou corajosamente, procurando resolvê-las, imprimindo aos
negócios públicos uma linha de severa honestidade e rigorosa economia. Fontes de
estudo: “Bernardino Monteiro, sua vida e sua obra”. Conferência de Eurípedes Queiróz do Valle. Prefeitura Municipal de Vitória. Dezembro de 1942. “Heráclito Pereira.
“O Quadriênio 1916, 1920, e a ação administrativa do Presidente Bernardino Monteiro. Estudo comparativo”. Imp. Of. Vitória. 1943. Bernardino Monteiro. “Mensagem
e Relatório final de uma administração. “Imp. Of. Vitória. 1920.
6) Coronel Nestor Gomes. (1920-1924) Iniciou o seu governo num momento
político de grande agitação partidária. Chegou a ter a sua eleição contestada. Serenados
os ânimos, voltou-se inteiramente para os problemas que julgava fundamentais a uma
administração: estradas e escolas. Aos chefes políticos que o procuravam costumava dizer: se desejam caminhos e instrução, estão desde já atendidos. Fora daí vamos examinar o que pretendem. Não possuía títulos acadêmicos ou universitários, mas era dotado
de aguda inteligência e de um grande conhecimento das coisas e dos homens, haurido
numa vida de negócios na indústria e no comércio. O historiador Dr. Luiz Derenzi no
seu precioso livro “Biografia de uma Ilha” (Ed. Pongetti. Rio. 1965) denominou-o de
“um homem simples com ideias de gigante”. Conhecia bem os problemas do Estado e
fácil lhe foi traçar um plano geral para resolvê-los, plano que confiou ao seu Diretor-Geral de Obras Públicas, o notável engenheiro Dr. Florentino Avidos. Sentiu, porém,
que nos quatro anos de seu governo, era impossível dar a todos a solução desejada. Preparou então para suceder-lhe esse seu auxiliar. Quando o engenheiro Avidos assumiu
o governo do Estado, costumava dizer aos seus íntimos que fora aquele o maior serviço
prestado ao Espírito-Santo. Pontilhou o Estado de Grupos Escolares e sem contar com
os modernos meios de construção de estradas levou-os aos mais longínquos rincões.
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Foi no seu governo que os automóveis e caminhões começaram a penetrar e devassar
o interior espírito-santense.
Fontes de estudos: Dr. Luiz Derenzi. “Biografia de uma Ilha”. Rio. Pongetti. 1965.
“História do Estado do Espírito Santo” José Teixeira de Oliveira. Rio. 1951. “Micrólogos”
Euripedes Valle. Ed. Vitória. 1968. Nestor Gomes. Josias Soares. “Discurso” Rev. Vida
Capixaba. Dezembro. 1929.
7) Engenheiro Florentino Avidos. Governou o Estado no quadriênio 19241928. Continuou a obra de seu antecessor cujo plano geral havia ajudado a elaborar. Cercou-se de uma equipe de jovens engenheiros a começar pelo seu filho, o
Dr. Moacir Avidos a quem entregou a Prefeitura da Capital e depois a Secretaria da
Viação e Obras Públicas, então considerada a mais importante da Administração.
Reconstruiu, em bases modernas, a Capital, alargando e retificando ruas, abrindo
Praças, ampliando Jardins, substituindo velhas ladeiras por artísticas escadarias ornamentais, construindo edifícios públicos modernos, etc. Deve-se-lhe a construção
das duas maiores pontes do Estado: a que veio ligar a Capital ao continente que hoje
tem o seu nome e a da cidade de Colatina, sobre o Rio Doce, numa extensão aproximada de mil metros. (980). Essas duas pontes integraram, por assim dizer, a base
física territorial do Estado então dividida em duas metades e marcaram o início do
grande surto de progresso e prosperidade não só da Capital, cujo acesso facilitou,
como da metade norte do Espírito Santo até então isolada e deserta. Para essa zona
afluíram desde logo, levas e levas de agricultores que transformaram o Município de
Colatina no maior produtor de café do Brasil e a sua sede num dos grandes centros
comerciais e industriais do Estado. Reconstruiu e aumentou consideravelmente a sua
rede rodoviária ligando a Capital à sede de todos os seus Municípios. Fonte de estudo: Luiz Derenzi. “Biografia de uma Ilha”. Ed. Pongetti. Rio. 1965. “Florentino Avidos.
“Sua vida e seu Governo. “Discurso Parlamentar. Senador Atílio Vivacqua. Rio. 1934.
“Presidente Avidos. “Eurípedes Valle, in “Micrólogos” Ed. Imp. Off. Vitória. 1968.
8) General João Punaro Bley. O seu governo iniciado com a Revolução de
1930 se prolongou até 1945. Exerceu-o como Interventor Federal e como Governador eleito. Voltou a sua atividade administrativa, preferentemente, para os problemas
econômicos, procurando desenvolver as fontes de produção e de riqueza e para a
instrução. Coube-lhe construir o belo Cais de Minério, fronteiro à Capital, obra então
considerada arrojada e de grande valor econômico, pois que proporcionou o embarque rápido do minério de ferro que descia das jazidas mineiras. Desenvolveu, em
bases novas e científicas, a agricultura, criando no Município de S. Teresa, a Escola
Agrotécnica e outros Centros de estudos agrícolas. A educação e notadamente a educação física lhe mereceu especial carinho. O maior estádio da época tem hoje o seu
nome, dado o interesse, o estímulo e a ajuda material que deu para a sua construção.
Concorreu, por outro lado, para que a Escola Técnica Federal, hoje estabelecimento
modelar, se concretizasse e atingisse a sua finalidade educativa. Amparou a fundação da Faculdade de Direito, reconhecendo-a de utilidade pública, encampando-a,
dando-lhe valioso patrimônio o que permitiu o seu reconhecimento pelo Governo
Federal e a sua incorporação, hoje, à Universidade Federal do Estado.
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Fontes de estudo: Heraclito Pereira. “Palavras...” discurso de paraninfo. Faculdade de Direito. Vitória, 1936. “Governos Republicanos no Espírito Santo”. Mário
Aristides Freire. Ed. Imp. Of. Vit. 1947. Relatório final de Governo. João Punaro Bley.
Imp. Of. Vit. 1946.
9) Dr. Jones Santos Neves. Por duas vezes esteve à frente dos destinos do Estado: como Interventor Federal (1943-1945) e como Governador constitucional eleito
(1950-1954). Encarou, de frente, todos os problemas fundamentais do Estado. Aumentou consideravelmente a área habitacional da Capital promovendo e conquistando ao mar a grande área hoje conhecida por “esplanada capixaba” o que permitiu que
a cidade pudesse se expandir e modificar, inteiramente, a sua velha fisionomia com a
construção de largas avenidas e vistosos arranha-céus. Coube-lhe assistir a passagem
do 4 centenário da cidade, acontecimento que registrou e festejou com uma série
de iniciativas grandiosas. Criou a Universidade do Estado, o que lhe valeu o título
de “Benemérito do Ensino”, conferido por todas as Instituições culturais existentes.
Promoveu a publicação comemorativa de uma História completa do Estado, trabalho
que confiou ao historiador Dr. José Teixeira de Oliveira, e que se destaca, sobretudo,
pela riqueza da documentação. Dentre as muitas obras e iniciativas de vulto que realizou destacam-se a rodovia que prolongou até a fronteira sul do Estado e que permitiu a ligação direta da Capital com o Rio de Janeiro, além das duas monumentais
pontes sobre o Rio Doce como a da cidade de Baixo Guandu, ao norte, que tem hoje
o seu nome e a de Linhares, ao sul, a que deu o nome do Presidente Getúlio Vargas.
Esta última, pela sua extensão e feitio, constitui obra de notável beleza arquitetônica.
A ela se deve o desenvolvimento rápido da velha cidade de Linhares e o surto extraordinário da então incipiente cultura do cacau que faz, hoje, a riqueza de toda a zona
cacaueira do largo estuário do baixo Rio Doce.
Fonte de estudo: “O atual Governo do Estado”. Discurso. Des. Eurípedes Queiróz do
Valle. Comemorativo do 2º aniversário de Governo. Imp. Of. Vit. 1952. “As comemorações do Quarto Centenário de Vitória. A atuação do Governo”. Discursos e Conferências.
in “A Casa do Espírito Santo” (Instituto Histórico) de Eurípedes Valle. Imp. Of. Vitória.
1944. Último Relatório de uma administração. Publicação Oficial. Vitória. 1955.
10) Dr. Carlos Fernando Monteiro Lindemberg. Dirigiu o Espírito Santo
em dois quadriênios: 1945-50 e 1959-63. Devotou-se ao problema econômico que
considerou básico para a vida do Estado naquele momento. Daí o preocupar-se, de
preferência, com a agricultura e o transporte. Procurou, por isso, ampliar as rodovias
já existentes, abrindo novas. Ligou a Capital às vizinhas cidades de Espírito Santo
(Vila-Velha) e Cariacica por novos caminhos asfaltados, o que concorreu para o rápido desenvolvimento das mesmas que passaram à categoria de arrabaldes da Capital.
A interligação desses centros urbanos com as velhas cidades de Viana e da Serra por
estradas federais permitiu, por outro lado, que já se cogite da formação da “Grande
Vitória” como meio de promover e facilitar a solução dos problemas comuns à região. Procurou, igualmente, ligar os centros de produção do interior aos mercados
da Capital. Não descuidou da ampliação e embelezamento da cidade que procurou
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ligar aos populosos bairros de Suá, Praia Comprida e Maruípe por meio de largas
avenidas, destacando-se a da Beira-mar que oferece ao visitante os belos panoramas
da entrada do Porto com as suas ilhas verdejantes e suas enseadas tranquilas.
Fonte de estudo: “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queirós do Valle, Ed Im. Of. Vitoria, 1959. Mensagens Governamentais. 1950-63. “Governos do Estado”. Discursos. Heráclito Pereira. Rev, do Instituto
Histórico. N. 26 Ano 1964.

ADVOGADOS DO PASSADO
Os 10 mais lembrados
1) Dr. João Clímaco de Alvarenga Rangel. Formado em Coimbra. Era também
sacerdote católico. Professor e grande tribuno, Coube-lhe a defesa dos Escravos que
em 1849 tomaram parte no levante de Queimados, episódio histórico conhecido por
“Insurreição de Queimados”. É patrono da Cadeira n. 3 da Academia Espírito-santense
de Letras, hoje ocupada pelo Prof. Dr. Alarico de Freitas, advogado, escritor e tribuno.
2) Dr. Américo Ribeiro Coelho. Parlamentar. Professor de Direito. Pastor
Evangélico. Secretário de Estado e jornalista. Homem público de grande inteireza
moral e dignidade pessoal. Pertencia à Associação de Juristas do Estado e ao Instituto
Histórico e Geográfico. Fonte de estudo: “Pequeno Dicionário Informativo do Estado
do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Imp. Of. 1959. Verbete Espírito-santenses Ilustres.
3) Dr. Luis Adolfo Thiers Velloso. Tribuno de grandes recursos Antigo Deputado estadual. Jurista. Autor de vários livros de Direito. Conferencista. Polemista,
temido pela sua extraordinária agilidade mental. Jornalista. Pertencia ao Instituto
Histórico e Geográfico do Estado. É patrono da cadeira nº 28 da Academia Espírito-santense de Letras ocupada até há pouco pelo jornalista, tribuno e poeta Prof. João
Dias Collares Júnior.
Fonte de estudos: “Vida e obra de Thiers Velloso. Biografia. Do Prof. Collares Júnior. Imp. Of. 1948.
4)Dr. Ubaldo Ramalhete Maia. Vice-Presidente do Estado. Deputado estadual.
Procurador Geral. Secretário de Governo. Deputado Federal. Jurista e jornalista, fundador da Associação de Imprensa do Estado. Deixou descendência ilustre na pessoa
de seu filho o Prof. e Jurista brasileiro Clóvis Ramalhete, Juiz da Corte Internacional
de Justiça.
Fonte de estudo: “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Vitória, 1959.Verbete “Homens ilustres do Espírito Santo”.
5) Dr. José Francisco Monjardim. Político. Deputado Estadual e Federal. Senador da República. Participou da Comissão dos 21, revisora do Código Civil, no Senado,
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onde revelou a sua bem cuidada cultura jurídica. Desfrutava de grande prestígio social
e político. Era um homem de grande popularidade. Fonte de estudos:- Arquivo Bibliográfico do Senado Federal, Publicação Oficial. Rio. 1965.
6) Dr. José Horácio Costa. Jornalista. Político. Vice-Presidente do Estado. Primeiro Chefe de Polícia do Regime Republicano. Polemista vigoroso. Homem de grande
inteireza moral. É patrono da cadeira nº 33 da Academia Espírito-santense de Letras,
hoje ocupada pelo seu neto, o Prof. magistrado e historiador Dr. Renato José da Costa
Pacheco. Fonte de estudo: “Elogio Académico de José Horácio Costa”. Discurso do Prof.
Fernando de Abreu ao tomar posse de sua cadeira na Academia de Letras. Vitória, 1948.
7) Dr. José Rodrigues Sette. Secretário de Estado. Interventor e Governador.
Professor de Direito. Antigo Diretor da Faculdade de Direito do Estado. Deputado estadual. Grande cultura humanística. Fonte de estudo: Nelson Abel de Almeida. “Eles
eram assim...”Elogio fúnebre no Instituto Histórico, Rev. do Instituto nº 28-Ano-1965.
8) Dr. Atílio Vivacqua. Jornalista. Deputado estadual. Secretário de Estado. Jurista. Tribuno. Senador da República. Publicista. Grande prestígio pessoal e social. Deixou notável estudo jurídico sobre Minas e o seu regime legal, Fonte de estudo: Arquivo
Biobibliográfico do Senado Federal Publicação Oficial. Rio, 1968.
9) Dr. Carlos Gomes de Sá. Jornalista. Tribuno de grandes recursos. Secretário
de Estado. Chefe de Polícia, Procurador Geral. Deputado estadual. Conferencista. Pertenceu à Academia Espírito-santense de Letras onde ocupava a cadeira nº 35 de que era
patrono o político e administrador Dr. Jerônimo de Souza Monteiro.
Fonte de estudo: Nelson Abel de Almeida. “Eles eram assim.. Elogio fúnebre. Instituto Histórico e Geográfico. Vol. 27-Ano-1966.
10) Dr. Eurico de Aguiar Salles. Secretário de Estado. Deputado Federal. Professor de Direito. Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Pertencia à Associação de
Juristas e ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Líder do Governo na Câmara
Federal.
Fonte de estudo: Sua Biografia. Conferência de Eurípedes Valle. Associação de
Juristas. Maio de 1964.

ADVOGADOS DO PRESENTE
Os 10 mais atuantes
1) Dr. Augusto Emilio Estelita Lins. Comendador da Santa Sé. Antigo deputado estadual. Político. Escritor. Jurista. Professor de Direito. Poeta. Líder católico e
publicista.
2) Dr. Jair Etienne Desaunne. Professor de Direito. Jornalista. Conferencista.
Tribuno. Líder católico.
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3) Dr. Erildo Martins. Ex-Secretário de Estado. Antigo Juiz do Tribunal Eleitoral
da Classe dos Advogados, Professor de Direito.
4) Dr. Jefferson de Aguiar. Político. Antigo Deputado estadual. Presidente do
Congresso. Ex-Senador Federal. Orador.
5) Dr. Eugênio Lindenberg Sette. Jornalista. Escritor. Poeta. Professor de Direito. Ex-Juiz do Tribunal Eleitoral da classe dos advogados. Ex-Presidente da Ordem dos
Advogados, secção do Estado.
6) Dr. Délio Magalhães. Professor de Direito. Jurista. Autor de vários livros de
Direito. Antigo Juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Conferencista.
7) Dr. Ademar Martins. Político. Professor de Direito. Ex-Diretor da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Estado. Ex-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República no Governo Jânio Quadros.
8) Dr. Eurico Vieira de Rezende. Político. Parlamentar. Antigo Deputado estadual. Ex-Presidente da Assembleia Legislativa. Atual Senador da República. Criminalista.
9) Dr. Waldemar Mendes de Andrade. Político. Antigo Deputado Estadual.
Presidente do Congresso. Professor. Escritor. Tribuno.
10) Dr. Fernando Monteiro Lindenberg. De grande atividade profissional. É o
único advogado do Estado e talvez do Brasil que vive exclusivamente de sua profissão.
Pertencendo a uma família de políticos prestigiosos, onde se encontram Governadores,
Senadores, Marechais do Exército, jamais aceitou qualquer emprego ou função fora de
suas atividades forenses. A sua advocacia se estende por todas as Comarcas do Estado.

ALCUNHAS E APELIDOS
Os 10 mais conhecidos de origem capixaba
1) Edifício Nicoletti. É um prédio que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, em
Vitória. Aparenta uma fachada de três andares mas na realidade tem apenas dois. O
último é falso e só foi construído para compor a fachada. É o apelido que os capixabas
põem em todo aquele que faz praça de qualidades e virtudes que não tem.
2) Cano de ferro. É o apelido de todo mau pagador. Originou-se do fato de certo
negociante de ferragens levar vários meses para pagar um pequeno débito pela compra
de um cano de ferro. Certo viajante comercial visitando uma das praias de Vitória e conhecendo a origem do apelido, deu com um desses maus pagadores nadando e boiando
admiravelmente. Teve então esta exclamação para uns amigos:- “Sim, senhor. Só no
Espírito Santo se vê cano-de-ferro boiar”!
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3) Voto secreto. Alcunha posta em certo político espírito-santense pelo hábito
de conversar com os amigos sempre aos cochichos, olhando para um e outro lado.
4) Professor Botão. É o apelido posto em todo aquele que não paga aluguel de
casa. Originou-se do hábito de um conhecido professor público não pagar aluguel. Fazia como os botões que entram e saem das “casas” sem nada despender.
5) Dona Leopoldina. Foi posto por Professoras de um Grupo Escolar da Capital
na Diretora do Estabelecimento que sempre chegava tarde ao serviço. Como a velha Estrada de Ferro Leopoldina nunca chegava no horário. Hoje é dado a todo retardatário.
6) Onze mil virgens. Apelido posto em jovem advogado, filho de pais abastados
que logo depois de formado organizou uma linda biblioteca no seu escritório. Fazia
questão de salientar aos que o visitavam que já possuía onze mil volumes. Como não
abria nem lia nenhum deles, os colegas lhe puseram o apelido de “Onze mil virgens”.
7) Salário mínimo. Nome por que ficou conhecido certo capitalista de Vitória.
Nas festas ou reuniões festivas que oferecia aos amigos mandava servir bebidas sempre
em doses muito reduzidas.
8) Boas-festas. Alcunha posta em conhecido político capixaba que ao divisar um
amigo ao longe abria logo os braços e numa efusão exagerada de alegria se aproximava
para abraçá-lo, cumprimentá-lo e perguntar pela família.
9) Amostra grátis. Era o apelido posto num jovem advogado de pequena estatura,
usando todas as peças do vestuário em tamanho reduzido. Os mais irreverentes o chamavam de “Caga-sebo” jurídico que é passarinho conhecido pelo seu reduzido porte.
10) Entrega a domicílio. Posto em jovem e distinto médico, muito amável, que
sempre fazia questão de levar até a casa, em seu automóvel, as moças e pessoas amigas
após os bailes e festas que frequentava.
Fonte de estudo: A Psicologia do apelido”. Do livro “Micrólogos” de Beneventino
(E. Queiróz do Valle). Ed. Of. Vitória-1968.

Os 10 de origem desconhecida
1) Castro Alves a varejo. Posto em certo poeta popular pelo costume de declamar, sob qualquer pretexto, versos do grande vate baiano.
2) Dez para as duas. Apelido dos que andam com os pés para fora na posição
dos ponteiros dos relógios quando marcam essa hora do dia.
3) Meio quilo. Homem de pequena estatura.
4) Mil e um. Pessoa desdentada, deixando ver apenas os dois caninos.
5) Pastel de Pensão. Indivíduo de muito volume e de pouco “conteúdo”. Muita
conversa e pouco saber.
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6) Farol baixo. Aquele que olha por baixo dos óculos.
7) Santa Casa. Cidadão que vive a se queixar de dores e doenças.
8) Munheca de samambaia. Pessoa sovina. Mão fechada.
9) Salsicha. Posto nas pessoas altas, magras e muito coradas.
10) Pelanca Beach. (Praia das Pelancas) Posto por estudantes numa Praia da
cidade balneária de Guarapari, preferida pelos velhos reumáticos.
Fontes de estudo: “Psicologia do apelido”. Estudo de Beneventino (E. Queiróz
do Valle) in “Micrólogos” (Livro de Crônicas) Vitória. 1968. O Bom-humor Popular.
Crônica de José Azerêdo. in “O Município” de Cachoeiro de Itapemirim. Ed. de fevereiro de 1923.

ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
As 10 mais antigas
1) Instituto Histórico e Geográfico. Fundado em 12 de junho de 1916, pelos
historiadores Drs. Antonio Francisco de Ataíde (Engenheiro), Arquimino Martins de
Mattos (Médico) e Carlos Xavier Pais Barreto (advogado). Foi seu primeiro Presidente o Dr. Antonio Francisco de Ataide. Tem como Patrono o herói espírito-santense
Domingo José Martins, um dos Chefes da Revolução Pernambucana de 1817, arcabuzado na Bahia, Salvador, em 12 de junho daquele ano. Essa data é festejada anualmente com uma sessão solene em sua sede e uma romaria cívica no seu monumento,
erguido à Praça João Clímaco, onde um de seus oradores fala à mocidade escolar ali
reunida.Mantém, desde a sua fundação, uma Revista para registro de seus estudos e
atividades culturais. Fonte de estudo: “Cinquentenário Instituto Histórico e Geográfico, “Autores diversos. Nº especial da Revista, ed. de 1954. “A Casa do Espírito Santo
por Eurípedes Valle. Contém um Índice Geral remissivo de toda a matéria contida
nos primeiros 14 volumes da Revista. Ed. Imp. Of. Vitória, 1944.
2) Academia Espírito-santense de Letras (AEL). Fundada em 04 de setembro de
1921, pelos escritores Elpídio Pimentel, Sezefredo García Rezende e Alarico de Freitas.
Compõe-se de 40 cadeiras sob o patrocínio de 40 espírito-santenses ilustres. Foi seu primeiro Presidente o grande orador sacro Dom Benedito Paula Alves de Souza, então Bispo
Diocesano e grande animador das letras e da cultura. É filiada à Federação das Academias
de Letras do Brasil com sede no Rio de Janeiro. Tem atualmente como seus Delegados
naquela Federação os acadêmicos Elpídio Pimentel, José Coelho de Almeida Cousin, José
Barros Wanderley e Jair Tovar. Possui excelente Biblioteca e Museu Folclórico, este cedido
ao Museu do Estado, constituindo nele, uma seção especial. Fontes de estudo:- “ A Academia Espírito-santense de Letras”. (Resenha Histórica) por Eurípedes Queiróz do íValle.
Ed. Vida Capixaba, 1945. “Efemérides Académicas” Do mesmo autor. Vitória 1945.
3) Associação Espírito-santense de Imprensa. (AEI). Fundada em 1º de dezembro de 1934 por um grupo de jornalistas tendo à frente o advogado Dr. Ubaldo
Ramalhete Maia que foi o seu primeiro presidente. Mantém uma biblioteca e uma Pina-
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coteca. Inaugurou no dia 13 de maio do corrente ano (1970) a sua nova sede definitiva
em majestoso edifício erguido na Esplanada Capixaba, que tomou o nome “Palácio
da Imprensa” dada a imponência de suas instalações, onde dispõe de excelente teatro-auditório, graças à atividade de seu atual Presidente Jornalista Nahum Prado que, de
há muito, lhe vem dirigindo os destinos. Mantém um periódico para registro de suas
atividades administrativas e culturais.
4) Associação de Juristas do Espírito Santo. (AJES) Fundada em 11 de agosto
de 1941 (Dia do 114° aniversário de fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil) por um
grupo de Juízes, Promotores, Advogados e Professores de Direito, Tem por finalidade
congregar os estudiosos do Direito num culto à memória dos grandes juristas brasileiros e ao estudo dos problemas gerais da Ciência Jurídica. Foi seu primeiro Presidente o Desembargador Eurípedes Queiróz do Valle que a dirige desde a sua fundação e já agora como seu Presidente Perpétuo. Conta hoje com mais de 200 associados.
Fonte de estudo: “Efemérides Judiciárias. (Notas para a história da Associação
de Juristas do Estado) por Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Vida Capixaba- Vitória-1952. “Juristas Espírito-santenses”. José Benjamim Costa. (Biografias). Vitória.
1967. “Movimento Cultural do Estado”. Reportagem de Octacílio Lomba, na “A Gazeta” de Agosto de 1951, por ocasião do 10º aniversário de fundação da Associação.
5) Sociedade Espírito-santense de Medicina e Cirurgia. (SEMC). Fundada
em 10 de janeiro de 1924 por um grupo de Médicos espírito-santenses, à frente dos
quais se encontrava o Dr. Arquimino Martins de Matos, que foi o seu primeiro Presidente. Congrega os estudiosos e profissionais da Medicina. Tem tido vida intensa e produtiva, reunindo em Vitória vários Congressos estaduais e nacionais sobre
especialidades médicas. Fonte de estudo: “História da Medicina no Espírito Santo.
“Conferência do Dr. Afonso Schwab. Vitória. 1944. “As duas Escolas de Medicina
de Vitória”. Reportagem de “A Tribuna” com o Dr. José Moysés, então Presidente da
“Sociedade de Medicina e Cirurgia de Vitória. Março de 1967. “A Luta contra a Tuberculose no Espírito Santo”, Dr. Jayme Santos Neves. Separata da Revista Brasileira
de Tuberculose, nº 84 Ano-XI. Rio-1942
6) Arcádia Espírito-santense. (AES). Fundada em 22 de dezembro de 1943,
por um grupo de poetas e intelectuais. espírito-santenses sob a inspiração do poeta,
escritor, jurista e professor Dr. Augusto Emilio Estelita Lins, que foi o seu primeiro
Presidente. Congrega em seu seio as mais altas expressões da poesia capixaba. A sua
Ata de fundação foi lavrada em versos da autoria do seu primeiro Presidente. Fonte
de estudo: “O Décimo aniversário da Arcádia Espírito-santense. Reportagem ilustrada no jornal “A Gazeta” de Vitória em sua edição de 22-12-1953. “Poetas do Espírito
Santo”. José Vitorino. Aderson Editores. Rio. 1943.
7) Academia Feminina E.S. de Letras (AFEL) Fundada em 18 de junho de
1949 pelas poetisas e escritoras Judite Leão Castelo Ribeiro, Ana de Castro Mattos,
Arlete Cypreste de Cypreste, Zeny Santos, Yamára Soneghet, Maria José de Albuquerque e Doralice Neves. Foi sua primeira Presidente a Professora e deputada D.
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Judite Leão Castelo Ribeiro. Criada sob o patrocínio da Academia Espírito-santense
de Letras como solução do problema das candidaturas femininas nas Academias de
Letras. Fonte de estudo:- “A Vida da Academia Feminina de Letras” pela Professora
e advogada Dra. Ana de Castro Matos, sua atual Presidente. Vitória. 1966. “Poetisas Espírito-santenses. “Estudo de Eurípedes Valle. Publicação comemorativa do 10º
aniversário da fundação da Academia Feminina de Letras. Junho de 1959. “Por que
uma Academia Feminina? “Discurso do acadêmico Colares Júnior na sessão de instalação daquela Instituição como representante da Academia Espírito-santense de
Letras. Vitória. 1949.
8) Associação Odontológica Espírito-santense. (AOES.) Fundada em 20 de
março de 1943. Congrega os profissionais e professores da Escola de Odontologia,
hoje incorporada à Universidade Federal do Estado. Foi seu primeiro Presidente, o
Professor Dr. Dário Derenzi. Tem desenvolvido proveitosa atividade científica com
a promoção e participação de Congressos estaduais e nacionais. Fonte de estudo:- A
Odontologia no Espírito Santo”. Conferência do Prof. Hilário Soneghet. Março de
1951. “O último Congresso Odontológico de Vitória. “Relatório do Professor Eloy
Borgo, Presidente do mesmo. Vitória. 1967. “Novas técnicas em Odontologia” do
Prof. Dr. Moacyr Lofêgo. Vitória. 1960.
9) União de Amadores da Pintura Levino Fânzeres. (UAPLF). Fundada por
um grupo de Pintores e Amadores da Pintura. O nome escolhido representa uma homenagem ao grande pintor brasileiro Levino Fânzeres, nascido no Espírito Santo. Instalou-se em 12 de novembro de 1939. Foi seu primeiro Presidente o pintor e caricaturista Prof. Oséas Leão. Tem tido vida ativa e proveitosa pelas exposições que promove no
Estado e pelas que comparece em outros centros culturais do País. Fonte de estudo:- “A
Arte da Pintura no Espirito Santo”. Conferência do Prof. Dr. Barbosa Lima (Lindolfo).
Prefeitura Municipal. Vitória. 1942. “Pintores Espírito-santenses” de Saul de Navarro.
Estudo lido na Associação Espírito-santense do Rio de Janeiro em setembro de 1934.
In “Boletim da Associação. Nº 4. “Telas e Quadros Capixabas” Reportagem do pintor
Dionisio del Santis “n’O Jornal”, edição de outubro de 1939. Rio.
10) Associação de Professores do Espírito Santo. (APES) Fundada em 3 de
outubro de 1933. Congrega representantes de estabelecimentos de Ensino do Estado. Foi seu primeiro Presidente o Prof. Eduardo de Andrade e Silva. Tem dado contribuição valiosa aos problemas de ensino do Estado, já promovendo simpósios, já
participando de Congressos Pedagógicos em outros Estados. Fonte de estudo:- “O
Ensino no Espírito Santo”. Conferência da Professora Carolina Pickler. Cachoeiro de
Itapemirim. 1931. “Um século de Ensino”. História da Educação no Espírito Santo.
Arquimino Martins de Mattos, Vitória, 1927. “Postilas Pedagógicas”. Elpídio Pimentel. Vitória. 1923. “Organização da Educação Física no âmbito estadual”. Prof. Aloyr
Queiróz de Araujo. (Conferência) Vitória 1945.
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As 10 mais novas
1) Associação Espírito-santense de Engenheiros. (AEE) Fundada em 25 de
setembro de 1950. Congrega engenheiros civis, geógrafos, arquitetos, construtores e
profissionais de atividades afins. Foi seu primeiro Presidente o Dr. Roberto Viana Rodrigues. Tem finalidade cultural e assistencial.
2) Centro Espírito-santense de Esperanto. (CEE) Fundado em 24 de fevereiro
de 1944, por um grupo de estudiosos do Esperanto. E filiado à Academia Espírito-santense de Letras. Foi seu primeiro Presidente o esperantista e filólogo Prof. José
Paulino Alves Júnior que continua, ainda hoje, a lhe dirigir os destinos. Tem como
Patrono o falecido historiador Dr. Araujo Primo (Arthur Lourenço), o primeiro espírito-santense a estudar seriamente esse idioma internacional.
3) Instituto Genealógico Espírito-santense. (IGE) Fundado em 23 de maio de
1947. É filiado ao Instituto Genealógico Brasileiro, com sede em São Paulo. Foi seu primeiro Presidente o historiador Dr. Francisco Eugênio de Assis. Congrega os estudiosos
dessa especialidade científica.
4) Centro Capixaba de Folclore. (CCF) Fundado em 22 de agosto de 1945 (Dia do
Folclore). Foi seu primeiro Presidente e idealizador, o folclorista e filólogo brasileiro, Prof.
Dr. Guilherme Santos Neves que ainda hoje lhe dirige os destinos. É filiado à Academia
Espírito-santense de Letras, em cuja sede funciona. Impulsionado e animado pelo seu
ativo Presidente tem realizado interessantes pesquisas e estudos. Mantém uma revista
periódica para registro de suas atividades administrativas e científicas.
5) Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC). É órgão da
UNESCO. Instalou e preside a seção Espírito-santense o Desembargador e Professor
Eurípedes Queiróz do Valle desde 17 de setembro de 1947, data dessa instalação.
Dos seus primitivos membros continuam a integrar a Comissão Estadual, além do
Presidente Queiroz do Valle, os Professores Dr. Guilherme Santos Neves e Renato
José Costa Pacheco.
6) Academia Capixaba dos Novos. (ACN) Foi idealizada e fundada em 11-111945 por um grupo de estudantes universitários, à frente dos quais se encontravam os
acadêmicos Nélio Faria Espinola (hoje médico), Orlando Cariello (Advogado), Renato
José Costa Pacheco (Magistrado e Professor). Antenor de Carvalho (Advogado), Cristiano Dias Lopes Filho (Deputado e atual Governador do Estado). Mário Gurgel (Prefeito
da Capital e Deputado Federal), Romulo de Så (Magistrado). Foi seu primeiro Presidente
Orlando Cariello.
7) Sociedade de Cultura Artistica. (SCA) Fundada em 8 de agosto de 1952,
pela pianista brasileira, Professora Edite Bulhões de Carvalho, que foi também a
sua primeira Presidente. Tem por finalidade a difusão da cultura artística através de
recitais de música, canto, dança, teatro, declamação, por autores não só nacionais
como estrangeiros.
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8) Foto Clube do Espírito Santo. (FCES) Fundado em 25 de maio de 1947.
Congrega os profissionais e amadores da arte fotográfica. Tem caráter educativo e de
documentação histórica. Foi seu primeiro Presidente o Prof. Erico Hanschild. Promove anualmente uma exposição geral de pintura. Tem participado de Exposições
Internacionais.
9) Instituto Espírito-santense de História, Geografia e Arte Religiosa. (I
EHGAR). Foi fundado em 15 de agosto de 1954 por Dom José Joaquim Gonçalves,
então Bispo Diocesano, seu Presidente de Honra. Tem como Presidente Executivo o
Monsenhor Raimundo Pereira de Barros. Seu objetivo principal é defender e proteger
o Patrimônio histórico, geográfico e religioso do Estado, além da função educativa.
10) União dos Professores Primários do Espírito Santo. (UPPES) Foi fundada em 17 de abril de 1958. Foi sua primeira Presidente a Professora, D. Anna Bernardes da Silveira Rocha. Tem por finalidade congregar o Professorado Primário no
estudo dos problemas que interessam ao Ensino Público e à defesa da classe. Promoveu em 1968 a realização, em Vitória, do 19° Congresso Nacional de Professores
Primários, sob a orientação geral de sua ilustre Presidente.
Fonte de estudos: “A Educação Primária no Espirito Santo”. Estudos e Pesquisas do Prof. Claudionor Ribeiro. Cachoeiro de Itapemirim. 1936. “Novas Técnicas do
Ensino Primário”. Prof. Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro. In Revista da Educ ção. N:
34. Outubro de 1937. “Como ensinar a criança em nossos dias”. Professora Carolina
Pickler. In Revista referida
Nº 33 de setembro de 1937. “A Escola Ativa na educação da Infância “. Dr. Atilio Vivacqua. Conferência. Vitória. 1929.

ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Os 10 Clubes de Futebol mais conhecidos
1) Vitória F. C. Fundado em 1-10-1912.
2) Santo Antônio F. C. Fundado em 19-11-1919.
3) Recreio F. C. Fundado em 5-9-1923.
4) Centenário F. C. Fundado em 6-1-1929.
5) Rio Branco F. C. Fundado em 23-12-1933.
6) S. C. Americano F. C. Fundado em 9-5-1935.
7) Caxias F. C. Fundado em 6-9-1940.
8) A. A. Vale do Rio Doce. Fundado em 1-7-1943.
9) Atlético F. C. Fundado em 2-2-1944.
10) Ferroviário F. C. Fundado em 10-8-1945.
Fonte de estudo: “História do Esporte Capixaba” do Prof. Dr. Jair Etienne Desaunne. In “A Gazeta” de Vitória. 1955, Arquivo Geral da Federação Esportiva Espírito-santense.
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As 10 sociais mais antigas
1) Caçadores Carnavalescos Clube. (CCC) Situa-se na cidade de Cachoeiro
de Itapemirim. Possui sede própria no centro da cidade. É puramente social. Dispõe
de salão de festas e dependências confortáveis, cuidadosamente decoradas. e equipadas. É o mais antigo da cidade e do Estado, guardando uma tradição de brilho
e distinção em suas festas. Foi fundado. em maio de 1900. É o preferido para banquetes, concertos, conferências e festividades artísticas e sociais, devido sobretudo à
facilidade de acesso. É o Clube da alta aristocracia cachoeirana.
2) Clube de Regatas Saldanha da Gama. E social e esportivo. Dispõe de magnífica sede social em local privilegiado. Situa-se na parte mais estreita do canal de
acesso ao Porto de Vitória, oferecendo vista deslumbrante sobre a baía e sobre a cidade. Ocupa uma grande área pertencente à antiga Fortaleza de São João, cujos portões,
paredões e canhões ainda ali se encontram conservados como atração histórica. As
suas piscinas, campos de basquete, ginásio, oficinas e garagens para barcos ocupam
outra parte dessa área pertencente a uma antiga chácara do para a entrada do porto.
Das varandas de seus salões que dão para a entrada do porto poder-se-á apreciar o
espetáculo da entrada dos grandes navios, que passam vagarosos, a poucos metros
de distância, entre a velha fortaleza e o Penedo, o “Pão de Açúcar” dos capixabas. Por
esse clube passa, em curva graciosa, a linda Avenida Beira-mar, com o seu movimentado trânsito de automóveis. O Saldanha é um dos mais antigos Clubes sociais do
Estado. Sua fundação data de 29 de julho de 1902.
3) Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral. É social e esportivo. Possui excelente sede social própria em majestoso edifício sito na Praça Costa Pereira, antiga
Praça da Independência, a mais central da cidade. Possui amplas dependências. No
seu salão principal, reúnem-se, semanalmente, os dois Rotaris Clubes da cidade. O seu
restaurante está aberto aopúblico. Tem a sua sede esportiva no arrabalde do Suá onde
se localizam as suas piscinas, seus campos de esportes, de di versões e ampla área para
estacionamento de automóveis. É local aprazível, à margem da entrada do porto de
onde se descortinam todas as ilhas verdejantes que embelezam essa entrada. É também
um dos mais antigos Clubes do Estado, pois foi fundado em 7 de Julho de 1902.
4) Clube Vitória. É o Clube aristocrático da Capital. Dispõe de excelente sede
social otimamente situada no maior jardim da cidade, o aprazível Parque Moscoso.
Nele se realizam, de preferência, os grandes banquetes festivos da cidade, conferências, congressos, simpósios, concertos e exposições de arte. Possui salões em todos os
seus andares. O seu Bar e Restaurante estão abertos ao público. Dispõe igualmente de
excelente Biblioteca. Foi fundado em 16 de junho de 1912, data que é comemorada
anualmente com faustoso baile a rigor.
5) Clube Náutico Brasil. É social e esportivo. Situa-se no arrabalde da Vila Rubim, hoje incorporado à zona urbana da cidade. Possui sede própria e amplas depen-
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dências para jogos, diversões e festas sociais. A sua sede esportiva lhe fica próxima.
É clube de gloriosas tradições esportivas. Foi fundado em 10 de novembro de 1921.
6) Praia Tênis Clube. É também social e esportivo. Está situado no aprazível
bairro da Praia Comprida, o bairro aristocrático da Capital. Dispõe de sede própria e de
campos de esporte, piscinas e jogos diversos. Congrega, de preferência, as tradicionais
famílias daquele bairro. Possui Bar e Restaurante abertos ao público. Foi fundado em
11 de maio de 1934.
7) Iate Clube. É social e especializado no esporte marítimo. Está localizado
também no bairro da Praia Comprida. Ocupa pequena e tranquila enseada cercada de
abundante vegetação que lhe empresta uma moldura graciosa e repousante. Dispõe de
bons serviços de Bar e Restaurante. Os seus barcos parados e silenciosos, com as suas
velas brancas sopradas de leve pela brisa marítima completam a beleza e amenidade
daquele recanto pitoresco da capital capixaba. Foi fundado em 7 de setembro de 1946.
8) Clube Libanês. É o mais novo dos Clubes da cidade. É essencialmente social.
Situa-se num pequeno promontório existente no final da enseada que acompanha a
conhecida e famosa praia da Costa, no vizinho Município de Espírito Santo, antiga
Vila-Velha. Dele se divisa panorama encantador sobre o mar e ilhas fronteiras. Dispõe
de sede majestosa, denominada Palácio de Mármore, dada a beleza e custo de suas
instalações e dependências. Dispõe de piscinas, restaurante, bar e salas de jogos. No
corpo do edifício encontram-se salas para banquetes e diversões. Foi fundado em 1965.
9) Clube Recreativo da Cidade de Colatina. É apenas social. É o mais antigo
da cidade. Conta com excelente sede própria, no centro urbano e congrega a sua melhor sociedade. Dispõe de excelentes dependências para jogos, banquetes ediversões
várias. Possui também excelente Biblioteca aberta ao público. Foi fundado em 1924.
10) Siribeira Clube da cidade de Guarapari. Situa-se numa pitoresca e graciosa península daquela cidade balneária. De original feitio é o mais antigo daquela
cidade. Oferece aos seus associados recantos encantadores e vista deslumbrante para
a cidade e para o mar. É o ponto preferido pelos veranistas e o mais concorrido dada
as especialidades culinárias oferecidas pelo seu restaurante. Tira o seu nome de uma
velha siribeira, árvore frondosa e acolhedora que existia à beira-mar, ao lado de sua
entrada principal. Foi fundado em 24 de janeiro de 1953.

ATIVIDADES PIONEIRAS
As 10 mais importantes
1) O Voto Secreto. O Senador espírito-santense Dr. José de Mello Carvalho
Moniz Freire foi o primeiro legislador brasileiro a cogitar da adoção do voto secreto
no País. O seu projeto nesse sentido foi apresentado ao Senado Federal na sessão de
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23 de junho de 1909. Visava reformar a Lei nº 1.269 de 15-11-1904 na parte que regulava o processo das eleições federais. Esse projeto foi considerado arrojado para a
época. Combatido por uns foi, entretanto, vivamente aplaudido por outros entre os
quais se destacavam os senadores Alfredo Ellis de São Paulo e Rui Barbosa da Bahia.
Este último em meio a uma discussão deu o seguinte aparte: “Quando no projeto de V.
Exª. não houvesse mais do que uma só ideia, esta bastaria, para ficar ele constituindo
a mais notável das reformas eleitorais que neste País se tenha planejado, bastando que
figurasse nele o voto secreto, o voto absolutamente impenetrável, para que coubesse a
V.Exª a honra da iniciativa, entre nós, do verdadeiro princípio da reabilitação eleitoral
neste País”. (Anais do Senado Federal. Anos de 1908-1909). Aquele parlamentar espírito-santense antecipava, assim, de 36 anos, o aparecimento do voto secreto entre nós.
Como sabido, ele só veio a se instituir no Brasil em 1934 com o advento da Constituição
Federal de 16 de julho daquele ano. Fonte de estudo: “O Voto Secreto” do Dr. Radagazio
Moniz Freire. Rio. 1961. “A Vida e Obra de Moniz Freire” do Dr. Marcelo Antônio de
Souza Basilio. Vitória 1961. “Moniz Freire” do Prof. Dr. José Paulino Alves Júnior. Vitória. 1963. “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. De Euripedes Queiroz
do Valle. Vitória. 1959.
2) Advogados no Tribunal. Partiu da Constituição Espírito-santense de 1892 a
prerrogativa dada hoje aos Advogados de participarem da composição dos Tribunais.
No seu artigo 55 , dizia ela: “O Tribunal de Justiça do Estado se comporá de cinco Juízes
com a denominação de Desembargadores”. E no parágrafo 2: Na composição do Tribunal entrarão, pelo menos, três Juízes de Direito, podendo, os outros dois membros,
ser tirados da classe dos Advogados”. Essa prerrogativa só veio a vigorar na Legislação
Federal 42 anos depois com o advento da Carta Constitucional de 16 de julho de 1934
que, no seu artigo 104, § 6° regulava o assunto. Realmente, dos cinco primeiros Desembargadores espírito-santenses, dois eram Advogados, a saber: Drs. José Feliciano Horta
de Araújo, seu primeiro Presidente e Manoel Armindo Cordeiro Guaraná. Fonte de
estudo: “O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e seus antecedentes históricos”. Síntese
Cronológica. (1534-1955) de Eurípedes Queiroz do Valle. Vitória. 1955. “Os Desembargadores do Espírito Santo” do mesmo autor. Biografia. Vitória. 1968.
3) Reforma Agrária. O legislador espírito-santense, logo no alvorecer da República, sentiu a necessidade de proteger e amparar a lavoura, prendendo o lavrador
ao solo. E já em 1891 promulgava a Lei nº 6 de 17 de junho que denominou “Lei de
Terras e Colonização”. E fê-lo de tal modo que o saudoso jurista e Senador Federal
Atílio Vivacqua, quando ainda Deputado estadual, salientava num dos seus discursos,
que aquela Lei “seria o modelo ideal para a solução do problema no País”, não só por
adotar o sistema da pequena propriedade como pelo auxílio e assistência que oferecia
ao agricultor em terras, estradas, sementes, ferramentas, crédito e ainda por procurar
localizar o lavrador, de preferência, à margem das estradas, vias de comunicação e rios
navegáveis”. E só agora, em nossos dias, quando o Governo Federal encara seriamente o
problema é que sentimos quanta razão tinha o legislador espírito-santense em procurar
amparar e incentivar, daquela forma, o agricultor e isso no fim do século passado. Fon-
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te de estudo: “O Problema agrícola no Brasil”. Discursos parlamentares do Deputado
Atilio Vivacqua. Anais do Congresso Legislativo. Anos-1927-1929. “Aluguel de Terras”.
Estudo crítico do mesmo autor. Vitória. 1929. “Valor Econômico do Espírito-Santo” do
Dr. Luiz Derenzi. Vitória. 1953. “O Espírito Santo e seu Desenvolvimento Económico”
pelo en genheiro Arthur Magarinos Torres Filho. Rio. 1913. “A Agricultura no Espírito
Santo” pelo Prof. Manoel Magalhães Garcia. Vitória. 1966.
4) Oficialização de Cartórios. Numa antevisão do que seria, na República,
a negociata dos Cartórios, tornando a função dos Tabeliães e Oficiais dos Registros
Públicos uma das mais cobiçadas e rendosas do Brasil, o legislador espírito-santense,
ao lançar a estrutura judiciária do Estado para o novo regime que nascia, não vacilou em prevenir o abuso. Logo na sua primeira Constituição promulgada em 11 de
novembro de 1890 oficializou a função. E fez mais. Impediu a acumulação de serventias. No seu artigo 80 dizia ela: “O Tabelionato constituirá função privativa e inacumulável. Em razão da maior respeitabilidade do cargo o Tabelião será estipendiado,
diretamente, pelo Estado”. O que em nossos dias pretendem fazer os governos para
moralizar essa função pública já o Espírito Santo realizava corajosamente em 1890.
Fonte de estudo: “O Espírito Santo desconhecido” de Eurípedes Queiroz do Valle,
Vitória. 1968. “Curiosidades judiciárias nas velhas leis espírito-santenses”, do mesmo
autor. (Conferência) Vitória. 1969. “A Constituição de 11-11-1890” pelo Dr. Mário
Aristides Freire. Rio. 1966
5) Ensino e educação. Coube ao Presidente Jerônimo. Monteiro, no início de
seu governo, em 1908, implantar no Espírito Santo uma revolucionária política educacional. Convidou para dirigir a Secretaria de Educação o grande educador brasileiro
da época, o Prof. Gomes Cardim, de São Paulo. Este teve a felicidade de ter como seu
substituto e continuador o Dr. Deocleciano de Oliveira. Lançadas em bases firmes essa
infraestrutura, fácil foi ao Espírito Santo continuar a aperfeiçoar o seu sistema educativo. Coube assim ao Deputado Atilio Vivacqua retomar, já então no governo do Dr.
Florentino Avidos, aquele mesmo ritmo, introduzindo na educação capixaba os mais
avançados princípios da chamada Escola Ativa Científica, o que fez com que o Espírito
Santo, nesse setor, fosse conhecido em todo o País. E de tal forma que os Estados de
Santa Catarina e Guanabara no sul e os de Pernambuco e Piauí no norte, convidassem
Professores espírito-santenses para implantar neles a nova política pedagógica. Entre
os Professores convidados estavam os Drs. Aloyr Queiroz de Araújo, atual Diretor da
Escola Superior de Educação Física da Universidade, Manoel de Carvalho Anchieta e
Luiza Paolielo. O primeiro em Santa Catarina e Pernambuco, o segundo no Piauí e a
terceira na Guanabara. Fonte para estudo: “Diretrizes e Soluções do Problema Educacional no Espírito Santo de Atilio Vivacqua. Vitória. 1929. “Educação Física Cientifica”
de Heitor Rossi Belache, Vitória, 1938. “Pedagogia Científica” de Deodato de Morais,
Vitória. 1930. “Postilas Pedagógicas” de Elpídio Pimentel, Vitória. 1923. “Estágio e
aperfeiçoamento técnico” de Aloyr Queiroz de Araujo. Vitória, 1953.
6) Independência da Justiça. Organizando a Magistratura estadual já de acordo com os princípios e a orientação da Constituição Federal Republicana de 1891,
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o legislador constituinte espírito-santense procurou estruturar a Justiça do Estado,
dando-lhe a necessária independência, para melhor preencher a sua finalidade dentro da Federação que se instalava. Assim é que na sua primeira Constituição promulgada em 20 de junho de 1891, já afirmava: “É garantida à Magistratura do Estado
a sua completa independência”. Efetivamente, pela primeira Organização Judiciária
espírito-santense (Decreto nº 95 daquele ano) competia ao Tribunal de Justiça não
só a seleção como a nomeação, remoção e promoção dos Juízes de Direito e de todos
os demais funcionários e auxiliares da Justiça. Desse modo todo o funcionamento da
máquina judiciária era superintendido pelo Tribunal de Justiça, sem qualquer interferência de outro Poder. Comentando essa organização, dizia o jurista brasileiro Dr.
José Tavares Bastos: É a primeira vez que, em nosso País, um Estado federado organiza a sua justiça com inteira autonomia funcional, “alcançando assim o ideal sempre
acalentado dos mestres brasileiros”. (Comentários às Organizações Judiciárias dos
Estados. Rio. 1901). Fonte para estudos: “A Justiça na República” do Prof. António E.
Soares de Oliveira. Bahia. 1919. “O Tribunal de Justiça do Espirito Santo e seus antecedentes históricos” de Eurípedes Queiros do Valle. Vitória, 1955. “Datas e Dados da
vida Judiciária espírito-santense” do mesmo autor. Vitória. 1963. “A independência
da Justiça no Brasil”. Do Dr. Helvécio Marques Santiago, S. Paulo, 1945.
7) Ortografia simplificada. Coube no Professor espírito-santense Padre Francisco Antunes e Siqueira dar o primeiro alarma contra a velha e confusa ortografia
portuguesa então em uso em nosso País. E fê-lo em 1877 em um pequeno mas hoje
precioso estudo didático a que denominou “Ortografia Luso-brasileira”, editado naquele ano nas oficinas do jornal “O Espírito-santense”. Nesse estudo já o autor, estudioso da
língua vernácula, pleiteava, corajosamente e com argumentos seguros, a supressão de
letras dobradas, de letras mudas, de sinais e acentos inúteis, de regras sem fundamento
histórico ou filológico, mostrando, por outro lado, como a etimologia ora grega ora
latina se misturavam no sistema em voga para tornar o ensino do idioma uma tortura
para a inteligência e compreensão de alunos e mestres. Depois de várias tentativas para
a simplificação, tentativas defendidas e sustentadas pelos mestres ilustres do nosso vernáculo, simplificou-se afinal o nosso sistema ortográfico em 12 de agosto de 1943, “infelizmente de maneira íimida, incompleta e não raro incongruente” no dizer de velho e
insigne baiano. Fonte de Estudo: “Ortografia Luso-Brasileira” do Pe. Francisco Antunes
de Siqueira, já referido acima. “Como simplificar a Ortografia simplificada” do Prof.
Afonso Medeiros do Amaral. Salvador (Bahia). 1956. “Lusolatria Cacográfica” do Prof.
José Coelho de Almeida Cousin. Vitória. 1930.
8) Organização Judiciária e Códigos de Processo. O Espírito Santo foi o primeiro Estado da Federação Brasileira a se utilizar da prerrogativa constitucional que
lhe conferia a primeira Carta Política da República para organizar e promulgar a sua
Constituição e Leis. Promulgada a Carta Federal em 24 de fevereiro de 1891, já em
11 de maio desse ano o Governador espírito-santense Antônio Gomes Aguirre. em
menos de 3 meses portanto, promulgava pelo Decreto nº 95 a nossa Organização
Judiciária e, com ela, no mesmo corpo de leis, o Processo Criminal (Titulo I), o Pro-
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cesso Civil e Comercial (Título II), o Orfanológico (Titulo III), regulando ainda, no
Título IV, o Processo de Casamento Civil e a organização dos livros dos Tabeliães e
Escrivães dos Juízos. O Decreto era, no dizer do saudoso Deputado Federal e depois
Ministro da Justiça Dr. Eurico de Aguiar Salles, “um modelo de síntese”. Toda essa
matéria estava contida em apenas 947 artigos que obedeciam a “uma técnica que causaria admiração aos mais adestrados juristas e legisladores de nossos dias”. Realmente
ao jurista de hoje admira verificar que muitas das “novidades” incluídas nos atuais
Códigos do Processo Civil e Criminal já figuravam naquela velha legislação espírito-santense de mais de meio século. Fonte de Estudo: “As Leis Processuais espírito-santenses. Comentários do Dr. José Tavares Bastos. Vitória. 1927. “Projeto de Leis do
Processo Civil e Comercial. Des. Antônio Ferreira Coelho. Vitória. 1923. “O Tribunal
de Justiça do Espirito Santo e seus antecedentes históricos” de Eurípedes Queiróz do
Valle. Vitória. 1955. “Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil”, Conferência do Dr.
Eurico de Aguiar Salles. Vitória. Agosto de 1956.
9) Inconstitucionalidade das Leis imorais. O princípio de que “toda lei imoral é inconstitucional” que foi objeto de longas discussões no I Congresso Nacional
de Direito Judiciário reunido no Rio de Janeiro em junho de 1939 e bem assim na 2ª
Conferência Nacional de Desembargadores reunida em Salvador em maio de 1962,
foi, pela primeira vez, no Brasil, defendido pelo advogado e jurista espírito-santense,
Dr Luiz Adolfo Thiers Vellozo, no livro publicado em 1915 sob o título “Novo aspecto do caso do Espírito Santo” (Questão de Limites com Minas Gerais). Esse princípio provocou nos meios jurídicos diversos comentários, tendo ensejado mesmo
conceitos de juristas estrangeiros, merecendo uma honrosa referência do Presidente
W. Wilson, dos Estados Unidos, em 1916, numa de suas Mensagens ao Congresso
americano sobre a Guerra Mundial. A mais lisonjeira dessas referências foi, porém,
a do Cons. Rui Barbosa, feita em 1917, com a citação nominal do advogado espírito-santense que a revelou pela primeira vez, como se pode ler no jornal “O Imparcial”
do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 13 e 14 de julho daquele ano. Fonte de Estudo:
Dissertações”. Teses de Concurso para a conquista da cátedra de Teoria e Prática do
Processo Civil e Comercial da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em setembro
de 1919, pelo advogado Luiz Adolfo Thiers Velloso, Rio 1920. “Vida e obra de Thiers
Vellozo”, Discurso de posse do académico João Dias Colares Júnior na Academia ES
de Letras, Vitória. Setembro de 1938. “Datas e Dados da vida Judiciária Espírito-santense”. Vitória. Julho de 1963, de Eurípedes Queirós do Valle.
10) Juntas Escolares. Coube ao saudoso educador Dr. Deocleciano de Oliveira, quando dirigia a Instrução Pública no Espirito Santo, em 1912, no Governo do
Presidente Jerônimo Monteiro, instituir as Juntas das Escolas Rurais do Estado, conhecidas por “Juntas Escolares”. Essas Juntas eram constituídas por moradores das localidades onde houvesse Escolas Públicas mantidas pelo Governo. Construídas Casas
para essas Escolas e providas do material necessário ao seu funcionamento, eram elas
entregues, em solenidade pública a uma Junta, composta, em regra, de agricultores
e fazendeiros residentes na localidade e suas proximidades, que tivessem filhos fre-
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quentando escolas ou em idade escolar. A Junta ficava incumbida, por diante, de conservar o prédio e seus pertences, renovando o que fosse preciso, às expensas de seus
membros. As Escolas passavam, assim, a ser um patrimônio da Comunidade. Muitas
dessas Juntas se esmeravam na conservação, merecendo sempre elogiosos aplausos
dos Inspetores que as visitavam. O Prof. Fernando Rabello, quando era Secretário
da Instrução, estabeleceu a praxe de publicar esses elogios no Diário Oficial do Estado como estímulo e incentivo, o que deu excelentes resultados pela emulação que
provocava, entre as Juntas. O saudoso Secretário de Educação Dr. Bolívar Abreu, em
1963, pretendeu dar continuidade ao sistema, considerando o serviço dessas Juntas
relevantes, quando, infelizmente, a morte o surpreendeu. Por ocasião da discussão da
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aventou-se a ideia de se instituir
o sistema no Brasil como uma das “novidades da nova lei”, novidade essa velha para
os espírito-santenses, como vimos. Fonte de Estudo: “Aspectos da realidade cultural
Espírito-santense”, Conferência. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória, novembro de
1968. O sistema escolar na Zona Rural”. de Claudionor Ribeiro. Itapemirim. Outubro
1951. “Atividades do Ensino no Espírito Santo”. Prof. Fernando Rabelo. Vitória. 1939.

BANDAS DE MÚSICA
10 mais antigas
1.Banda da Polícia Militar do Estado. Criada pela Lei nº 4 de 13 de setembro
1850, no governo do Presidente da Província Capitão-Tenente Felipe Pereira Leal.
Compunha-se de elementos civis. Coube ao Presidente. Moniz Freire, 1902, dar-lhe
caráter militar, sugestão do então Comandante Cel. Orozimbo Correia. Em 1921,
o Presidente Nestor Gomes convidou o maestro Álvaro Coutinho de Freitas para
reorganizá-la, comissionando-o no posto de 2º Tenente. O Governador Jones Santos
Neves pela Lei de 24de dezembro 1951, por sugestão do então Comandante-Geral da
Polícia, Coronel Mauricio Leal da Silva (do Exército), deu-lhe a estrutura atual. Fonte
de estudo: “Pequena História da Banda da Policia Militar do Estado” pelo Coronel Dr.
Alfredo Pacheco Barroca. Vitória. Agosto de 1964. “Almanaque da Policia Militar”.
Publicação oficial. Vitória. 1956.
2) Banda Militar do 3º B.C. Criada em 15 de setembro de 1932, sendo seu
primeiro Comandante o 2º Tenente músico Raulino Cordeiro. Do seu corpo de músicos, 15 são naturais do Espírito Santo. Compunha-se inicialmente de 24 figuras.É,
ao lado da Banda da Polícia Militar, uma das melhores do Estudo. Possui repertório
escolhido e muito aplaudido nos concertos, retretas e exibições públicas. Fonte para
Estudo: - Informação oficial do atual Comandante do 3 B-C., Tenente Coronel Venâncio Alves da Cunha, a pedido do autor deste livro. “Bandas Militares” do Coronel
Medeiros de Azambuja. Salvador, Bahia. 1940. “Dicionário Musical” do Prof. Eunápio Fitipaldi. Rio. 1946.
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3) Sociedade Musical Lira de Ouro. Da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Fundada em 6 de novembro de 1917. Foi seu primeiro regente o Maestro Euclides Xavier. É uma das mais antigas do Estado. Dela têm saído vários mestres de Música, regentes de outras Bandas do Estado.
4) Sociedade Musical 29 de Julho. É também da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Foi seu primeiro regente o Maestro Manoel Amaro. É considerada uma das
melhores do Estado. Possui precioso arquivo.
5) Banda de Música Santa Cecilia. Da cidade de Conceição do Castelo. Teve
como primeiro regente o Maestro João Batista que era, também, compositor. Foi fundada em 1 de maio de 1927.
6) Banda Musical Oliveira Filho. Seu nome representa uma homenagem ao
Maestro Oliveira Filho, seu organizador e primeiro Maestro. É hoje dirigida pelo Maestro Adolfo Barbosa Serra, que é também compositor e orquestrador. É da cidade de
Conceição da Barra, tendo sido fundada em 15 de outubro de 1938. Possui excelente
sede própria e organização modelar, que lhe foi dada pelo atual regente já referido.
7) Lira Muniz-freirana. É da cidade de Muniz Freire. Foi fundada em 29 de
setembro de 1935. É dirigida pelo Maestro José Carlos de Figueiredo. Dispõe de instrumental moderno.
8) Lira Carlos Gomes. Tem a sua sede na cidade de Alegre. Foi fundada pelo
Círculo Operário da Cidade em 10 de julho de 1919. É dirigida pelo Maestro Izaltino
Pacheco. Está colocada entre as melhores do interior do Estado.
9) Lira Guanduense. É da cidade de Baixo-Guandu. É dirigida pelo Maestro Aloisio
Gonçalves Pereira. Foi fundada em 23 de dezembro de 1954. Possui já repertório precioso.
Dela têm saído vários mestres de Música.
10) Lira Ferroviária Prof. Francisco Sá Lessa. Tem a sua sede no Município de
Cariacica, no Distrito de Itaquari. É atualmente dirigida pelo Maestro Almir Figueiredo
Brandão. Foi fundada em 6 de julho de 1957. Fonte para estudo:- “Bandas de Música
do Espírito Santo. “Notas do Dr. José Leão Borges, segundo informações dos Prefeitos
Municipais do Estado. Vitória. 1950. “Bandas de Música”. Crónica do Prof. Dr. Guilherme Santos Neves. no Jornal “A Gazeta” de setembro de 1962, Vitória. “Músicos espírito-santenses” do Prof. Dr. Wilson Martins Moreira, Vitória, 1965.

BARÕES ESPÍRITO-SANTENSES
Os 10 mais conhecidos
1) Barão de Itapemirim. Dr. Joaquim Antonio de Oliveira Seabra. Foi o primeiro desse título. Era Bacharel em Direito. Foi nomeado em 1 de março de 1829.
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2) Barão do Guandu. Dr. Ignácio de Souza Amaral. Foi também o primeiro
desse título. Era titular da Imperial Ordem da Rosa e da Imperial Ordem de Cristo.
Foi agraciado com o título em 3 de março de 1856, por Decreto dessa data. O segundo deste título foi o Coronel João Bernardes de Souza, nomeado em 25-9-1889.
Possuía precioso arquivo documental sobre a História do Espírito Santo.
3) Barão de Itapemirim. Coronel Joaquim Marcelino da Silva Lima. Foi o segundo desse título. Tinha honras de “Grandeza”. Foi nomeado por ato imperial de 15
de novembro de 1864.
4) Barão de Vila Velha. Dr. Joaquim Augusto de Moura. Era formado em Medicina. Foi agraciado com o título pelo Dec. Imperial de 17 de maio de 1837.
5) Barão de Timbuí. Coronel Olintho Gomes dos Santos Paiva. Foi nomeado
por ato imperial de 16 de setembro de 1874.
6) Barão de Castelo. Dr. Manoel Luiz Rabello. Era médico. Foi agraciado por
Decreto Imperial de 17 de dezembro de 1881.
7) Barão de Conceição da Barra. Coronel José Rozendo de Carvalho. Foi nomeado por ato Imperial de 10 de outubro de 1888.
8) Barão de Aimorés. Coronel Antônio Rodrigues da Cunha. Foi nomeado
por Decreto Imperial de 24 de agosto de 1889.
9) Barão de Itapemirim. Dr. Joaquim Marcelino da Silva. Foi o terceiro desse
título. Era filho do primeiro Barão, também desse título. Foi magistrado e parlamentar. Foi agraciado com o título por Ato Imperial de 25 de setembro de 1889.
10) Barão do Monjardim. Coronel Alfeu Adelfo de Andrade e Almeida Monjardim. Político e parlamentar. Foi o primeiro Governador republicano eleito do Espirito
Santo. Deixou descendência ilustre. Foi distinguido com o título por Decreto Imperial
de 24 de agosto de 1889. Por curiosa coincidência histórica, o seu filho, o escritor Adelfo Monjardim, foi também o primeiro Prefeito eleito de Vitória (1959-1963)., Fonte de
Estudo. “Nobiliarquia Capixaba” de Soares Brandão in Suplemento Literário do jornal
“A Gazeta” de 8-7-1967. “Titulares do Império do Brasil” in Dicionário de História do
Brasil de Antonio da Rocha Almeida. Edição Globo. Porto Alegre. 1969. “História do
Brasil” de Mário da Veiga Cabral. 4ª edição. Rio. 1947. “Espírito-santenses Ilustres”.
Eurípedes Queirós do Valle in “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espirito
Santo”. Pág.. 91 e seguintes. Ed. Dep. Imp. of. Vitória, 1959.
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BIBLIOTECAS
As 10 mais importantes
1) A Biblioteca Pública do Estado. Fundada em 16-6-1855, pelo Presidente
da Província Dr. Sebastião Machado Nunes. A sua história já foi escrita e publicada
em 1955 quando da comemoração de seu Centenário em o jornal “A Gazeta”, em sua
edição de 20 de dezembro daquele ano. É a maior do Estado. Possuía em 1959 para
mais de 95 mil volumes, dos quais 80 mil já devidamente catalogados.
2) Biblioteca Municipal de Vitória. Foi instalada em 2-12-1941 pelo Prefeito
Dr. Américo Poli Monjardim. Vem merecendo a atenção de todos os Prefeitos que
lhe sucederam e com a constante atualização de seu acervo e ampliação de suas instalações. Muito frequentada por estudantes, dada a sua seção especializada em livros
didáticos.
3) Biblioteca do Tribunal de Justiça. Foi iniciada pelo Presidente Des. Antônio Ferreira Coelho em 1907. Grandemente ampliada, teve instalação condigna na
Presidência do Desembargador Oscar Farias Santos, em 1932. Foi reformada e enriquecida em 1953 com a doação da Biblioteca particular do Des, Otávio de Carvalho
Lengruber feita pela sua família, em cumprimento de seu último desejo. Em 1954, o
Presidente Des. Eurípedes Queiróz do Valle criou nela uma nova seção com a aquisição de coleções brasileiras e portuguesas de clássicos da língua.
4) Biblioteca da Assembleia Legislativa. Iniciada pelo Deputado Dr. Paulo Júlio
de Mello em 1908, foi organizada em 1920 pelo Presidente Deputado Dr. Alarico de Freitas, recebendo, em 1935, do Deputado General Carlos Marciano de Medeiros a sua organização definitiva. Com a reforma total do edifício, o atual Presidente, Deputado Hilário
Toniato, deu-lhe novas e modernas instalações com entrada independente para o público.
5) Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico. Foi iniciada em 1918 pelo
Presidente Dr. Antônio Francisco de Athayde, sendo então dirigida pelo 2º Secretário
da Casa, Professor Adolfo Fernandes de Oliveira. É, na sua especialidade, a maior do
Estado. Em 1953, o Presidente Eurípedes Queiroz do Valle criou nela a seção de livros
de autores e de assuntos espírito-santenses. Aguarda-se a construção da nova sede do
Instituto para a sua instalação definitiva em dependência própria.
6) Biblioteca da Academia Espírito-santense de Letras. Foi iniciada em 1943
pelo então Presidente Eurípedes. Queiroz do Valle. Em 1945, foi grandemente enriquecida com a doação da Biblioteca particular do escritor e acadêmico Saul de Navarro
(Álvaro Henrique Moreira de Souza), feita por sua Exmª. Viúva em cumprimento de
seu último desejo. Passou a constituir uma seção especial com o nome de seu doador.
Apaixonado pela literatura ibero-americana, essa doacão tornou a Biblioteca da Academia uma das mais ricas em livros de língua espanhola. Aguarda-se a nova sede da
Academia para ser novamente aberta ao público.
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7) Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Iniciada em
1963 pelo Prof. Dr. Heráclito Amâncio Pereira. Foi reorganizada e aumentada pelo
então Diretor Prof. Koshiuscko Barbosa Leão. Quando na direção do Estabelecimento, o Prof. Eurípedes Queiróz do Valle, em 1966, recebeu do Prof. e Filólogo, Dr.
Guilherme Santos Neves, preciosa doação que passou a constituir uma seção especial
com o nome do doador. Em homenagem ao saudoso Prof. Desembargador José Vicente de Sá foi a mesma instalada na sala que tinha o seu nome.
8) Biblioteca da Associação de Juristas. Instalada em 11-8-1945 em comemoração a mais um aniversário da fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Constituiu-se inicialmente com a oferta de livros de Advogados, Juízes e Professores de Direito, membros
fundadores da Associação. Recebeu em 1946 preciosa oferta do então Bibliotecário Prof.
Dr. José Monjardim Filho. O Presidente Eurípedes Queiroz do Valle, quando Diretor do
Fórum da Capital, cedeu uma das dependências do edifício para sua instalação, permitindo o seu uso por Advogados, Juízes e estudantes de Direito.
9) Biblioteca do Colégio Estadual. Foi iniciada em 1918 com a oferta de livros
dos próprios Professores. Foi definitivamente organizada e ampliada pelo então Diretor do Colégio Dr. Aristeu Borges de Aguiar, que lhe dedicou um especial cuidado,
dotando-a de uma completa seção de livros e obras didáticas. Todos os seus Diretores, de acordo com as verbas de que dispõem, vêm atualizando o seu acervo para
melhor servir aos estudantes e preencher a sua finalidade.
10) Biblioteca Central da Universidade Federal. Está em formação. Espera
a Reitoria a conclusão do edifício que lhe está reservado, no Campus Universitário,
para reunir nele todas as Bibliotecas privativas das diversas Escolas e Faculdades que
a integram. Fonte de estudo: “Bibliotecas”. Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Vitória, 1959. Discurso do Dr. Celso Calmon Nogueira da Gama Filho,
Diretor da Biblioteca Pública do Estado, por ocasião da inauguração da 4ª Exposição do Livro Capixaba, comemorativa do 1º Centenário da Instituição, em junho de
1955. “Bibliotecas Públicas do Estado”. Reportagem do Prof. Luiz Malizec, publicada
em “A Tribuna” de outubro de 1938.

BIÓGRAFOS
Os 10 mais conhecidos
1) Amancio Pinto Pereira. Educador e escritor. Escreveu “Traços Biográficos”.
Ed. Artes Gráficas. Vitória. 1896. Contém várias biografias de espírito-santenses ilustres contemporâneos do autor.
2) Afonso Cláudio de Freitas Roza. Jurista, historiador, ex-Presidente do Estado e
polígrafo eminente. Escreveu “História da Literatura Espírito-santense”. Ed. Comércio do
Porto, Portugal. 1913, contendo 29 biografias dos nossos primeiros poetas e prosadores.
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3) Manoel Teixeira Leite. Jornalista, escritor e poeta. Escreveu “Figuras de
Meu Tempo”. Ed. “Vida Capixaba”. Vitória. 1929. Contém biografias de escritores e
jornalistas da época.
4) José Victorino. Jornalista e escritor. Escreveu “Poetas Capixabas”. Ed. Andersen editores. Rio. 1934. Contém 58 biografias de poetas espírito-santenses seus
contemporâneos, ilustradas com a transcrição de versos de cada um.
5) Nelson Abel de Almeida. Educador e historiador. É autor de “Eles eram
assim...” contendo o elogio fúnebre de sócios do Instituto Histórico e Geográfico de
que era orador oficial. Biografias lidas nas sessões solenes de aniversário da Instituição. Estão publicadas em os nºs. 17, 18, 19, 22, 27, 29 e 30 da Revista do Instituto, já
em número de 31.
6) Eurípedes Queiroz do Valle. Magistrado e Professor. Publicou “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1959.
Contém 50 biografias de “Espírito-santenses Ilustres”.
7) Eurípedes Queiroz do Valle, já referido no número anterior. Escreveu “Dados e Datas da Vida Judiciária Espírito-santense”. Ed. Imprensa Oficial, Vitória, 1963.
Contém as biografias de todos os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado,
então em número de 60.
8) Amâncio Pinto Pereira. Já referido em o número 1. Publicou “Homens e
Coisas do Espírito Santo”. Ed. Artes Gráficas. Vitória. 1914. Contém 75 biografias de
magistrados, deputados, jornalistas e escritores de seu tempo.
9) José Benjamim Costa. Advogado, Jurista e escritor. Publicou. “Juristas Espírito-santenses”. Ed. Departamento Imprensa Oficial. Vitória. 1967. Contém 30 biografias
de Advogados, Juízes e Professores de Direito.
10) Nossa Terra e nossa Gente. Publicação do Fundo editorial do Espírito Santo
sob a direção do Dr. Nestor Cinelli, livreiro e editor. Contém 480 biografias de advogados, escritores, políticos, industriais, comerciantes, médicos, engenheiros da atualidade, em ordem alfabética. Editado em 1969.

BUSTOS PÚBLICOS (Na Capital)
Os 10 mais conhecidos.
1) O do Dr. Jerônimo de Souza Monteiro. Ex-Presidente do Estado. Situa-se
num dos ângulos da Praça Costa Pereira. Assenta sobre artística coluna de granito
que emerge de pequeno jardim florido.
2) O do Dr. Florentino Avidos. Também ex-Presidente do Estado. Está colocado noutro ângulo da mesma Praça. Ergue-se sobre pedestal igual ao anterior.
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3) O do Dr. Afonso Cláudio de Freitas Roza. Primeiro Presidente republicano
do Espírito Santo. Fica noutro ângulo da mesma Praça e com o mesmo feitio.
4) O do Dr. José de Melo Carvalho Moniz Freire. Antigo Presidente do Estado.
Situa-se noutro ângulo da mesma Praça e de igual formato.
5) O do Interventor e Governador Dr. Jones Santos Neves. Situa-se em frente
ao edifício do Departamento de Obras do Estado (D E O) no arrabalde do Suá. Um
outro, do mesmo feitio, se encontra na pequena Praça existente no final da Avenida
que contorna a Praia da Costa, na cidade do Espírito Santo, antiga Vila Velha.
6) O do Dr. Afonso Schwab. Médico. Estimadíssimo pelas suas excelentes virtudes pessoais e profissionais. Está erguido no pequeno Jardim fronteiro ao Colégio
N. S. Auxiliadora (Colégio do Carmo).
7) O do Dr. Jair Andrade. Médico de grande prestígio popular. Foi Prefeito
da Capital por algum tempo. Ergue-se no Jardim Asdrubal Soares, no arrabalde de
Jucutuquara.
8) O do Dr. João Santos Neves. Também médico de grandes virtudes e serviços prestados à população pobre da cidade. Deixou descendência ilustre. Ergue-se
numa das alamedas internas do Parque que circunda o Hospital Getúlio Vargas, no
arrabalde de Maruípe.
9) O do Dr. Darcy Monteiro. Médico residente no Rio de Janeiro. É chefe de
clínica na Santa Casa de Misericórdia daquela Capital. Destaca-se pela assistência carinhosa que dá a todo espírito-santense que precisa de seus serviços profissionais no
Rio de Janeiro. Foi erguido no Parque Moscoso, o maior Jardim da cidade de Vitória,
por um grupo de amigos e admiradores.
10) O do Capitão João Antunes Barbosa Brandão. Herói da Guerra do Paraguai. Coronel Honorário do Exército. Patrono da Polícia Militar. Ergue-se ao lado do
Portão principal do Quartel da Polícia Militar, no arrabalde Maruípe.

NO INTERIOR DO ESTADO
Os 10 mais expressivos
1) O do poeta e escritor Newton Braga. Ergue-se no jardim principal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sua terra natal.
2) O do Presidente Jerónimo Monteiro. Situa-se noutro Jardim da mesma cidade.
3) O do Padre José de Anchieta. Encontra-se no pátio fronteiro à antiga e histórica Igreja de N. S. da Assunção, por ele construída, na cidade de Anchieta, antiga
Benevente e sob frondosa gameleira.
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4) O do Dr. Godofredo Menezes. Médico e antigo político. Ex-deputado Federal. Ergue-se no jardim principal da cidade de Alegre de que foi Prefeito e benfeitor.
5) O do Coronel Nestor Gomes. Ex-Presidente do Estado. Encontra-se na Praça 25 de Dezembro da cidade de Guaçuí.
6) O do Coronel Joaquim de Paiva Gonçalves. Deputado estadual e ex-Prefeito da cidade de Mimoso do Sul. Encontra-se na Praça Presidente Nestor Gomes
daquela cidade.
7) O do coronel Pedro Nolasco Vieira de Resende. Ex-Prefeito Municipal da
cidade de Calçado. Está na Praça Pedro Vieira daquela Cidade.
8) O do remador Bernardo José dos Santos. (Caboclo Bernardo). Herói espírito-santense. Foi quem, em setembro de 1887, salvou todos os náufragos do navio-escola brasileiro “Imperial Marinheiro”, encalhado nos baixios da localidade de Regência, na foz do
Rio Doce, no Município de Linhares, no Espírito Santo. Ergue-se na Avenida principal da
cidade de Linhares.
9) O do Almirante Tamandaré. Encontra-se no Jardim da Praça Dr. Antonio
Atayde, na cidade do Espírito Santo, antiga Vila Velha.
10) O do marinheiro Marcilio Dias. Herói da Batalha Naval do Paissandu, na
Guerra do Paraguai, em 1864. É visto no pequeno jardim fronteiro à entrada principal da Escola de Aprendizes Marinheiros, em Vila Velha, atual cidade Espírito Santo,
na enseada de Inhoá.
Fonte de Estudo: “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espirito Santo”, de Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1959. “Vultos e
Fatos Brasileiros” do Prof. Colares Júnior. Ed. Imp. Oficial, Vitória. 1941. “Vultos Capixabas da Prof. Orminda Escobar Gomes. Vitória, Edição de 1951.

CARACTERISTICAS NATURAIS
DO ESPÍRITO-SANTENSE
As 10 mais expressivas
1) A saudação. Trata-se de uma exclamação de cunho amistoso, usada para
saudar amigos e conhecidos. É representada por um “Ei!” pronunciado com uma entonação especial de voz, misto de surpresa e alegria. Tão característica é esta maneira
de saudar que Dom José Montarcé, que foi por muitos anos Cônsul da Argentina em
Vitória, dizia que quando desejava, em Buenos Aires, rever amigos e ter notícias do
Espírito Santo, ia ao Restaurante “La Emiliana”, daquela Capital (Calle Corrientes
1431), preferido por brasileiros, e ali era fácil identificar o capixaba pela maneira de
saudar os conterrâneos. (Carta daquele diplomata ao autor, datada de setembro de
1965. Arquivo particular).
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2) Imperativo de dignidade. Em pleno regime ditatorial, instalado no País após a
Revolução vitoriosa de outubro de 1930, quando as garantias individuais foram suspensas
e a insegurança no exercício de qualquer função pública era geral, o Tribunal de Justiça do
Estado mandava arquivar, sem tomar conhecimento, um ofício do famoso DIP. (Departa
mento de Imprensa e Propaganda), enviando um retrato do Sr. Getúlio Vargas com a “sugestão” de “ser o mesmo aposto em solenidade pública e em lugar de destaque, na sala das
sessões”. Aos Juízes de Direito que foram sumariamente demitidos na ocasião, o mesmo
Tribunal, por unanimidade, concedeu-lhes mandado de segurança para que voltassem às
suas funções até que fossem apuradas, regularmente, as faltas que lhes eram atribuídas.
O saudoso Ministro Laudo de Camargo, do Supremo Tribunal, ao tomar conhecimento
dessas atitudes do Tribunal capixaba, chamou-o de “Tribunal singular “(Dis curso com
que agradeceu as homenagens que lhe foram prestadas em Vitória por ocasião de sua
visita ao Tribunal, em setembro de 1952).
3) Reserva natural com o desconhecido. O cuidado de se mostrar reservado
e cauteloso com estranhos e desconhecidos tem feito com que no Espírito Santo os
chamados “contos do vigário” e outras fraudes conhecidas, sejam raras. Os “descuidistas” e “punguistas” encontram no Estado um campo muito estreito para as suas
“atividades”, como se pode verificar pelas estatísticas criminais (Estatísticas Criminais in “Anuário do I.B. G.E”. Anos de 1965-69).
4) O Bom-humor natural. A vis-cômica capixaba é conhecida. Admira realmente
a facilidade com que o menino de rua ou o simples homem do povo concebe e aplica um
apelido faceto ou uma alcunha chistosa. Muitos dos que correm como de origem carioca
nasceram na Praça Oito Setembro, centro da Capital, onde se reúnem estudantes, literatos, artistas, políticos, homens de negócios e desocupados (Dicionário Informativo do
Estado do Espírito Santo. Ed. Vitória. 1959. Verbete “Psicologia do Apelido”.)
5) Culto do passado. O capixaba venera e respeita, de modo particular, os seus
antepassados. O fato é de fácil verificação pelo visitante. Basta atentar para o número
de seus monumentos públicos. As Escolas Públicas, os Grupos Escolares, os Colégios,
Ginásios e Educandários em geral, recebem sempre os nomes de antigos Mestres
falecidos. Os Poderes Públicos, o Executivo como o Legislativo e o Judiciário mantêm em suas sedes, Galerias de seus membros desaparecidos. Todas as Comarcas do
Estado estão sob a égide de um Patrono escolhido entre Juízes e Advogados de nota
falecidos. Esse culto pelo passado é mantido igualmente pelas Associações culturais,
Clubes Sociais, Clubes Esportivos, Associações de classe, etc.
6) O sentimento de solidariedade. Um Prefeito da Capital. (Dr. Solon Borges-1963), cedeu certa vez, o carro oficial em que se dirigia para o seu trabalho na
Prefeitura, para que uma pobre mulher desconhecida que desmaiara em plena rua,
fosse conduzida, sem demora, ao Pronto Socorro. Pagou depois, de seu bolso, um carro
de praça para levá-lo ao destino. Recente estatística demonstrou que, em relação à sua
população, a cidade de Vitória é uma das capitais brasileiras em que se registra maior
número de Instituições, Associações, Asilos, Orfanatos, Casas de assistência e proteção
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a menores, cegos, velhos, incapazes, retardados, doentes, pobres e desvalidos (Anuário
Estatístico. 1968. (Departamento Estadual de Estatística. Ano-XIV.N.14).
7) Público exigente. É conhecido dos profissionais do Teatro e dos espetáculos
públicos, o rigor e exigências da plateia capixaba. Artistas como Leopoldo Fróes, Procópio Ferreira, Vicente Celestino e outros, de renome nacional, já foram vaiados em Vitória por enxertarem em suas peças e representações, velhas piadas e anedotas conhecidas. Os estudantes, sobretudo, vingam-se dos oradores e conferencistas maçantes e de
pouca ciência, retirando-se discretamente, um a um, até deixá-los falando sozinhos...
8) A reação contra as zumbaias e salamaleques. Um Presidente de Estado
(Cel. Nestor Gomes(1920-24) logo no início de seu governo, recebeu de certa Instituição de Caridade a comunicação de ter sido dado o seu nome à mesma. Informado
de que aquela era a terceira mudança, agradeceu a homenagem, mas pediu que fosse
conservado o nome de seu antecessor, “para evitar que a direção da Casa tivesse o
trabalho de mudá-lo novamente quando deixasse o governo”. O Presidente Graciano
Neves, homem de ciência, austero e culto, não suportou, por muito tempo, os salamaleques palacianos. Um ano e pouco depois de sua posse, renunciou ao governo.
Escreveu, a propósito, excelente livro de fundo histórico, social e satírico a que deu o
título de “Doutrina do Engrossamento” (Ed. Liv. Flores e Mano. Rio. 1935, 2ª edição).
9) Educação Política. As discordâncias entre correntes. de opinião, raramente
influem nas relações pessoais ou sociais de seus chefes partidários. Inúmeros são os
exemplos de confraternização após renhidas campanhas e lutas partidárias. O saudoso Bispo Diocesano D. Luiz Scortegagna, mesmo antes do movimento ecumênico dos
últimos Concílios, deu admiráveis exemplos públicos dessa educação. Ao ter conhecimento, certa ocasião, de que determinado líder protestante, homem de bem, estava
sendo vítima de injusta campanha difamatória, não vacilou em visitá-lo para levar-lhe
pessoalmente a sua solidariedade e o seu protesto.
10) Honestidade pessoal dos Governantes. Os que não levam para o poder bens de
fortuna terminam os seus mandatos, em regra, pobres como entram. O Coronel Henrique
Coutinho, depois de Presidente e Senador da República (1890 e 1905), pleiteou um lugar
de Coletor estadual para poder viver. O Presidente Nestor Gomes também.(1920-24). Ao
deixar o Palácio, findo o seu mandato de Presidente e depois de ter sido Senador Federal,
aceitou pequeno empréstimo em dinheiro de um amigo, seu antigo Secretário de governo
para um tratamento de saúde no Rio de Janeiro, fortemente abalada com as estafantes atividades administrativas. Ao falecer, num hospital de Belo Horizonte, os amigos se cotizaram
para lhe dar um sepultamento condigno. (“A vida de velhos governantes capixabas” Artigo
do jornalista Escobar Filho em “A Notícia” da cidade de Colatina de 4-12-1966).
Fonte de estudo: “Esboço histórico dos costumes do Povo espírito-santense”,
Padre Francisco Antunes de Siqueira. Vitória. 1944. “Vultos Capixabas” por Orminda
Escobar Gomes. Vitória, 1951. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo” de Euripedes Queiróz do Valle, Edg, Vitória. 1959. “Homens e Cousas do
Espírito Santo”. Prof. Amancio Pereira. Edç. Vitória. 1897.
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CIDADES
As 10 mais antigas.
1) Vitória. Criada pela Carta de Lei, de 17 de março de 1823.
2) São Mateus. Elevada a cidade pela Carta de Lei n 1, de 3 de abril de 1848.
3) Serra. Criada pela Carta de Lei nº 6, de 6 de novembro de 1875.
4) Anchieta. (Antiga Benevente). Elevada à cidade pela Carta de Lei nº 6, de
12 de agosto de 1887.
5) Cachoeiro de Itapemirim. Criada pelo Decreto nº 4. de 25 de dezembro de
1889.
6) Santa Leopoldina (Antiga Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina). Elevada à cidade pelo Decreto nº 19, de 12 de abril de 1890.
7) Santa Cruz. Criada pelo Decreto nº 19, de 18 de março de 1891.
8) São Pedro de Itabapoana. Elevada à cidade pelo Decreto n 103, de 5 de
junho de 1891. 9) Conceição da Barra. (Antiga Barra de São Mateus) Criada pela Lei
n 21, de 3 de outubro de 1891.
10) Guarapari. Elevada à cidade pela Lei n° 28 de 19 de fevereiro de 1891.

As 10 mais novas
1) Afonso Claudio (antiga Alto Guandu) criada pela Lei n° 488, de 22 de novembro de 1907.
2) Calçado (Antiga São José do Calçado) criada pela Lei n. 1.384, de 5 de julho
de 1923.
3) Alfredo Chaves. Criada pela Lei nº 1.417, de 21 de maio de 1924
4) Guaçuí. (Antiga São Miguel do Veado, depois Veado e Siqueira Campos).
Criada pela Lei nº 1722, de 30 de dezembro. de 1929.
5) Mimoso do Sul. (Antiga São Pedro de Itabapoana). Criada pelo Decreto-lei
nº 113, de 26 de novembro de 1930.
6) Fundão. Elevada à cidade pelo Dec.-lei nº 318, de 2 de março de 1938.
7) Ibiraçu. (Antiga Pau-Gigante). Criada pelo Decreto nº 9.941, de 11 de novembro de 1938.
8) Iúna. (Antiga Rio Pardo). Criada pelo Decreto nº 9.941, de 11 de novembro
de 1938.
9) Iconha. Criada pelo Decreto nº 9.941, de 11 de novembro de 1938
10) Itaguaçu. (Antiga Boa Família). Criada pelo Decreto nº 9.941, de 11 de
novembro de 1938.
Fonte de Estudo: Coleção de Leis e Diários Oficiais das datas indicadas.
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As 10 mais altas
1) Santa Teresa, a 657 metros, sita na Zona Serrana do Centro.
2) Iúna, antiga Rio Pardo, a 615, na Zona Serrana do Sul.
3) Guaçuí, antiga São Miguel do Veado, depois Veado e depois Siqueira Campos. A 576 na Zona Serrana do Sul.
4) Domingos Martins. A 452, na Zona Serrana do Centro.
5) Mantenópolis. A 400, na Zona Norte.
6) Moniz Freire, antiga Espirito Santo do Rio Pardo. A 400, na Zona Serrana do Sul.
7) Calçado, antiga São José do Calçado, a 300, na Zona Serrana do Sul.
8) Afonso Cláudio, antiga Alto Guandu, a 300, na Zona Serrana do Centro.
9) Ecoporanga, a 266, na Zona Norte.
10) Alegre, a 244, na Zona Serrana do Sul.
Fonte de estudo: “Anuário Estatístico do Estado do Espírito Santo”. Capítulos:
Situação Física, “Altimetria e posição Geográfica das cidades Espírito-santenses”.
Ano-1968, “Geografia do Estado do Espírito Santo” do Prof. Justiniano de Matos.
Ed. Vitória. 1926. “Como nasceram as cidades no Espírito Santo” do Prof. Dr. Cicero
Morais. Ed. Vitória. 1954.

As 10 mais importantes
1) Cachoeiro de Itapemirim. É a segunda cidade do Estado pelo seu comércio,
sua indústria, seu progresso e sua vida cultural e intelectual. Está situada no centro sul do Estado. É banhada pelo Rio Itapemirim que nela começa encachoeirar-se
perdendo a sua navegabilidade. É cognominada a “Princesa do Sul” e considerada
atualmente a Atenas espírito-santense pelo número de filhos ilustres que tem dado
ao Estado e ao País. No seu município se encontra o maior parque Industrial do interior do Espírito Santo. Possui fábricas de cimento, tecidos, móveis, laticínios e uma
original indústria de pios de caça, conhecida em todo País pela variedade e perfeição
da imitação. As suas jazidas de mármore começam a ser exploradas em progressão
crescente, dada a sua abundância e qualidade. Está entre os mais ricos Municípios do
Estado. Pela sua privilegiada posição geográfica, constitui a chave não só do sistema
ferroviário como rodoviário de todo o sul do Estado. Nela tem a sua sede a “Viação
Itapemirim”, empresa que mantém linhas de ônibus não só para todas as cidades
espírito-santenses como, diretamente, para Niterói, Rio, Belo-Horizonte, São Paulo,
Salvador e Brasília. É sede de Bispado e além de sua bela Catedral merece ser visitada,
dentre outras, a Igreja de N. Senhora da Consolação, no bairro do Guandu, pela riqueza de seus altares e vitrais. A instrução pública, seja a primária como a secundária,
industrial, superior está bastante desenvolvida, estando atualmente representada pelos Grupos Escolares, Liceus, Colégios, Escolas de Comércio e Normais além de uma
Faculdade de Filosofia e Letras e outra de Direito. A sua Academia de Letras congrega
os seus mais destacados poetas e prosadores. A vida social, recreativa. e esportiva é
das mais intensas do Estado. Os seus Clubes dispõem de sedes magnificas, distin-
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guindo-se, dentre outras, a dos “Caçadores”, que é um dos mais antigos e importantes
do Estado, e a do Jaraguá, ainda em conclusão e que pelo estilo, dimensões de suas
dependências e serviços que o integram podem competir com qualquer outro grande
Clube brasileiro. Um de seus filhos ilustres, o saudoso jornalista, escritor e poeta
Newton Braga, irmão do cronista brasileiro Rubem Braga, criou o “Dia de Cachoeiro”, a ser comemorado no dia da cidade, Dia de São Pedro e que constitui, atualmente,
uma das maiores festas do Estado. Instituído, a princípio, para confraternização de
todos os cachoeiranos onde se elegia um para representar o cachoeirense ausente,
passou a ser a festa dos espírito-santenses, que se deslocam para aquela cidade para
assistir também ao grandioso programa organizado, constante de festas populares,
jogos públicos, competições esportivas, concursos literários, bailes típicos e exposições que se prolongam por vários dias. Os capixabas fazem desta festa um ponto de
encontro para rever amigos e parentes. O Município se estende por uma área de 1.347
km2, com uma população de 120.000 habitantes. Filhos ilustres:- Os Monteiros (D.
Fernando Monteiro, Bispo; Jerônimo Monteiro, Presidente do Estado; Bernardino
Monteiro, idem; Carlos Lindemberg, Governador e parlamentar; Henrique Novais,
engenheiro; Levino Fânzeres, pintor: Virgílio Vidigal, poeta; Jorge Kafuri, cientista;
os irmãos Braga (Rubem e Newton), escritores; José Vieira Coelho, Desembargador;
Roberto Carlos Braga e Carlos Imperial, expoentes da canção popular brasileira;
Francisco Gonçalves e Benedito Machado, tribunos; Benjamim Silva, poeta; Antonio
Marins, historiador, além de militares, cientistas, músicos e magistrados.
Fonte de Estudos: “Cachoeiro de Itapemirim” - Sua terra e sua gente”. Prof. Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro – Cachoeiro.1929; “História de Cachoeiro”. Newton
Braga. Cachoeiro.1946; “Crônicas de Cachoeiro”. Levy Rocha. Rio -1966. “Minha
Terra e meu Município”. Antônio Marins. Cachoeiro. 1921. “Cachoeiro Antigo”. Eurípedes Q. do Valle - Vitória. 1968. “Cachoeiro de Itapemirim no seu 1º Centenário” Waldemar de Andrade. C. de Itapemirim 1967. Anuário Estatístico do Espírito Santo.
Ano 1968.
2) Colatina. Representa, ao lado de Cachoeiro de Itapemirim, as duas maiores
cidades do interior do Estado. Está situada na Zona Norte, à margem do majestoso
Rio Doce, exatamente no ponto em que começa a encachoeirar-se. É ci ade de grande e vertiginoso progresso o que se acentuou com a convergência e melhoria das
rodovias em consequência da construção da monumental ponte sobre o Rio Doce
que ligou o sul ao norte do Estado até então separados pelo grande curso d’água.
Em menos de 10 anos transformou-se num centro de grande e próspera atividade
comercial, industrial e agrícola, graças a sua posição geográfica em zona de matas
virgens e terras feracíssimas e propícias às mais variadas culturas, notada ente a do
cacau e a do café. A produção deste já colocou o Município entre os primeiros do
Brasil. É cognominada a “Princesa do Norte”, a que faz jus pelo seu extraordinário progresso e desenvolvimento urbano e comercial. Está ligada diretamente à Capital não só
por excelente via-férrea, a Vitória a Minas, como por moderna rodovia asfaltada que
permite a travessia em apenas duas horas. A sua posição geográfica fez dela a chave de
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todo o sistema rodoviário do centro e do norte do Estado. A instrução se desenvolve
supreendentemente em todos os graus. Os seus Colégios, Ginásios, Grupos Escolares,
Escolas Profissionais, Escolas de Comércio, Faculdade de Direito e de Filosofia, Ciências e Letras fazem dela um grande centro educativo, servindo a todas as cidades
vizinhas, Merece menção especial o seu Serviço Médico-Hospitalar que é considerado
um dos mais eficientes e adiantados do norte do Estado. A sua vida social, esportiva e
recreativa é também das mais movimentadas, graças aos seus Cinemas, Clubes e Praças
de Esportes. Entre os seus Clubes Sociais destacam-se o “Recreativo” que é o mais antigo da Cidade e o “Iate Clube” pela sua moderníssima arquitetura e instalações. Entre
os seus pontos de atração merecem ser visitados: a ponte sobre o Rio Doce com os seus
980 metros de extensão; o bairro de S. Silvano, na margem esquerda do grande rio, que
pelo seu extraordinário desenvolvimento constitui uma nova cidade; o Colégio N. S.
do Brasil; a Faculdade de Direito com as suas excelentes instalações; a Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras; o Aeroporto pelo panorama que oferece sobre a cidade; os
seus Templos Católicos e o Centro Médico-Hospitalar. O Município ocupa uma área
de 2.583 km² com uma população aproximada de 120.000 habitantes. Filhos ilustres
do Município: Prof. Guilherme Santos Neves, educador, filólogo e o maior estudioso
do folclore capixaba; o cantor e compositor Jair Amorim; o engenheiro Geraldo Atílio
Vivacqua; o educador Telmo Costa; o engenheiro Otávio Manhães de Andrade Filho;
o escultor. Higino Lopes; o senador Raul Giuberti; o político, advogado, jornalista e
parlamentar João de Medeiros Calmon; o poeta e ex-Secretário de Estado Alvino Gatti;
o poeta Dionisio del Santis, além de jornalistas, políticos, administradores e artistas.
Fonte de Estudos: “Como nasceram cidades no Espírito Santo”. Cicero Morais.
Vitória. 1954. “Colatina no seu primeiro Cinquentenário”. Reportagem completa sobre seu desenvolvimento Comercial, social, industrial e cultural. In “A Gazeta” de
Vitória de 1962. “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes
Queiróz do Valle. Imprensa Oficial. Vitória. 1959. “Panoramas Capixabas”. Jerônimo
Monteiro Filho. Vitória. 1929. “Geografia do Estado do Espírito Santo”. Carlos Justiniano de Matos. 1924.
3) Cidade do Espírito-Santo. Antiga Vila Velha. É a mais antiga cidade do
Estado. Situa-se numa tranquila enseada que fica à margem esquerda do canal que
conduz ao Porto de Vitória. Nessa pequena enseada aportou em 23 de maio de 1535 o
primeiro Donatário da Capitania, o fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho. Na
Planície fronteira lançou ele os primeiros fundamentos de um povoado dando início
à colonização da Capitania. Passou a designá-lo Vila Velha logo que fundou, na então
Ilha de Santo Antônio, atual Ilha de Vitória a Vila Nova, hoje capital espírito-santense. É oficialmente a “cidade do Espírito-Santo”. O povo não esqueceu, porém, o seu
primitivo nome. A velha cidade hoje se remoça. As suas ruas e avenidas se prolongam
na vasta planície em que assenta. É hoje, praticamente, um dos arrabaldes de Vitória
a quem está ligada por excelente rodovia asfaltada que a Municipalidade já cogita de
duplicar, dado o seu crescente movimento. Ao longo do trajeto estão se formando
núcleos residenciais com tendência a ligarem-se, dado o aumento considerável da
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população. Nas proximidades da cidade ergue-se o já famoso Santuário da Penha, a
130 metros de altura, relíquia histórica do século XVI, fundada em 1564 pelo irmão
franciscano Pedro Palácios. Devido a esta proximidade com a Capital vem sofrendo
a influência desta na sua vida comercial, social, cultural e esportiva. O seu Município
divide-se com o de Vitória pelo canal que forma o ancoradouro da baía e do porto de
Vitória. Há Distritos que ficam fronteiros à capital, bastando para alcançá-los, atravessar a ponte Florentino Avídos, como os de São Torquato, Argolas e Paul. Sobre os
seus pontos turísticos veja Vitória (seus passeios e atrações turísticas).
Fonte de estudos: “Geografia e História do Espírito Santo”, Prof. Amancio Pereira.
Vitória. 1922. “Apontamentos Históricos e Geográficos do Espírito Santo”. Carlos Xavier. Vitória. 1920. “Dicionário Informativo do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do
Valle. Vitória. 1959. “Anuário Estatístico do Estado do Espirito Santo Ano-XIV. Nº 14.
1968. “História do Espirito Santo”. Maria Estela de Novais.Vitória. 1969. Filhos ilustres:
entre estes destacam-se os poetas Mário Queiróz, Durval Araujo, Carlos. Nicoletti Madeira, também romancista e historiador; Prof. Paulo Velozo; deputado Gil Velozo, o poeta e jornalista Darly Santos, além de políticos, administradores e homens de estudos.
4) Linhares. É atualmente um dos mais florescentes Municípios do Estado. A
cidade-sede está edificada numa extensa planície à margem esquerda do majestoso
Rio Doce. Cidade bem traçada contando já com largas avenidas e movimentado comércio. É denominada a Capital do Cacau espírito-santense dada a excelência de suas
terras para essa cultura e a multiplicação de Fazendas que cobrem já extensa área do
Município. Por Linhares passa a rodovia brasileira que pa tindo do Rio de Janeiro vai
a Salvador, na Bahia, atravessando todo o Espírito Santo na sua direção sul-norte.
Está ligada a Vitória por essa rodovia, cuja travessia se faz, atualmente, em apenas
duas horas. O Município tomou vertiginoso desenvolvimento depois da monumental
ponte Getúlio Vargas, construída no governo do Dr. Jones dos Santos Neves, sobre o
Rio Doce, ponte que pelo seu feitio, em artísticos arcos, constitui uma das atrações
da cidade e ainda pelo belo panorama que dela se obtém sobre o grande curso d’água,
com as suas ilhas verdejantes. Linhares é também porto fluvial da navegação do mesmo Rio. São pontos de atração da cidade: a Estação Experimental, mantida pelo Ministério da Agricultura, na margem direita do Rio, fronteira à cidade, destinada à seleção de sementes e à orientação de agricultores da região na conservação das matas
e no cultivo de espécies novas; a já histórica Lagoa de Juparanã a 13 quilômetros do
centro urbano e que constitui ponto obrigatório de visita já pela beleza panorâmica
da grande massa d’água, já porque nela esteve, em fevereiro de 1860, o Imperador Pedro II com a sua real comitiva. Nela ainda é conservada a “mesa” em que S. Majestade
almoçou quando de sua visita ao local. Essa mesa é representada por curiosa pedra,
baixa e plana, situada em local de grande visibilidade sobre a vastidão da Lagoa a
qual se deu o nome de “Mesa do Imperador” pela Municipalidade, para relembrar
aquela visita e aquele ágape histórico. Ao lado da “mesa” encontra-se uma coluna
de alvenaria mandada construir pela Prefeitura para gravar não só a data e dizeres
alusivos àquela visita como a que fez o Presidente Getúlio Vargas em 1945 quando
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lá esteve por ocasião da inauguração da ponte que tem o seu nome. Filhos ilustres
do Município: General Miguel Calmon du Pin Lisboa, Augusto Calmon Nogueira
da Gama, político prestigioso. Des. Celso Calmon Nogueira da Gama, Secretário de
Estado, Professor de Direito e tribuno; o herói espírito-santense Bernardo José dos
Santos, o “Caboclo Bernardo”; os irmãos Calmons. (Lastênio e Roberto); os irmãos
Moreiras (Beresford, Wilson e Alaôr) e os velhos pioneiros e desbravadores da região
Lastênio Calmon e Cléres Moreira, de saudosa memória.
Fontes para estudos: “Enciclopédia dos Municipios Brasileiros” Vol-22 Rio.
1959. “Almanaque do Espirito Santo” de Amancio Pereira, Ano-1918. “Pequeno Dicionário Informativo” do Esp. Santo. de Eurípedes Queiróz do Valle. Vit. 1959. “Um
pouco da História de Linhares e Colatina” de Lastênio Calmon. Vitória. 1949.
5) Alegre. Destaca-se pela sua posição topográfica e pelo seu traçado urbano que
bem lhe justifica o nome. As suas praças, ruas e jardins, estão dispostos de modo tal que
a cidade se faz simpática e risonha ao visitante. É centro urbano moderno, dispondo
já de belos edifícios públicos e particulares. e com um serviço médico-hospitalar dos
mais desenvolvidos. A sua vida social, cultural, recreativa e esportiva, desenvolve -se
animadoramente, através de seus Clubes, associações e campos de esportes. É também
um grande centro educativo, dispondo já de um elevado número de Estabelecimentos
de Ensino, onde se destacam o Ginásio, a Escola Normal Aristeu Aguiar, o Colégio e
Instituto Orfanato São José, a Escola Técnica de Comércio, o Grupo Escolar Professor
Lelis, todos com sedes amplas e vistosas. A cidade está ligada à Capital e às demais
cidades espírito-santenses não só pela estrada de Ferro Leopoldina como por extensa
rede rodoviária. Pela importância social e política é sede de Comarca de 2ª entrância.
Possui indústria e comércio florescentes, exportando sobretudo café, madeiras, cereais
e gado. O Município tem a área. de 1.419 Km², uma população aproximada de 60.000
habitantes. Filhos ilustres: Alegre- berço do embaixador João Batista Pinheiro; do Desembargador Halley Pinheiro Monteiro; dos Juízes de Direito José Pinheiro Monteiro,
Sebastião Teixeira Sobreira, Hélio Gualberto Vasconcelos, Professores de Direito; do
magistrado Professor Joel Wanderley; do poeta Moacir de Morais, patrono da cadeira
nº 24 da Academia Espírito-santense de Letras; do poeta Evandro Moreira, da Academia Cachoeirana de Letras; da Professora e bailarina de renome nacional Consuelo
Rios, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; do cantor e compositor da moderna Canção Popular Paulo Sérgio; além de administradores e políticos.
Fonte para estudo: “Enciclopédia Brasileira dos Municípios”. Vol-XXII.
(1.B.G.E.) Rio. 1959. “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espirito-Santo”. Francisco Eugênio de Assis. Vitória. 1941. “Pequeno Dicionário Informativo do
Estado do Espirito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959. “Como nasceram Cidades no Espirito Santo”. Cicero Morais. Vitória. 1954.
6) Guaçuí. E uma das mais prósperas cidades do sul do Estado. Pela sua altitude é também uma das cidades mais procuradas nas estações quentes. Dispõe
já de excelentes Hotéis de veraneio. Está a 576 metros de altitude. Denominou-se
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primitivamente São Miguel do Veado. Elevada a Vila em 1928, passou a chamar-se simplesmente Veado. Elevada à categoria de Município em 1931, denominou-se
Siqueira Campos, em homenagem ao oficial brasileiro desse nome, um dos chefes da
Revolução vitoriosa de 1930. Elevada à sede de Comarca passou a chamar-se Guaçuí.
É cidade florescente, com vida comercial, social e recreativa desenvolvida. É ligada à
capital do Estado e ao Rio de Janeiro pela estrada de Ferro Leopoldina e por excelente
rodovia que se entronca com a Vitória-Rio na altura da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Os serviços de assistência médico-hospitalar contam já com várias instituições, entre as quais merecem ser lembradas o Posto de Puericultura, o de Profilaxia
da Lepra, o de Doenças venéreas, a Criança e a Santa Casa de Misericórdia com a
sua bem aparelhada Clínica Cirúrgica. A instrução pública conta, igual mente, com
vários estabelecimentos de Ensino, destacando-se a sua tradicional Escola Normal,
o Ginásio São Geraldo, de Casa de grande conceito, com os seus cursos especializados de contabilidade, comercial, administração, secretariado e outros. São pontos de
atração da cidade: o “Estádio Lacerda de Aguiar”, a Igreja de São Miguel dominando
uma grande Praça central e expressivo monumento perpetuando desbravadores da
região, em forma de Cruz, de feitio original, trazendo em suas quatro faces dizeres
significativos; em lugar proeminente do morro que circunda a cidade encontra-se
ainda a imagem do Cristo Redentor, numa réplica perfeita do Cristo do Corcovado
do Rio de Janeiro, com mais de 20 metros de altura. A 25 quilômetros do centro urbano encontra-se, também, a afamada Cachoeira da Fumaça, formada pelo rio Preto,
digna de ser vista pelo seu aspecto empolgante e majestoso. Filhos ilustres do Município: o ex-deputado e Governador Lacerda Aguiar, que por duas vezes dirigiu os
destinos do Estado; D. Emiliana Emery, a primeira mulher capixaba a se fazer eleitora
e o poeta Augusto Pereira Damasceno.
Fontes para estudo: “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”. Vol. XXII
(1-B.G.E.). Rio. 1959 “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espírito Santo”. Francisco Eugênio de Assis. Vitória. 1941. “Dicionário Informativo do Estado
do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle”. Vitória. 1959. “Como nasceram as
cidades do Espírito Santo”. Cicero Morais. Vitória. 1954.
7) Baixo Guandu. Sede do Município do mesmo nome, situado no centro-oeste
do Estado, nos limites com Minas Gerais. Primeira cidade do Espírito Santo banhada
pelo Rio Doce que por ela penetra no Estado, através da cachoeira das Escadinhas. Cidade de belo aspecto, edificada numa extensa planície que lhe tem permitido um fácil
desenvolvimento urbano. Possuindo já amplas avenidas e vistosos edifícios está ligada
à capital pela estrada de ferro Vitória a Minas, que se prolonga até Belo-Horizonte. O
seu comércio e indústria estão em franco desenvolvimento graças à abertura de novas
rodovias para os Municípios e cidades vizinhas. A sua atividade educativa, social e esportiva progride animadoramente graças aos seus inúmeros estabelecimentos de ensino e seus clubes e associações. Dentre os seus Clubes sociais merece destaque o “Canaã
Social Clube”. O cinema-teatro “Alba” é dos melhores do interior do Estado. Os seus
educandários assim oficiais como particulares estão localizados em edifícios amplos e
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bem aparelhados. Entre os melhores podem ser citados o “Ginásio Jerônimo Monteiro”,
o “Brasil” e outros. A assistência médico-hospitalar é representada pelo Hospital Santos Neves, otimamente equipado, por uma modelar Casa de Saúde e pelos postos de
Saúde Pública oficiais. Merecem ser visitados como atração turística, a bela Matriz de
São Pedro, situada no final da grande Avenida General Carlos Medeiros, o edifício do
Fórum, de linhas clássicas, o Reservatório d’água da cidade, com o seu moderníssimo
serviço de fluoração do liquido, a ponte sobre o Rio Doce, ligando o centro urbano ao
pitoresco povoado do mesmo nome, já no território mineiro. Ao entrar no território
espírito-santense, o Rio Doce se encachoeira formando a conhecida “Cachoeira das
Escadinhas” constituída de uma sucessão de pequenas quedas em toda a sua largura,
oferecendo belíssimo espetáculo, onde o grande Rio parece alegrar-se ao entrar em
terras capixabas. O Município tem dado ao Espirito Santo vários filhos ilustres, entre
advogados, médicos, administradores, políticos.
Fonte para estudo: “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”. Publicação do
IBGE. Vol. XXII. Rio. 1959. “História do Município” pelo Prof. Manoel Milagres Ferreira. Vitória. 1958. “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espirito-Santo”.
Francisco Eugênio de Assis Vitória. 1941. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959.
8) Mimoso do Sul. Inclui-se entre os mais florescentes Municípios do Estado.
Situa-se no extremo sul, limitando-se com o Estado do Rio de Janeiro. Nele ainda se
encontram grandes Fazendas de café e de gado. Depois da política da erradicação do
café, a criação de gado passou a dominar na região. É cidade moderna, possuindo já
vistosos edifícios e um próspero e adiantado comércio. É servida pela Estrada de Ferro Leopoldina que a põe em contato direto com a capital do Estado, com as cidades
de Campos, Niterói e Guanabara. Está igualmente ligada a todos os Municípios vizinhos por linhas regulares de ônibus. Pertencia, quando ainda Distrito, à Comarca de
São Pedro de Itabapoana. Em 1930, foi elevado à categoria de cidade e sede do Município e da Comarca, tomando então o nome de João Pessoa. Só em dezembro de 1943
passou a denominar-se Mimoso do Sul. Além de uma vida cultural, social e recreativa
já bem desenvolvida, possui uma excelente estação de Rádio Difusora de 250 Watts,
operando em ondas médias na faixa de 1.300 quilociclos, com a denominação “A Voz
do Sul”. Bem desenvolvida encontra-se a sua rede médico-hospitalar representada
por duas Casas de Saúde, dois Postos de Higiene, um Hospital modelar, o “Apóstolo
São Pedro” e a “Congregação Vicentina N. S. das Graças” com serviço de assistência
à pobreza. São atrações turísticas da cidade:- o Colégio Estadual e Escola Normal
Mons. Elias Tomazzi, a bela Matriz de São José, o Municipal Lítero-Clube com a sua
excelente sede social, o edifício do Fórum, além de suas vistosas residências particulares. Mimoso do Sul é berço dos ilustres espírito-santenses: Desembargador Henrique O’Reilly de Souza, antigo Presidente do Tribunal de Justiça; Desembargador José
Fortunato Ribeiro, escritor e tupinólogo; Deputados, políticos e administradores Drs.
Olimpio José de Abreu e Ely Junqueira, o Comendador Dr. José Cesário Monteiro de
Barros, antigo Presidente da Província e ex-senador do Império, cientista Dr. José
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Monteiro Ribeiro de Souza, o jornalista e poeta Grinalson Medina, o político, administrador e antigo deputado Cel. Francisco Pinto de Campos Figueiredo, além de
médicos e advogados de nota.
Fonte de estudos: “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”. Vol. XXII.
(1.B.G.E.) Rio. 1959. “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espírito Santo”. Francisco Eugênio de Assis. Vitória. 1941. “Pequeno Dicionário Informativo do
Estado do Espírito Santo. Vitória”. 1959. “Mimoso do Sul. Um Município em Revista”.
Publicação de Gallo Publicidade de Cachoeiro de Itapemirim. Vitória, 1951.
9) Castelo. Cidade situada no centro sul do Estado, na chamada Zona Serrana do
Sul. É uma das mais florescentes cidades do Espírito Santo, pelo seu crescente desenvolvimento. urbano e rural. Está diretamente ligada à Capital do Estado, ao Rio de Janeiro e
Municípios vizinhos por linhas regulares de ônibus. Essa facilidade de comunicação rodoviária fez com que desaparecesse, por antieconômico, o ramal ferroviário da Leopoldina Railway que a ligava à cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O Município possui zonas
fertilíssimas, propícias às mais variadas culturas. A pecuária tem, nele, grande desenvolvimento, sobretudo depois da política da erradicação do café. A produção e industrialização do mármore tem aumentado extraordinariamente, sobretudo depois das descobertas
de novas jazidas com espécies coloridas de grande aceitação no comércio. O serviço médico-sanitário da cidade é prestado com eficiência por várias instituições, destacando-se
a “Santa Casa” com a sua modelar Maternidade, o Hospital mantido e dirigido pelo “Centro Espírita Luz e Trabalho”, pelo Centro de Saúde estadual, pela Organização das irmãs
Luizas de Marillac e outras instituições menores. A vida educativa, social e desportiva da
cidade é das mais movimentadas do interior do Estado. Como estabelecimentos de ensino secundário destacam-se o Colégio Estadual João Bley, o Grupo Escolar Nestor Gomes,
o Centro Cívico Coelho Neto, o Tiro de Guerra 107 e por inúmeras unidades escolares.
Possui a cidade duas excelentes Praças de esporte, além de campos de Basquete, Tênis,
Voley. Pontos de atração turística:- a sua bela Igreja Matriz que lembra pela imponência
de suas linhas arquitetônicas a Catedral da cidade de Campos no Estado do Rio; edifício
do Colégio João Bley com os seus diversos pavilhões; a “Gruta do Limoeiro”, a poucos
quilômetros da cidade, notável pelos diversos “salões” abertos na rocha, referida no capítulo “Acidentes Geográficos” nº 2; o Pico do Forno Grande, onde se celebra, anualmente,
no dia de São Roque, missa festiva a 2.090 metros de altitude; a Cachoeira “Véu de Noiva”,
caindo, a prumo, de uma altura de mais de 200 metros, de uma beleza incomparável; as
festividades do dia de Corpus Christi, onde toda a população se empenha em cobrir as
ruas da cidade com tapetes de flores naturais, com variados e artísticos desenhos, por
onde passa a procissão do Senhor, singularidade que atrai viajantes e curiosos de todos
os pontos do Estado, dada a perfeição e a beleza dos desenhos apresentados. Filhos ilustres do Município:- Marechal Tristão de Alencar Araripe, antigo Presidente do Superior
Tribunal Militar; o General João de Almeida Freitas: o Desembargador Ayres Xavier da
Penha, ex-Presidente do Tribunal de Justiça; o Professor de Direito, advogado e tribuno
Dr. Jair Etienne Dessaunne; o Juiz Federal da seção do Estado Dr. Romário Rangel, Prof.
de Direito; os magistrados Drs. Vitor Hugo Cupertino de Castro, Antonio Basílio, Adauto
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Santos: o Advogado, político e industrial Marcondes Alves de Souza Júnior: o poeta Silvio
Rangel, o filólogo Prof. José Cola, além de administradores e políticos de renome.
Fonte de estudos: “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”. (IBGE) Rio. Vol.
XXII. 1959. “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espírito Santo”. Francisco Eugênio de Assis, Vitória. 1941. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado d
Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle, Vitória. 1959. “Como nasceram cidades
no Espirito Santo”. Cicero de Morais. Vitória. 1954.
10) São Mateus. Velha e tradicional cidade do extremo norte do Estado, situada à margem direita do rio do mesmo nome, antigo Cricaré. Está entre as mais antigas do Espírito Santo. Foi fundada por jesuítas nos fins do século XVI. Foi elevada à
categoria de cidade e sede do Município em 27-9-1767 e a Comarca em maio de 1835,
juntamente com Vitória e Itapemirim que foram, assim, as três primeiras da Província. Pelos velhos sobrados coloniais ainda existentes, suas Praças, templos e tradições
que conserva, é a “Ouro Preto” capixaba. Centro de Velha aristocracia já teve vida
social intensa e notável. O seu centro urbano está dividido em a cidade alta e a baixa.
Durante muitos anos só era possível atingi-la por via marítima e por pequenos navios e lanchas. A abertura de rodovias ligando-a à capital e a outros centros espírito-santenses marcou o início de seu renascimento, geral industrial e comercial. Passou,
assim, a participar do progresso e desenvolvimento que agita toda a região. Por ela
passa, atualmente, a rodovia federal Rio-Bahia-litoral que atravessa todo o Estado
na direção sul-norte cortando extensa planície coberta ainda de matas virgens que
da cidade de Linhares se prolonga até o limite com a Bahia. O seu desenvolvimento
se acentua e se acelera em nossos dias com a descoberta e aparecimento de petróleo
no seu Município com perspectivas otimistas. São Mateus é sede de Bispado que
vem concorrendo para o progresso da cidade, notadamente no setor educativo com a
criação de modelar Seminário e escolas para ensino profissional normal. A cidade é
hoje centro-chave de todo o sistema rodoviário da região norte. O Município continua a ser um dos grandes exploradores de madeira em toros e industrializada, dadas
as extensas matas que ainda cobrem grande extensão de seu território. São atrações
turísticas da cidade:- a velha Matriz de São Benedito, hoje Catedral do Bispado, na
Praça do mesmo nome; a Maternidade, criada e mantida pela Legião Brasileira de
Assistência; o Colégio Estadual e Escola Normal Ceciliano Abel de Almeida; o edifício do Fórum Des. Santos Neves; o edifício do Seminário Episcopal, com os seus
pavilhões anexos; a visão que de determinados pontos da cidade-alta se descortina
para a planície onde assenta a cidade-baixa e desliza suavemente, o rio São Mateus
com os seus volteios graciosos, cobertos, em vários pontos, por uma vegetação aquática verde e deslumbrante que o acompanha no seu deslizar sonolento, vindo daí o
nome que lhe davam os índios da região de “Cricaré” (rio que corre manso); a poucos quilômetros de São Mateus se encontra outra velha cidade capixaba, a de Barra
de São Mateus, hoje Conceição da Barra, com o seu porto e suas extensas praias de
banho que se prolongam até o limite com a Bahia. Estas contam já com excelente
hotel de veraneio. As suas praias, dada a extensão das mesmas, permite, nas marés
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baixas, a descida de aviões de qualquer tipo, dos atuais em uso. De São Mateus vai-se
a Conceição da Barra numa única reta, dada a planície. que as liga. Nesta última o
visitante se deliciará com a variedade de seus pratos típicos de caranguejo e mariscos,
abundantes na região. Fonte para estudo: “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”.
Edição do IBGE. Rio. Vol. XXII. 1959. “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado
do Espírito Santo”. Francisco Eugênio de Assis. “Dic. Informativo do Estado do Espirito Santo” . Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959. “Como nasceram cidades do
Espirito Santo”. Cicero Morais. Vitória. 1954.

CIENTISTAS BRASILEIROS NASCIDOS
NO ESPÍRITO SANTO
Os 10 mais destacados
1) José Marcelino Pereira de Vasconcellos. Jurista, historiador, parlamentar,
político e escritor. Iniciou os seus estudos primários em Vitória, sua cidade natal,
terminando o secundário no Rio de Janeiro. Ingressou, muito cedo, na vida pública.
Iniciou-a como Procurador da Câmara Municipal da capital espírito-santense. Com
facilidade galgou outros cargos chegando a Oficial da Secretaria do Governo de sua
Província. Dificuldades de ordem material impediram de terminar o Curso Jurídico
que havia iniciado, auspiciosamente, no Rio de Janeiro. Dados porém os seus pendores para os estudos de Direito fez-se advogado provisionado, dedicando, daí por
diante, grande parte de sua atividade, à advocacia e estudos jurídicos. No considerável acervo de livros e trabalhos que deixou, constantes tratados, ensaios, compilações,
destacam-se os relativos ao Direito e à Jurisprudência. Foi, no seu tempo, o mais
fecundo de nossos tratadistas, dando à estampa para mais de 40 volumes. Justo será
pois incluir o seu nome entre os primeiros espírito-santenses que se destacaram no
cenário intelectual brasileiro nas primeiras décadas do século passado. Entre os livros que escreveu destacam-se: “Manual do Leigo em matéria civil e criminal” (1855)
“Arte Nova de requerer em Juízo” (1856), “Livro de Terras” (1856), “O Advogado Comercial” (1856), “Guia Prático no Foro Civil e Criminal brasileiro” (1857), “Código
Criminal do Império do Brasil” (1865), “Roteiro dos Delegados de Polícia” (1861),
“Juízes Municipais e de Órfãos” (1869), “Livro dos Jurados” onde se destaca uma
notícia histórica da instituição do Júri em vários países-1874, “Repertório de leis e
regulamentos” da Província do Espírito Santo”, trabalho utilíssimo para o historiador
espírito-santense da atualidade. (1884), “Código Criminal anotado” (1885), “Manual
da Guarda Nacional” (1860), “Juízes de Direito” 1861), “Canhenho dos Depositários
Públicos” (1862), “Manual dos Promotores Públicos” (1862), “Juntas de Qualificação
de votantes” (1862), “Dicionário Jurídico” (1863). “Inspetores Públicos” (1889), “Manual dos Tabeliães” (1864), “Assembleias Provinciais” (1860), “Considerações sobre a
situação Financeira do Brasil” (1858), “Discursos Parlamentares” (1866), Correções
e Acréscimos ao Dicionário Geográfico do Império do Brasil, notadamente com re-
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ferência à Província do Espírito-Santo” (1851), “Jardim Poético” (Coleção de Poesias
de poetas capixabas da época), (1856), “Catecismo Histórico e Político” (1859), “Seleta Brasiliensis” (Estudos sobre descobertas científicas do Brasil), (1870), e inúmeros
outros ensaios sobre história e geografia pátrias. Todos esses livros e estudos representam hoje fontes preciosas de dados e informes sobre o passado espírito-santense.
Pertencia o mestre José Marcelino a várias Associações literárias e científicas da época, salientando-se as da Bahia, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Político, em
certa fase de sua vida pública, foi não só Deputado Provincial de sua Província natal,
como Deputado Geral em várias Legislaturas. Era considerado um dos grandes tribunos de seu tempo, não só pela cultural geral que possuía, como pela sua nobre figura
física que lembrava Joaquim Nabuco. Possuía várias comendas e títulos honoríficos.
José Marcelino Pereira de Vasconcellos nasceu na cidade de Vitória, Espírito Santo,
em 1-10-1821. Era filho do Comendador José Marcelino de Andrade Vasconcellos e
de D. Joaquina Maria do Rosário Vasconcellos. Faleceu no Rio de Janeiro em 26-111874, aos 53 anos. Os intelectuais de sua terra o fizeram Patrono da cadeira nº 13 de
sua Academia de Letras, hoje ocupada pelo jurista, professor, escritor. e poeta Augusto Emilio Estelita Lins. O seu nome é ainda lembrado em ruas de Vitória, Colégios,
Grupos Escolares e Associações de cultura do Espírito Santo.
Fontes para estudo de sua personalidade: “Dicionário Bibliográfico Brasileiro”
do Dr. Augusto Vitorino Alves Sacramento Black. Ed. Imprensa Nacional. 1899. Vol.
5.”História da Literatura Espírito-santense” de Afonso Claudio de Freitas Roza, Ed.
Oficinas do Comércio do Porto, Portugal. 1912. “Dicionário Informativo do Estado
do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1959.
“José Marcelino Pereira de Vasconcellos - Sua vida e obra”. Estudo de Augusto Lins,
ao tomar posse de sua cadeira na Academia Espírito-santense de Letras em setembro
de 1927. “Os 140 anos de um Espírito-santense ilustre”. Discurso de Eurípedes Queiróz do Valle na Associação de Juristas do Estado, pela passagem do 140⁹ aniversário
de seu nascimento, em 1-10-1961. Arquivo da Associação.
2) Afonso Cláudio de Freitas Roza. Jurista, historiador, professor de Direito, escritor, magistrado e polígrafo eminente. Foi um dos mais fecundos publicistas
espírito-santenses de sua época. Iniciou os estudos primários no Colégio das Neves,
no Rio de Janeiro, dirigido pelo educador espírito-santense Manoel Ferreira das Neves. Ultimou os secundários no Ateneu Provincial do Espírito Santo, seu estado natal.
Concluiu o Curso Jurídico em 1883, na velha Faculdade de Direito de Recife, cursando os dois primeiros anos na de São Paulo. Iniciou a vida pública como Promotor de
Justiça e depois como Advogado em Vitória. Antes mesmo de se diplomar em Direito
fora atraído pela política e pelo jornalismo, tornando-se um dos mais entusiásticos
defensores das ideias, abolicionistas e republicanas que então dominavam a mocidade. da época, influenciada por Castro Alves e Tobias Barreto. No Espírito Santo
fundou e fez parte de vários Clubes de propaganda republicana desenvolvendo intensa campanha através de artigos em jornais, estudos e conferências públicas. Com
o advento da República foi nomeado pelo Governo Provisório Governador do seu
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Estado. Desencantou-se, muito cedo, da vida política partidária. Como muitos outros
republicanos sinceros, não era aquele o regime de seus sonhos. Voltou-se, então, para
os seus estudos jurídicos e literários. Com a reestruturação do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, operada em dezembro de 1891, foi nomeado Presidente do mesmo.
Grande foi, então, a sua atividade, preparando a infraestrutura jurídica do Estado
para a vida federativa que se iniciava. Essa atividade abalou seriamente a sua saúde
obrigando-o a deixar aquela Presidência para buscar, no Rio de Janeiro, o tratamento
adequado. Restaurada a sua saúde não mais voltou ao Espírito Santo, dedicando-se,
então, naquela Capital, à advocacia e ao magistério superior. Ingressou na Faculdade
de Direito de Niterói ocupando a cátedra de Direito Romano, após honroso parecer de sua Congregação, dispensando-o do concurso de provas, dada a sua notável
cultura jurídica representada pelos livros e obras de Direito com que se apresentou.
Foi, daí por diante, um grande estudioso dos problemas jurídicos, sociais, históricos e literários, como bem se poderá avaliar pelo extraordinário acervo de estudos,
livros, ensaios, discursos, conferências que nos legou. Foi, sem dúvida, um dos maiores polígrafos de seu tempo. A enumeração de seus trabalhos revela, não só, a sua
pujante atividade mental como a sua polimórfica cultura geral e especializada. Como
historiador e crítico literário deixou: “A Insurreição de Queimados”, episódio histórico ocorrido na Povoação desse nome, provocado por escravos a quem um Padre
prometera a liberdade, após a construção de uma Igreja, o que não cumpriu, datada
de março de 1849; “História da Literatura Espírito-santense” (1913); “His tória da
Propaganda Republicana” (1922). Como biógrafo publicou: Biografia do Padre Dr.
João Clímaco em 1902 e a de Clóvis Bevilacqua em 1916. Como etnógrafo escreveu:
“As Tribos e os Negros importados e sua distribuição no Brasil”, publicada em 1914,
“As três raças na sociedade colonial. Contribuição de cada uma delas”. 1916. Como
jurista escreveu: Direito Processual: “Comentários à Lei de Organização Judiciária
do Espírito Santo” (1894) e “Registro Civil” (1917) Direito Civil e Penal: “Consultas
e Pareceres” (1919), “Tratado de Direito Romano” 3 Volumes. (Pessoas, Cousas e
Sucessões) 1916-1918. “Da retencão do cadáver do devedor em garantia do direito
creditório, entre os romanos”. 1916. “Do Domínio e sua evolução no direito antigo
e moderno”. 1920. “Direito Internacional Privado: Da extraterritorialidade das leis
regulamentadoras do estado e capacidade das pessoas”, “Do Divórcio e da conversão das sentenças de separação de corpos em dissolução do vínculo matrimonial,
na Jurisprudência internacional”. Todos em 1916. Filosofia do Direito: “Gênesis da
Obrigação jurídica”, “Do verdadeiro suporte psicológico da obrigação” (1920-1921.
Escritos diversos: “Conferências” (1914), Discursos (1914, 1915, 1917) “Expressão
do Ideal no Paganismo e no Cristianismo” (1918), “Folclore”, “Trovas e Cantares Capixabas” (1913), “Estudos de Sociologia. Etnografia e Crítica” (1931), além de teses e
ensaios esparsos, publicados em jornais e Revistas ilustradas da época. O Professor
Afonso Cláudio de Freitas Roza nasceu no Espírito Santo, no Município de Santa
Leopoldina, no lugar Mangaraí, Fazenda da Barra, em 2 de agosto de 1850. Faleceu
no Rio de Janeiro em 16-6-1934, aos 75 anos. Tem o seu nome lembrado numa cidade
de seu Estado natal, a antiga cidade de Alto Guandu, em ruas da Capital e de cidades
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do interior, além de Colégios e Instituições. Os intelectuais de sua terra o fizeram
Patrono de uma das cadeiras de sua Academia de Letras, hoje ocupada pelo autor
deste livro. (Cadeira número 27). Tem o seu busto no salão de sessões do Tribunal de
Justiça do Estado e na Praça da Independência da Capital. Pertencia a várias Instituições do Estado e do País.
Fontes de estudo de sua personalidade: “Homens e Cousas do Espirito Santo” do
Prof. Amâncio Pereira, Vitória, 1914. “Afonso Cláudio”. Estudo biográfico de Norbertino
Bahiense. Revista do Instituto Histórico, N. 22 Ano-1961. “Afonso Cláudio. Sua Biografia”
por D. Judith Freitas de Almeida Mello, sua filha. Rio, 1959. “Um Poligrafo Eminente”.
(Vida e Obra de Afonso Cláudio). Discurso de Posse de Eurípedes Queiroz do Valle na
Academia E. S. de Letras. Vitória. 1938. “Juristas Espírito-santenses”. Benjamim Costa.
Vitória. 1967. (Págs. 27 e seguintes. “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”.
Eurípedes Queiróz do Valle. Verbete: “Espírito-santenses Ilustres”. Item 2. Vitória. 1959.
3) Amaro Ferreira das Neves Armond. Médico, higienista, cientista e naturalista. Iniciou os seus estudos primários em Vitória, sua cidade natal, com o seu Pai,
o velho professor capixaba Manoel Ferreira das Neves, depois grande educador no
Rio de Janeiro, fundador do “Colégio das Neves”. Os secundários foram realizados na
mesma Capital. Com apenas 20 anos defendia tese de doutoramento na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro versando sobre “A educação física, moral e intelectual da juventude”. Apreciando o trabalho, o Prof. Souza Costa, presidente da Banca
examinadora, teve estas palavras: “Esta tese honra a Faculdade e eu teria orgulho em
subscrevê-la como autor”. Ingressou na vida pública como Preparador de Botânica e
Zoologia médicas da mesma Faculdade de Medicina, sendo encarregado de lecionar
e orientar para mais de 500 estudantes. Os seus conhecimentos de Higiene e Prática
Sanitária levaram o Governo a lhe dar a incumbência de combater o grande surto de
febre amarela surgido na cidade de Paranaguá, no Estado do Paraná, em 1878. Tal foi
o sucesso dessa missão que o povo e a Imprensa, dado o seu devotamento, solicitaram sua permanência naquele Estado, propondo até condecorá-lo, homenagem que
declinou. A sua fama de Sanitarista obrigou-o a aceitar idêntica missão no Estado do
Rio de Janeiro, na região pantanosa de Saquarema, para combate ao surto de febres
paludosas. Já era médico adjunto do Hospital de Misericórdia do Rio quando foi surpreendido com a sua nomeação para médico do Hospital da Gamboa. Em 1887, sem
abandonar os seus estudos de Higiene, conquistava, em concurso público, o cargo de
Diretor da Seção de Botânica do Museu Nacional. Em 1895 era promovido ao cargo
de Diretor Geral do referido Museu. Coube-lhe, nessa função, instalá-lo no antigo
Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, onde continua, até o presente, dando-lhe
novo regulamento e nova organização científica de modo a alcançar a sua verdadeira função científica e educativa. Os seus méritos científicos o levaram à condição
de membro do Conselho de Instrução Pública do Rio de Janeiro. Várias foram as
missões cientificas com que foi distinguido pelo Governo da União. Na Exposição
Internacional de 1908 foi incumbido de organizar a seção de “Plantas Medicinais
do Brasil”. No Congresso Médico Latino-Americano daquele mesmo ano, organi-
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zou e expôs mais de uma centena de plantas medicinais, tóxicas e ornamentais de
todos os Estados brasileiros, com os seus nomes vulgares, científicos e, ainda, com
os seus gêneros, famílias espécies, variedades, “habitats” anexando a cada espécie
as suas aplicações terapêuticas e usuais. Vários foram os Congressos Científicos de
que participou no Rio, em São Paulo e outras capitais brasileiras. No de 1900, do
Rio de Janeiro, referente à Medicina e Cirurgia, foi eleito Secretário Geral. As teses
que apresentou e defendeu sobre medidas profiláticas contra a tuberculose, a sífilis
e o impaludismo, foram convertidas depois, em leis, na administração do grande
higienista brasileiro Osvaldo Cruz. Como 1º Secretário da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro, da qual foi membro honorário e perpétuo, tornaram-se
notáveis os Relatórios e Pareceres que apresentava. Em 1900 foi eleito membro titular
da Academia de Medicina. Além dessas Instituições, pertencia à Sociedade Nacional
de Agricultura, cuja Secretaria ocupou por vários anos e à Sociedade dos Amigos da
Instrução, além de outras. A sua colaboração em jornais, periódicos, revistas técnicas
e científicas, foi das mais fecundas e proveitosas para a ciência brasileira, granjeando-lhe grande fama e acatamento entre os seus colegas brasileiros e estrangeiros. Entre
os seus trabalhos destacam-se aqueles com que colaborou na “Flora Brasileira” sob a
direção científica de Von Martius, sempre citado por sábios europeus. Em virtude do
volume e variedade de seus trabalhos científicos, os seus colegas alemães do Museu
Botânico de Berlim, criaram, em sua honra, um novo gênero que recebeu o nome
de “Neves Armond Cordifolia Kesch”, cuja descrição se encontra no Tratado “Pflanzen
Familien”, publicado por Engler e Prandt. A Ciência em geral e a Botânica em particular
muito devem ao sábio espírito-santense. Apre sentada a sua candidatura a Deputado
Geral pela Província do Espirito Santo, dirigiu uma notável circular ao eleitorado sobre
“Educação para Brasileiros” onde revelou os seus profundos conhecimentos da matéria. Desinteressou-se porém pela campanha e pelo resultado das eleições para não se
afastar de seu gabinete de estudos e de suas atividades científicas. Além de seu valor
como cientista, possuía largos conhecimentos de música, pintura e desenho. Os seus
trabalhos eram, em regra, ilustrados por ele próprio. O Prof. Dr. Amaro Ferreira das
Neves Armond era natural da cidade de Vitória. Nasceu em 14 de janeiro de 1853. Era
filho do Professor e conhecido educador espírito-santense Manoel Ferreira das Neves e
de Dona Roza das Neves. Faleceu no Rio de Janeiro em 1920, aos 67 anos.
Fontes para estudo de sua personalidade: “Um sábio brasileiro, filho do Espírito
Santo”. Conferência do Dr. Mário Aristides Freire, no Centro Espírito-santense do
Rio de Janeiro, em maio de 1932. “O centenário de um cientista”. Estudo de Eurípedes Queiróz do Valle em janeiro de 1953, pela passagem de seu centenário de nascimento, na Associação de Juristas do Estado. (Arquivo da Associação). “Prof. Neves
Armond”. Nota biográfica. Revista do Instituto Histórico do Estado. N. 16.Ano-1944.
“Neves Armond”. Dados Biográficos (em latim) in “Fitogeografia do Estado do Espírito Santo”. Augusto Ruschi. Vitória. 1950. Pág. 177.
4) Clemente Holzmeister. Engenheiro, arquiteto, matemático e professor. Iniciou os seus estudos primários na cidade de Santa Leopoldina, Estado do Espírito
Santo. Desejando-lhe dar uma instrução esmerada, seu pai, João Holzmeister, aus-
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tríaco de nascimento e comerciante naquela cidade, enviou-o à Europa, onde deixara parentes abastados e onde mais fácil lhe seria, na época, dar ao filho instrução
desejada. O velho comerciante João Holzmeister adaptou-se rapidamente ao Espírito
Santo, naturalizando-se brasileiro. Na Áustria, Clemente concluiu Curso Secundário
e preparou-se para o ingresso no Curso superior de Engenharia e Arquitetura, pendor que nele despontou muito cedo. Diplomou-se nos dois Cursos com facilidade,
destacando-se em ambos, entre os melhores estudantes de seu tempo, dado o seu
gosto pelas matemáticas e pelo desenho. Ainda estudante era já assistente. dos grandes mestres engenheiros, seus professores, que viam nele uma inteligência viva e uma
facilidade de apreensão fora do comum. Ingressou na vida pública como profissional
de Arquitetura logo que se diplomou nessa especialidade e na de Engenharia Civil.
Dada a sua extraordinária atividade e o arrojo de suas ideias e projetos, tornou-se
para logo conhecido em toda a Áustria. Foi um renovador ousado dos velhos princípios que até então norteavam a arquitetura europeia do tempo. A sua fama e prestígio
para logo se alargaram e chegaram a outros países. Inúmeros foram os projetos que
elaborou e que chamaram a atenção de administradores e Chefes de Estado. Fora da
Áustria, centro de seus estudos, construiu, no dizer de um de seus biógrafos, “Igrejas,
Colégios, Teatros, Monumentos, Bancos, Ministérios, Palácios, Pontes, Emissoras de
Rádio na Alemanha, Itália, Inglaterra, Suíça, Polônia Turquia, Pérsia, Estados Unidos
e Índia”. A cada uma dessas obras emprestava o cunho de sua personalidade como
verdadeiro gênio da arte de construir. Não será exagero afirmar-se que, ainda hoje,
o Professor Clemente Holzmeister, pelas obras já executadas, é considerado em toda
a Europa, como um dos maiores arquitetos de sua geração. Entre as obras que têm
despertado maior admiração encontra-se o plano geral da cidade de Ankara, a nova
Capital da Turquia. Kemal Pachá, considerado um dos maiores reformadores dos costumes orientais, entusiasmado com os seus projetos sobre a nova cidade, confiou-lhe
a sua execução e nessa execução o engenheiro brasileiro tinha sob a sua direção geral
para mais de 50 arquitetos, construtores e desenhistas. Referindo-se ao arrojo e concepção dessa obra, o arquiteto A. Szilára, escrevia na Revista Brasileira de Arquitetura
e Urbanismo em o número de novembro e dezembro de 1939: uma obra grandiosa
pela unidade de sua concepção, como poucas similares no mundo”. Só o Parlamento de
Ankara tem uma fachada de 240 metros. Foi objeto de um Júri especial composto de
um arquiteto holandês, um inglês e um francês do qual fazia parte, também, o célebre
construtor Dudock. O acordo foi unânime em conceder ao Prof. Holzmeister o primeiro
prêmio. Em 1938 veio ao Brasil a convite do então Prefeito do Distrito Federal, Dr. Henrique Dordsworth. Desejava aquele administrador que ele elaborasse um Plano Geral de
Urbanização da cidade do Rio de Janeiro, então atravessando uma fase de grandes reformas e especialmente para construir uma “Cidade de Meninos” como a que construíra na
Itália. O contrato com a Prefeitura chegou a ser assinado. A Guerra o impediu de iniciar
a construção. Teve que retornar à Europa, para salvar, na Turquia, alguns de seus colegas
engenheiros auxiliares que ali trabalhavam sob a sua direção. A maioria deles era de alemães antinazistas. O Governo turco lhe fez ver que se não voltasse logo seria obrigado a
dispensar aqueles homens que teriam de retornar à Alemanha e enfrentar a perseguição
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tenaz dos Chefes nazistas. Com sacrifício, assim, de seus interesses na sua própria Pátria,
voltou à Turquia a despeito do perigo de atravessar, de novo, o Atlântico, ante a sanha dos
submarinos alemães. É que dentro do grande arquiteto pulsava também um grande coração generoso. O notável brasileiro teve dois filhos: Guido e Judith Maria. Ele, como o pai,
também engenheiro pela Escola Politécnica de Zurique, residindo hoje em São Paulo e ela
grande atriz de Viena, dirigindo com o marido, os três maiores teatros daquela Capital,
inclusive o célebre “Burgteater”. Guido também naturalizou-se brasileiro e desenvolve a
sua atividade em São Paulo. Já visitou a cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo,
para conhecer a terra onde nasceu o seu pai.
Fonte para estudo de sua personalidade: “Um brasileiro famoso na Áustria”.
Crónica do Prof. Dr. Renato Pacheco em “O Diário” de Vitória. Edição de 14-5-1964.
“Um sonho de Mil e uma Noites”. Estudo de Frei Pedro Sinzig. Revista Excelsior de
15-2-1940. Reportagem do jornalista Almir Neves em o jornal “A Tribuna” de Vitória. Edição de 19-4-1950. “Um engenheiro brasileiro na Europa”. Palestra de Eurípedes Queiroz do Valle no Rotari Clube de Vitória. Outubro de 1961. “Meu sobrinho
Clemens”, carta do intelectual espírito-santense Dr. Luiz Holzmeister, antigo membro
do Ministério Público ao autor deste livro, dando-lhe informes sobre o seu famoso
sobrinho, oferecendo-lhe ainda uma fotografia do mesmo. (Ar quivo do autor).
5) Padre Urbano Holzmeister. Irmão de Clemente Holzmeister e como este natural, também, da cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Iniciou os estudos primários em sua cidade natal. Quando atingiu a idade de escolher uma profissão, preferiu
a carreira eclesiástica. Como seu irmão Clemente, foi mandado para a Áustria, cidade
de Innsbruck, terra natal de seus pais, onde mais fácil seria lhe dar uma educação melhor e com menos dificuldade para o velho João Holzmeister, seu pai, dados os parentes
que lá deixara e que melhor lhe orientariam. Terminado o curso secundário, ingressou
no Seminário daquela cidade dirigido por Padres Jesuítas, onde se ordenou após um
Curso dos mais brilhantes. Desde cedo manifestou extraordinária facilidade para os
estudos de línguas. Como Professor de História Romana, no Colégio de Innsbruck,
encontrou campo propício para o aperfeiçoamento desses estudos. Em pouco tempo
a sua fama de grande estudioso das línguas, notadamente românicas, era conhecida e
chegava até a Itália. Numa visita que fez a Roma. dirigindo uma caravana de estudantes
austríacos, teve oportunidade de visitar S. Santidade o Papa Pio XII que impressionado
pelos seus conhecimentos filológicos convidou-o para Professor do Instituto Bíblico
Romano. Tal atitude do Santo Padre significava uma excepcional homenagem ao Padre
espírito-santense e à sua cultura pois uma cátedra naquele Instituto só era oferecida e
permitida aos grandes mestres poliglotas do tempo. O Padre Holzmeister ao atingir os
40 anos conhecia, segundo um de seus biógrafos, para mais de 20 línguas, especializando-se em hebraico, sânscrito, aramaico, grego antigo e outras línguas mortas. Coube-lhe dirigir, naquele Instituto, não só a seção de obras escritas nessas línguas como a
versão de muitas delas para o latim, o inglês e o italiano. A sua preferência se voltava,
notadamente, para os velhos manuscritos. Foi no exame e tradução desses velhos livros
e manuscritos que encontrou o material necessário para escrever um de seus melhores
livros que foi a “Vida de São José” editado, simultaneamente, em inglês, alemão, francês
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e italiano. Em Roma, tinha o Padre Urbano um grande admirador brasileiro. Era o
Bispo e depois Cardeal Dom Sebastião Leme do Rio de Janeiro que o conhecia pessoalmente e sabia da sua grande cultura filológica, nunca o deixando de visitar quando ia
àquela cidade, para lhe dar notícia do Brasil e do Espirito Santo. Modestíssimo, jamais
aceitou qualquer outra dignidade eclesiástica que não fosse a de simples Padre Professor. Sentia-se bem em servir de guia e cicerone aos Seminaristas brasileiros que visitassem o Vaticano, não deixando nunca de mostrar-lhes a grande Biblioteca e a seção
sob a sua direção. Sempre recusou igualmente qualquer missão honorífica, sobretudo
fora da Itália, para não se afastar do centro de seus trabalhos e estudos no Vaticano. Ao
seu velho amigo Cardeal Dom Sebastião Leme confessava que só aceitaria se fosse para
desempenhá-la no Brasil. Uma das lembranças que mais lhe agradavam era receber de
brasileiros que o visitassem jornais e livros do Brasil. Faleceu o velho Padre espírito-santense aos 70 anos, na plenitude de suas atividades mentais e espirituais, deixando
um admirável acervo de estudos, livros, ensaios e trabalhos de interpretação e tradução.
Fontes para estudo de sua personalidade: “Velhas Batinas Brasileiras”. Padre
Othon Fitipalde de Lemos Garcia. Liv. Catilina. Salvador. Bahia. 1916. “Dois espírito-santenses ilustres”. Reportagem do jornalista Almir Neves em “A Tribuna” de Vitória
de 19-4-1950, na entrevista concedida pelo Dr. Luiz Holzmeister, intelectual espírito-santense e Tio dos irmãos Holzmeister. “Cultores de velhos idiomas na atualidade”.
Estudo do Prof. Adolfo Fernandes Ribeiro de Oliveira, da Academia de Letras do
Estado. Manuscrito existente nos arquivos da família Fernandes de Oliveira. Informação do Dr. Fernando de Oliveira. Padre Antonio F. Cabral. S. J. “Brasileiros em
Roma”. Conferência no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Salvador. Revista
do Instituto. Nº 80. Ano 1929. Carta informação do Dr. Luiz Holemeister ao autor
deste livro, lida no Instituto Histórico do Estado, sobre esses seus dois sobrinhos, em
setembro de 1965. (Arquivo do autor).
6) Graciano dos Santos Neves. Médico, naturalista, sociólogo, parlamentar e
humanista. Fez os seus estudos primários e secundários no velho Colégio Abílio César Borges do Rio de Janeiro. Iniciou o Curso Superior, matriculando-se na Escola
Politécnica daquela Capital. Percebeu, a tempo, que não era a engenharia a ciência
de sua predileção. O seu espírito estava ávido por alguma coisa menos realística. Alguma coisa que agitasse o seu espírito para regiões novas e desconhecidas. Alguma
coisa, em suma, que lhe satisfizesse a inteligência sequiosa. Dado o seu acentuado
gosto e predileção pela História, Ciências Naturais e filosóficas resolveu estudar Medicina. Em 1889 defendia tese de doutoramento sobre “Nervos Tróficos” com a qual
recebeu a láurea acadêmica. Iniciou a vida pública, em sua terra natal, a velha e histórica cidade de São Mateus na sua pequena Província do Espírito Santo. Ali fundou o primeiro jornal da cidade que denominou o “Norte do Espírito Santo”. Como
jornalista interessou-se pela política partidária. Com a histórica atitude do Governo
Provisório da República dissolvendo o Congresso Nacional em 1891 tomou posição
contrária iniciando enérgica campanha de reação. Com a agitação que se seguiu em
todo o País, foi convidado pelo movimento vitorioso para participar da Junta Gover-
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nativa que então assumiu o Governo do Estado. Entrava assim na política. Procedia
a primeira eleição que se seguiu, ei-lo eleito Vice-Presidente do Estado, na chapa
vitoriosa, encabeçada pelo senador José de Mello Carvalho Moniz Freire. Terminado
o mandato deste, foi eleito seu substituto. Assumiu o poder em maio de 1896. Dirigiu o Estado por pouco tempo. Homem de estudos, de rígida formação moral, não
suportou, digamos assim, por muito tempo, as injunções da pequenina política então
vigorante. E em agosto do ano seguinte apresentava ao Congresso a sua renúncia. E
sem esperar qualquer resolução da Assembleia passou o exercício ao seu substituto
legal, Dr. Constante Gomes Sodré, seu Vice-Presidente. Debalde foram todas as tentativas dos amigos e correligionários sinceros para que retirasse a renúncia. Deixava
assim a política estadual, de pequeno porte, para se dedicar, inteiramente, aos seus
estudos científicos. Para recordar e registrar o que era a política da época escreveu
um interessante livro a que deu o título de “Doutrina do Engrossamento”, que se
tornou famoso não só pelo seu conteúdo histórico como pelo fundo social e satírico,
onde estudou com grande erudição o que era na época a vida política partidária com
todas as suas hipocrisias palacianas. Um pouco refeito do impacto que lhe causara
a política provinciana aceitou, anos depois, uma cadeira de Deputado federal pelo
seu Estado. Possuidor de grande cultura humanística, dedicou-se também ao magistério. Vários foram os concursos públicos a que se submeteu, muitos dos quais de
repercussão nacional. Mesmo na capital de seu Estado, em Vitória, conquistou, em
provas públicas, as cátedras de Pedagogia e de Língua Vernácula. Em 1908 mudou-se
para o Rio de Janeiro. As suas justas e naturais aspirações demandavam, realmente,
um meio maior onde mais amplas possibilidades lhe facultassem o desenvolvimento
de sua cultura científica. A sua primeira manifestação pública de saber, na capital
brasileira, foi posta à prova em 1909 quando disputou a cadeira de Lógica do antigo
Colégio Nacional, hoje Colégio Pedro II. Nesse memorável concurso teve como concorrentes, entre outros, as figuras já então ilustres de Euclides da Cunha, Farias Brito,
Monsenhor Fernando Rangel, Adrien Dapeche, Roberto Gomes, Novais Carvalho,
ao todo, 13 candidatos. Entre os cinco desses concorrentes que conseguiram chegar
às provas finais, obtendo classificação, estava o médico espírito-santense Graciano
Neves. A ordem de classificação ficou, assim, constituída: Farias Brito, Euclides da
Cunha, Graciano Neves, Monsenhor Fernando Rangel e Roberto Gomes. Era primeira grande vitória do jovem médico provinciano e desconhecido. Segundo certidão autêntica obtida nos Arquivos daquele Colégio, a prova escrita do candidato
Graciano Neves foi julgada completa. E completa, dizia ela: “Pelo seu valor didático; pelo seu espírito filosófico geral; pelo preparo científico e fundamental do autor;
pela segurança da orientação doutrinária e pela erudição revelada”. Mas não ficou aí.
Em 1913 submetia-se a um novo concurso e, desta feita, para a cátedra de Botânica,
Morfologia e Fisiologia Vegetal da Escola Superior de Agricultura. Neste, conseguiu,
entre os quatro concorrentes inscritos, levantar a melhor classificação, colocando-se em primeiro lugar. Mas ainda não estava satisfeito. Outro concurso público se
abria para a direção do Jardim Botânico. Entre outros naturalistas brasileiros que ao
mesmo concorreram, coube ainda ao cientista espírito-santense a melhor classifi-
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cação. Nomeado, exerceu, por vários anos, a direção daquele Instituto, dando-lhe a
organização modelar que ainda hoje apresenta. Várias foram as comissões que, como
médico, desempenhou. Entre outras destaca-se a que cumpriu em 1896, no seu Estado natal, quando do terrível surto de cólera morbus que assolava o sul do Estado. Foi
nessa missão que revelou mais um ângulo de sua notável cultura cientifica, qual a de
médico sanitarista. Com essa revelação fez-se admirado pelo grande Osvaldo Cruz
que passou, desde então, a ser um dos seus admiradores e grande amigo. No Rio de
Janeiro, não esqueceu o seu pendor para o jornalismo que se manifestara na mocidade. E ao lado de Alcino Guanabara colaborou na, “A Imprensa”, na divulgação de seus
estudos e teses. O velho “Jornal do Comércio” o teve, igualmente, como seu colaborador por vários anos, dentro daquele espírito de divulgador e pesquisador incansável das ciências naturais e sociais. Assim, grande parte de sua vasta e preciosa obra
científica, está esparsa em revistas e periódicos de caráter cientifico e doutrinário do
País. O aparecimento da segunda edição daquele seu primeiro livro de crítica social e
de sadio bom-humor a que dera o título de “Doutrina do Engrossamento”, publicada
em 1953, deu lugar a que um de seus conterrâneos mais ilustres, também médico e
cientista, o Professor José Madeira de Freitas, dissesse: “Talento polimorfo, ele foi vigoroso no estilo, profundo no pensamento, erudito no discurso, formoso na maneira
de dizer, elegante na forma, generoso no conceito e tão céptico quanto devera sê-lo,
sendo quem era no século em que viveu e cuja filosofia espelhou com rara felicidade”.
(Prefácio dessa segunda edição). Graciano dos Santos Neves nasceu na cidade de S.
Mateus, E.S. em 12-6-1868 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1922, aos 54
anos. Os seus conterrâneos perpetuaram a sua memória de várias maneiras: dando
o seu nome a Colégios e Educandários; a ruas e praças de suas cidades; fazendo-o
Patrono de uma de suas cadeiras na sua Academia de Letras; incluindo-o na Galeria
de seus filhos ilustres. Estudaram-lhe a personalidade: Prof. Amâncio Pinto Pereira
em seu “Homens e Cousas do Espírito Santo”. Vitória. 1914. Gal. Liberato Bitencourt
na sua “Literatura Brasileira”. Rio. 1949. Eurípedes Queiróz do Valle no seu “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Vitória. 1959. Guilherme
Santos Neves em “A Gazeta de Vitória” de 26-6-1969. Atilio Vivacqua, fazendo o seu
elogio fúnebre no Congresso Estadual em 28-4-1829, além de discursos e orações por
ocasião de seu centenário de nascimento em 1968.
7) Jorge Felipe Kafuri. Engenheiro, geógrafo, engenheiro civil. matemático,
economista, sociólogo e educador. Fez os seus estudos primários em Cachoeiro de
Itapemirim, sua cidade natal, no Estado do Espírito Santo, com o velho e saudoso
professor Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro (1911-16) e os secundários no Colégio
Anchieta, de Padres Jesuítas, em Nova Friburgo, Estado do Rio (1917-20). A sua viva
inteligência manifestou-se muito cedo. Foi sempre o primeiro aluno de sua classe
e portador de vários prêmios escolares. Dadas as suas inclinações para as ciências
físicas e matemáticas resolveu estudar engenharia, matriculando-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, hoje Escola Nacional de Engenha ria. No Curso Superior
continuou a ser o mesmo aluno aplicado e distinto dos tempos de Ginásio. Conquistou facilmente, na Escola Politécnica, os dois prêmios mais honrosos e cobiçados
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por estudantes da época: a Medalha de Ouro de Ciências e Matemáticas (Príncipe
Perpétuo) e a de prata em Literatura (Coroa de Louros). Por todos esses sucessos
fez-se para logo notado e estimado pelos Mestres e admirado pelos colegas. Em 1926
recebia o grau de Engenheiro Geógrafo e em 1927 o de Engenheiro Civil. Durante
o Curso acadêmico dirigiu a Revista Didática de sua Escola. Concluído os estudos
dirigiu o Curso de Cosmogonias antigas e modernas na Sociedade de Geografia. Foi
Professor de Biometria do Curso Especial de Saúde Pública, anexo à Faculdade de
Medicina. Com a Tese sobre “Estudos de Distribuições de Frequência”, disputou e
conquistou, em concurso público, a Livre Docência da Cadeira de Estatística, Economia e Finanças da mesma Escola Politécnica em que se diplomara. Releva salientar que todas essas conquistas e vitórias foram alcançadas quando apenas atingia a
idade de 24 anos.É hoje Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas (1927). Doutor
em Ciências Econômicas e Sociais pela Faculdade de Economia e Administração do
Rio de Janeiro (1939) e afinal Catedrático da Escola Politécnica (1930). Entre os seus
inúmeros estudos, livros, monografias e teses já publicados destacam-se: “Estudos
das Distribuições de Frequência” (1927), “Fenômenos Monetários” (1929), “Teoria
da Evolução Econômica” (1930), “Curso de Estatística Monetária” (1934), “Economia Matemática” (1936), “Curso de Economia Geral” (1938), além de trabalhos de
“Consultoria Técnica”. Representou o Brasil em vários Congressos, conferências e
conclaves internacionais, destacando-se nos de: Virginia, nos Estados Unidos, sobre “Agricultura e Alimentação de Hotsprings” em 1943; Nova Iorque também nos
Estados Unidos, sobre Desenvolvimento, em 1944; Washington, no mesmo país, sobre Estatística, em 1947; na mesma cidade, sobre “Estatística e Economia”, em 1947;
Bogotá, Colômbia, onde assinou, pelo Brasil, a “Carta de Economia de Bogotá”, bem
como a Resolução que criou a O. E. A., “Organização dos Estados Americanos” em
1948. Atualmente é o grande Mestre espírito-santense: “Decano para a Reforma Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro” (1906-68). “Decano da Construção da Cidade Universitária da mesma Instituição” (1967-68). “Professor Emérito”
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, título concedido por unanimidade em
outubro de 1968. Membro “Titular Emérito” do Instituto Interamericano de Estatística”, concedido em julho de 1969 e Membro da Comissão Internacional julgadora
do Prêmio Nobel de Economia em 1969. O Professor Kafuri exerceu e desempenhou
ainda as funções de Secretário da Agricultura, Terras e Obras do Estado do Espírito
Santo (1935); de “Assistente Econômico da Mobilização Econômica no período da
2ª Guerra Mundial (1942-45); Secretário Executivo da Comissão de Planejamento
Econômico do Conselho de Segurança Nacional (1944-46) e Membro do Conselho
Rodoviário Nacional (1946-52). É, atualmente, Presidente da “ECOTEC” “Economia
e Engenharia Industrial S. A.”, empresa de Consultoria nos campos da Tecnologia,
da Economia e das Finanças, com amplo acervo de obras, estudos e projetos já realizados. e Presidente da “Aracruz Florestal S. A.”. Trata-se de empresa de reflorestamento que empreende, no momento, a restauração de 20.000 hectares de terras
no Município de Aracruz, no Estado do Espirito Santo, com as metas de realizar o
plantio de 35 milhões de árvores até o ano de 1974, representando uma grandiosa
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obra de recuperação económica e social no referido Município. O Professor Jorge
Kafuri não é, apenas, um cientista e um sociólogo eminente, é também educador
de grande projeção nacional. As suas aulas, segundo o testemunho de seus alunos,
quer na Escola Politécnica como nos demais cursos que ministra, são sempre muito
concorridas pela magia de sua palavra, pois é também orador primoroso não só pela
cultura geral e especializada como pelo perfeito conhecimento que tem da língua
vernácula, do espanhol, francês e inglês. Nasceu o Professor Jorge Felippe Kafuri na
cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, em 15-2-1904. É filho
do comerciante Felipe Kafuri de D. Rosa Kafuri.
Fontes para estudo de sua personalidade: Prof. Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro, “Município de Cachoeiro de Itapemirim”. C. Itapemirim. 1950. “Capixabas que se
destacam fora de seu Estado”. Elpídio de Oliveira. Reportagem do jornal “A Notícia”
de Colatina. 1933. “Curriculum vitae” do Prof.Jorge Felippe Kafuri, fornecido pela
Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
8) Jayme Santos Neves. Médico, professor, tisiólogo, higienista, escritor. Os
seus estudos primários foram feitos em Vitória, sua cidade natal, no antigo Liceu
Filomático e os secundários no Ginásio Oficial do Espírito Santo. Doutorou-se em
Medicina no Rio de Janeiro recebendo o grau em 3-10-1932. Iniciou a vida pública
como médico do Dispensário de Tuberculose de Vitória. No desempenho dessa função interessou-se e dedicou-se aos estudos da Tuberculose, sendo, atualmente, um
dos maiores Tisiólogos brasileiros. Em 1936 era do Serviço de Tuberculose do Estado. Dirigiu, em seguida, o Departamento de Saúde Pública de 1940 a 45. Em 1948
foi convidado para dirigir a Secretaria de Saúde e em 1952 voltava a dirigir a mesma
Secretaria, já então anexada à de Educação. É, atualmente , Professor Catedrático
de Pneumologia e Tisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Estado. Pertence a diversas Associações científicas, destacando-se como membro da
“American College of Chest Physicien”, “Associação Médica do Espirito Santo”, “Sociedade Brasileira de Higiene”. “Conselho Regional de Medicina e Associação Brasileira de Escolas Médicas”. E ainda sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Estado e de outras Associações Culturais. Possui Cursos especializados feitos na Escola
Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, Curso de Tuberculose do Prof. Clementino
Fraga, em 1932, na mesma cidade, e no “Trudeau School of Tuberculosis de New
York-Saranac Lake” em 1944. A sua atividade não só no estudo de sua especialidade
como no ensino da mesma tem sido das mais proveitosas e fecundas. Assim é que
além de mais de 50 trabalhos já publicados entre teses, estudos, livros, monografias,
conferências e comunicações. foi professor e dirigiu cursos especializados do ILIT,
na Bahia, nos anos de 1966 a 69, Curso de Radiologia do Prof. Manoel de Abreu no
Rio de Janeiro, Curso de Higiene do Prof. João Barros Barreto, Curso de Tuberculose
do Prof. Rafael de Paula Souza e Curso da mesma matéria no Centro Cirúrgico. A
sua grande dedicação aos estudos científicos não tem impedido de dedicar-se, igualmente, à literatura. Já publicou: “Contos Médicos” (O Colecionador de nuvens). Rio,
1966. “O Homem que descobriu o instante”, “O mistério da Santíssima Trindade”, “A
Poética de Franes”, “A Hora Imóvel”, “O Monograma Siames (Premiado entre os 100
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melhores do Concurso de Poesia do Instituto Nacional do Mate), “Amorecer” (em
colaboração) e “Cantáridas” (também em colaboração com os Professores Guilherme Santos Neves e Paulo Vellozo). Entre as suas Conferências merecem ser mencionadas, pelo seu conteúdo científico: “Perspectiva de Tuberculose através da ótica
Dispensarial - Curitiba; “O Destino da Tuberculose”. Recife; “Roentgen-Fotografia e
Tuberculose pulmonar”. Rio; “Quimioprofilaxia da Tuberculose”, Rio; “Tuberculose e
Serviço Social”, Vitória; “Medicina e Humanidade” (Aula inaugural na Faculdade de
Medicina de Vitória); “A Tuberculose na Poesia, na Arte e na Literatura”, 1969, etc.
Teses e estudos apresentados em Congressos Científicos: “Organização da luta contra
a Tuberculose” no 1º Congresso Regional de Tuberculose. Rio, 1937; “Epidemiologia
da Tuberculose no Brasil” no Congresso Regional de 1945 no Rio de Janeiro; “A luta
contra a Tuberculose”, São Paulo-1939; “Índice Tuberculino de 1 a 20 anos de idade”,
em Vitória no 11º Congresso Nacional do R. Grande do Sul-1940: “Perspectiva de Tuberculose em Asilos de velhos”, no 12º Congresso Nacional. de Tuberculose no Rio1939; “Censo abreviado em coletividade pequena” no VI Congresso Pan-americano
de Tuberculose de Havana, Cuba-1944; “Da necessidade de censos integrados” no 3º
Congresso Nacional de Tuberculose em Salvador, Bahia 1946; “Revisão dos índices
epidemiológicos em Tuberculose”. XII Congresso Pan-americano de Tuberculose,
Salvador, Bahia: “Elementos básicos para o conhecimento da extensão do problema
da Tuberculose”. XIII Congresso de Tuberculose, Belém-Pará-1966: “Novos rumos da
luta contra a Tuberculose”, no Congresso Nacional em Fortaleza, Ceará; “A Filtragem
tuberculina num Programa de erradicação”, no XI Congresso Nacional de Tuberculose em Porto Alegre. R. Grande do Sul “Variação da Técnica censitária”. VII Congresso
Pan-americano de Tuberculose, no Peru-Lima-1947; “La Chimio de la Tuberculose”.
Conferência Internacional de profilaxia de Tuberculose em Stambul-1959; “Le Role
de L’ Association Isontazide” -B.C.G. dans la prevention de la Tuberculose”. XVII
Conferência Internacional de Tuberculose na Itália-Roma-1963; “Report on Tuberculosis control on the United States”. México-Border. (Pan-american Health Organization Sanitary Bureau). El Paso-1968: “Quimioprofilaxia da Tuberculose”. XIV
Conferência de Tuberculose. Nova Delhi-India. 1957; etc. Por todos esses trabalhos e
atividades é justamente considerado, nos meios médicos e científicos do País e do estrangeiro, como um dos maiores Tisiólogos brasileiros. О Professor Jayme Santos Neves é natural da cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Nasceu em 24 de agosto
de 1908. E filho do Dr. João dos Santos Neves também doutor em Medicina. Pertence
a uma família de intelectuais e homens de estudo, destacando-se os seus irmãos Drs.
Jones Santos Neves, Político, ex-Senador da República e Governador, por duas vezes,
do seu Estado natal e o Dr. Guilherme Santos Neves, advogado, filólogo, educador,
escritor e o maior estudioso do Folclore do seu Estado e um dos maiores do Brasil.
Fonte para estudo: “Médicos espírito-santenses”. Sua contribuição para a Medicina Brasileira. Conferência de Eurípedes Queiróz do Valle na Associação de Juristas
do Espírito Santo, em comemoração ao Dia do Médico (São Lucas Evangelista) em
18-10-1954. Vitória. Espírito Santo. “Curriculum Vitae” do Prof. Jayme Santos Neves,
oferecido gentilmente ao autor. 1969.
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9) Augusto Ruschi. Engenheiro agrônomo, bacharel em Direito, naturalista,
museologista, professor e conferencista. Fez o Curso primário em Santa Teresa, sua
cidade natal, no Espírito Santo e o secundário em Vitória, no Ginásio Oficial do Estado. O seu Curso de Agronomia foi feito na Escola Superior de Agricultura e Veterinária da Cidade de Campos, no Estado do Rio de Janeiro em 1940. Fez o Curso
Jurídico na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espirito Santo em 1950.
Iniciou a vida pública como naturalista do Museu Nacional da Universidade do Brasil em 1939, nível 18. Entre as suas atividades e pesquisas científicas destacam-se as
referentes à Ornitologia, notadamente na parte referente a Beija -flores na qual se
tornou conhecido no mundo científico pelos seus métodos, estudos e pesquisas para
capturá-los, domesticá-los criá-los e assisti-los estudando-lhes particularidades que
vão desde os primeiros momentos de vida desses pássaros até os seus amores, seus
casamentos, sua prole, sucessão etc. Essas atividades se desdobram com os estudos
feitos, com o mesmo carinho e assiduidade sobre morcegos e outras espécies animais.
Como Botânico desenvolve, igualmente, cuidadosos estudos na proteção e conservação da flora espírito-santense. Desempenha, no momento em que escrevemos estas
linhas (1970), as funções seguintes: Naturalista do Museu Nacional da Universidade
do Brasil no Ministério da Educação e Cultura; Delegado do Conselho Nacional de
Expedições Artísticas e Científicas do Brasil, no Espírito Santo, desde agosto de 1959:
Diretor do Museu de Biologia Mello Leitão, existente na cidade de Santa Teresa, desde a sua criação em 1949: Membro do Conselho Florestal do Estado desde a sua criação em 1949; Professor do Curso de Proteção e Conservação da natureza e de seus
recursos; Presidente do Conselho Internacional de Proteção aos Pássaros na seção
brasileira. O Prof. Ruschi pertence às seguintes Associações científicas: “Sociedade
Brasileira de Orquidófilos” do Rio de Janeiro; “The American Orninthologist Union”
dos Estados Unidos; “Herbarium Bradeanun” do Rio; Laboratório de Ornitologia da
“Cornell University de Nova York”: “Sociedade Venezuelana de Ciencias Naturales
de Caracas; “National Geografic Society” de Washington: “União Nacional de Conservação da Natureza e seus Recursos” da Suíça: “Association for Tropical Biology”
da University of The West Indies, Trinidad; “Instituto Histórico e Geográfico do Espirito Santo”. Tem comparecido a inúmeros Congressos, Reuniões, Conferências e
Simpósios nacionais e estrangeiros, levando a todos eles a contribuição preciosa de
suas pesquisas e estudos. Até o presente participou: da “Primeira Reunião Sul-americana de Botânica do Rio de Janeiro” em 1938; da “Conferência Latino-americana
de Florestas e Produtos Florestais da FAO em Teresópolis, em 1948; do 1º Congresso
Internacional de Proteção às Plantas em Nápoles e Roma, Itália em 1953; do 1 Congresso Internacional Ornitológico Pan-africano, na África do Sul, em 1957; do XV
Congresso Internacional de Zoologia de Londres, em 1958; do V Congresso Mundial Florestal de Seatle, nos Estados Unidos, em 1960; da 78ª Reunião da “American
Orinithologist Union, em Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos, em 1960; do XII
Congresso Internacional de Ornitologia de Itaco-Cornell University de N. York em
1962. Como Professor do Curso de Proteção e Conservação da Natureza e de seus
recursos, já excursionou, com os seus alunos, por todo o litoral espírito-santense em
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1959; pelo Planalto Central, em 1959; por Brasília em comemoração ao “Dia da Natureza”, realizado pela primeira vez no País, com a “solta” de 450 beija-flores, plantando,
ainda árvores de Pau-Brasil, com Presença do Sr. Presidente da República e Ministros
de Estado no Sítio Ipê. É autor de várias iniciativas, visando a proteção, conservação
e criação de reservas florestais no Espírito Santo, abrangendo todos os tipos fitofisionômicos do Estado. Em 1949, demarcou as regiões das Reservas florestais de Nova
Lombardia, no Município de Santa Teresa; de Barra Seca, no Município de Linhares;
de Itaúnas no de Conceição da Barra e a de Córrego do Veado no de Guaçuí. Organizou o plano para o combate biológico dos Quirópteros vetores e de transmissores de
raiva e preparou o projeto do Serviço Florestal para a Secretaria da Agricultura Terras
e Obras do Estado. Dados os seus profundos conhecimentos de Zoologia e Botânica
tem sido solicitado pelos Governos brasileiro e do estrangeiro para organizar planos,
estudos e esquemas para a instalação de Jardins Botânicos, Zoológicos e medidas de
proteção, profilaxia e defesa da flora e da fauna no R. Grande do Sul; em Caracas, na
Venezuela; no Zoo de Washington; no de São Diego, etc. No afã sempre renovado de
aumentar os seus conhecimentos científicos e de difundi-los, já realizou para mais de
45 excursões científicas em cidades espírito-santenses, brasileiras e sul-americanas
para pesquisa, descoberta e classificação de beija-flores, morcegos e colheita de material ornitológico e quiropterológico. Tem ainda publicado em jornais, periódicos,
revistas científicas especializadas para mais de 50 estudos sobre suas especialidades.
Conferencista, já proferiu para mais de 35 conferências em Universidades e Instituições científicas versando assuntos de Fitogeografia do Estado. Dirige, entre outras
publicações, o Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão da cidade de Santa
Teresa. O Prof. Augusto Ruschi é natural dessa cidade espírito-santense, onde reside.
Nasceu em 12-12-1915. É filho do Prof. José Ruschi e de D. Maria Roatti Ruschi,
ambos de descendência italiana. (Dados extraídos de seu Curriculum vitae, até 1969.
10) Jésse Pandolfo Teixeira. Médico, Professor, cientista, cirurgião e publicista.
Fez os Cursos Primário e Secundário em Vitória, no Estado do Espírito Santo, no
Colégio São Vicente de Paula. Doutorou-se em Medicina em 8-12-1939 pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Iniciou a
vida pública como Auxiliar acadêmico da Secretaria de Saúde e Assistência Pública
da Prefeitura do Distrito Federal, hoje Estado da Guanabara, cargo conquistado por
concurso público. Dedicou-se desde cedo, à Cirurgia Geral, especializando-se em Cirurgia do Tórax de que é hoje a maior autoridade nos meios médicos e científicos do
País, reconhecido e respeitado por grandes nomes da Cirurgia dos grandes centros
europeus. É Professor titular de Cirurgia Torácica do Centro de Ciências Médicas e
Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Chefe do Serviço de
Cirurgia Torácica do Hospital Estadual Santa Maria da Secretaria de Saúde do Estado
da Guanabara, Chefe da Clínica Cirúrgica do Tórax na Beneficência Portuguesa do
Rio de Janeiro, Governador do Capítulo do Rio de Janeiro do “American College of
Chest Physiciens”. Laureado pela Academia Nacional de Medicina, prêmio Austragésilo de 1957. Pertence às seguintes Associações científicas: “Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como membro titular; “Fellow do American College Physiciens; “Sociedade

O Estado do Espírito Santo e os Espírito-santenses// 73

de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro”; “Associação Médica Brasileira”. “Sociedade
Brasileira de Cancerologia”; Idem de Cancerologia, de Tuberculose e Doenças Torácicas; Clube de Médicos, etc. O Professor Jésse Teixeira tem levado a sua contribuição
científica a vários Congressos e Reuniões que tem comparecido, a saber: - IX Congresso Internacional de Doenças Torácicas, reunindo em Copenhague, na Dinamarca, em
1966, onde presidiu a reunião da Comissão Internacional de Cirurgia Pulmonar; VIII
Congresso Brasileiro de Cirurgia de S. Paulo, em 1963 de que foi Presidente. Tem sido
Relator e corelator de temas oficiais de inúmeros outros Congressos Nacionais de Medicina, Cirurgia, Câncer, Tuberculose e Doenças torácicas, além de vários Simpósios
sobre temas de sua especialidade. Muito moço ainda tem o Professor Jésse desenvolvido extraordinária atividade como publicista. Já deu à estampa para mais de 94 estudos,
entre Teses, Monografias, Pesquisas e trabalhos outros publicados em Revistas Médicas Nacionais e estrangeiras, versando sempre assuntos que representam contribuição
original à Cirurgia, refletindo em todos eles a sua experiência pessoal. Como Professor
tem participado de Cursos de extensão Universitária patrocinados pelas Universidades do Brasil, Rio G. do Sul, Ceará, Pará, Minas, Bahia e Estado do Rio. No estrangeiro
já proferiu Conferências em Portugal, nas Universidades de Coimbra, Porto, Lisboa
(1963) e no Instituto Português de Urologia (1969). Entre os seus 94 trabalhos publicados destacamos, aqui, os referentes a “Fraturas do Crânio”. in Rev. Hospital nº. de set.
e junho do 1940; “Complicações Pulmonares pós-operatórias”, in Brasil Cirúrgico, nº.
de set. e março de 1940; “Anestesia Estrutural na Cirurgia do Tórax e da Tuberculose”,
in Rev. Médica Municipal nº. 3.539 de 1942; “Indicação e Oportunidade do Tratamento Cirúrgico no Abcesso Pulmonar Agudo”. Rev. Médica Municipal, nº. de set. e
Junho de 1945; “Profilaxia das Complicações Pleurais do Pneumotórax Artificial”. Rev.
Médico-Cirúrgica do Brasil. Nº. de janeiro e abril de 1947; “Treatment of Tuberculosis
Empyema. Rev. Médico-Cirúrgica. Ano-1948; “A vida toráxico-axilar na técnica do
Pneumotórax extrapleural”. in Arquivo I.B.I.T. - 1951; “Indicações de cavernodontomia e técnica de sua aplicação”. Rev. Brasileira de Medicina 1951; “Recessões pulmonares”. Rev. Brasileira de Cirurgia. 1952; “Tática cirúrgica no câncer pulmonar e os
antigos Sanatórios de Tuberculose” Rev. Brasileira de Cirurgia - 1956; A “Pratical Viscosimeter for Suspensions of Bureau and Methyl cellulose”, in Bronchografy, Dis Chest
1963; “Study of Major causes of death Following Cardiac Surgery with extra-corporal
circulation”. Operations Preformed in Brazil - 1964; “Rideocirúrgico e bronco-pneumatias crónican”. Rev. S.N.T. 1969, etc. etc. Todos esses estudos e trabalhos revelam a
capacidade e cultura do Prof. Jésse Teixeira na especialidade que elegeu para campo de
suas pesquisas cientificas. Nasceu o jovem Mestre na cidade de Vitória, Espirito Santo,
em 25-1-1918. Filho do industrial Sebastião Gomes Teixeira e de D. Alcina Pandolfo
Teixeira. Reside no Rio de Janeiro, onde exerce as suas atividades. Dados extraídos de
seu “Curriculum vitae”.
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COMARCAS E SEUS PATRONOS
As 10 mais antigas
1) Vitória. Foi criada como Ouvidoria Geral independente em 13-10-1741,
com a denominação de “Comarca do Espírito Santo”. Foi instalada em 30-12-1743
pelo Ouvidor Dr. Pascoal Ferreira de Veras, com jurisdição sobre as cidades de Campos dos Goitacazes e São João da Barra, na então Capitania de Paraíba do Sul, hoje
Estado do Rio de Janeiro. Com a Independência do Brasil, as Ouvidorias passaram a
ser subdivididas em Comarcas. Pela Lei nº 15 de 23-3-1835 foram criadas no Espirito
Santo as três primeiras que foram as de S. Mateus, ao norte, Vitória, ao centro e a
de Itapemirim no sul da Província. A atual Comarca de Vitória tem, como todas as
demais do Estado, um Patrono, escolhido pelo Tribunal, entre Juízes e advogados de
nota, falecidos. O Patronato das Comarcas foi criado em julho de 1954 pelo Des. Eurípedes Queiróz do Valle, quando Presidente do Tribunal de Justiça. (Resolução nº 37
daquela data). O Patrono da de Vitória é o jurista parlamentar Presidente José Mello
Carvalho Moniz Freire em reconhecimento da sua grandiosa obra na estruturação da
Justiça espírito-santense no alvorecer do regime republicano, em 1891.
2) Serra. Foi a quarta Comarca do Espirito Santo. Tomou depois o nome de
Reis Magos. Criada em 1837, foi supressa em 26-10-1906. Restabelecida em 22-101907 foi novamente supressa em 26-11-1908.
3) Santa Cruz. Foi criada em 28-7-1860. Tem hoje o nome de Aracruz Supressa
em 5-12-1863 foi restabelecida em 23-12-1864. Supressa novamente em 25-11-1914
foi, afinal, restabelecida em 16-3-1023. Tem como Patrono o Juiz Dr. João Gonçalves
Medeiros.
4) Cachoeiro de Itapemirim. Criada em 16-11-1876. Instalou-se em 25-31877. Supressa em 18-11-1878 foi restabelecida em 13-5-1894. É seu Patrono o político, parlamentar e depois Desembargador Dr. José Feliciano Horta de Araújo.
5) Guarapari. Criada em 8-5-1878. Instalou-se em. 20-3-1879. Supressa em 3-11917 foi restabelecida em 28-12-1948. Tem como Patrono o Des. Gregório Magno.
6) Moniz Freire. Criada em 12-11-1890, com a denominação de Espirito Santo
do Rio Pardo. Foi instalada em 14-3-1891. Passou a ter a denominação atual em 3012-1921, em homenagem ao Presidente José de Mello Carvalho Moniz Freire. É seu
Patrono o Juiz Dr. Nilson Feidyt.
7) Calçado. Foi criada em 31-5-1892, como a denominação de São José do
Calçado. Instalou-se em 30-6-1892, Foi supressa em 25-9-1900. Restabelecida em 1412-1912 com o nome de Marcondópolis, homenagem ao então Presidente do Estado
Cel. Marcondes Alves de Souza. Foi reinstalada em 1-1-1916. Passou a denominar-se
simplesmente Calçado em 30-12-1921. Patrono: Des. Cassiano Cardoso Castelo.
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8) Afonso Cláudio. Criada em 31-5-1892 com a denominação de Alto Guandu. Instalou-se em 14-8-1892. Passou a denominar-se Afonso Cláudio em 30-121921, em homenagem ao Governador Afonso Cláudio de Freitas Roza, Primeiro Presidente Republicano do Estado. Tem como Patrono o Juiz Dr. Ataualpa Lessa, morto
naquela Comarca no exercício do cargo quando presidia uma audiência pública.
9) Anchieta. Criada em 22-5-1890 com o nome de Benevente. Instalou-se em
25-9-1890, Passou a denominar-se Anchieta em 30-12-1921 em homenagem ao Padre
José de Anchieta que ali passou os últimos dias de vida e nela faleceu em 9-6-1597. É
seu Patrono o Des. Josias Batista Martins Soares.
10) Colatina. Criada em 27-11-1895 com a denominação de Linhares, Supressa em 25-9-1900 foi restabelecida em 26-10-1906. Passou a denominar-se Colatina
por ter em 30-12-1921 sido elevada a sede da Comarca de Linhares a que pertencera e
numa homenagem ao então Presidente do Estado, Dr. José de Mello Carvalho Moniz
Freire, na pessoa de sua esposa, D. Colatina Moniz Freire. Anteriormente, a primitiva
Povoação tinha o nome de Vila Santa Maria do Rio Doce. Tem como Patrono o Juiz
Dr. João Cláudio Carneiro Campelo.

As 10 mais novas
1) Guaçuí. Criada em 8-8-1931 com o nome de Siqueira Campos. Instalou-se
em 3-10-1931. Passou a denominar-se Guaçuí em 31-12-1943. Tem como Patrono o
Juiz Dr José Vieira Tatagiba.
2) Castelo. Criada em 26-10-1938. Foi instalada em 19-3-1939.ÉE Patrono o
Juiz Dr. Alonso Fernandes de Oliveira.
3) Baixo-Guandu. Criada em 31-12-1943. Instalada em 10-3-1944. Elevada à
2ª entrância em 8-2-1951. Tem como Patrono o Des. Otávio de Carvalho Lemgruber.
4) Muqui. Foi criada em 24-6-1955. Instalou-se em 20-2-1956. É Patrono o
advogado Dr. José Horácio Costa.
5) Mucurici. Criada em 25-8-1933. Foi instalada em 20-2-1956. Tem como
Patrono o Advogado Dr. Joaquim Guimarães.
6)Mantenópolis. Criada em 8-7-1955. Foi instalada em 25-8-1955, seu Patrono é o Des. Cristiano Vieira de Andrade.
7) Nova Venécia. Criada em 25-8-1955. Instalou-se em 2-2-1956. Tem como
Patrono o Advogado Dr. Ubaldo Ramalhete Maia.
8) Espirito-Santo. (antiga Vila-Velha) Criada em 25-8-1955. Foi instalada em 251-1956.É seu Patrono o Des. Afonso Cláudio de Freitas Roza.
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9) São Gabriel da Palha. Criada em dezembro de 1969. Instalada em 7-111970. Tem como Patrono o Des. Rômulo Finamore.
10) Pancas. Criada em dezembro de 1969. Foi instalada em 7-11-1970. É seu
Patrono o Des. José Cupertino de Castro Filho.
Fonte para estudo: Diários Oficiais do Estado. Anuários Estatístico do Estado do
Espírito Santo. Ano XIV. 1968. Registros do Tribunal de Justiça do Estado. Secretaria.

COMPOSITORES
Os 10 mais antigos
1) Prof. Dr. Arnulfo Mattos. Advogado. Educador. Antigo Secretário da Educação do Estado. Regente de Orquestra e concertista. Era considerado o maior flautista do Espírito Santo, no seu tempo. As antigas Orquestras do Estado guardam em
seus Arquivos inúmeras composições e orquestrações de sua autoria.
2) Cel. Alvaro Coutinho de Freitas. Maestro de grandes méritos. Em 1921
foi contratado pelo Governo para reorganizar e dirigir a Banda Corpo Militar de
Polícia, dando-lhe uma organização modelar. Do arquivo da Polícia constam diversas
composições suas, lembradas nas retretas e exibições públicas pelos seus sucessores.
Veja-se ainda sobre o Cel. Alvaro Coutinho no Capítulo “Bandas de Música”, nº 1.
3) Professora Licia de Biase Bidar. Educadora e concertista. Pianista exímia.
Entre suas inúmeras composições destacam-se as Sinfonias “Anchieta” e “Canaã”,
executadas, pela primeira vez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1926, com
invulgar sucesso. Sobre essa compositora veja também o capítulo “Mulheres Pioneiras que se destacaram”.
4) Professor João Duarte. Compositor e regente. Notável Professor de Música
de seu tempo. Muitos de seus antigos alunos se fizeram, depois, mestres acatadíssimos. Inúmeras são as composições ainda lembradas, em nossos dias, de sua autoria.
5) Professor Pedro Lirio. Além de musicista e compositor de grande fama era
também pintor. Dedicou-se à música sacra. Aperfeiçoou os seus estudos no antigo
Conservatório do Rio de Janeiro. Fundou, no Estado, várias Orquestras e Bandas de
Música. A antiga Banda de Música da cidade de Benevente, hoje Anchieta, tinha o
seu nome.
6) Professor Ernesto Castro. Fundou e dirigiu várias Bandas de Música no
Estado. Seu instrumento predileto era o órgão, no qual se tornou mestre consagrado.
Deve-se-lhe a fundação do primeiro Curso desse instrumento no Estado. Integrou,
por algum tempo, a Banda Militar do Primeiro Corpo de Guardas do Distrito Federal, hoje Estado da Guanabara.
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7) Professor Adolfo Serra. Foi um dos fundadores da Banda de Música “Oliveira Filho” que ainda dirige, na sua cidade natal, a velha e histórica cidade de Barra
de S. Mateus, hoje, Conceição da Barra. E, além de regente e orquestrador, compositor de grande inspiração. Deu àquela Banda organização modelar, sendo justamente
considerada uma das melhores do interior do Estado.
8) Prof. Giuseppe Savelli. De origem italiana, radicado, desde a infância, no
Espírito Santo. Fundou e dirigiu, por muitos anos, a Banda de Música da cidade de
Colatina, onde residia. Dotado de grande inspiração e memória auditiva, dirigia a sua
Banda de cor e sem partituras. Grande amigo do Cel. Abilio Martins, Comandante
da Polícia, foi por este convidado, certa vez, para dirigir a Banda da Polícia Militar do
Estado, convite que não aceitou para não se afastar dos seus negócios em Colatina.
9) Jair Amorim. Compositor de grande prestígio nos melos musicais do Rio de
Janeiro onde passou a residir. É também poeta de grande inspiração. Tem dedicado
grande número de suas composições às belezas naturais de seu Estado natal. É natural da cidade de Colatina e filho do saudoso violonista João Amorim, daquela cidade.
10) Prof. Dr. Alfredo Barroca. Bacharel em Direito. Regente. Integrou, por
muitos anos, a Banda da Polícia Militar do Estado como um de seus elementos mais
destacados. É exímio clarinetista. Já tem pronta, para o prelo, uma História da Banda
da Policia Milita.
Fonte para estudo: “Velhas Figuras da música espírito-santense”. Estudo do Professor e musicista Aderbal Correia de Azeredo. Rio 1924. “Músicos de meu tempo”,
entrevista do Major Emidio Xavier ao Jornal “A Evolução da cidade de Campos. (R.J.)
Setembro de 1935. “Bandas e Mestres de Música”. Coletânea organizada pelo Dr José
Leão Borges, médico, historiador. 1951. “Músicos Capixabas”, Crónicas do Prof. Dr.
Wilson Martins Moreira in “A Gazeta” de Vitória, 1967-68.

COMPOSITORES DA MODERNA
CANÇÃO POPULAR
Os 10 mais conhecidos
1) Roberto Carlos Braga. (Roberto Carlos) Natural da cidade de Cachoeiro de
Itapemirim. É considerado o “Rei do Yê-yê-yê”, nome dado a determinado gênero de
composição e dança popular, ora em grande evidência entre uma numerosa corrente
de jovens cantores brasileiros. É cantor de grande popularidade e prestígio junto aos
seus admiradores. É também ator, compositor e produtor de Cinema.
2) Carlos Imperial. Cantor e compositor muito discutido no gênero “canção
popular” a que se tem dedicado, mas de incontestável popularidade entre os jovens admiradores desse tipo de composição. Destaca-se pela originalidade e não raro pela excentricidade de ideias, atitudes e atividades. É defensor do direito de vaia que considera
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uma forma de aplauso. É natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, descendendo
de família ilustre e tradicional daquela cidade, no Espirito Santo.
3) Jece Valadão. É compositor, ator e produtor do Cinema. Muito conhecido
nos meios artísticos do Rio de Janeiro, não só teatrais como cinematográficos. Acaba
de produzir interessante filme no Estado do Espirito Santo, extraído do conhecido romance “Canaã”, do escritor brasileiro Graça Aranha que naquele Estado se inspirou e
o escreveu, quando ali exerceu a judicatura. O Filme foi “rodado” nos próprios locais
onde ocorreram as diversas cenas do romance, no Município de Santa Teresa, onde
se localiza o famoso Vale do Canaã. Jece é espírito-santense e também da cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, que está se tornando assim uma espécie de Atenas da “moderna canção popular”, dado o número de compositores e músicos que vem dando ao
País, nesse gênero de composição.
4) Nara Leão. Cantora e compositora de grande prestígio popular dados os
seus dotes naturais para o gênero de música e composição que abraçou. Possui estilo
inconfundível. É também espírito-santense e da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Descende de família capixaba ilustre que tem dado ao Estado e ao País, escritores,
poetas, advogados e políticos de grande projeção.
5) Darlene Glória. É atriz de teatro, de Cinema e cantora de grande popularidade. Goza de alto prestígio nos meios teatrais e artísticos do Rio de Janeiro e S.
Paulo. É capixaba e também da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
6) Antonio João. Bacharel em Direito. É compositor, cantor e músico, Dados
os seus dotes naturais tem feito rápida carreira nos meios artísticos e musicais do
Rio de Janeiro. Foi excelente estudante e pretende dedicar-se à advocacia e aos estudos jurídicos. É espírito-santense, natural da cidade de São José de Calçado. As suas
composições fogem ao conhecido estilo das canções populares, dado não só a boa
linguagem como a inspiração e os temas escolhidos.
7) Paulo Sérgio. É também cantor, compositor e músico do gênero popular. Destaca-se pelos seus dotes naturais e pelo estilo inconfundível de suas produções. Desfruta de grande prestigio entre os partidários da moderna canção popular. É natural da
cidade de Alegre, no Estado do Espírito Santo.
8) Rose Valentim. Iniciou a sua carreira artística como cantora de Rádio. Está
hoje integrada no movimento da moderna canção popular brasileira de que é uma
de suas representantes mais prestigiosas e populares. É artista de personalidade definida nos meios musicais. Rose nasceu na cidade de Vitória, onde iniciou a sua vida
artística.
9) Alberto de Oliveira. (Alberto Albuquerque de Oliveira).É diplomado em
Direito pela Universidade Federal de seu estado natal. Dedicou-se à composição e ao
canto. É também poeta de fina sensibilidade. É filho da escritora espírito-santense,
Professora Maria José de Albuquerque, da Academia Feminina de Letras de Vitória.
Alberto é espírito-santense, nascido na capital de seu Estado.
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10) Francisco José Viana Lessa (Chico Lessa). É também espírito-santense de
Vitória, onde nasceu em 1948. Iniciou a sua carreira no Rio de Janeiro, onde granjeou
para logo grande prestígio e popularidade. A sua vida artística teve porém começo na
sua cidade natal com a conhecida canção “Meio Mastro” que lhe deu grande popularidade. Na Guanabara consolidou o prestigio de compositor com a marcha-rancho
“Depois do Carnaval”. Chico Lessa figura hoje como uma das grandes figuras da música popular brasileira.
Fonte para estudo: Revista e Publicações especializadas de Rádio e Televisão.
“A Canção Popular e os Capixabas”, artigo de Benjamin Costa, escrito para a Revista
“Intervalo do Rio de Janeiro, da editora Abril, de agosto de 1965. Veja ainda a Revista
“Olá!” da mesma cidade, na sua seção “Vida e Sucesso” de nossos artistas”, dirigida por Santos Garcia. Outubro de 1969. “Revista Capixaba”, de Álvaro Pacheco. Rio
1970. Nº. 40, 41 42.

CONCEITOS E PENSAMENTOS SOBRE
O ESPÍRITO SANTO
Os 10 mais expressivos
1) “É o Espírito Santo a terra mais abastada e melhor de toda a costa do Brasil”.
Padre Antônio Pires, primeiro Jesuíta a pisar terras do Estado. Agosto de 1551.
2) “É esta terra, onde no presente me encontro, a melhor e a mais fértil de todo o
Brasil”. Padre Afonso Braz S. J. Cartas. Novembro de 1555.
3) “De todas as Províncias do Norte do Brasil é a do Espírito Santo a mais própria para o estabelecimento de grandes núcleos agrícolas, dado não só o regime de
suas águas e rios como a extraordinária fertilidade de suas terras”. Engenheiro Costa
Alves. Setembro de 1870.
4) “Posso, portanto, com conhecimento de causa, aconselhar a todo aquele que
não encontra em sua Pátria melos suficientes de vida, que é sadio de corpo e de espírito
e a quem as ilusões não perturbaram, a imigrar, corajosamente, para o Brasil e, muito
especialmente, para a Província do Espirito Santo”. Maurício Lambert. Maio de 1896.
5) “Inenarrável o misto de pasmo e alegria de que me senti possuído ao penetrar, pela primeira vez, pela natureza majestosa do Espírito Santo”. Setembro de 1912.
Dr. Arthur Magarinos.
6) “Compreendo, neste momento, porque o venerável Padre José de Anchieta
sempre desejou descansar em terras do Espírito Santo. Não há, em verdade, cenário
mais próprio nem mais digno que esse maravilhoso rincão com a sua exuberante natureza para recolher os restos daquele que tanto a quis e amou”. Padre Luiz Gonzaga,
S. J. Junho de 1920.
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7) “A natureza resumiu na pequenina terra do Espírito Santo tudo o que de belo e
de bom existe na vastidão continental do País. E só assim se explica que o brasileiro de
qualquer procedência a ele se prenda tão rapidamente. E que qualquer de nós sempre
encontra nele alguma coisa que lembre ou recorde a terra distante”. Gustavo Barroso.
Outubro de 1953.
8) “O Espírito Santo será pelas suas riquezas naturais e pelas suas inúmeras
possibilidades, o maior pequeno Estado brasileiro”. Eng. Luiz Serafim Derenzi. Junho
de 1955.
9) “Nessa região a terra exprime uma harmonia perfeita no conjunto admirável
de suas coisas”. Graça Aranha. Canaã, 11ª edição. 1940.
10) “O Espírito Santo é o mais brasileiro dos Estados do nosso País, porque é o ponto
de encontro do espírito de ação do Sul e do sentimento poético do Norte. “Ariosto Espinheira. Viagem através do Brasil. Vol. 3. 1928.

CONSTITUIÇÕES ESPÍRITO-SANTENSES
As 10 regularmente votadas
1) A primeira foi promulgada em 20-6-1891. Trazia 100 artigos de texto e 16 nas
Disposições Transitórias. Estava subscrita por 27 deputados. Teve curta duração. Os movimentos políticos que abalaram os primeiros dias da República, atingiram também o
Espírito Santo. E a 19 de dezembro daquele mesmo ano de 1891, um desses movimentos
revolucionários chefiados pelo Coronel Ignácio Henrique de Gouveia, assumia o poder. E
por decreto de 1-2-1892 a revogava convocando, no mesmo decreto, um novo Congresso
Constituinte. Dizia o art. 1º desse Decreto: “É convocado o eleitorado espírito-santense
a pronunciar-se sobre o movimento de 19 de dezembro último e eleger representantes a
um Congresso com poderes constituintes e ilimitados para reorganizar o Estado sobre
as bases da Constituição promulgada em 11-11-1890”. Esse Decreto continha 26 artigos
e marcava a data da eleição para 5 de março e a reunião da Constituinte eleita para 7 de
abril, regulando também todo o processo eleitoral. Integrava a Junta Governativa que assumia o Governo os Drs. Galdino Lorêto e Graciano Santos Neves. A Constituição que a
Junta Governativa determinava que servisse de base a essa reforma foi a promulgada pelo
Governo Provisório do Estado naquela data, isto é, em 11-11-1890.
2) A 2 de maio de 1892 o novo Congresso Constituinte promulgava uma nova
Carta Constitucional para o Espírito Santo. Era, assim, a 3ª na ordem cronológica e
a segunda votada por uma Constituinte. Dizia o preâmbulo: “Nós, representantes do
povo espírito-santense reunidos em Congresso Constituinte, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição Política do Estado do Espírito Santo, parte integrante da
República dos Estados Unidos do Brasil”. Seguia o texto composto de 116 artigos e mais
13 das Disposições transitórias. Estava subscrita por 21 deputados.

O Estado do Espírito Santo e os Espírito-santenses// 81

3) Em 1-12-1903 a Lei n° 415, dessa data, dava poderes constituintes ao futuro
Congresso Legislativo do Estado. Dizia a introdução: “O Presidente do Estado, cumprindo o que determina o art. 40 da Constituição, manda que tenha execução a presente
Lei do Congresso Legislativo: “Art. 1. 0 futuro Congresso do Estado além das suas atribuições ordinárias será revestido de poderes constituintes para reformar a Constituição
de 2 de maio de 1892, introduzindo-lhe as modificações abaixo indicadas. Seguiam-se
as modificações, em 8 artigos explicativos. E em 30 de novembro de 1904 era dada ao
Espírito Santo a sua 4ª Carta Política. Essa reforma constava de apenas 13 artigos de
texto e mais 5 nas Disposições Transitórias. Vinha subscrita por 19 deputados.
4) A reforma da 4ª Carta Política espírito-santense foi determinada pela Lei n.
894 de 30-12-1912 e pelo Decreto n 1389 de 8-2-1913. A primeira dava poderes constituintes ao Congresso em sua próxima legislatura e o segundo convocava essa Constituinte para o dia 1º de março daquele ano. A 13 de maio de 1913 nova reforma constitucional era promulgada pelo Congresso Legislativo. O seu texto era constituído de
113 artigos e de mais 4 nas Disposições Transitórias. Era subscrita por 21 deputados.
5) Em 24 de março de 1923 uma nova reforma constitucional entrava em vigor
no Espírito Santo. Essa reforma fora determinada pela Lei n. 1312 de 30-12-1921.
Dizia o seu art. 1°: “O Congresso Legislativo na sua primeira sessão ordinária da
1. Legislatura, procederá na forma do art. 102 da Constituição vigente, à reforma
constitucional, respeitados os princípios fundamentais consignados na Constituição
Federal”. E em 24 de março daquele ano, passava o Espírito Santo a ter uma 5ª Carta
Política. Continha apenas 81 artigos, com mais 7 das Disposições Transitórias. 21
Deputados a subscreveram.
6) Foi a Lei nº 1 de 5 de fevereiro de 1924 que autorizou uma pequena alteração
na Constituição de 24 de março de 1923. O seu art. 1º dizia: “Para o período governamental de 23 de maio de 1924 a 30 de junho de 1928 o Presidente e o Vice-Presidente
do Estado poderão ser eleitos independentemente das restrições constantes dos $$ 4,
7 e 8 do art. 31 da Constituição. O art. 2º revogava o de n. 80 e o 3º determinava: “A
presente lei entrará em vigor uma vez ratificada por mais de quatro quintos das Câmaras Municipais do Estado”. As restrições apontadas se referiam ao exercício de Direitos
civis. aos sócios ou diretores de sociedades que tivessem contrato com o Estado e aos
parentes até o 4º grau civil em relação aos que tiverem de suceder. O art. 80 revogado
dizia respeito ao direito à aposentadoria apenas aos que tivessem prestado ao Estado
mais de 30 anos de serviços. Subscrevia essa reforma 23 Deputados.
7) A sétima Carta Política espírito-santense foi promulgada em 20 de junho
de 1928. Autorizou essa reforma a Lei nº 1658 de 10 de outubro de 1927. Dizia o art.
1.: “O Congresso Legislativo na próxima Legislatura, terá, também, atribuições de
constituinte para rever e reformar a Constituição de 24 de março de 1923 e suas Leis
Complementares”. Esse novo Diploma continha 89 artigos de texto e 5 de Disposições
Transitórias. Vinha subscrita por 19 Deputados.
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8) Em 11 de agosto de 1935 teve o Estado uma nova Constituição. Era cronologicamente a oitava e a sétima promulgada. Essa nova reforma adveio de um imperativo da Constituição Federal de 16 de julho de 1934, que, no artigo 3 de suas
Disposições Transitórias, determinava que as Constituições Estaduais fossem reformadas e adaptadas ao padrão federal “no prazo máximo de 4 meses”. A nova Carta
se estendia por 161 artigos e mais 15 nas Disposições Transitórias. Estava assinada
por 24 deputados.
9) A nona Constituição espírito-santense decorreu, igualmente, de uma determinação da Carta Federal imposta ao país pelo Presidente Getúlio Vargas, em 10 de
novembro de 1937, ao instituir no Brasil o chamado “Estado Novo”. O artigo 181 daquela Constituição impunha: “As Constituições estaduais serão outorgadas pelos respectivos Governos que exercerão, enquanto não se reunirem as Assembleias Legislativas as funções destas, nas matérias da competência dos Estados”. O Decreto-lei n.
8063 de 10-10-1945 não só marcava as eleições para Governadores e para as Assembleias Legislativas como fixava o prazo de 20 dias para a outorga das Cartas estaduais.
O Interventor espírito-santense, então o Dr. Jones Santos Neves, sem perda de tempo,
nomeou uma comissão de 3 juristas, constituída pelos Drs. Vicente Caetano, então
Procurador-Geral do Estado, José Rodrigues Sette, Secretário do Interior e Justiça e
do autor destas linhas, então Juiz e Professor da Faculdade de Direito do Estado, para
elaboração do anteprojeto. Distribuída a matéria pelos três membros, entregamos, na
tarde de 26 de outubro daquele ano, ao Interventor do Estado o anteprojeto. No dia
imediato, era outorgada aos espírito-santenses, pelo Decreto n. 15.962, a sua nona
Carta Política. Os acontecimentos políticos que então agitaram o país fizeram com
que essa Constituição tivesse curta duração. O Decreto-lei n. 8.155 de 1-11 daquele
ano, baixado já então pelo sucessor do Presidente Getúlio Vargas, o Ministro José
Linhares, do Supremo Tribunal Federal, revogava o Decreto n. 8.063 e “todos os atos
dele decorrentes”. E entre estes estava a Carta Espírito-Santense de 27 de outubro. A
sua vigência não passou, assim, de 4 dias. (28, 29, 30 e 31 de outubro).
10) A 26 de julho de 1947 a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado promulgava a Décima reforma constitucional do Espírito Santo. Era uma decorrência da
nova Carta Federal promulgada em 18 de setembro de 1946, que no art. 11 do Ato de
suas Disposições Transitórias mandava que se procedessem, nos Estados, as eleições
de Governador e de deputados às Assembleias Legislativas que teriam “inicialmente
função constituinte”. A nova Constituição estadual continha 79 artigos e mais 19 no
Ato de suas Disposições Transitórias. Duas reformas ou emendas constitucionais sofreu essa Carta. A de nº 1, de 8-11-1957, estabelecendo a eleição de Prefeito da Capital e a de nº 2, de 25-7-1961, alterando a redação do inciso n. 1 do art. 54 e do art. 55
determinando que os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores coincidissem com os de Governador e Deputados à Assembleia Legislativa. Essa Constituição
foi substituída pela Carta de 15 de maio de 1967 ora em vigor. Com a promulgação
da última Constituição Federal pelo Governo Revolucionário em 17 de outubro de
1969, aguarda-se a adaptação a esta, da Carta Estadual, cujo projeto já se encontra, no
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momento, (escrevemos em novembro de 1970) em trânsito na Assembleia Legislativa
e que será, assim, a Décima primeira reforma constitucional espírito-santense nesses
81 anos de República.
Fontes para Estudos: “Vida Constitucional Espírito-santense”. Eurípedes Queiroz do Valle. Vitória. 1970. “Constituições do Estado”. Do mesmo autor. “Dicionário
Informativo do Estado do Espírito Santo”. Vitória. 1959. Pág. 67. “Constituições do
Estado do Espírito Santo”. Dr. Milton Caldeira. Vitória, 1951.

CONTRIBUIÇÃO DE ADVOGADOS E JUIZES
PARA A LITERATURA JURIDICA NACIONAL ATRAVÉS
SEUS ESTUDOS E DECISÕES
A de 10 Advogados
1) Alarico de Freitas. Professor de Direito. Ex-parlamentar. Publicou: “A
realização do ativo nas Falências”. Vitória. 1921. “Contra a corrente”. Vit. 1921. “O
Monopólio do leite no Espírito Santo”. Vit. 1951. “Atuais Diretrizes da Constituição
Brasileira”. Rio. 1933. “Síntese Histórica do Direito Brasileiro, segundo suas fontes”.
1934. “Introdução à Ciência do Direito”, Vitória. 1931. “Os arrazoados dos Advogados como fontes do Direito”. Rio. 1935.
2)Atilio Vivacqua. Antigo Presidente da Ordem dos Advogados Brasil. Deputado e ex-Senador da República. “O Direito do Espírito Santo do Rio Pardo” (hoje
cidade de Moniz Freire). Vitória. 1922. “A inamovibilidade do Magistrado. Hábeas-corpus em face da legislação revolucionária 1930”. Rio. 1932. “Motivos do Brasil Moderno”. Vitória. 1929. “A Reforma da Constituição Espírito-santense”. Vitória. 1929.
“A nova política do subsolo e o regime legal das Minas”. 1942. “Educação Brasileira”.
Vitória. 1930. “O Ensino Público no Espírito Santo”. Vitória. 1930. “O Imposto sobre
o Café”. “A separação de corpos no Direito Brasileiro”. Rio. 1933.
3)Augusto Emílio Estelita Lins. Professor de Direito. Ex-parlamentar. Comendador da Santa Sé e poeta. Escreveu: “A ação rescisória nas falências”. Vitória.
1930.”O Direito em face da Encíclica Rerum Novarum”. Vitória. 1940. “A Nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil”. Rio. 1938. “Agravos de instrumento”. Vitória.
1930. “Ações de despejo”. Vitória, 1936. “A Paixão coletiva”. Sociologia. C. de Itapemirim. 1933. “A indenização por atos ilícitos”. Vitória. 1941.
4) Délio Magalhães. Professor de Direito. Publicou: “O regime dos salários no Direito Trabalhista Brasileiro”. Rio.1947. “A Polícia Judiciária e o Novo Código do Processo
Penal”. Curitiba. 1945. “Causas excusativas do Crime no Direito Brasileiro”. 1969. “O depoimento de menores no Direito Criminal Brasileiro”. 1945. “Paradoxos do Direito Penal
Militar”. Vitória. 1948.
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5) Jair Tovar. Professor de Direito. Ex-parlamentar. Escritor. Escreveu: “Venda
de ascendentes e descendentes”. Vitória. 1937. “Aplicação do art. 56 da Lei de Falências”. Vitória. 1928. “O homem e a terra em face do Direito”. Vitória. 1919. “A Concordata Preventiva no Direito Brasileiro”. Vitória. 1928. “Assistência e litisconsórcio”.
Vitória. 1929. “Contas de liquidatário”. Vitória. 1930.
6) Luiz Adolfo Thiers Vellozo. Ex-parlamentar. Antigo magistrado. Tribuno.
Publicou: “As Cartas testemunháveis no Direito pátrio”. Vitória. 1924. “Dicionário do
Código Civil Brasileiro”. Rio. 1925. “Dissertações apresentadas para concurso de Lente Substituto da 8ª seção da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro”. Rio. 1920.
“As Associações dos em pregados no Comércio. Sua natureza jurídica”. Vitória. 1918.
“Manual do Banqueiro”. Rio. 1919. “Limites de Minas e Espírito Santo. Questões que
Suscitam”. Vitória. 1908. “A in constitucionalidade das leis imorais”. Vitória. 1909.
7) Nuno Santos Neves. Professor de Direito. Publicista. Escreveu: “Características do crime político”. (Acontecimentos de 13-2-1930). Vitória. 1932. “Responsabilidade sem culpa”. Vitória. 1938. “Responsabilidade Civil decorrente de ato ilícito”.
Vitória. 1933. “A legítima defesa no Direito Civil”. Rio. 1939.
8) Kosciuscko Barbosa Leão. Professor de Direito. Escritor. Poeta. Publicou:
“A tentativa de roubo no Direito Brasileiro”. Vitória. 1921. “As Faculdades de Direito
do Brasil”. Vitória. 1947. “A visão da miséria através da Polícia”. (Sociologia), Rio.
1933. “O Direito Fiscal Brasileiro”. (Pareceres). Vitória. 1934.
9) José Marcelino Pereira de Vasconcellos. Jurista e historiador. Veja “Cientistas Brasileiros nascidos no Espírito Santo” Nº 1.
10) Afonso Cláudio de Freitas Roza. Veja “Cientistas brasileiros nascidos no
Espírito Santo”. Nº 2.

A de 10 Juízes
1) Alfredo Cabral. Desembargador. Ex-Procurador Geral do Estado. É autor
de: “Chamamento à autoria”. Rev. do Trib. de Justiça. Vol. VIII. 1953; “Interesse moral
e econômico”. Sua ausência nos procedimentos judiciais”. Idem 1953; “Mandado de
Segurança. Sua extensão”. Idem-1953; “Na Procuradoria Geral” (Pareceres). Rev. do
Trib. Vol.-X-1957; “O Recurso administrativo e o Mandado de segurança”. Idem-Vol.
VIII-1953; “Soldado de Polícia. Quando se equipara a funcionário público”. Idem1953; “Na Subprocuradoria”. Pareceres, Vol.-X-1953.
2) Antônio Ferreira Coelho. Desembargador e historiador. Escreveu: “O
Código Civil Brasileiro, interpretado e comparado” 28 volumes. Rio. “A indigência.
Seu conceito jurídico”. Resenha Judiciária. Vol. II-1918; “O Direito Processual e as
Organizações Judiciárias dos Estados”. Rio. 1920; “Os novos rumos do Direito Civil
Brasileiro”. Rio. 1923.
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3) Ayrton Martins Lemos. Desembargador. “A cousa julgada nas ações de despejo”. Rev. do Trib. de Justiça. Vol. IX, 1954; “Interrogatório. Sua função no Processo
Criminal”. Idem. Vol. XIII-1961; “Nulidade. Conceito”. Idem. Vol-XI 1958; “Pagamento indevido. Restituição”. Idem. Vol. 1961; “O Pedágio. Seu conceito. Constitucionalidade”. Idem. Vol. XIII. 1961: “Posse legítima e o seu conteúdo jurídico”. Idem.
Vol. VIII. 1953; “Reintegração de posse. Conceito jurídico”. Idem. Vol. VI. 1951. “A
hierarquia das provas no Direito Brasileiro”, Vitória. 1951.
4) Carlos Xavier Pais Barreto. Desembargador, escritor, historiador. Escreveu:
“Antropologia Criminal (Estudos de”). Vitória. 1932; “A Constituição e o Estado Novo”.
1936; “O crime, o criminoso e a pena”. Rio. 1936; “Crimes contra o Patrimônio”. Rio.
1914; “Estatutos Penais”. Rev. Forense. Rio. 1939; “Indeliquentes”. Rev. Forense. Rio.
1938; “Le Juge e la Loi”. Vitória. 1936; “Retroatividade da lei penal”. Espírito Santo Judiciário. Vol. II. 1936; “Processualística Penal”. Vitória. 1936; “O entrechoque de provas.
Sua impossibilidade no Direito moderno”. Rio. 1940.
5) Danton Bastos. Desembargador. Ex-Procurador Geral do Estado. “Abuso do
Direito. Suas características”. Espírito Santo Judiciário. Vol. II. 1935; “Ação Rescisória”.
Rev. do. Tribunal. Vol. IX-1945; “Ato jurídico. Nulidade”. Idem. Vol. XI. 1956: “Código
do Processo Civil e Comercial do Estado. (Co mentários ao). Vitória. 1933; “Cláusula
penal. Inadimplemento”. Rev. Esp. Santo Judiciário. Vol. I. 1943; “A Constituição espírito-santense de 1892”. Vitória. 1935; “Dano moral. Indenização por morte”. Rev. Esp. Santo
Judiciário. Vol. IV, 1937; “Direito líquido e certo. Seu conceito”. Rev. do Trib. de Justiça.
Vol. X, 1955; “Funcionário Público. Garantias”. Vitória 1935.
6) Dermeval Lyrio. Desembargador e escritor. Publicou: “Comissões parlamentares de Inquérito na Constituição Brasileira”. Rev. do Trib. de Justiça Vol. IX,
1951; “Crepúsculo de uma instituição”. (Tribunal do Júri). Idem. Vol. VI 1950; “A
Defesa e seu excesso”. Idem. Vol. VIII. 1953: “Influência da educação na criminalidade”. Idem. Vol. I. 1946: “Embargos de declaração no Direito Brasileiro”. Vitória. 1961.
“Homested Execution Law” na legislação brasileira. São Pau lo. 1953; “Imputabilidade e responsabilidade”. Rev. do Trib. de Justiça. Vol. II. 1946; “A identidade física do
Juiz no processo”. Rev. Forense. Rio. Vol. 185.
7) Epaminondas Amaral. Desembargador. “Concubinato”. Conceito legal”.
Rev. do Trib. de Justiça. Vol. XII.1960; “O Dote no Direito Brasileiro”. Vitória. 1960; “A
esquizofrenia no Código Penal”. Rev. dos Trib. Vol. X. 1955; “Habilitação incidente”.
Idem. Vol. II. 1947; “Indenização por ato ilícito”. Idem. Vol. XIII. 1961; “A instância e
os processos sumários” Idem. Vol. XIII. 1961; “A insanidade mental e a interdição no
Direito Brasileiro”. Idem. Vol. X. 1955; “A Justiça Trabalhista. Sua finalidade histórica”. Idem. Vol. IX. 1954. “Simulação de venda. Consequências”. Idem. Vol. IX. 1955.
8) Ernesto da Silva Guimarães. Desembargador. Escritor. Poeta. Publicou: “Aberratio ictus”. Rev. do Trib. de Justiça. Vol. VIII. 1953; “O agravo nas Leis de Organização
Judiciária e nos Regulamentos dos Tribunais”. Vitória. 1924: “Caixa Beneficente. Pecúlio.
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Honorários”. Idem. Vol. II. 1936; “Concurso formal de delitos”. Idem. Vol. VI. 1951; “Justiça e escotismo”. Vitória. 1930; “A assistência a menores”, Vitória, 1944; “A questão dos
menores”. Vitória. 1936; “Bens de menores e Pátrio Poder”, Vitória, 1935; “Socialização de
menores”. Vitória. 1946. “O decálogo do menor”. Vitória. 1946.
9) José Vicente de Sá. Desembargador e filólogo. “Cartas de arrematação. Sua
remissão”. Rev. Esp. Santo Judiciário. Vol. I. 1937. “Soberania do Júri. Seus limites
naturais”, Revista do Tribunal. Vol. II. 1947; “Lei da Usura. Seu caráter restritivo”. Esp.
Santo Judiciário. Vol. II. 1936; “Ação Rescisória. Seus pressupostos jurídicos”. Revista
do Tribunal. Vol. VIII 1953; “As denúncias criminais e as prerrogativas do cidadão”.
Idem. Vol. X. 1955; “Os intérpretes e a sua função judicial”. Vitória. 1956, “O direito
ao nome. Casos de restrição”. Vitória. 1956.
10) Meroveu Pereira Cardoso Júnior. Desembargador e escritor. “Conflito de
provas”. Rev. do Trib. de Justiça. Vol. XI. 1956: “A apreciação do legítimo interesse
econômico e moral no despacho saneador”. Idem. Vol. X. 1955; “Enriquecimento sem
causa”. Idem. Vol. VII. 1952; “O exercício ilegal da Medicina e os honorários médicos”. Rev. Forense. Rio. 1955; “A forma dos atos jurídicos”. Rev. do Trib. de Justiça
V. 1950. “A indenização no Direito atual”. Idem Vol. VI. 1951; “A ilegitimidade de
parte. Limites do despacho saneador ao apreciá-la”. Idem. Vol. X. 1955: “O silêncio
como meio de prova”. Vitória. 1950. “Ações possessórias. Seus pressupostos” Idem.
Vol. XIII. 1961. “Despachos ilegíveis. Sua interpretação nas instâncias superiores”.
Vitória. 1962. Vol.

CORRENTES IMIGRATÓRIAS
As 10 nacionalidades com as 10 Famílias
mais destacadas
1) Portugueses. I- Os Rodrigues. II- Os Guimarães. III- Os Monteiros. IV- Os
Monjardins. V- Os Coutinhos. VI- Os Moreiras. VII- Os Carvalhos. VIII- Os Castelos.
IX- Os Oliveira Santos. X- Os Santos Neves.
2) Espanhóis. 1 Os Aguirres. II- Os Guardias. III- Os Loyolas. IV Os Toledos.
V- Os Quintais. VI -Os Hortas. VII- Os Lobatos. VIII- Os Ataídes. IX 0s Espinolas.
X- Os Trinxets.
3) Franceses. 1- Os Dessaunnes. II Os Thevenards. III-Os Arnizauts. IV- Os
Tardins. V - Os Bodarts, VI- Os Jaccouds, VII -Os Jouffroids. VIII- Os Adnetes. IX-Os Benezats. X- Os Calmons.
4) Italianos. I-Os Vivacquas, II- Os Prettis. III Os Nicolettis. IV- Os Zanottis.
V- Os Derenzis. VI – 0s Paganis. VII- Os Ruschis. VIII-Os Sarlos. IX- Os Avancinis.
X- Os Bruzzis.
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5) Belgas. I- Os Vervloets. II- Os Abaurres. III - Os Provedels. IV- Os Ewalds.
V- Os Frassons. VI - Os Dahers. VIII- Os Farads. IX Os Gerhards. X- Os Lotares.
6) Alemães. I- Os Müllers. II- Os Hoffmans. III Os Lindenbergs. IV Os Schultzs. V- Os Schilgens. VI Os Simmers. VII- Os Kills. VIII Os Kurtis. IX- Os Hirches.
X- Os Kieffers.
7) Austríacos. I- Os Holzmeisters. II- Os Kautzkys. III -Os Schuartzs. IVOs Schneiders. V- Os Re sens. VI- Os Weltens. VII- Os Schwambachs. VIII - Os
Bruskers. IX- Os Holtzs. X- Os Bucks.
8) Sírios-libaneses. I- Os Hellals e Hillals. II Os Buazes. III- Os Mansurs. IVOs Nascifs. V- Os Neffas. VI Os Saads. VII- Os Murads. VIII- Os Naders. IX Os
Bachourds. X- Os Kafuris.
9) Tchecos. I- Os Scartons. II- Os Burians. III Sepulchris. IV- Os Silpreskis.
V- Os Sperandios. VI - OsLutzhis. VII-Os Zagos. VIII- Os Chequera. IX- Os Da roys.
X- Os Wrucks.
10) Russos. I Os Tikhomiroffs. II- Os Glicks. III Os Massads, IV Os Rodniskis.
V- Os Zehis, VI Os Taufikes. VII- Os Keijoks. VIII- Os Tabacks. IX- Os Cibulaks.
X- Os Zahars.
Fontes de estudos: “Colonização alemã no Espirito Santo”. Jean Roche. S.
Paulo. 1968. “Colonizzazioni italiani nello Estato di Espirito Santo”. Bolettino
dell’emigrazzione. N. 7 Roma. 1967. “Síntese da História da Imigração no Brasil”.
Fernando L. B. Bastos. Rio. 1970. “Sírios e Libaneses. Clark S. Knowlton. São Paulo. 1960. Boletim do Serviço de Imigração. Ministério da Justiça. Anos 1821, 1835,
1837, 1860. “Influência da imigração branca no Espirito Santo”. Arquimino Martins
de Mattos. Vitória. 1930.

CRONISTAS
Os 10 mais antigos
1) José Joaquim Pessanha Povoa. Educador. Político a parlamentar. Patrono
da Academia Espírito-Santense de Letras. Cadeira n. 36. Escreveu: “Entre aldeias e
montanhas”. (1897), “Apologias”. (1900). “Dias Idos”. 1911.
2) Sezefredo Garcia de Rezende. Jornalista e escritor. É um dos fundadores
da Academia Espírito-santense de Letras”. Ocupa a cadeira n. 19, de que é patrono o
poeta João Motta. Escreveu: “Fogo de Palha”. Vitória. 1921. “Notas Ligeiras”. Vitória.
1926. “Os Outros”. Vitória. 1922.
3) Adolfo Fraga. Jornalista e historiador. Do Instituto Histórico e Geográfico.
Escreveu: “Notas e Impressões”. Vitória. 1914. “Folhas Esparsas”. Vitória. 1915. “Campos e Praias”. Cuiabá. 1916.
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4) Areobaldo Lelis Horta. Médico, jornalista e historiador. Escreveu: “Vitória de
meu tempo” (Crónicas históricas). 1951. “Estudantes de meu tempo” (Crônicas acadêmicas”. Rio. 1949. “Casos e Coisas”. Vitória. 1950.
5) Francisco Antunes de Siqueira. Padre, historiador, orador e poeta. Patrono
da Academia de Letras. (Cadeira número 16). Publicou: “Esboço Histórico dos costumes do povo Espírito-santense” (Crônicas históricas). Vitória. 1944. “Fatos e feitos
do passado”. Vitória. 1945. “Instantes que passam”. Vitória. 1946.
6) Mons. Eurípedes Calmon Nogueira da Gama Pedrinha. Sacerdote católico. Patrono da Academia (E. S.) de Letras. Cadeira nº. 18. Era político, parlamentar,
historiador e tribuno. Escreveu “Tímidos Ensaios”. Livro em que reuniu estudos, orações e crônicas espalhadas em Revistas e Jornais da época. Editou-o em 1939.
7) Alvaro Henrique Moreira de Souza. (Saul de Navarro). Pertence à Academia (E.S.) de Letras. Cadeira nº 4. Escritor, sociólogo e publicista. Publicou: “Ideias e
Comentários”. Rio. 1921. “Símbolos e Figuras”. Rio. 1918. “Rapsódia Brasileira”. Rio.
1935. “Segredo de Portugal”. Rio. 1938. “Os sonhos de Anchieta”. Rio. 1939.
8) Jair Tovar. Jurista, escritor e poeta. Da Academia (E. S.) de Letras. Cadeira
n. 20. Publicou: “Trigo Velho” Rio. 1951. Nele reuniu as suas melhores crônicas literárias, históricas e científicas.
9) José Coelho de Almeida Cousin (Almeida Cousin). Da Academia (E. S.)
de Letras. Cadeira n. 16. Escreveu: “Cartas à Lálace”. Rio. 1930. “Visita a Mefistófeles”. Rio. 1935. “Felicidades”. Rio. 1919. “Eva”. Rio. 1920. “Cartas antigas”. 1919. “As
aparências”. Vitória. 1916. “A procura dos brancos”. Vitória. 1940. “As Sufragistas”.
Vitória. 1941.
10) Elpidio Pimentel. Educador, Filólogo. Historiador. Jornalista e Bacharel
em Direito. Da Academia E 8. de Letras de que foi um dos fundadores. Cadeira nº 12.
Publicou: “Pontos de vista”. Vitória. 1921. “De quinzena em quinzena”. Vitória. 1920.
“Panorama Espírito-santense”. Vitória. 1927. “Toda a semana”. Vitória. 1930. “Datas
Históricas”, Vitória. 1920. “Em torno de Anchieta”. Vitória. 1935. Foi um dos mais
fecundos dos nossos cronistas. Manteve, durante anos, assídua colaboração nos jornais “Diário da Manhã”, “Diário de Vitória” e nas revistas ilustradas “Canaã” e “Vida
Capixaba”, todos da cidade de Vitória,. Espirito Santo.
Fonte para estudo: “História da Literatura Espirito-santense”. Afonso Cláudio de
Freitas Roza, Porto, Portugal, 1913. “Quatro séculos de literatura Espírito-santense”
Abilio de Carvalho, Vitória. 1942. “Uma Página da História Literária Espírito-santense”.
Augusto Emilio Estelita Lins, Vitória. 1948. “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”. Eurípedes Queiroz do Valle, Vitória. 1945. “Ligeira notícia da Literatura Espírito-santense”. Celso Calmon Nogueira da Gama Filho. Vitória, 1955.
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Os 10 mais novos
1) Rubem Braga. Jornalista. Ex-Embaixador do Brasil em Marrocos. Editor.
Bacharel em Direito. E o maior cronista do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil
contemporâneo. De grande atividade jornalística escreve para quase todos os jornais
e periódicos brasileiros. Já reuniu em livro dezenas de crônicas a que tem dado os
nomes de “O Conde e o Passarinho”. Rio. 1936; “O Morro do Isolamento”. S. Paulo.
1944: “Com a FEB na Itália. Rio. 1945: “Um Pé de Milho”. Rio. 1948; “O Homem
Rouco”. Rio, 1949; “50 Crónicas escolhidas”. Rio. 1945; “Três Primitivos”. Rio. 1954;
“Borboleta Amarela”. Rio. 1955. “A Cidade e a Roça”. Rio. 1957; “100 Crônicas escolhidas”, Rio. 1958.
2) Newton Braga. Irmão do precedente e, como ele, de Cachoeiro de Itapemirim. Bacharel em Direito, Jornalista, Professor, Radialista, Tabelião, Historiador.
Deixou vasta produção literária esparsa em jornais e revistas. É o criador do “Dia de
Cachoeiro de Itapemirim”, destinado a festejar o dia daquela cidade (o Dia de São Pedro, seu Padroeiro) e reunir nela velhos Cachoeiranos ausentes e amigos. numa festa
de confraternização. Pelas proporções que vem tomando, de ano para ano, aquele dia
passou a ser, a bem dizer, o “Dia do Espírito Santo” tal o número de visitantes que
recebe de todo o Estado e das cidades vizinhas e ainda pelo programa de festividades
que abrange toda uma semana, compreendendo exposições, jogos, torneios, concursos literários, bailes populares manifestações diversas de arte, modas, etc. Excelente
poeta reuniu, em livro, em 1945, os seus melhores poemas a que deu o nome de
“Lirismo Perdido”, denominando o livro de Crônicas “Cidade do Interior”. Escreveu,
ainda, “Crónicas de Cachoeiro”, pequena história do Município, que editou em 1945.
Faleceu em 1962. Seu irmão Rubem Braga reuniu, então, o melhor de suas produções
literárias num livro único a que deu o título simples de “Poesia e Prosa” (Editora do
Autor. Rio). A sua cidade cultua-lhe a memória, erguendo na sua Praça principal o
seu busto em bronze.
3) Levy Rocha. (Levy Curcio Rocha). Professor, jornalista e historiador. É natural da cidade de Muqui e autor do precioso livro “Viagem do Imperador Pedro
II ao Espirito Santo”, trabalho que se destaca pela documentação histórica com que
o ilustrou. Foi editado pela Imprensa Nacional em 1960. Como cronista escreveu:
“Crônicas de Cachoeiro”. Rio, 1966. Em colaboração com a sua esposa, a distinta mestra espírito-santense Ana Bernardes da Silveira Rocha, vem publicando uma série de
estudos didáticos sobre o Espírito Santo. É também inspirado poeta.
4) Eugênio Lindemberg Sette. Advogado, jornalista e Professor de Direito.
Natural de Vitória, é filho do saudoso advogado, político e jornalista José Rodrigues
Sette. Herdou de seu pai a graça e o brilho do estilo. Reuniu em livro as suas melhores
crônicas a que deu o título de “Praça Oito”, editado em 1953. Edições Renato Pacheco.
5) Ana de Castro Mattos. Bacharela em Direito, Jornalista e conferencista. Preside, atualmente, a Academia Feminina de Letras. Publicou em 1950 o seu primeiro
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livro de Crônicas a que deu o título de “Dedo Minguinho”. Além da crônica dedica-se
à Crítica Literária. É filha do saudoso geógrafo espírito-santense Prof. Carlos Justiniano de Mattos.
6) Zeny Santos. Jornalista e poetisa. Pertence à Academia Feminina de Letras
de que foi uma das fundadoras e sua 1ª Secretária-geral. Preside, atualmente, a “Associação Espírito-santense de São Paulo”. Ao seu 1º livro de Crônicas, deu o título de
“Cacos”, editado pela Livraria Laemmert do Rio de Janeiro.
7) Mesquita Neto. (Pseudónimo do jornalista José de Mendonça). Dirigiu ,por
muitos anos, o jornal “A Gazeta”, de Vitória, onde manteve a seção “Hoje”. É também
romancista e poeta. Publicou, entre outros, “Nossa Terra e Nossa Gente”, crônicas
regionais, editado na cidade de São Mateus em 1939, no Espírito Santo.
8) Ida Vervloet Finamore. Escritora e poetisa. Natural do Município de Santa
Leopoldina. Publicou “Páginas Soltas”, onde reuniu grande número de crônicas literárias. Edição Pongetti. Rio. 1945.
9) Jolindo Martins. Médico-Pediatra. Professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Estado. Jornalista. Escreveu: “Se a criança votasse... “ .Série
de conselhos e observações médicas sobre sua especialidade. Editado em Vitória. 1956.
10) Guilherme Santos Neves. Educador. Filólogo. Folclorista. Da Academia de
Letras. Cadeira nº 10. As suas crônicas espalhadas pelos jornais e revistas versam os
mais variados assuntos literários, filológicos e folclóricos. Dentre os seus livros destaca-se o “Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares”, onde reuniu mil quadras do povo,
pondo-as pela ordem alfabética, constituindo hoje precioso manancial de estudos.
Fonte para Estudos: “A Academia Espírito-santense de Letras”. Resenha Histórica. Vitória, 1945. Seção “Bibliografia da Academia”. Eurípedes Queiroz do Valle.
“Quatro séculos de literatura Espírito-santense”, Abilio de Carvalho. Vitória. 1942,
“Uma Página da História Literária Espírito-santense”. Augusto Lins. Vitória. 1948.

DATAS HISTÓRICAS
As 10 mais expressivas das fases Colonial,
Monárquica e Republicana
Fase Colonial
1) 23-5-1535. Chega à Capitania do Espírito Santo, o seu primeiro Donatário, o
fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho, com os seus 60 companheiros, a bordo
da caravela “Glória”. Deu à Capitania o nome de Espírito Santo, por ser, aquele dia,
consagrado às festas do Divino Espírito Santo.
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2) 8-9-1551. Vasco Fernandes Coutinho e seus companheiros obtêm definitiva
vitória sobre os terríveis índios que desde o desembarque os hostilizavam por todos os
meios como “inimigos” e invasores de seus domínios.
3) 23-11-1551. Chegam ao Espírito Santo os primeiros Padres Jesuítas, dando
início à missão civilizadora da catequese. Foram eles: Afonso Braz, Manoel de Paiva,
Salvador Rodrigues e Francisco Pires. Iniciaram, logo depois, a construção de um pequeno Colégio e Igreja no alto de uma colina, existente na Ilha de Santo Antônio, que
seria, mais tarde, aumentado e transformado em residência dos Governadores e hoje
no “Palácio Anchieta”.
4) 16-12-1552. Aportaram ao Espírito Santo mais 2 Padres Jesuítas que foram
Braz Lourenço e José de Anchieta, que tantos e tão assinalados serviços haviam de
prestar à civilização brasileira e notadamente à espírito-santense, serviços que valeram, ao último, o nome de “Apóstolo do Brasil”.
5) 7-6-1558. Chega ao Espírito Santo o irmão franciscano, leigo, Pedro Palácios, procedente da Espanha. Depois de uma vida de pobreza e sacrifícios a serviço
da catequese dos selvagens, iniciou no alto do atual “Morro da Penha”, então “Morro
das Palmeiras”, a construção de uma pequena ermida, que havia de se transformar,
depois, no histórico Convento da Penha, venerado pelos brasileiros, destinado ao
culto de um painel da Virgem que trouxera da Espanha, sua terra, e cuja efígie, ainda
hoje, se conserva e se venera naquele Santuário.
6) 7-6-1502. O famoso e temível corsário Thomaz Cavendisch tenta atacar a cidade de Vitória. É porém duramente batido pelos colonizadores portugueses e pelos
índios já civilizados, orientados pelos Jesuítas que às pressas, passaram a construir
fortins e ciladas nos pontos mais estratégicos da Vila, sofrendo uma reação que os
surpreendeu obrigando-os a se recolher, apressadamente, aos seus navios, com perda
de mais de 80 homens,
7) 10-3-1625. Os holandeses, pela primeira vez, tentam, também, assaltar a
Vila de Vitória. Surgiram na barra com oito naus comandadas pelo célebre corsário Pieter Pieter son. Foram, porém, mal sucedidos. O então Donatário Francisco
de Aguiar Coutinho mobilizou todos os recursos então dispo níveis e os enfrentou
corajosamente. Batidos nos combates de rua, desanimaram e fugiram com inúmeras
baixas, entre as quais a do Almirante Guilherme Yans.
8) 29-10-1625. Ocorre definitivamente a expulsão dos holandeses que, pela segunda vez, atacaram a Vila e, desta feita, com mais de 800 homens, comandados por
outro terrível corsário João Delchi. Foram novamente batidos expulsos com grandes perdas. Destacou-se nos embates, pela sua coragem, destemor e astúcia, a moça
espírito-santense Marin Ortiz, filha de velhos imigrantes espanhóis Juan Ortiz e Carolina Davico Ortiz, incluindo-se, desse modo, entre as heroínas brasileiras da época
colonial.
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9) 29-3-1800. A Capitania do Espírito Santo se emancipa do Governo da Bahia,
sendo seu primeiro administrador independente o Capitão de Fragata e Lente da
Academia de Marinha de Lisboa, o Dr. Antônio Pires da Silva Pontes que tomou
posse do cargo em 29 de maio daquele ano.
10) 12-6-1817. E fuzilado em Salvador, Bahia, por de cisão do Governo da Colônia, o culto industrial espírito-santense Domingos José Martins, por ter sido um dos
Chefes e orientadores do movimento emancipacionista deflagrado em Pernambuco,
episódio conhecido na História Brasileira como Revolução Pernambucana de 1817.

Fase Monárquica
1) 1-3-1823. Muda-se o sistema de Governo da Província que passou a ser
administrada por uma Junta Governativa presidida pelo Padre José Nunes da Silva
Pires, em virtude da proclamação da Independência do País.
2) 1-3-1823. A Vila de Vitória é elevada à categoria de Cidade pelo Imperador,
por Decreto dessa data.
3) 28-10-1823. E criado o lugar de Presidente da Província, sendo nomeado
para o mesmo o Desembargador Dr. Ignácio Acioly de Vasconcellos.
4) 1-2-1824. Procedem-se, nessa data, as primeiras eleições para Vereadores
Municipais da Província.
5) 1-2-1835. Reúne-se sob a Presidência do Padre Dr. João Clímaco de Alvarenga Rangel, a primeira Assembleia Legislativa da Província.
6) 1-3-1835. São criadas as três primeiras Comarcas do Espírito Santo, que foram as
de São Mateus, ao norte, Vi tória, no centro, e a de Itapemirim. ao sul.
7) 6-4-1835. É criada a Polícia Militar do Estado com a denominação de “Guarda da Polícia”, sendo seu primeiro Co mandante o Tenente Antônio Ferreira Pinto.
8) 19-3-1849. Revoltam-se os negros escravos da Povoação de Queimados
que reclamavam o cumprimento da promessa de libertação logo que concluíssem as
obras da construção da Igreja local sob a invocação de São José. O episódio é conhecido na História do Espírito Santo como Insurreição de Queimados”.
9) 6-1-1860. O Imperador D. Pedro II e a Imperatriz Dona Tereza Cristina
visitam, pela primeira vez, o Espírito Santo, sendo recebidos com grandes festas pela
população. Governava o Espírito Santo o Dr. Pedro Leão Velozo.
10) 7-9-1887. O remador Bernardo José dos Santos, conhecido pela alcunha de
“Caboclo Bernardo”, salva, com risco de vida, todos os Oficiais e Guardas-Marinhas
que, em viagem de instrução, a bordo do Navio-Escola “Imperial Marinheiro”, naufragara nos baixios de Regência, na foz do Rio Doce, nas costas do Espírito Santo, sendo
agraciado com medalha de ouro, pela Princesa Isabel, então no trono brasileiro.
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Fase Republicana
1) 16-11-1889. O Governo Provisório da República nomeia como o primeiro
Governador do Espírito Santo o Dr. Afonso Cláudio de Freitas Roza, antigo propagandista da Abo lição e da República, que nesse mesmo dia assume o cargo, entre
aclamações populares.
2) 11-11-1890. O Governador do Estado, Comandante Constante Gomes Sodré,
outorga aos espírito-santenses a sua primeira Carta Constitucional.
3) 11-5-1891. O Governador Barão de Monjardim. baixa o Decreto nº 95, dessa
data, dando ao Estado a sua primeira Organização Judiciária e os primeiros Códigos
do Pro cesso Civil, Comercial e Criminal, além de outras Leis complementares da
estrutura judiciária.
4) 6-6-1891. E eleito o primeiro Governador constitucional do Espírito Santo,
Cel. Alfeu Adelfo de Andrade e Almeida Monjardim, Barão de Monjardim.
5) 5-11-1895. E criado o Bispado do Espírito Santo pela Bula “Santíssimo Domino Nostro” expedida pelo Papa Leão XIII, sendo nomeado seu primeiro Bispo D.
João Batista Correia Nery, natural da cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
6) 12-6-1916. Os historiadores Drs. Antonio Francisco de Ataide engenheiro,
Carlos Xavier País Barreto, advogado e o médico Arquimino Martins de Mattos fundam o Instituto Histórico e Geográfico do Estado, elegendo Patrono do mesmo. o mártir espírito-santense da Revolução Pernambucana de 1917. Domingos José Martins.
7) 4-9-1921. Os escritores e jornalistas Drs. Elpídio Pimentel, Alarico de Freitas e
Sezefredo Garcia de Rezende fundam a Academia Espírito-santense de Letras e elegem.
seu primeiro Presidente, o grande tribuno Dom Benedito Paula Alves de Souza, Bispo
Diocesano, destacado animador do movimento intelectual. A Academia está hoje filiada à Federação das Academias de Letras do Brasil, com sede no Rio de Janeiro.
8) 4-10-1930. Um grupo de estudantes espírito-santenses que cursava a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. tendo à frente o bacharelando Heráclito Amâncio
Pereira, convida o Des. Carlos Xavier Pais Barreto e outros juristas e advogados do
Estado e fundam, em Vitória, uma Faculdade de Direito. Foi seu primeiro Diretor o
Des. Carlos Xavier. A Faculdade integra hoje a Universidade Federal do Estado.
9) 5-5-1954. O Governador Jones Santos Neves funda a Universidade do Espírito Santo, reunindo nela todos os estabelecimentos de Ensino superior, então existentes no Estado, nomeando Reitor o Professor, matemático e historiador Dr. Ceciliano Abel de Almeida.
10) 1-1-1961. O Governo da República encampa a Universidade Estadual incorporando-a ao Ministério da Educação e Cultura, incluindo nela novos Institutos
e Escolas Superiores, nomeando para estruturá-la o Professor Dr. Jair Etienne Desaunne, então catedrático de Direito Romano da Faculdade de Direito. Fonte para
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estudos: Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espirito Santo. Francisco
Eugenio de As sis. Vitória. 1954. “O Ensino Superior no Espirito Santo. *Prof. Fernando Duarte Rabelo. Vitória. 1959. “História do Espirito Santo”. Professora Maria
Estela de Novais. Vitória. 1969. “Subsídios para a História da Faculdade de Direito do
Espirito Santo”, Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1968. Veja, ainda, neste livro, os
Verbetes “Escolas e Faculdades Superiores” e “Associações Culturais”.

DESEMBARGADORES
Os 10 mais antigos
1) José Feliciano Horta de Araujo. Natural da cidade de Cocais, Minas Gerais.
Filho de Bernardo José de Araujo e de D. Maria Horta de Araújo. Bacharelou-se em
Direito em dezembro de 1860, passando a residir, desde então, no Espirito Santo. Foi
Presidente da Assembleia Legislativa Provincial e Deputado geral em 1866. Integrou
o primeiro Tribunal de Justiça do Estado, como seu Presidente. Deixou a magistratura do Estado logo depois de instalado o Tribunal. A instalação se deu em 4 de julho
de 1891 e já em 24 de dezembro daquele ano a Junta Governativa que assumira o Governo do Estado o dissolvia, para, no mesmo dia, restaurá-lo com novos membros.
Voltou em seguida à advocacia e à política.
2) Carlos Ferreira de Souza Fernandes. Era natural da Bahia. Nasceu em 1412-1854. Diplomou-se em Direito em Recife, 1876. Iniciou a vida pública como advogado. Passou rapidamente pelo Ministério Público de seu Estado natal. Exercia
a advocacia quando foi nomeado para compor o primeiro Tribunal de Justiça do
Estado em julho de 1891. Com a dissolução deste, retornou ao seu Estado em 1892,
onde faleceu em outubro de 1897.
3) Manoel Armindo Cordeiro Guaraná. Nasceu em Sergipe, na cidade de São
Cristóvão, em 4-8-1848. Formou-se em Direito, na Faculdade de Recife, em dezembro de 1870. Iniciou a vida pública como Promotor de Justiça em seu Estado natal.
Além de cargos administrativos, exerceu ainda os de Juiz de Direito, Chefe de Polícia
e Secretário de Governo nas Províncias do Piauí e Ceará. Velo para o Espírito Santo
com o advento da República. Em julho de 1891 fez parte da primeira turma de Desembargadores espírito-santenses. Dissolvido o Tribunal em dezembro daquele ano,
por ato de força da Junta Governativa que assumira o Governo do Estado, é obrigado
a deixar a função. Não se conformou porém com essa dissolução. Intentou ação judicial contra o Estado. Julgada esta improcedente, retornou ao seu Estado natal, onde
veio a falecer, pouco tempo depois.
4) José Camilo Ferreira Rebelo. Era natural de Recife, Pernambuco. Ali nasceu em julho de 1826. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de seu Estado, em
1848. Iniciou a vida pública como advogado e depois como membro do Ministério
Público, Vindo para o Espírito Santo exerceu vários cargos de nomeação e de eleição.
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De outubro de 1883 a janeiro de 1884 presidiu a Província. Deixando a política, voltou à advocacia. Em julho de 1891 era convidado para integrar o primeiro Tribunal
de Justiça do Estado. Dissolvido este, voltou à advocacia e ao magistério público.
5) Epaminondas de Souza Gouveia. Natural da cidade do Salvador, na Bahia,
onde nasceu em 17-10-1841. Formou-se em Direito em Recife, em 1864. Iniciou a vida
pública como Promotor de Justiça em seu Estado natal. Foi em seguida Juiz de Direito
em várias Comarcas. Em 1868 mudou se para o Espírito Santo, Exerceu nele as funções
de Promotor Público da Comarca de São Mateus. Ingressou na Magistratura vitalícia
do Estado em março de 1860 como Juiz Municipal e depois como Juiz de Direito da
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, até julho de 1874. Foi nomeado Desembargador
em julho de 1891, integrando, assim, o primeiro Tribunal de Justiça do Estado. Com a
dissolução do Tribunal em dezembro daquele ano voltou à advocacia.
6) Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Espírito-santense, nascido no lugar Mangaraí, no Município de Santa Leopoldina. Foi o primeiro Governador republicano do
Espirito Santo e Presidente do Tribunal de Justiça na reestruturação deste em dezembro
de 1891, após a sua dissolução. A sua biografia está feita, quando escrevemos o Capitulo
“Cientistas Brasileiros nascidos no Espírito Santo”. Nº 2. Para rle remetemos o leitor.
7) Luiz Manoel Mendes Velozo. Natural da Bahia, cidade de Alagoinhas. Ali
nasceu em 4-2-1856. Iniciou a vida pública como Juiz Municipal e de órfãos da Comarca de Itapicuru. Formou-se em Direito em Recife em dezembro de 1861. Exerceu
ainda a judicatura na Província do Rio de Janeiro, nas Comarcas de São João da Barra
e Rio-Bonito e na do Maranhão, na Comarca de Mearim. Com a República veio para
o Espirito Santo. Neste Estado foi Juiz de Direito de Iriritiba, hoje Anchieta e Procurador Geral da Justiça. Foi promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça, então
“Corte de Justiça”, em 24-12-1891. Exerceu a Presidência em 1895. Aposentou-se em
10-12-1907. Faleceu no Rio de Janeiro em 28-2-1918.
8) Getúlio Augusto de Carvalho Serrano. Nasceu na. cidade da Paraíba, hoje
João Pessoa, em 10-6-1850. Formou-se em Direito em Dezembro de 1874 pela Faculdade de Recife. Iniciou a vida pública como Promotor Público da Comarca de Borborema, em seu Estado natal. Veio para o Espírito Santo virtude de remoção daquela
Comarca para a de Iriritiba. Em 1887 era novamente removido para a Comarca de
Chaves, no Pará. Com a proclamação da República ficou definitivamente no Espirito
Santo. Em dezembro de 1891 foi nomeado Desembargador do Tribunal de Justiça.
Nesse cargo, como permitia a legislação do tempo, foi Chefe de Polícia e Procurador
Geral. Presidiu o Tribunal em 1909. Aposentou-se em 2-10-1910.
9) Estevam José de Siqueira. Era do Estado do Rio de Janeiro. Nasceu na cidade de
Vassouras, em 21-9-1843. Diplomou-se em Direito em São Paulo. Iniciou a vida pública
como Juiz Municipal do Termo de Jundiaí, naquele Estado, exercendo em seguida os cargos
de Juiz de Direito nas Co marcas de Botucatu, Paraibuna, Itaipava e Caçapava. No Espírito
Santo onde chegou em 1895 foi Juiz de Direito da Co marca de São Mateus, exercendo
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também as funções de Chefe de Policia e Procurador Geral. Foi promovido a Desembarga
dor em 11-1-1892. Aposentou-se em 6-7-1902. Faleceu no Rio de Janeiro em 22-5-1919.
10) Manoel Jerônimo Gonçalves. Nasceu em Salvador, no Estado da Bahia, em
5-3-1848. Bacharelou-se em Direito em Recife, Pernambuco, em dezembro de 1871.
Iniciou a vida pública como Juiz Municipal e depois como Juiz de Direito em seu Estado natal. Em junho de 1889 transferiu-se para o Espírito Santo. Ingressou na Magistratura vitalícia do Estado. como Juiz de Direito da Comarca de Santa Cruz. Foi pro
movido a Desembargador do Tribunal de Justiça em 11-1-1892. Aposentou-se, nesse
cargo, em 28-1-1895. Retornando à Bahia ali faleceu em setembro de 1897. Fonte para
estudo:- “Homens e Cousas do Espírito Santo”. Amancio Pereira. Vitória. 1914 “Dados
e Datas da Vida Judiciária Espírito-santense”. Euripedes Queiróz do Valle. Vitória. 1965.
“Traços da Vida funcional dos Desembargadores espírito-santenses”. Do mesmo autor.
1955. Vitória. Págs. 13 e seguintes. “Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Seus antecedentes históricos”. Mesmo autor. Vitória. 1955.

Os 10 mais novos
1) Ayres Xavier da Penha. Nasceu na cidade de Castelo, Espírito Santo, em 4-61905. E filho de Melchior Xavier de Azeredo e de D. Maria Barbosa Xavier. Formou-se
em Direito em 1930 pela Universidade do Rio de Janeiro. Iniciou a vida pública como
Delegado Auxiliar de Policia da Capital del seu Estado. Integrou, em seguida, o Ministério
Público exercendo a Promotoria Pública nas Comarcas de Afonso Cláudio, São Mateus
e Domingos Martins. Ingressou na Magistratura espírito-santense como Juiz Municipal
em 1940 e depois como Juiz Substituto, em 1946. Foi promovido a Juiz de Direito em 225-1947. Lecionou na Faculdade de Direito do Estado a Cadeira de Introdução à Ciência
do Direito. Foi promovido a Desembargador em dezembro de 1960. Presidiu o Tribunal
de Justiça em 1962. Faleceu como desembargador em 1966.
2) Cristalino de Abreu e Castro. Natural da cidade de Abre-Campo, em Minas
Gerais. Nasceu em 26-11-1912. Formou-se em Direito em Belo Horizonte, em 1936.
Iniciou a vida pública no Espírito Santo como Advogado e Professor de En ino Secundário. Ingressou na magistratura vitalícia do Estado em março de 1946, como Juiz
Substituto. Em 1948 era pro movido a Juiz de Direito. Em 1960 chegava ao Tribunal
de Justiça do Estado. E Professor de Direito na Universidade Federal do Estado, da
Cadeira de Direito Comercial. Já presidiu o Tribunal em 1967. Integra, ainda, a Corte
de Justiça, no momento em que redigimos estas linhas. (1970).
3) Carlos Teixeira Campos. E natural do Município de Calçado, no Espírito
Santo, no então Distrito de Bom Jesus do Norte. Nasceu em 6-3-1908. E filho do Cel.
Antonio de Oliveira Campos e de D. Guilhermina Teixeira de Campos. Formou-se em
Direito pela Faculdade do Estado, hoje integrada na Universidade Federal, em 1935.
Iniciou a vida pública como membro do Ministério Público do Estado, tendo exercido
antes vários cargos administrativos. Ingressou na Magistratura espírito-santense como
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Juiz Substituto, sendo pro movido à Juiz de Direito em 31-3-1951. Exerceu a judicatura
em várias Comarcas do Estado. Em 11 de setembro de 1963 chegava ao Tribunal de
Justiça como Desembargador. Exerceu a Presidência do mesmo no ano judiciário de
1968. E Professor de Direito na Universidade Federal do Estado, onde ensina Direito
Civil. Integra, ainda, o Tribunal, em 1970.
4) Vicente Vasconcellos. Natural do Estado do Rio de Janeiro, no lugar Goitacazes, no Município de Campos. Nasceu em 25-5-1905. E filho do Prof. Manoel
Ribeiro do Nascimento Vasconcellos e de D. Izabel Ribeiro do Nascimento Vasconcellos. Diplomou-se em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1936.
Iniciou a vida pública no Estado como Pro motor de Justiça. Antes de se formar em
Direito exerceu vá rios cargos na Administração Pública. Ingressou na Magistratura
do Espírito Santo como Juiz Substituto. Foi promovido a Juiz de Direito em 29-111952. Atingiu o Tribunal de Justiça como Desembargador em 30-6-1966. Presidiu a
Côrte de Justiça no ano judiciário de 1970. Continua integrando o Tribunal.
5) José Morcef Filho. E natural de Minas Gerais, ten do nascido na cidade de
Eugenópolis. É filho do Cel. José Morcef e de D. Sabina de Barros Morcef. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Niterói, no Estado do Rio, em 20-12-1940.
Iniciou a vida pública no Espírito Santo como Juiz Substituto, em 16-12-1948. Foi
promovido a Juiz de Direito, judicando em várias Comarcas do Estado. Foi elevado a
Desembargador em 23-6-1966. E Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado, onde ensina Direito Comercial. Presidiu o Tribunal em 1969.
Continua em exer cicio no mesmo Tribunal ao redigirmos estas notas. (1970)....
6) Moacyr Figueiredo Côrtes. Nasceu na cidade de Além-Paraíba, em Minas
Gerais, em 10-10-1908. E filho do Prof. Joaquim Herculano de Figueiredo Côrtes e de
D. Celina Vilas-Boas de Figueiredo Côrtes. Formou-se em Direito em 12-3-1932, pela
Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Iniciou a vida pública no Espírito Santo como De legado Auxiliar de Polícia da Capital. Ingressou na Magistratura
do Estado em maio de 1939 como Juiz Substituto. Foi promovido a Juiz de Direito em
18-10-1948. Em 11-8-1966 chegava ao Tribunal de Justiça do Estado, onde permanece.
7) Halley Pinheiro Monteiro. E natural da cidade de Alegre, no Espírito Santo.
Nasceu em 18-5-1910. E filho do Prof. Quintiliano Pinto Monteiro e de Dalila Monteiro. Formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro
de 1933. Iniciou a sua vida pública no Espírito Santo como advogado e Professor de
Ensino Secundário. Ingressou na Magistratura Espírito-santense como Juiz Substituto
em 6-6-1947. Foi promovido a Juiz de Direito em 20-5-1949 e a Desembargador em
11-8-1966. E Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado.
Exerce, no momento, (1970) as funções de Vice-Presidente do Tribunal.
8) José Vieira Coelho. Natural da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Nasceu em 21-8-1912. E filho do Cel. Sabino José Coelho e de D. Aquilina Vieira Coelho. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil em
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3-12-1948. Iniciou a vida pública como advogado e Professor de Ensino Secundário.
Ingressou na Magistratura do Estado em 21-6-1949, como Juiz Substituto. Foi promovido a Juiz de Direito em 30-8-1951. Em 25 de agosto de 1966 chegava ao Tribunal
de Justiça do Estado. E Professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal. Exerce, no momento em que escrevemos estas linhas, as funções de
Corregedor Geral da Justiça do Estado (1970).
9) Cicero Alves, Natural do Estado do Rio. cidade de Porciúncula. Nasceu em
29-4-1910. E filho do Dr. José Paulino Alves e de D. Thereza Carolina Ferreira Alves.
Iniciou a vida pública como Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo em 1-41936. Exerceu vários cargos de eleição (Deputado Estadual, Federal e Presidente do
Congresso Legislativo) e de nomeação (Secretário de Estado e Presidente da Caixa Econômica Federal). Ingressou na Magistratura vitalícia do Estado como Desembargador,
representando a Ordem dos Advogados, seção do Espírito Santo, em 29-6-1966. E Professor de Direito da Universidade Federal do Estado.
10) Edison Queiróz do Valle. Natural do Estado da Bahia, cidade de Tucano. Ali
nasceu em 13-12-1910. E filho do Dr. Clarindo Cyro do Valle e de D. Etelvina Queiróz
do Valle. Bacharelou-se em Direito em dezembro de 1936, pela Faculdade de Direito
da Universidade da Bahia. Iniciou a vida pública no Espírito Santo como Promotor de
Justiça e Professor de Ensino Secundário. Ingressou na Magistratura Espírito-santense
em 17-4-1946 como Juiz Substituto. Foi pro movido a Juiz de Direito em 18-4-1949.
Alcançou o Tribunal de Justiça em 10-8-1967. E Professor da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Estado, de uma das Cadeiras de Direito Penal.
Fontes para estudos: Além das apontadas na primeira parte deste Capitulo, veja
“Datas e Dados da Vida Judiciária Espírito-santense”. Eurípedes Queiróz do Valle.
Vitória. 1963. “Subsídios para a História da Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Espirito Santo”. Do mesmo autor. Vitória, 1967.

DICIONÁRIOS
Os 10 mais populares
1) Dicionário Topográfico da Província do Espirito Santo, Braz Costa Rubim.
Rio. Ed. 1854.
2) Dicionário Histórico, Geográfico e Estatístico da Província do Espírito Santo. Dr. Cesar Augusto Marques, Tip. Nacional. Rio. Ed. 1878
3) Dicionário do Código Civil. Dr. Luiz Adolfo Thiérs Vellozo. Rio. Ed. “Anuário do Brasil”. 1925. 4) Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espirito
Santo. Francisco Eugênio de Assis. Vitória. Ed. “VI da Capixaba”-1941.
5) Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Eurípedes Queiróz do
Valle. Ed. Dep. Imp. Oficial. Vitória. 1959.
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6) Dicionário de Fonografia. Gal. Milton O’Reilly de Souza. Ed. Freitas Bastos.
Rio. 1960.
7) Dicionário Biográfico. Nossa Gente”. Ed. Fundo Editorial do Espírito Santo,
sob a direção do Dr. Nestor Cinelli. Vitória. 1969.
8) Dicionário de Arte Poética. Geir Nuffer Campos. Edições Ouro. Rio. N°
1191-1965.
9) Dicionário da Flora Espírito-santense. Augusto Ruschi. Ed. Imp. Oficial.
Vitória 1950. (Compreende 2.962 espécies vegetais entre Fruticultura, Plantas ornamentais, medicinais e tóxicas).
10) Dicionário (Glossário) de Fitogeografia do Estado do Espírito Santo. Do
mesmo autor. Ed. Imp. Oficial. Vi tória. 1950.
Fontes para estudos: “Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão”. Augusto Ruschi. Do Museu Nacional. Ed. Imp. Oficial. Vitória. Série Botânica. N° 1. de
16-1-1950. “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”. Euripedes
Queiróz do Valle. Bibliografia da Academia. Subseção Coletâneas. Ed. “Vida Capixaba”. 1945. “Quarta Exposição do Livro Capixaba”. Publicação Oficial da Biblioteca
Pública do Espírito Santo. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1955.

ENGENHEIROS
Os 10 mais antigos
1) Dr. Henrique Novais. Antigo Prefeito de Vitória. Estudante excelente. Conquistou, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde fez o Curso de Engenharia, o prêmio “Gomes Jardim”, medalha de ouro, só conferida a aluno distinto. O Espírito Santo,
seu Estado natal, lhe deve uma soma incalculável de serviços não só sobre assuntos sua
especialidade como sobre saneamento, construções, traçados de estradas e projetos de
alto valor e significação para o progresso e desenvolvimento do Estado.
2) Dr. Jeronimo Monteiro Filho. Professor catedrático da Escola Politécnica
do Rio de Janeiro, hoje Escola Nacional de Engenharia. Político. Foi Senador Federal
pelo Espirito Santo. Deixou, entre outros, interessante monografia sobre o seu Estado
natal a que denominou “Um pedaço do Brasil dentro do século XX”, editado no Rio
de Janeiro em 1929. Nesta monografia fez um estudo interessante sobre as possibilidades econômicas do Espírito Santo, numa antevisão profética do que está realmente
acontecendo em nossos dias.
3) Dr. Antonio Francisco de Athayde. Historiador e Geógrafo. Fundou em Vitória, cidade de seu nascimento, o Instituto Hist rico e Geográfico do Estado de que foi
Presidente Honorário. Político. Foi Deputado estadual e Prefeito da vizinha cidade do
Espírito Santo, antiga Vila-Velha, dando-lhe o belo traçado que hoje apresenta e que
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lhe permitiu extraordinário desenvolvimento. Exerceu vários cargos de nomeação e de
eleição e diversas Comissões oficiais de caráter científico e cultural.
4) Dr. Olintho do Couto Aguirre. Engenheiro Civil. Historiador e defensor incansável das tradições históricas e riquezas naturais do Estado. Educado na Inglaterra,
era um dos homens mais elegantes de seu tempo. Possuía precioso Mu seu particular
de raridades e preciosidades artísticas e históricas, adquirido depois pelo Governo do
Estado para o Museu Oficial. Deixou vários ensaios e estudos sobre o nosso passado
notadamente sobre os nossos indígenas. Pertencia ao Instituto Histórico.
5) Dr. Florentino Avidos. Foi Presidente do Estado no quatriênio 1924-1928.
E depois Senador da República. Realizou um dos mais fecundos governos do Espírito
Santo. Deve -se-lhe entre outras obras de vulto, a construção das duas. maiores pontes
do Estado: a que veio ligar a Ilha de Vitória ao continente e a que uniu o Norte ao Sul do
Estado, então separados pelo Rio Doce, na cidade de Colatina. Estas duas pontes marcaram o início do grande surto de progresso e de senvolvimento que agitou o Estado e
que permitiu que todo o seu norte fosse desbravado, habitado, trabalhado e passasse a
ser uma das mais procuradas zonas rurais pela sua ferti lidade extraordinária.
6) Dr. Moacyr Monteiro Avidos. Filho do precedente. Foi um dos grandes
auxiliares de seu Pai no governo do Estado. Foi Prefeito da Capital e Secretário da
Viação e Obras Públicas. Cercou-se de uma equipe de jovens engenheiros realizando
uma série de obras que, ainda hoje, atestam a sua eficiência e capacidade de trabalho.
7) Dr. Alvaro Sarlo. Engenheiro Civil, arquiteto e construtor. Foi quem iniciou, no Estado, a construção dos grandes arranha-céus e de uma série de arrojadas
construções que o fazem lembrado ainda hoje. Foi também um grande estudioso da
nossa geografia econômica, além de hábil desenhista e matemático.
8) Dr. Solon de Castro. Engenheiro Civil e doutor em Ciências Físicas e Matemáticas. Cultura polimórfica, foi um dos homens mais ilustres de seu tempo. Era
também Bacharel em Direito, com um curso distinto. Como Deputado estadual deixou um vigoroso traço de sua passagem pela Assembleia Legislativa, através de projetos e pareceres. Sempre ouvido com respeito pelos amigos e pares deixou inéditos
vários ensaios e estudos sobre economia e finanças. Conhecendo bem a sua língua, os
seus discursos eram modelos de vernaculidade e bom gosto.
9) Dr. Ormando Borges de Aguiar. Engenheiro Civil e de Minas. Foi um dos
auxiliares prestimosos de seu irmão, o Presidente Aristeu Aguiar, quando à frente do
governo do Estado no quatriênio 1928-1932, que não chegou a concluir, interrompido pela Revolução vitoriosa de 1930. Ocupou a Pasta da Viação, Terras e Obras onde
planejou e iniciou uma série de medidas para dar ao seu Estado o plano de viação
que, ainda hoje, é respeitado em suas linhas gerais, pelo seu alto alcance econômico
e pela sua viabilidade. Conhecia, como pou cos, os problemas fundamentais da terra
capixaba e foi um dos primeiros a antever o valor do turismo como fonte de riqueza
e de desenvolvimento.
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10) Dr. Ceciliano Abel de Almeida. Foi não só engenheiro como matemático, geógrafo, historiador e escritor. Grande educador. Foi durante anos professor de
várias gerações de espírito-santenses que se distinguiram depois como administradores, políticos, magistrados e parlamentares. Foi o primeiro Prefeito da cidade de
Vitória, em 1908. Integrou a equipe de auxiliares do grande administrador Jeronimo
Monteiro. Coube-lhe dotar a velha cidade de Vitória de água, es gotos, calçamento,
eletricidade, jardins, edifícios públicos, bibliotecas, etc. Pertencia ao Instituto Histórico que presidiu, por mais de uma vez. Deixou notável livro sobre o Desenvolvimento do Rio Doce, região que conhecia desde quando dirigiu a construção da Estrada
de Ferro Vitória-a-Minas. Faleceu como Presidente da Academia Espírito-santense
de Letras, aos 80 anos de idade, na plenitude de sua extraordinária atividade mental.
Fonte de Estudos: “História do Espírito Santo”. Maria Estela de Novais. Vitória.
1969. “Biografia de Uma Ilha” (His tória da Ilha de Vitória). Luiz Derenzi. Rio. 1968.
“Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz
do Valle. Vitória. 1959. Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espírito Santo”. Francisco Eugênio de Assis, Vitória, 1941.

EPISÓDIOS PITORESCOS (Na Polícia)
Os 10 mais conhecidos
1) Laudo pericial. Para facilitar a tarefa dos Dele gados e Subdelegados de
Polícia do interior do Estado, o Des. Eurípedes Queiróz do Valle, quando Chefe de
Polícia, escreveu um livro que lhes servisse de roteiro. Para o perito leigo anexou ao
livro esquema do corpo humano para facilitar a localização de ferimentos e lesões.
Numerou as diversas regiões e ao pé da página pôs o nome correspondente. No primeiro Inquérito Policial que recebeu, feito já de acordo com o livro, encontrou o
seguinte laudo: “Examinando a pessoa do ofendido, os peritos encontraram 3 ferimentos - um atingindo o 19, outro raspando o 26 e o outro “esculhambando”(sic) o
33”. Fácil foi verificar que os peritos acharam mais prático indicar o número da região
atingida sem se preocupar com o nome correspondente. De fato um projétil havia
atingido a região epigástrica assinalada com o número 19, um outro atingira, de leve,
o terço superior da coxa indicado pelo nº 26 e o terceiro estraçalhara o polegar da
mão esquerda que trazia o nº 33...
2)Jogo do bicho. O saudoso Dr. Antônio Honório da Fonseca e Castro, quando Chefe de Polícia do Estado, recebeu ordens severas do Governador Punaro Bley
para pôr fim ao “Jogo do bicho”, que então tomava conta da cidade. Sem perda de
tempo baixou enérgica Portaria proibitiva lembrando as penas previstas na Lei das
Contravenções Penais e fazendo-a publicar em todos os jornais da Capital. No dia
da publicação os “Bicheiros” quase arrebentam. E que todos jogaram no número da
Portaria e acertaram.
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3) Discrição Policial. O Dr. Alonso de Oliveira, Juiz e Professor de Direito,
era homem sensato e prudente. Quando o Chefe de Polícia do Estado no governo
do Dr. Florentino Avidos, ordenara ao Delegado de certa Comarca do interior que
mantivesse sob vigilância dois rapazes de distinta família local suspeitos da autoria de
grave crime de homicídio. Receando a fuga dos mesmos durante o Inquérito policial,
passou-lhe o seguinte telegrama: “Mantenha os dois moços sus peitos sob cuidadosa vigilância. Faça-o, igualmente, com certa. discrição”. No dia imediato recebeu do
Delegado a seguinte resposta: “Rapazes vigiados. Discrição ainda não encontrada”.
4) Prisão Especial. O Dr. Etereldes Queiróz do Valle, hoje Procurador aposentado do Tribunal de Contas do Estado, foi por mais de uma vez Chefe de Polícia do
Estado. Sempre fol homem compreensivo e de excelente bom-humor. Da última vez
que dirigiu a Polícia Civil recebera de um detido uma reclamação escrita. Alegava ele
ter direito à prisão especial pois era oficial das Forças Armadas do País. Como prova
do alegado juntara uma velha e imprestável patente de Tenente da Guarda Nacional.
Dr. Etereldes escreveu então num pedaço de papelão, em letras grandes:- “Prisão Especial” e mandou o Carcereiro pendurá-la na porta do Xadrez do “Tenente”,
5) Busca-vida. Conta-nos o historiador Prof. Heribaldo Balestrero, no seu precioso livro sobre o Município de Viana, sua terra natal, que, naquela cidade, havia um
conhecido ladrão de galinhas com o apelido de “Busca-Vida”. Da última vez que fora
preso dirigiu ao Delegado local um pedido de soltura em versos. Dizia ele:
“Busca vida está preso.
Senhor, mandai-o soltar.
Ele solto, busca a vida
E preso não pode buscar.
O Delegado não demorou na resposta:
“Busca Vida está preso
E preso deve ficar,
Porque solto furta frangos
E preso não pode furtar”.
6) Filosofia de Protocolista. O saudoso Ministro da Justiça e deputado Federal
Dr. Eurico de Aguiar Salles, foi estudante pobre. Para auxiliar os estudos conseguiu
um emprego de Protocolista da Chefatura de Polícia do Estado. Toda vez que o Chefe
do Expediente mandava protocolar um papel que entrasse na Repartição, ele após
o registro, escrevia à margem: “Fi-lo”, datando e assinando. O Chefe implicou com
aquele “Fi-lo”. E certo dia advertiu-o: “Faça o favor de deixar de “filosofia” e siga a
praxe da Casa”!
7) Aplicação da Lei. O Coronel Orozimbo Correia Lyrio quando Comandante
da Polícia Militar do Estado era intransigente em matéria de respeito e disciplina
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no Quartel. Tinha uma forma especial de punir as faltas dos soldados. E invocava
sempre o Código Penal Militar. Nas faltas pequenas mandava aplicar os Parágrafos.
O §-1° equivalia a uma dúzia de bolos, o 2 a duas, o 3º a três e assim por diante. O
medo dos soldados não estava, porém, nos Parágrafos, mas nos “Capítulos”. Quando
mandava aplicar qualquer Capítulo a chibata funcionava. Para evitar algum excesso
na execução ele ia assistir à aplicação. E a cada súplica chorosa do paciente, ele o
“confortava”:- Que hei de fazer, meu velho. É o Código!
8) Balaústre da Ordem. Ao deixar a Chefatura de Polícia de Vitória, em 1924,
para assumir as funções de Juiz de Direito, o Des. Eurípedes Queiróz do Valle recebeu uma homenagem de seus subordinados. O intérprete, no entusiasmo da oração,
chamou-o entre outras coisas, de “eminente balaústre da ordem pública”. E o representante do Governador do Estado, usando também da palavra: “V. Exª. não foi apenas um “balaústre”, mas também um “baluarte” da ordem...
9) “Homem coitado”. O saudoso Des. Rômulo Finamore, quando Juiz de Direito na Comarca de Rio Pardo, estranhou, ao ler um Inquérito Policial, que a causa
do crime fosse ter o ofendido chamado o acusado de “homem coitado”. Curioso e
estudioso da língua, quis saber qual o sentido, ali, daquela expressão onde não via
ofensa alguma. E o velho Escrivão do Juízo, antigo morador da região: “Aqui, entre
os velhos moradores, a expressão é altamente ofensiva, sobretudo se dirigida. a um
homem casado. Significa que a mulher pratica o coito com outro, passando o marido
a ser um “homem coitado”..
10 Queria saber mais que o Doutor. Num conflito ocorrido em Vitória, em fevereiro de 1930, várias pessoas foram recolhidas, feridas, à Santa Casa de Misericórdia.
O Dr. Areobaldo Lelis Horta, então Chefe do Gabinete Médico-Legal da Polícia, vai
até lá ver o estado de saúde dos acusados detidos. Notou que um deles havia morrido
durante a noite. Ordenou então ao chefe da escolta que fosse o cadáver removido para o
necrotério para o necessário exame. O enfermeiro-chefe engana-se, porém, no número
do leito. Ao ver-se transportado como morto, o doente reclama. E quando o cabo, chefe
da escolta o adverte com a cara fechada: - Não se faça de engraçadinho! Você quer saber
mais que o doutor?

EPISÓDIOS PITORESCOS (Na Justiça)
Os 10 mais lembrados.
1) Ensino da língua vernácula. O saudoso Juiz Dr. João Cláudio Carneiro Campêlo, quando na Comarca de Colatina, descobriu que os filhos dos imigrantes poloneses e alemães que colonizaram a região, muitos já brasileiros natos, fingiam não falar
ainda o português para fugir à obrigação de serem testemunhas, peritos, jurados, etc.
Em determinado processo criminal um desses, chamados a depor, logo na primeira
pergunta do Juiz fez um gesto de não ter entendido o que lhe perguntava. O Dr. João
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Cláudio vira-se então para o Oficial de Justiça e ordena com severidade: - “Meta este sujeito na cadeia até que ele aprenda o português”! Diante daquela ordem, a testemunha
apressa-se em declarar que não entendia bem a língua mas sempre falava alguma coisa.
Na roda íntima dos colegas, orgulhava-se aquele magistrado de ter descoberto o mais
rápido e eficiente método de ensinar português a brasileiro sem-vergonha...
2) Jesus Cristo advogado. O Des. Meroveu Cardoso, quando Juiz de uma das
Varas Criminais de Vitória, num dia de grande movimento, ordenou ao Escrivão
que para adiantar o serviço, fosse qualificando os acusados. Ao perguntar a um deles
se tinha advogado, responde com ar de piedade: “0 meu Advogado é Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele sabe que sou inocente!” Interrompendo o Juiz que, de cabeça baixa,
despachava o expediente, diz o Escrivão: “Merentíssimo: o acusado acaba de dizer
que o seu advogado é Nosso Senhor Jesus Cristo”. E o Dr. Meroveu distraído: “Veja se
ele está inscrito na Ordem.” Desfeito o engano, pelo riso da assistência, o Juiz nomeia
Advogado o Dr. José Marques, então Secretário da Faculdade de Direito. Este, dias
após, oferecia aos colegas, um pequeno cartão de visita em que se lia: “José Marques
- Advogado. E logo abaixo: “Substituto eventual de N. S. Jesus Cristo”.
3) Linguagem forense. O Des. Gumercindo de Souza Mendes, quando Juiz de
Direito, tinha o hábito de interrogar os acusados em linguagem sempre delicada e técnica. Entendia que a Justiça tinha também uma função instrutiva. Num caso de ferimentos leves, indaga de um acusado: o Sr. quer fazer o obséquio de responder se violou
a integridade física de seu desafeto com um instrumento de natureza pérfuro-cortante
que The interessou o tecido celular subcutâneo? E o acusado espantado: “E menas verdade Dr. Eu me defendi dele com uma faquinha de ponta...”.
4) Dona Mitra Diocesana. Um advogado da Prefeitura Municipal da cidade de
Muqui, num pedido de justificação contra a Igreja local, pediu a intimação da Mitra
Diocesana. O mandado foi expedido. Dias depois o Oficial de Justiça de diligência volta
com a seguinte certidão: “Certifico e dou fé que em cumprimento do presente Mandato,
procurei por toda a cidade a senhora Mitra Diocesana e não a encontrei. Fui porém informado de que quem conhece o paradeiro da referida senhora é o Sr. Arcebispo de Vitória”.
5) Impaciência de Requerente. Numa petição pedindo a sua inscrição eleitoral, um candidato a eleitor junta como prova de idade uma certidão que o dava como
nascido em dezembro de 1996. O Juiz eleitoral da zona, então o Desembargador Carlos de Campos, diante daquela certidão, despacha: “Tenha paciência o requerente.
Aguarde primeiro o seu nascimento pois ainda corre o ano da graça de 1965”.
6) Pisca-pisca absolutório. O Juiz de Direito, Dr. Francisco de Miranda Filho, tinha um pequeno “tique” na visão. Falando ou discursando costumava piscar
repetidamente os olhos. Era homem estimadíssimo pela sua bondade e cordialidade.
Quando Promotor Público da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, pediu, certa
vez, com insistência, em brilhante acusação perante o Tribunal do Júri, a condenação
do acusado dada a gravidade do delito. O Júri, volta da sala secreta com a absolvição
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por unanimidade. Um Jurado seu amigo e admira dor, apressa-se em lhe explicar:
“Foi um custo Dr., para obter a absolvição do acusado. Todos queriam condená-lo.
Eu então mostrei a eles que o Sr. pedia, realmente a condenação mas piscava o olho
p’ra gente...
7) Arma que não podia ser apresentada. O saudoso Des. Ayres Xavier da Penha,
quando Juiz de Direito do interior do Espírito Santo, fazia questão de que, com os Inquéritos Policiais, viessem também as armas dos crimes. Certa ocasião recebeu, de uma
vez, vários Inquéritos. Notou porém que um deles não vinha acompanhado de arma
alguma. Sem verificar a natureza do Inquérito, pediu explicações ao Escrivão. Este esclareceu que naquele processo a arma do crime teria que ficar mesmo com o acusado.
E baixinho, ao ouvido do Magistrado: “O crime Meritíssimo é de “disvirginamento...”
8) Porta errada. O Des. Cristiano Vieira de Andrade destacava-se pela originalidade de seus despachos. Era Juiz de Direito da Vara Criminal da Capital, quando
vagou-se uma Vara Cível. Pediu então a sua remoção para esta. Um Ad vogado não
tendo lido o decreto de sua remoção dirigiu-lhe um requerimento como se ele fosse
ainda Juiz Criminal. Deu então o seguinte despacho: - “Ora esta é muito boa! Vá bater
noutra porta. Estou agora longe do Xadrez.” De outra feita recebeu um pedido de
licença de 30 dias de uma funcionária do Fórum para tratamento de saúde. Quando
viu o atestado médico de que a senhora estava grávida, deferiu: - “Era só o que faltava!
Onde já se viu gravidez ser doença? Em todo caso concedo 10”.
9) Riscar sim tirar. O Des. Dermeval Lyrio, quando Juiz de Direito de certa
Comarca do interior do Estado, recebeu de um Advogado um pedido para que fossem riscadas umas expressões ofensivas que o seu colega, ex-adverso, havia escrito
contra ele nas razões finais de determinada ação. Conhecendo bem o Advogado requerente e sabendo que o mesmo não se destacava nem pela cultura jurídica nem
pela probidade profissional, deu o seguinte despacho: “Defiro o pedido. Ao Sr. Escrivão do feito para riscar as palavras “ignorante” “salafrário” e “desonesto”, de modo
que não possam mais ser lidas”.
10) Absolvido apesar da defesa. Tratava-se de um caso simples de ferimentos
leves. O julgamento era singular. O Advogado não foi muito feliz na defesa. Findos os
debates o Juiz, hoje Desembargador Edison Queiróz do Valle, passou a ditar a sentença ao Escrivão. E terminou: “Por estes fundamentos absolvo o acusado da acusação
que lhe foi intentada, não obstante a defesa do jovem Dr. Advogado”.
Fonte para Estudo: “O Bom-humor nos Tribunais”. Rozendo Serapião Filho,
Conferência. Associação dos Juristas. Vitória. 1945. “Juízes sem Juízo”. Beneventino. (E.Q.V.). in “Micrólogos”. Pág. 113. Vitória. 1968. “Direito Pitoresco e Cochilos
Judiciários”, Ademar Vieira da Cunha. C. Itapemirim, 1929. “O Direito em mangas e
camisa”. Coletânea. Juiz Waldir Vitral. Vitória. 1969.
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ESCOLAS E FACULDADES SUPERIORES
As 10 mais antigas
1) Faculdade de Direito. E a mais antiga instituição de Ensino Superior do Estado. Foi fundada em 4 de outubro de 1930. Reconhecida de utilidade pública em 9-61931. (Decreto nº 1.302). Equiparada às suas irmãs brasileiras pelo Decreto Federal nº
566, de 31 de dezembro de 1933. Federalizada em 4-12-1956, pela Lei n° 1.254. Incorporada, afinal, à Universidade Federal do Estado, em 30-1-1961, pela Lei nº 3.868.
2) Faculdade de Odontologia. Fundada em fevereiro de 1924. Reconhecida
de utilidade pelo Governo Estadual pelo Decreto nº 3.086, de 26-11-1932. Extinta
pelo Decreto nº 15.798 de 23-12-1944. Restabelecida pelo Decreto Federal nº 26.927
de 21-7-1949. Incorporada à Universidade Federal em 30-1-1961, pela Lei nº 3.868.
3) Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras. Criada pela Lei nº 550, de 7-121951. Autorizada a funcionar pelo Decreto n. 33.334, de 1-7-1935. Reconhecida em 278-1959. Incorporada à Universidade Federal do Estado em 30-1-1961 pela Lei nº 3,868.
4) Escola Politécnica. Criada em 6-9-1961, pela Lei nº 320. Foi autorizada a
funcionar em 5-2-1952, pelo Decreto n° 30.507. Reconhecida pelo Governo Federal
em 11-12-1956, Decreto n° 44.544. Incorporada à Universidade Federal também em
30-1-1961, pela Lei citada.
5) Escola de Belas-Artes. Criada em 31-12-1951, pela Lei n° 610. Autorizada a
funcionar em 25-10-1956, pelo Decreto nº 40.065. Começou a funcionar em 1-1-1957.
Incorporou se à Universidade Federal do Estado, também pela Lei nº 3.868 de 30-1-1961.
6) Faculdade de Ciências Econômicas. Criada pela Lei n 1.239, de 1-3-1957.
Incorporou-se à Universidade Federal pela Lei n 3.868, de 30-1-1961. Começou a
funcionar regular mente logo depois de reconhecida por ato do Governo Federal.
7) Faculdade de Medicina. Foi criada em 1-3-1957. Começou a funcionar logo
após a sua criação, quando ainda pertencia ao Estado. Como as demais escolas já
referidas foi incorporada à Universidade Federal em 30-1-1961, pela Lei nº 3.868.
8) Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Foi criada em 8-12-1966. Começou a
funcionar em 1967. E estabeleci mento Superior ainda não incorporado à Universidade
Federal do Estado. É de propriedade particular.
9) Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia. Foi criada em 292-1968. Começou a funcionar em 5-4-1968. Pertence à Santa Casa de Misericórdia
da Cidade.
10) Escola Superior de Educação Física. Foi criada em 26-1-1931, como Curso Especial de Educação Física. Passou ,em seguida, a ser Curso Normal. Foi afinal
reconhecida como Curso Superior de Educação Física. Está hoje incorporada à Universidade Federal do Espírito Santo em face da Lei nº 3.868, de 30-1-1961.
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Fonte para estudo: “Pequena História da Faculdade de Direito. Sua contribuição
para a cultura jurídica brasileira. Eurípedes Q. do Valle. Revista “Vida Acadêmica.” Setembro de 1934. “Ensino Superior no Espírito Santo”. João Nunes Coelho, Ibidem. “O
Primeiro Quinquênio da Universidade Federal do Espirito Santo”. Subsídio para sua
história. Eurípedes Queiróz do Valle. In Revista de Cultura da Universidade. (U.F.E.S.)
No 3.º. Segundo Semestre de 1968. “O Ensino Público no Espírito Santo”. Atilio Vivacqua. Vitória. 1929. “Palavras...” Discurso de Paraninfo do Prof. Heraclito Amancio
Pereira. 1ª turma de Bacharelandos. 1935.

ESPÍRITO-SANTENSES QUE SE DESTACAM FORA DE
SEU ESTADO
Os 10 mais conhecidos
1) Alarico de Freitas. Natural de Vitória. Filho do jurisconsulto brasileiro Des.
Afonso Cláudio de Freitas Rosa, primeiro Presidente republicano do Espírito Santo. Destacou-se como advogado, político parlamentar e Professor de Direito em seu
Estado natal, no Rio de Janeiro e no Estado do Rio. Presidiu. como Deputado, o
Congresso Legislativo espírito-santense em várias legislaturas. Foi ali um dos grandes
tribunos de seu tempo. Reside, atualmente, no Estado da Guanabara, onde exerce a
sua atividade como Professor e Advogado.
2) Elpídio Pimentel. Natural da cidade da Serra. Bacharel em Direito, jornalista ,educador e filólogo. Tem-se destacado como mestre da língua. É catedrático de
Português e Literatura Portuguesa da Escola Normal Oficial de seu Esta do natal e do
Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Foi um dos três fundadores da Academia de Letras do Espírito Santo ocupando a cadeira i 12 de que é Patrono o Padre Gonçalo Soares da França. Reside no Rio de Janeiro, onde exerce também as funções de Delegado
da Academia de Letras de sua terra, junto à Federação das Academias de Letras do
Brasil. Entre as obras publicadas destacam-se: - “Origem e Evolução da linguagem”.
1922; “Um Punhado de Galicismos” - 1917; Noções de Literatura Portuguesa” 1918;
Postilas Pedagógicas” - 1923; “Quando o Penedo Falava”. História Espírito-santense
para Crianças 1924.
3) Francisco Gonçalves. Natural do antigo Distrito de São Felipe, depois Marapé
e hoje Município de Atílio Vivacqua, então pertencente ao Município de Cachoeiro
de Itapemirim. E filho do Cel. Ricardo Gonçalves, industrial. Bacharel em Direito, advogado, ex-deputado estadual e federal, Jornalista, antigo Diretor “d’O Cachoeirano”,
de Cachoeiro de Itapemirim. Destacou-se como advogado, parlamentar e tribuno de
invulgares dotes verbais. Foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da
Guanabara, onde deixou uma tradição de cultura e inteireza moral. Reside no Rio de
Janeiro onde exerce a advocacia, representando, igualmente, a Seção da Ordem de seu
Estado natal junto ao Conselho Federal.

108 // Eurípedes Queiroz do Valle
4) João Calazans. Descende de tradicional família capixaba. Bacharel em Direito, advogado e jornalista. Publicista. Tem se dedicado ao jornalismo onde vem
desenvolvendo toda a sua atividade na fundação de periódicos, revistas e na direção de vários jornais em seu Estado natal, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dirigiu
por muito tempo, uma Editora destinada a reeditar velhos livros de antigos autores
espírito-santenses. Desenvolve atualmente a sua atividade intelectual no jornalismo
pernambucano. Crítico literário de grande projeção nos meios publicitários. Entre
os estudos e trabalhos que vem publicando, destaca-se o que se intitula “O Moderno
Pensamento Lusitano”, dado à estampa em 1936, onde faz interessante análise da influência de Ferreira de Castro e Mendes Correia, na literatura luso-brasileira. Reside
atualmente (1970) em Recife.
5) Jair Tovar. Natural de Vitória. E filho do Cel. João Tovar, antigo político e
economista, ex-Secretário da Fa zenda do Estado. Advogado de grande cultura jurídica,
Professor de Direito e antigo Deputado Federal. Exerceu vários cargos públicos em seu
Estado natal, destacando-se como Pro curador-Geral e Consultor Jurídico. E escritor e
poeta de grande emotividade. Pertence à Academia Espírito-Santense de Letras, onde
ocupa a cadeira nº 20, de que é Patrono o jornalista Antero Pinto de Almeida. No Rio
de Janeiro, onde passou a residir, além do jornalismo e da advocacia, dedicou-se ac Magistério Superior como Professor de Direito, além de ser um dos Delegados a Academia
Espírito-santense de Letras, junto à Federação das Academias de Letras do Brasil.
6) João de Medeiros Calmon. Natural do Município de Colatina, no Espírito
Santo, Distrito de Baunilha. É filho do antigo comerciante, Augusto Pedrinha Calmon,
da tradicional família Calmon daquele Município. Advogado, jornalista e político, vem
representando o seu Estado natal na Câmara Federal, indo no próximo ano, (1971), representá-lo já agora como Senador da República. Dirige uma grande cadeia de jornais,
de rádio e de televisão do País, como sucessor do grande jornalista e homem de empresa,
Assis Chateaubriand. Político de incontestável prestigio e de grande atividade, tem chefiado e dirigido várias campanhas de âmbito nacional, estando, no momento, à frente do
movimento brasileiro pró-erradicação do analfabetismo, a que denominou “Década da
Educação”. Escritor, tem publicado vários estudos de caráter social e político. O Espírito
Santo já lhe deve inúmeros serviços a começar pelas suas estações de Rádio e de Televisão,
além da edição especial de “O Jornal”, do Rio de Jairo, dedicado ao seu Estado.
7) Lécio Gomes de Souza. Natural da cidade de São Pedro de Itabapoana. E
filho do casal Felisberto Gomes de Souza e Jovita de Castro Souza. Doutor em Medicina, é também oficial general do Corpo de Saúde do Exército. Vem se destacando
como Professor da Escola de Aperfeiçoamento, e também como historiador, geógrafo
e homem de Letras. Pertence ao Instituto Histórico de Mato Grosso e à Academia de
Letras daquele Estado. Reside atualmente na cidade de Corumbá, onde desenvolve
as suas atividades profissionais e literárias. Descende da família Gomes de Souza que
vem dando ao Espírito Santo grandes nomes no magistério e nas letras, destacando-se a poetisa Maria Antonieta Tatagiba, hoje Patrona da Academia Feminina de Letras do Estado.
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8) Napoleão Lirio Teixeira. Natural do Município de Calçado, no Espírito
Santo. E filho do Prof. João Manoel Teixeira e D. Regina Carvalho Teixeira. E também
formado. em Medicina. Iniciou a vida pública como Médico do Exército, função que
deixou já no posto de Tenente-Coronel. Vem se destacando como Professor Catedrático de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.
onde reside. Cientista, tem publicado vários estudos sobre as suas especialidades.
Entre os seus inúmeros livros destacam-se: - “Psiquiatria Médico-legal”, “Psicologia
Forense”, “Suicídio”, “Complexos de Inferioridade”, “Neuróticos”, “Aspectos da Psicologia e Psicopatologia Amorosa nos Velhos e Madurões”, “Medicina e Literatura”, “A
Doença dos Discursos”, de fundo humorístico, etc. Jornalista, colabora assiduamente
em vários jornais e revistas especializados, já como cientista, já como literato.
9) Jorge Felipe Kafuri. Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Engenheiro. Doutor em Ciências Físicas e Naturais, em Matemática, Economista e Professor Catedrático da Escola Nacional de Engenharia. Sobre as suas atividades culturais e
científicas, veja o leitor o Capítulo deste livro “Cientistas Brasileiros Nascidos no Espírito Santo” Item 7.
10) Xenócrates João Calmon de Aguiar. Natural da Cidade da Serra. E filho da saudosa educadora D. Elvira Calmon de Aguiar. Bacharel em Direito. Antigo
político e parlamentar. Representou o seu Município no Congresso Legislativo, que
chegou a Presidir e o seu Estado na Câmara Federal Em 1930 mudou-se para o Rio
de Janeiro, abandonando a Política e voltando à Advocacia. Ingressou, em seguida, na
Magistratura vitalícia do antigo Distrito Federal, onde chegou ao Tribunal de Justiça.
Destacou-se sempre pela sua sólida cultura jurídica. Prestou ao seu Estado relevantes
serviços. É também tribuno de grande prestígio.

ESPÍRITO-SANTENSES QUE SE DESTACAM FORA DO PAÍS
Os 10 mais lembrados
1) Antônio Tavares Bastos. Natural de Vitória. FiIho do antigo Juiz Federal, Dr.
José Tavares Bastos. Era Bacharel em Direito. Iniciou a vida pública como Promotor
Público de sua cidade natal. Seguiu a carreira diplomática. Destacou-se como Adido
cultural da Embaixada Brasileira em Paris. Cultor apaixonado da língua francesa deixou, entre outros, interessante livro de Poesia que denominou “Ballade Brasiliene”, sob
o pseudônimo de Charles Lucifer. Pela sua atividade literária em língua francesa, era,
não raro incluído entre escritores franceses de sua época. Faleceu em Paris nas vésperas
de sua aposentadoria, naquela carreira.
2) Arizio Vianna. Espírito-santense, natural de Vitó ria. Filho de antigo Político e Economista, Alziro Vianna, antigo Secretário da Fazenda do Estado. Formou-se
em Direito e em Ciências Econômicas. Destacou-se como Adido à Embaixada Brasileira na Itália, para assuntos econômicos, onde vem realizando excelente trabalho
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sobre as nossas riquezas e possibilidades comerciais. Os seus Relatórios sobre essa
especialidade são sempre consultados com proveito. Reside em Roma.
3) Bolivar Maioli Pereira de Abreu. Natural de Cachoeiro de Itapemirim.
Doutor em Medicina. Filho do saudoso político, parlamentar e tribuno, Fernando
de Abreu. Destacou-se como biologista e sanitarista. Possuía outros Cursos especializados, obtidos nos Estados Unidos da América do Norte. Desempenhou, como
Delegado da O.N.U., várias missões científicas, notadamente na Colômbia e na Bolivia, dirigindo nas capitais desses países o Serviço de Educação Sanitária. Faleceu
na plenitude de sua atividade, quando, a convite do Go verno do Espírito Santo, seu
Estado natal, dirigia a Secretaria de Educação e Saúde e quando punha em execução
um corajoso programa de educação sanitária.
4) Carmen Vitis Adnet. Natural de Vitória. Filha do casal, Clodomiro Adnet e Célia Vitis Adnet.É pianista de renome internacional. Diplomou-se pelo Instituto Nacional
de Música do Rio de Janeiro, fazendo todo o Curso com distinção Iniciou os seus estudos
com uma sua tia, também pianista exímia, Professora Aurea Adnet, antiga Diretora da
Escola de Música do Espírito Santo. Destacou-se no Concurso Internacional de Chopin,
realizado em Varsóvia, em 1940, para come. morar o Centenário daquele gênio musical, conquistando o primeiro lugar entre mais de duas dezenas de concorrentes de vários
Países. Entre os prêmios recebidos pela artista espírito-santense merece mencionado o
que recebeu do Institut “Chopin” daquela capital, constante da reprodução da mão do
imortal pianista, conferido, pela primeira vez, a uma pianista estrangeira. Tem realizado,
com sucesso, concertos e recitais não só em Capitais brasileiras como na Suíça, Holanda,
França, Inglaterra, Áustria e Alemanha. Casou-se com outro pianista famoso, o Professor
Hans Graff, de nacionalidade austríaca. Reside, atualmente, em Viena, na Áustria, onde o
marido é Professor da Real Academia de Música daquela Capital.
5) Consuelo Rios. Natural da cidade de Alegre. Bailarina de fama internacional. Foi aluna distinta dos Professores, Ana Volkov e Igor Schwezoff. Aperfeiçoou-se
em Paris no Instituto Egorof. Destaca-se como Professora e Assistente da Academia
de Ballet Society daquela Capital. Tem realizado recitais, com as suas alunas, em várias cidades europeias, Já realizou Cursos de Danças Clássicas na Espanha, em Madrid e em Viena, na Áustria. Está atualmente contratada como “Maitre” de Ballet no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Visitou em 1948 o seu Estado natal, dando em
Vitória um recital em benefício das suas Associações Assistenciais.
6) Elvira Cunha. Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Diplomou-se
em Farmácia pela Universidade de Brasil. Especializou-se em Enfermagem e Educação
Sanitária Obteve da Organização Mundial de Saúde, várias bolsas de estudos para aperfeiçoamento de seus conhecimentos no Peru, Porto Rico, Colômbia e Estados Unidos.
E atualmente funcionária da referida Organização em Honduras, Tegucigalpa, onde
dirige o Serviço Nacional de Saúde Escolar. Fez os seus estudos primários em sua cidade natal, no tradicional Grupo Escolar Bernardino Monteiro, onde sempre se destacou.

O Estado do Espírito Santo e os Espírito-santenses// 111

7) Izidoro Zanotti. Natural da cidade de Santa Teresa. E’ filho do industrial
David Zanotti. Bacharelou-se em Direito no Rio de Janeiro. Tem se destacado como
Professor e Assessor de Direito Internacional e como Conselheiro junto a O.E.A. nos
Estados Unidos. Recebeu o grau de Doutor em Direito Internacional pela “American
University de Washington D.C. Possui vários outros títulos e diplomas de Cursos especializa dos em Universidades americanas. Tem publicado vários e tudos e trabalhos
de sua especialidade em inglês e espanhol. Dos seus livros merecem mencionados
os referentes a “Los Derechos Humanos em la Esféra Internacional”, publicado pela
Academia Interamericana de Direito Comparado e o “A Statement of Lawes in Brazil”, este publicado pela Organização dos Estados Americanos.
8) João Batista Pinheiro. Natural da cidade de Alegre. É filho do ex-Senador Federal, Cel. Genaro Pinheiro. Concluído o Curso Jurídico, ingressou na carreira diplomática.
Foi por algum tempo, Secretário da Fazenda do Governo Francisco Lacerda de Aguiar
em 1963. Iniciou a sua carreira como Cônsul do Brasil em Havre, na França. Entre as
diversas missões diplomatas exercidas está a de Encarregado especial dos negócios brasileiros em Montevidéu, no Uruguai. E estudioso dos nossos problemas econômicos, a que
vem dedicando um especial. carinho. Muito conceituado entre os seus colegas de representação desempenha, atualmente, (1970) o cargo de Embaixador do Brasil no México,
onde desenvolveu destacada atuação assistencial e fraterna aos seus compatriotas quando
do Campeonato Mundial de Futebol realizado naquela Capital em que levantaram o título de tricampeões. Nas suas férias não se esquece do seu Estado natal. Passa-as sempre na
aprazível Praia de Guarapari, já hoje conhecida de todos os brasileiros.
9) Ruy Pais Barreto. Natural da velha e histórica cidade de Viana. Ali nasceu
quando seu pai, Dr. Manoel Xavier Pais Barreto, exercia a magistratura no Espirito
Santo, Formado em Direito, iniciou a vida pública ingressando na carreira diplomática. Destacou-se como Cônsul e depois como Embaixador do Brasil no Chile, em
cuja função aposentou-se. Preston excelentes serviços ao seu País, notadamente na
divulgação de suas riquezas e valores culturais, em Conferências e Congressos internacionais em que compareceu. Descendente de família ilustre, é sobrinho do jurista
brasileiro Des. Carlos Xavier Pais Barreto, antigo Presidente dos Tribunais de Jus tica
e Eleitoral e irmão do Des. Manoel Xavier Pais Barreto, antigo Diretor da Faculdade
de Direito e Reitor da Universi dade Federal do Estado.
10) Tulio Hostilio Montenegro. Nasceu em Vitória. E filho do saudoso professor, filólogo e poeta. Dr. Jonas Meira Bezerra Montenegro. Formado em Direito,
iniciou a vida pública como Estatístico. Dedicou-se aos estudos dessa especialidade
científica, sendo hoje, justamente considerado um dos seus grandes cultores. E atualmente alto funcionário da O.N.U. na América do Norte. Pelos seus estudos, vem dando à Estatística base científica, aplicando os seus dados, ensinamentos e resultados
em pesquisas de caráter social, econômico, jurídico e literário. Em vários ensaios e
publicações vem divulgando os mais curiosos aspectos e resultados de suas investigações e estudos. Reside em Nova Iorque.
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Fonte de Estudos: Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. “Eurípedes Queirós do Valle”. Vi ória, 1959. “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”. Do mesmo autor. Vitória. 1945. “Nossa Gente” (Dicionário
Biográfico) Ed. Fundo Editorial do Esp. Santo sob a orientação do Dr. Nestor Cinelli,
1969. “Efemérides Capixabas”, Francisco Eugênio de Assis. Vitória, 1948-69.

ESTUDIOSOS DA GEOGRAFIA
Os 10 mais destacados
1) Amâncio Pinto Pereira. Educador e historiador. Publicou: “Geografia e
História do Espírito Santo”. Vitória.. Ed.-1922. “Almanaque do Espírito Santo” Vitória. Ed.-1918 1919.
2) Carlos Justiniano de Mattos. Professor. Escreveu: Geografia do Estado do
Espirito Santo”. Vitória. Ed.. 1826.
3) Antonio Marins. Jornalista e escritor. Publicou: “Minha Terra e meu Município”. Cachoeiro de Itapemirim. Ed.-1920.
4) Cicero Morais. Engenheiro. Advogado. Matemático. Cartógrafo. Escreveu:“O Paralelo 20 passa no Espirito Santo”. Vitória. Ed.-1953. “Vitória, Capital do Espírito Santo por determinação geográfica”. Vitória. Ed.- 1954. Vitória Cidade Porto”.
Vitória. Ed.-1954. “Como nasceram Cidades no Espirito Santo”. Vitória. Ed.-1954.
“Limites do Espirito Santo”. Vitória. Ed.-1939 “Serra dos Aimorés ou Morro dos Aimorés?” Vitória. Ed.-1940.
5) Alberto Stange Junior. Educador. Parlamentar. Publicou: “O Ciclo Cósmico”. Vitória. Ed.-1934. “As montanhas de Vitória”. Vitória. Edç.-1943.
6) Carlos Xavier Pais Barreto. Magistrado. Historia dor. Jurista. Professor de
Direito. Escreveu:- “Apontamentos Históricos e Geográficos do Espírito Santo”. Vitória. Ed.-1922 “Antropogeografia”. Vitória. Ed.-1928. “Questão de Limites Minas-Espirito-Santo”. Vitória. Ed.-1915. “Climatologia Espírito-santense”. Vitória. Ed.-1915.
“Orografia Espírito-santense”. Vitória. 1916.
7) Heráclito Amâncio Pereira. Advogado Historiador. Professor de Direito.
Educador. Publicou:- “Modificações atuais da superfície terrestre”. Vitória. Ed.-1919.
8) Fernando Duarte Rabelo. Advogado. Educador. Professor de Direito. Reitor da Universidade Federal. Escreveu:- “Oceanografia”. Vitória. Ed.-1919.
9) Cesar Augusto Marques. Médico. Historiador. Publicou: “Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Espírito Santo”. Rio. Ed.-1878.
10) Francisco Eugênio de Assis. Advogado. Historiador. Escreveu:- “Dicionário Geográfico e Histórico do Estado do Espírito Santo”. Vitória. Ed.-1941. Fonte para
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estudos: “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Euripedes Queiróz do
Valle. Vitória. 1959. “Nova Orientação da Geografia moderna na Escola Ativa Brasileira. Claudionor Ribeiro. Vitória. 1936. “Professores de Geografia no Espirito Santo.
“Monografia de Elpidio de Oliveira. Vitória. 1933. “A Geografia Espírito-santense no
8° Congresso de Geografia” Conferência do Prof. Arquimino Matos. Vitória. Ed--1924.
“Como se deve estudar Geografia”. Antonio Francisco de Atahyde. Vitória. Ed.-1925.

ESTUDIOSOS DO VERNÁCULO
Os 10 mais antigos
1) Afonso Correia Lyrio. Magistrado. Professor e Jornalista. Publicou:- “Os
Pronomes oblíquos e sua colocação na sentença”. Tese de concurso para a cátedra de
Português do Ginásio Estadual. Ed.-Tip. Coelho-Vitória. 1929.
2) Arquimino Martins de Matos. Médico, historiador e educador. Publicou:
“Um século de ensino da língua”. Ed. Vitória. 1925. “Problemas de Linguagem”. Ed.
Rev. Vida Capixaba -Vitória. 1927.
3) Corlumbo Ferreira. Professor, jornalista e poeta. Escreveu: “Fonte do nosso
lexicon. Sua mobilidade no tempo e no espaço”. Vitória. 1930.
4) Cyro Vieira da Cunha. Médico. Professor. Jorna lista e Poeta. Publicou entre
outros estudos de linguagem, “O Dialeto Brasileiro”. Ed. Imp. Oficial. Vitória. 1933.
5) Elpidio Pimentel. Bacharel em Direito, Professor. Jornalista, escritor. Publicou: “Um punhado de galicismos”. Tese de concurso para catedrático de Português
do Ginásio Oficial, Tip. Diário da Manhã. Vitória. 1917. “Origem e evolução da linguagem”. Ed.-Imprensa Oficial. Vitória, 1922. “Noções de Linguagem”. Ed.-Diário da
Manhã. Vitória. 1917. “Noções de Literatura”. Ed.-Diário da Manhã. Vitória. 1918.
“Postilas Pedagógicas”. Ed.-Imp. Oficial. 1923. “Subsídios Lexicográficos”. Ed.-Diário
da Manhã. Vitória. 1930. “Grafia da palavra capixaba”. Ed. Vida Capixaba. Vitória. 1935.
6) Elpidio de Oliveira. Professor Normalista. Cronista. e poeta. Escreveu: “Penetração de termos estrangeiros na linguagem brasileira. Influência comprometedora
de sua pu reza”. Série de artigos enfeixados em livro. Liv. Tiradentes. Campos. Estado
do Rio. 1925.
7) José Coelho de Almeida Cousin. Bacharel em Direito. Farmacêutico. Professor.
Escritor e Poeta. E variada a sua produção sobre assuntos de linguagem espalhada em jo
nais e revistas. Merece aqui citado o seu curioso estudo sobre “Lusolatria Cacográfica”. Ed.
Vida Capixaba. Vitória.1930.
8) Jose Paulino Alves Júnior. Magistrado. Professor. escritor, poeta e tribuno.
De sua fecunda e variada obra escrita sobre a língua merecem ser destacados: “Da
Preposição”, tese de concurso para a cátedra de Português da Escola Normal Oficial
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do Estado. Ed. Imp. Oficial. 1932. “A Questão do S e do Z”. Ed.-Tip. Machado. C. de
Itapemirim. 1948, “Um instante de boa Linguagem”. Série de artigos na imprensa da
Capital sobre questões de vernáculo. Vitória. 1921-23.
9) Jonas Meira Bezerra Montenegro. Advogado, Professor, escritor e poeta.
Publicou: “Do Legitimo e verdadeiro emprego do acusativo como infinito em Português”. Ed-Tip. Baldassari. Vitória. 1917. Espalhados pelos jornais da época encontram-se vários outros estudos sobre linguagem. (1921-1924).
10) Luiz Adolfo Thiers Vellozo. Advogado. Parlamentar, professor e jornalista. Entre outros estudos sobre Português, escreveu: “Reminiscências Literárias. Velhas ideias em novos estilos”. Ed.- Diário da Manhã. Vitória. 1925. “A Linguagem em
nossas leis e especialmente no Código Civil vigente”. Ed.-Marcondes e Cia. Vitória.
1926. Fontes para Estudo: “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espirito
Santo.” Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. Imp. Oficial. “1959. “Mestres da Língua
na Província” Carlos Nicolleti Madeira, in Revista da Educação. Nºs. 30 e 31. Julho de
1937. “O Estudo da Língua em Nossas Escolas e Instituições”. Claudionor Ribeiro, in
Revista de Educação N° 34 de outubro de 1937.

Os 10 mais recentes
1) Abner Mourão. Advogado. Parlamentar e jorna. lista. Publicou: “O Vernáculo na redação das leis gerais”. (Considerações em torno da redação final da Constituição Espírito-santense de 1935). Ed.-Imp. Oficial. Vitória, 1936.
2) Américo Menezes. Advogado e Professor. É autor de “Excessos e Dificuldades da Gramática”. Tese de concurso para a Cátedra de Português da Escola Normal
Oficial. Ed.-Es cola Técnica. Vitória. 1948. “Causas das reprovações de alunos”. (Conferência), Ed.-Dep. Imp. Oficial. Vitória. 1955.
3) Clóvis Rabelo. Advogado. Juiz Trabalhista e Professor. Publicou: “Influência
do povo nas flexões verbais defectivas”. Tese de Concurso para a cátedra de Português
da Escola Normal Oficial. Ed.-Imp. Vitória. 1948.
4) Cristiano Ferreira Fraga. Médico. Filólogo. Historiador e escritor. Entre
outros estudos e trabalhos sobre a língua escreveu: “O Pseudo Dialeto Brasileiro”.
Ed.-Imp. Oficial. Vitória. 1942. “Falares Capixabas”, do mesmo autor. in “A Gazeta”
de 2-6-1968.
5) Euripedes Queiróz do Valle. Magistrado e Professor. “A Técnica dos Julgados e a Síntese Vocabular”, in “Manual de Direito Judiciário Penal”. Ed. d’ “A Tribuna”.
1933. “O Vulgar e o erudito no estilo forense”. Conferência. Associação de Juristas.
Vitória. 1950. “Formas e Fórmulas Forenses”. Sua redação. Espírito Santo Judiciário.
Outubro. 1952. “A Linguagem Popular nos Tribunais”. Revista de Educação. Nº 321937.
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6) Geir Nuffer Campos. Escritor. Jornalista e poeta. De seus estudos e trabalhos sobre linguagem destaca-se o “Pequeno Dicionário de Arte Poética”. Edições
Ouro. Tecnicoprint Gráfica-editores. Rio, 1965.
7) Guilherme Santos Neves. Advogado. Professor. Folclorista. Filólogo e Escritor. Tem publicado: “Da Interjeição Imperativa” (Primeira forma elementar de linguagem). Tese de concurso para a cátedra de Português do Ginásio Oficial do Estado.
Ed. Tip. Jornal do Comércio. Rio 1934, “À Margem do Mais-Que-Perfeito”. Tese para
a cátedra de Português da Escola Normal Oficial do Estado. Ed.-Imp. Oficial. Vitória.
1948. “A Santa Missão de Ensinar”. (Oração de Paraninfo). Vitória. 1948. “Estudos do
Vernáculo”, série de estudos e crônicas sobre linguagem, sob o pseudônimo de “Gil
Braz”, nos jornais de Vitória. (1950-1954).
8) José Leão Nunes. Advogado. Professor e Jorna lista. Escreveu: “Impessoalidade do Verbo Ter”. Tese de concurso para a cátedra de Português da Escola Normal
do Estado. Ed.-Imp. Oficial Vitória. 1948.
9) José Vieira Coelho. Desembargador e Professor de Direito. Publicou: “Das
funções do Adjetivo”. Tese de concurso para a cátedra de Português do Ginásio Oficial
do Estado. Ed.-Escola Técnica. Vitória. 1949.
10) Milton O’Reilly de Souza. Militar (General do Exército), Professor, Publicou: “Dicionário de Fonografia”. Edição da Liv. Freitas Bastos, Rio. 1960. Fontes de
Estudos:-Além das mencionadas na primeira parte deste titulo vejam ainda: “Biografias
de Estudos de Português”. Ane 2o à História da Academia Espírito-santense de Letras.
Euripedes Queiróz do Valle. Ed.-1960. Vida Capixaba. Vitória, 1949. “Movimento para
o estudo da Linguagem em nossos dias”. Reportagem nos Estabelecimentos de Educação do Estado”, por Manoel Ribeiro Magalhães de Almeida, in “A voz do Povo” de B. J.
de Itabapoana. Est. do Rio. Agosto de 1968.

FOLCLORE, SEUS CULTORES
Os 10 mais dedicados
1) Afonso Cláudio de Freitas Roza. Magistrado, Jurista e historiador. Foi o
primeiro espírito-santense a iniciar um estudo sério sobre o Folclore de sua terra,
reunindo em livro as suas pesquisas, a que deu o título de “Trovas e Cantares Capixabas” editado por S. Monteiro e Cia. Rio, 1923.
2) Arquimino Martins de Matos. Médico e historiador. Publicou: “Estudos do
Folclore espírito-santense”. Ed. Artes Gráficas. Vitória, 1927.
3) Cristiano Ferreira Fraga. Médico. Filólogo. Escritor. Autor de vários estudos e pesquisas sobre o folclore capixaba que vem publicando em Jornais e Revistas
especializadas. Merece ser lido o seu estudo sobre “Falares Capixabas” editado pelo
jornal “A Gazeta” de Vitória, em sua edição de 2-6-1968.
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4) Francisco Antunes de Siqueira. Padre. Educador e Historiador. E autor de
“Esboço Histórico dos Costumes do Povo Espírito-santense”. 2. edição. Imprensa Oficial. Vitória. 1944.
5) Guilherme Santos Neves. Advogado, Filólogo. Escritor. E, no momento, a
nossa maior autoridade em assuntos folclóricos a que se vem dedicando com invulgar diligência. Bo Secretário Geral da Comissão Espírito-santense de Folclore e um
dos 10 membros da Comissão Nacional do Ministério da Educação e Cultura: Já
publicou: “Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares”, onde reuniu mil exemplares.
Ed. Imprensa Oficial. Vitória, 1949. “Cantigas de Roda”, (1950), “Folclore Infantil”
(1948), “Nau Catarineta”, (1949). “História Popular do Convento da Penha”. (1958),
“Alto está e alto mora” (1954) e uma infinidade de artigos, crónicas, estudos, pesquisas sobre o assunto espalhados em jornais e re vistas nacionais e estrangeiras especializadas. E diretor e principal redator do “Folclore”, periódico que fundou e mantém
para registro das atividades folclóricas no Estado.
6) Maria Estela de Novais. Educadora. Historiadora. Cientista. Escreveu: “Da
Natureza do Folclore no Espírito Santo”. Vitória, 1944. “Botânica e Folclore”, 1944.
“Lendas Capixabas”, 1968. “O Fogo e a Pirotécnica no Folclore, 1968. “A Cidade de
Vitória na História e no Folclore”, 1968. “O Folclore na Capitania, na Província e no
Estado do Espírito Santo” (Inédito”. Em preparo: “Folclore do Mar no Espírito Santo”.
“Medicina e Remédios no Espírito Santo”, 1957.
7) Mesquita Neto (Pseudônimo do jornalista, romancista e poeta, José de
Mendonça). E autor de “Nossa Terra e Nossa Gente”. Ed.-Of. Gráfica d’O Norte”, S.
Mateus, 1939.
8) Orminda Escobar Gomes. Educadora, escritora e poetisa. Escreveu: “Lendas e Milagres do Espírito Santo”. Ed.-Rev. Canaã. Vitória, 1951. “Reminiscências”.
Ed.-Vida, Capixaba”. 1951.
9) Renato José Costa Pacheco. Magistrado. Historia dor. Romancista e Escritor. Publicou: “Páginas de Folclore”. Vitória, 1950. “Antologia do Jogo de Bicho”. Vitória, 1957. “Medicina Popular no Município de São Mateus”, 1963, além de estudos e
crônicas em jornais e revistas da especialidade.
10) Yamára Soneghet Melchiori. Escritora e poetisa. E autora de “Aspectos do
Folclore Vianense” (Cidade de Via na). Vitória. 1962. Fontes para Estudos - Bibliografia do Folclore Capixaba”, in Boletim da Livraria Ancora. Vitória. Elpidio Oliveira,
Vitória in “A Gazeta” de 23-5-1963. “Cultores do Folclore Espírito-santense” in Vultos
e Fatos Brasileiros” do Prof. João Dias Colares Junior. Tip. Coelho. Vitória. 1941.
“Pesquisadores do Folclore”.Beluto Horta em “A Notícia. Colatina. Outubro de 1931.
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FRASES DE CAMINHÃO
As 10 mais espirituosas (Do Espírito Santo)
1) Amor. O amor é delícia que pode acabar na Polícia.
2) Curvas. As curvas das estradas e das mulheres são sempre perigosas.
3) Defeito. Não aponte o defeito dos outros com o dedo sujo..
4) Estrada. Estrada é a única coisa que leva a gente sem sair do lugar.
5) Grosso. Grossura. O grosso dos pedestres é de pedestre
6) Mulher. Olhe a mulher dos outros mas “conserve a sua direita”...
7) N. S. da Penha. Vou no volante do carro, mas quem o guia é N. S. da Penha.
8) Parada. Não sou Sete de Setembro, mas topo qual quer parada. ..
9) Pobre. Pobre só vai na frente quando a Polícia vai atrás.
10) Sono. Quem dorme no volante pode acordar no outro mundo.

Dos Estados do Norte
1) Buraco. Se a vida é um buraco, Salvador está cheia de vida. (Bahia).
2) Casamento. O Homem nasce, cresce, fica bobo e casa. (Minas).
3) Corrida. Quem acaba com o corredor é a corrida. (Estado do Rio).
4) Descanso. Se a morte é descanso quero viver cansado. (Minas).
5) Felicidade. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. (Alagoas).
6) Ladrão. Ladrão em casa de pobre só leva.... susto. (Bahia).
7) Sergipe. Em Aracaju qualquer marca de carro passa por ser “Jeep”.
8) Teimosia. Amor à traição é teimosia. (Bahia).
9) Usura. Pobre só come frango quando um dos dois está doente (Minas).
10) Vaidade. Era tão vaidoso que se considerava analfabeto em vários idiomas
(Bahia).

Dos Estados do Sul
1) Enterro. Só queria ser enterrado depois de ler as notícias sobre a sua morte.
(São Paulo).
2) Mulher Feia. Se me virem abraçado com mulher feia pode desapartar que é
briga. (Santa Catarina).
3) Moça Bonita. Moça bonita e bateria só bem carregada. (R. G. do Sul).
4) Medo. Tinha tanto medo de desastre que só tomava ônibus de luto (Paraná).
5) Mulher Bonita. Gostar de mulher bonita é herança do Papai. (São Paulo).
6) Passado. Quem vive do passado é Museu (Paraná).
7) Pobreza. Pobre só enche a barriga quando morre afogado (R. G. do Sul).
8) Pista. Não sou Polícia mas gosto de andar na pista (São Paulo).
9) Pronto-Socorro. Tinha o apelido de “Pronto-Socorro” porque não sabia negar nada aos namorados (São Paulo).
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10) Saudade. Se não houvesse distância não havia saudade (Paraná).
Fontes para Estudos: “Legendas de Caminhão. Nova fonte de humor popular”.
Francisco Escobar. Coletânea. Rio. 1968. “A Vis-cômica Popular”. Des. Fortunato Ribeiro. Boletim do Rotari Clube de Vitória. (Centro). Setembro de 1968. “A Graça e
o Espírito das Estradas”. (Reportagem de João Barbosa das Neves) in “Correio da
Tarde” de Mariana. (Mi nas) 1969. “Psicologia do Apelido”. Beneventino (E.P.V.), Micrólogos. 1968. Pág. 78.

GALERIAS
As 10 mais importantes
1) A do Palácio do Governo (Palácio Anchieta). É constituída de retratos dos
Governadores republicanos que dirigiram o Estado a contar do Des. Afonso Cláudio
de Freitas Roza, em 1889. Foi inaugurada pelo Presidente Nestor Gomes em 1922.
2) A do Palácio do Congresso (Palácio Domingos Martins). É formada pelos retratos dos Deputados que presidiram a Assembleia Legislativa a contar do Cel.
Cleto Nunes. Pereira que presidiu a primeira Constituinte Republicana em 1892. Foi
inaugurada pelo Presidente Jéfferson de Aguiar em 1951.
3) A do Tribunal de Justiça. (Palácio Moniz Freire) -E subdividida em duas:
- a especial, constituída pelos que exerceram a Presidência, e a Geral, formada por
todos os Desembargadores. Foi inaugurada em 1953 pelo Presidente Des. Euripedes
Queiróz do Valle, juntamente com a galeria dos bustos dos juristas brasileiros nascidos no Estado.
4) A da Academia Espírito-santense de Letras. Foi inaugurada em 1946 pelo
então Presidente Eurípedes Queiróz do Valle, por ocasião das comemorações do 25.
aniversário da Associação. E constituída por dois grandes quadros, contendo, cada
um, 20 patronos.
5) A da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado. E constituída
pelos Professores catedráticos que dirigiram o estabelecimento. Foi inaugurada em 1938
pelo Prof. Heráclito Amâncio Pereira e restaurada e completada em 1967 pelo então Diretor Prof. Eurípedes Queiróz do Valle. Essa restauração realizou-se em novembro daquele
ano ao comemorar a Faculdade o “Dia da Cultura” dedicado ao Cons. Rui Barbosa, cujo
retrato, em tamanho natural, foi também inaugurado na ocasião.
6) A do Quartel Central da Policia Militar do Estado. Foi inaugurada em
1924, pelo então Comandante Coronel Abílio Martins e atualizada pelo Coronel
Dr. Sidronílio Firmino. É constituída de todos os oficiais que comandaram a Polícia
desde a sua reorganização em 1912, no Governo do Presidente Jerónimo Monteiro.
Ocupa o centro da galeria o retrato do Capitão João Antunes Barbosa Brandão, herói
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da Guerra do Paraguai, condecorado com as honras de Tenente-Coronel honorário
do Exército e Patrono da Corporação.
7) A da Prefeitura Municipal de Vitória. Foi inaugurada em 1937 pelo então
Prefeito Dr. Américo Poli Monjardim. E constituída pelos que dirigiram a Municipalidade desde 1908, data da criação das Prefeituras no Espirito Santo.
8) A da Escola Normal Pedro II. E formada pelos Professores que dirigiram o
Estabelecimento. Foi iniciada pelo antigo Diretor da Casa, Prof. Dr. Deocleciano de
Oliveira, reorganizada e atualizada pelo Prof. Dr. Arnulfo Matos, em 1925.
9) A da Santa Casa de Misericórdia. Compõe-se dos Benfeitores da Instituição.
Foi iniciada pelo então Provedor, Comendador Pietrangelo Debiase. Vem sendo atualizada pelos Provedores que lhe sucederam.
10) A da Associação Espírito-santense de Imprensa. Foi iniciada na Presidência do jornalista, Prof. Elpídio Pimentel. Compõe-se de todos os que chegaram à
Presidência da Casa, a começar pelo seu fundador, Dr. Ubaldo Ramalhete Maia, em
dezembro de 1934.
Fonte para estudos: Pequeno Dicionário informativo do Estado do Espírito
Santo. Euripedes Queiróz do Valle. Vi tória, 1959. Efemérides. Francisco Eugênio de
Assis. in “A Gazeta” 1922-1969.

GRANDES CONSTRUÇÕES
As 10 mais destacadas
1) Palácio Anchieta. Antigo Convento dos Jesuítas. Construção do século XVI.
Com a expulsão dos Jesuítas em dezembro de 1759, passou o Convento a servir de residência dos Governadores. No Governo do Presidente Jerônimo Monteiro (1908-1912)
passou por completa reforma, tomando o aspecto que hoje apresenta, com a sua bela
escadaria ornamental que se prolonga até a cidade baixa. Perdeu a Igreja de São Tiago,
antiga Capela Imperial, que lhe ficava anexa, para a ampliação do edifício e localização
das Secretarias de Estado. Conservou-se, porém, na cripta daquele Templo, o túmulo do
Padre Anchieta, hoje monumento histórico da cidade, aberto à visitação pública.
2) Catedral Arquidiocesana. Construída no mesmo local da antiga Matriz
de N. S. da Vitória. Obedece ao estilo neoclássico-gótico. O seu belo interior está
sofrendo várias modificações para se adaptar ao novo estilo canônico, adotado pela
Igreja Católica. A sua nave central apresenta aspecto grandioso e tem a forma de uma
grande cruz.
3) Cais de Minério. Está construído no morro da Capuaba, também conhecido
por “Pela-macaco”, situado no continente, fronteiro ao centro comercial da cidade de
Vitória. Tem hoje o nome de “Cais Eumênes Guimarães”, homenagem ao engenheiro
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espírito-santense que lhe dirigiu a construção. Destina-se ao embarque de minério de
ferro que desce das jazidas mineiras. Merece ser visitado não só pelo belo panorama
que oferece sobre a cidade, como pela maneira original com que a estrada de ferro
Vitória à Minas atinge o cimo do morro de onde despeja o minério nos grandes silos
ou depósitos construídos no pequeno cais onde chegam e acostam os navios. O descarregamento dos vagões de minério é feito por diversos modos. Ora pelo fundo dos
vagões que se abrem, ora por um tubo giratório que recebendo o vagão gira com este,
deixando cair o conteúdo. E espetáculo curioso para o leigo assistir esse descarregamento e a maneira com que um sistema de esteiras leva o minério ao porão os navios.
4) Ponte Florentino Avidos. É a segunda do Estado em extensão. Constitui-se
de 6 vãos de 26 metros cada. Foi construída em 1925 pelo Presidente Florentino Avídos
que lhe deu o nome. Liga a parte sul da Capital ao continente. Primitivamente essa
ligação era feita à ilha do Príncipe e desta ao continente. Com o aterro e a incorporação da ilha do Príncipe à ilha de Vitória a ligação passou a ser direta ao continente. O
progresso e o vertiginoso desenvolvimento da Capital capixaba devem-se a essa Ponte,
permitindo o acesso fácil ao continente. Em face do extraordinário movimento rodo.
viário do Estado, o Governo construiu um desvio pelo continente para o transporte
pesado e desafogo do centro urbano. Mesmo assim já se cogita de uma outra ponte que
será a ter ceira, já que duas outras menores ligam a parte norte da ilha ac continente,
que são as da “Passagem” e a de “Camburi”.
5) A Ponte sobre o Rio Doce na Cidade de Colatina. E a maior do Estado. Mede
980 metros. Liga o centro urbano da cidade de Colatina ao seu mais próspero arrabalde
que é o de São Silvano, no lado oposto. Foi também construí da no Governo do Presidente Florentino Avidos, em 1926. Como a da Capital tem também um grande sentido
histórico. Integrou o território capixaba até então dividido em duas metades quase iguais,
pelo grande e caudaloso Rio Doce. Essa ligação com o norte do Estado permitiu o desbravamento de toda uma extensa e rica região de matas virgens e terrenos feracíssimos,
propícia à variada cultura, notadamente a do cacau e do café. Esta última fez Colatina, em
certa época, o Município de maior produção cafeeira do País. Tal integração territorial
foi completada por outras duas grandes pontes sobre o mesmo curso d’água: a de Baixo
Guandu e a de Linhares. Esta cidade é hoje denominada a “Capital do Cacau” pelo desenvolvimento que vem tendo ali essa cultura.
6) A Ponte da Cidade de Linhares. Foi construída no Governo do Dr. Jones
Santos Neves (1951-55) e recebeu c nome do Presidente Getúlio Vargas, que a inaugurou. Pelo seu feitio e pelos grandes arcos que a sustentam. é uma das mais belas do
Estado. Por ela passa a nova rodovia federal Rio Bahia-Litoral, cortando o Espírito
Santo em toda a sua extensão Sul-Norte. Teve, igualmente, influência decisiva no
progresso não só da cidade de Linhares, como da região cacaueira do Baixo Rio Doce,
que tornou a cidade, como vimos. a Capital do Cacau.
7) Banco do Estado do Espírito Santo. (Antigo Banco de Crédito Agrícola do
Estado). E, no momento, (1970) o maior edifício do Estado. Está situado no centro
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urbano da cidade de Vitória, com uma de suas faces voltadas para a histórica Praça
Oito de Setembro. Ocupa uma área de 15.000 metros quadrados e conta com 19 grandes pavimentos, dispostos em 3 frentes. E servido por vários elevadores eletrônicos
com capacidade para 40 pessoas. Além dos andares ocupados pelo Banco, dispõe
ainda de 182 salas devidamente equipadas para escritórios, consultórios, sedes de
instituições, auditórios, etc.
8) Porto de Tubarão. E considerado, no seu gênero, um dos maiores da América. Destina-se ao embarque do minério que desce das jazidas mineiras. Situa-se na
Ponta de Piranhém ou Tubarão que lhe dá o nome no extremo norte da baía de Vitória. Destaca-se pelas suas instalações e maquinismos moderníssimos que lhe permitem bater todos os recordes de rapidez no embarque dos grandes navios que fazem
o comércio de transporte. Para maior facilidade desse embarque, acaba de montar
uma usina de pelotização. Nele tem a Companhia Vale do Rio Doce mais um terminal oceânico de sua Estrada de Ferro. O seu “píer” central permite o carregamento
rápido e simultâneo de 4 grandes cargueiros. Cogita ainda o Governo de montar nele
uma Usina Siderúrgica, aproveitando a grande planície que lhe é adjacente. Pela sua
privilegiada posição topográfica, constitui uma das atrações turísticas de Vitória, à
qual está ligada por excelente rodovia que contorna, em curva suave, a bela praia
de Camburi, numa extensão aproximada de cinco quilômetros e de onde se obtém
excelente panorama para o capixaba. mar e cercanias da Capital
9) Santuário de Santo Antônio. Ergue-se no bairro desse nome, da cidade de
Vitória. Foi construído pelos Padres Pavonianos, no alto de um promontório, com
excelente vista panorâmica para a parte mais larga do canal marítimo que circunda
a ilha de Vitória, do lado sul. E justamente considerado um dos mais belos templos
católicos da Capital. E constituído por 4 grandes abóbadas que sustentam uma quinta
que emerge do centro. Vista do alto, lembrará um enorme trevo de 4 folhas. Da plataforma de seu 5° andar, obtém-se panorama dos mais empolgantes, sobre a vastidão
que o circunda. É também um dos pontos de atração turística da cidade pelo arrojo
de sua arquitetura.
10) Santuário do Divino Espírito Santo. Situa-se na vizinha cidade do Espírito Santo, antiga Vila-Velha. Construção levada a efeito pelos Padres Franciscanos.
É, no momento em que escrevemos estas linhas (1970), o maior Templo Católico do
Espírito Santo. A sua nave central abriga perto de 4 mil fiéis sentados. A simplicidade
de suas colunas, arcos, vitrais e acabamento, dentro do moderno estilo cano nico, lhe
dá u’a majestosa imponência. Merece ser visitada por turistas e curiosos. Na mesma
cidade, ergue-se, em Morro próximo, o já famoso Santuário da Penha de gloriosas
tradições centenárias.
Fonte para estudos: “Biografia de Uma Ilha”. Prof. Luiz Serafim Derenzi.
Ed.Pongetti. Rio. 1968. “História do Espirito Santo”. Professora Estela de Novais. Vitória, 1969 “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Eurípedes
Queiróz do Valle. Vitória, 1959.
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HERÓIS ESPIRITO-SANTENSES
Os 10 mais reverenciados
1) Domingos José Martins. Foi um dos brasileiros que sonhou com a liberdade de sua Pátria. Iniciou os seus estudos primários em sua Província natal. Seus
Pais, lhe querendo dar uma educação superior mandaram-no a Portugal. Conclui
do o Curso de humanidades, seguiu para Londres, empregando se ali como Chefe de
Contabilidade, da Firma portuguesa Dourado Dias e Carvalho. Passando a sócio da
referida Firma voltou ao Brasil para dirigir uma das filiais que então mantinha em
nosso País, fixando-se na que existia na Bahia, como Gerente Geral das já existentes
no Maranhão, Ceará e Pernambuco. Em Salvador tomou conhecimento do movimento emancipacionista que então florescia com crescente animação. Em Londres
travou conhecimento com jornalista brasileiro Hipólito da Costa que naquela cidade
dirigia o jornal “Cor reio Brasiliense”. Fez-se também amigo do General venezuelano
Francisco Miranda, grande cabo de guerra foragido de sua terra, onde se batia pela
independência das Colônias espanholas da América. O entusiasmo que trazia, assim,
de Londres e que se robusteceu na Bahia, encontrou naquela Capital e no Brasil em
geral, campo propicio para expandir-se. Passando a residir em Recife, para melhor
dirigir as filiais do Maranhão e Ceará, incorporou-se aos patriotas pernambucanos,
pondo a serviço do movimento a sua fortuna particular e o seu entusiasmo pela causa. Passou a ser um dos chefes mais prestigiosos. Traçados os planos e feito o balanço das forças e elementos de que dispunham, marcou-se o dia de levante. Deveria
eclodir em 6 de abril. Infelizmente foram trai dos pelo indivíduo Manoel de Carvalho, que os denunciou ao então Presidente da Província, Caetano Pinto de Miranda
Montenegro. Este, sem perda de tempo, mandou cercá-los e prendê-los. O Comandante da tropa incumbido dessa missão, de pois de parlamentar com os revoltosos,
determinou o recolhimento da força. Essa atitude os animou e embora desconfiados,
passaram a constituir, com a ajuda dos companheiros do R. G. do Norte e da Paraíba, um Governo Provisório. A Domingos José Martins coube a Pasta do Comércio.
Durou porém, pouco a euforia da vitória, assim alcançada. 74 dias apenas. Falhara
a articulação com a Província da Bahia. O emissário enviado, José Ignácio de Abreu
e Lima, fora descoberto e preso antes de cumprir a sua missão. O Conde dos Arcos,
então Governador Geral, aproveitou-se dessa situação e mandou bloquear Recife
pela esquadra sob o comando de Rodrigo Lobo. E para cercá-los, enviou, por terra,
outras forças, dirigidas pelo Marechal Joaquim de Mello Cogominho de Lacerda. Os
recursos dos revolucionários eram menores em homens e em armas. A resistência foi
tenaz e desesperada mas não pôde ser mantida por muito tempo. E foram venci dos.
Começa então o martírio dos brasileiros. Um companheiro de Domingos Martins,
o Padre João Ribeiro Pessoa de Mello Montenegro, não resistiu. Ao ver içada, novamente, a bandeira portuguesa, suicidou-se. E a 10 de junho daquele 1817 iniciava-se
contra os patriotas o processo criminal. Resultado: onze deles foram condenados à
morte. E entre eles o espírito-santense Domingos José Martins, como um dos cabeças. E na tarde de 12 de junho daquele ano eram executados, em Salvador, na Bahia,
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no lugar Campo da Pólvora, hoje “Campo dos Mártires”, Domingos José Martins,
Padre Miguel Joaquim de Almeida, o “Padre Miguelinho”, e José Luiz de Mendonça.
Os espírito-santenses, seus conterrâneos, cultuam a sua memória de vários modos:
erguendo-lhe um monumento na Praça João Clímaco onde, todos os anos, no dia 12
de junho, visitam-no em romaria cívica, orando, um dos membros do Instituto Histórico, à mocidade das Escolas ali reunida; dando o seu nome a uma das cidades do
Estado; fazendo-o Patrono de uma das cadeiras de sua Academia de Letras; dando à
Assembleia Legislativa do Estado o nome de “Palácio Domingos Martins” e erguendo
no saguão de sua entrada a sua figura, em tamanho natural, esculpida em madeira
de seu Município natal (Itapemirim); fazendo-o, ainda, Patrono de seu Instituto Histórico, que todos os anos lembra com uma sessão solene o seu fuzilamento, naquele
12 de junho de 1817. Domingos José Martins nasceu em 9 de maio de 1781, no Sítio
denominado Caxangá, no Município de Itapemirim. nas proximidades de sua sede,
hoje cidade de Itapemirim. Era filho do Capitão de milícias Joaquim José Martins
e de D. Joana Luiza de Santa Clara Martins, baiana e prima do marido. Domingos
tinha sete irmãos: Francisco, que foi também revolucionário em 1817 e 1824 (Confederação do Equador, ac lado de Frei Caneca); André, que se fez Sacerdote; Luiza e
Maria, que se fizeram religiosas da Ordem das Carmelitas; Joaquim, Ana e Vitória,
comerciante e donas-de-casa, todos espírito-santenses. Reformando-se como militar,
o seu velho Pai veio residir em Vitória, numa casa ainda existente, meio assobradada,
em o número 16 da atual Rua Dionízio Rozendo.
Fontes para estudos de sua personalidade: Carlos Xavier Pais Barreto. “Discurso
de instalação do Instituto Histórico”, in Rev. do Instituto, nº 1, Págs. 7 e seguintes, ed.
1917.”Dados Biográficos de Domingos José Martins”, in Boletim da “Associação Espírito-santense” do Rio de Janeiro, * 8, ano 1. Norbertino Bahiense, in “A Revolução
de 1817”. Ed. do jornal “A Gazeta” de 12-6-49. Jonas Montenegro, in “Reivindicando”,
artigo na Rev. do Instituto Histórico em o x 1, Ano 1, Pág. 27. Colares Júnior, “Poema”
in Rev. “Vida Capixaba” de 15-6-1947. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado
do Espírito Santo”, de Euripedes Queiróz do Valle Ed. Imp. Oficial, Vitória, 1959. “No
Panteon Sangrento da Liberdade”, editorial da Rev. “Vida Capixaba” de 15-6-1925
ilustrado com a fotografia da casa onde residiu o herói em Vitória e a sua fotografia,
cópia autêntica da existente no Instituto Histórico do Estado. “Domingos José Martins” - Norbertino Bahiense, 1949.
2) Maria Ortiz. Era uma jovem espírito-santense de modesta condição social,
filha de imigrantes espanhóis. Destacou-se no combate aos holandeses quando estes, em março de 1625, comandados pelo corsário Pieter Pieterson Hien, atacaram
a então Vila de Vitória. Foi ela quem do alto de um pequeno sobrado em que residia, na então Ladeira do Pelourinho, hoje Escadaria que tem seu nome e que dava
acesso à parte alta da Vila, preparou e estimulou toda a vizinhança no lançamento
de água fervente, paus, pedras e dardos de toda sorte sobre os invasores que subiam.
Essa atitude, assim inesperada, e naquele local estreito e íngreme, sem possibilidade
de defesa, surpreendeu os invasores, pondo-os em pânico. Dessa Maneira, ela não
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só não permitiu a passagem dos intrusos por aquele ponto, como permitiu que os
defensores da cidade chegassem a tempo de alcançar, por outro caminho, o topo da
ladeira e lhes dessem cerrado combate, obrigando-os a fugirem precipitadamente
para bordo, e, daí, para fora da barra. Na precipitação da fuga perderam eles vários
elementos. A jovem espírito-santense não se limitou a preparar e dirigir com sucesso
aquele estratagema. Fez mais. Veio à rua e perseguiu-os animando os defensores da
Vila à frente dos quais gritava: “Miseráveis! Acabemos com eles!” Dando notícia do
ocorrido ao então Governador Geral, Diogo Luiz de Oliveira, dizia o Capitão-Governador da Capitania: - “Na repulsa dos invasores audaciosos é de justiça destacar
a atitude de uma jovem moça que astuciosamente retardou o acesso dos invasores
à parte alta da Vila, por eles visada, permitindo assim, que organizássemos com os
homens e elementos de que dispúnhamos. a defesa da sede. Essa jovem se tornou
para todos nós um exemplo vivo de decisão, coragem e amor à terra. A ela devemos
esse valioso serviço, sem o qual a nossa tarefa seria muito mais difícil e penosa. O
seu entusiasmo decidido fez vibrar o dos próprios soldados, paisanos e populares na
defesa e perseguição do invasor audaz e traiçoeiro” (Da Carta-relatório do Capitão
Aguiar Coutinho ao Governa or Geral, Diogo Luiz de Oliveira, em junho de 1625, in
Vieira Anua da Província do Brasil - 30-9-1625 e Cartas: - 1-58) A heroína espírito-santense, como vimos, era filha do casal espanhol Juan Ortiz y Ortiz e de Carolina
(ou Carola) Davico, chegados à Capitania do Espírito Santo em 1601, numa das levas
de imigrantes promovidos por Felipe II quando da passagem de Portugal para o domínio espanhol. Nasceu em Vitória em 14 de setembro de 1603 e faleceu, na mesma
Vila, em 25 de maio de 1646, aos 43 anos de idade.
Fontes para estudo do episódio: “Carta-Relatório do Capitão Aguiar Coutinho, já
referida acima. “Histórias da História Capixaba” do Prof. Alceu Aleixo. Ed. Dep. Imp.
Oficial. Vitória. 1958. “História do Espírito Santo” da Prof. Maria Estela de Novais. Ed.
Fundo Editorial do Espírito Santo. Rio. 1969. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo” de Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Imp. Of. Vitória 1959. “A Indômita Capixaba Maria Ortiz”, Poema da poetisa Professora Virginia Tamanini. “Vultos e Fatos Brasileiros” do Prof. João Dias Colares Júnior. Ed. Imp. Of. Vi tória. 1941.
“Identidade de Maria Ortiz”. Marcilio de Lacerda. Rev. do Instituto Histórico do Estado.
Vol. VII. 1915. “Espanhóis no Brasil” in “Síntese da História da Imigração no Brasil”.
Fernando Lázaro de Barros Bastos. Gráfica Editora de Jornais e Revistas. Rio. 1970.
3) Bernardo José dos Santos. Era um simples pescador e remador de Catraia,
residente no lugar Regência, na foz do Rio Doce, no Município de Linhares, no Estado do Espírito Santo. Graças a sua coragem pessoal, destemor e resistência física,
foram salvos todos os Guardas-Marinhas e Oficialidade do Navio-Escola “Imperial
Marinheiro”, da Marinha brasileira, que na madrugada de 7 de setembro de 1887 nau
fragata nos baixios da foz daquele rio. O navio fazia uma viagem de instrução. Conduzia uma turma estudantes da Escola Naval com os Oficiais professores. Naquela
madruga da, o pescador notara, ao longe, qualquer coisa anormal na foz daquele rio.
Percebeu que um navio estava em perigo. Em bora só, sentiu que alguma coisa podia
fazer e devia fazer. Homem forte, lança-se n’água e consegue levar, a nado, ao barco
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em perigo, um cabo cuja extremidade conseguira prender, fortemente, em terra. Por
mais de uma vez, as ondas furiosas lhe arrebatavam o cabo. Nadador exímio, alcançava-o de novo e prosseguia até aproximar-se do navio, após tremenda luta com as
vagas. De bordo onde todos assistiam esperançosos aquela luta desigual, lançaram-lhe um salva-vidas cativo, conseguindo, com dificuldade, alçá-lo a bordo. Feitas as
ligações necessárias, é improvisada uma “chalana” e em meio a todas as dificuldades,
fáceis de imaginar, naquele momento de angústias, conseguiu salvá-los levando-os
à terra. O Prof. e historiador Dr. José Luiz Campos do Amaral Netto, do Curso de
Pilotos de Pesca da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, resume aquelas
cenas nestas expressivas palavras: “Estamos em 1887. No lugar Comboios. Povoação
de Regência. Barra do Rio Doce. Em um baixio da praia está encalhado o cruzador
“Imperial Marinheiro”. A posição de navio é perigosa. A guarnição já se encontra
exausta, quase desanimada com tanta luta travada sem resultado. O mar está impetuoso. O vento forte chicoteia as águas aumentando c pavor. O Cruzador começa a
fazer água. As bombas trabaIham sem dar fim ao líquido que quer cobrir o navio. A
guarnição não atina com a possibilidade de socorro. Há exaustão, desânimo e um começo de pânico. A nave lenta e silenciosamente começa a descer para as profundezas
do Oceano. Seria o fim. Da praia alguém compreende a gravidade da situação. Sentiu
que não podia ficar inerte. Deveria compartilhar a sorte daqueles bravos marujos ou
salvá-los. A guarnição percebe um homem no mar procurando a direção do navio.
Seria um louco. mais uma vítima talvez para a tragédia a ser consumada. O pescador
Bernardo José dos Santos, herói obscuro das praias do Espírito Santo, era um bravo.
Um dos corajosos e valorosos homens da pesca humilde escola de energia e destemor
do nosso imenso litoral... Um cabo de vai-e-vem devia ser passado. Bernardo, num
ambiente já de alucinação, por vezes perde tentativas. Não esmorece e consegue o seu
intento. Uma “chalana” é improvisada. Oficiais o orientam e cooperam na operação.
Milagrosa e surpreendentemente é salva toda a guarnição. .” (Atos Oficiais sobre a
medalha de ouro doada ao capixaba “Caboclo Bernardo” Edição d’A Tribuna”. Vitória. 1963). Como reconhecimento a sua bravura, a Princesa Isabel, então à frente do
Trono brasileiro, por Decreto de 8 de outubro daquele ano, concedeu-lhe a medalha
de ouro de primeira classe. Dizia o Ato Imperial”: - “Eu, a Princesa Imperial Regente,
em nome do Imperador D. Pedro II, etc. Faço saber aos que esta carta virem que
atendendo à dedicação, não comum. pela humanidade, que mostrou o remador da
catraia da Barra do Rio Doce, Bernardo José dos Santos, salvando com risco da própria vida a de mui tos, na madrugada de 7 de setembro, próximo findo, duas milhas
ao sul daquela barra e querendo dar-lhe uma demonstração de meu imperial agrado
por tão importante serviço: - hei por bem fazer-lhe mercê da medalha de primeira
classe designada pelo Artigo 1º das Instruções a que se refere c Decreto de n° 1.575
de 14-3-1855. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1887, 66 da
Independência do Império” (Ass.) Princesa Imperial. Barão de Cotegipe”. O velho e
glorioso espírito-santense tem o seu nome lembrado pelos seus conterrâneos numa
Escola de Pesca erguida na cidade de Santa Cruz, num Grupo Escolar, numa rua
da Capital do Estado, num busto na cidade de Linhares, hoje seu Município natal,
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num Posto telegráfico da Estrada de Ferro Vitória a Minas e em várias ruas de cidades do interior. O Instituto Histórico do Estado pleiteia a construção de um marco
ou obelisco, no lugar Comboios, no Município de Linhares, no ponto exato em que
desembarcaram os náufragos salvos por ele. Dados biográficos: Bernardo José dos
Santos, também conhecido por “Caboclo Bernardo”, nasceu na localidade de Barra
do Rio Doce, em Regência, no Município de Linha res, no Estado do Espírito Santo,
em 16-6-1859. Era filho de Manoel dos Santos, cognominado “Índio Manduca” e de
Carolina Santos. Ambos caboclos, descendentes de índios da região. Tinha ele mais
4 irmãos: Emílio, Orsilio, Tereza e Filomena. Faleceu em 3 de abril de 1914, na mesma Vila de Regência, aos 55 anos, morto a tiros por Leonel Fernandes de Almeida,
embarcadiço, alegando o homicida ter praticado o crime “por engano, dada a sua
semelhança física com um seu desafeto”.
Fontes para estudos do episódio e de seu autor: “O Caboclo Bernardo e o Naufrágio do Imperial Marinheiro” Prof. Norbertino Bahiense. Ed. Escola Técnica. Vitória. 1984. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes
Queiróz do Valle. Ed. Imp. Of. Vitória, 1959. “Atos Oficiais sobre a medalha de ouro
doada ao capixaba “Caboclo Bernardo”. Ed. de “A Tribuna de Vitória”. 1963. “Um
Pescador Capixaba”, do mesmo autor. “Relembrando o Naufrágio do Imperial Marinheiro” in a Rev. “A Voz do Mar”. Ed. de abril de 1939. N° 162. “A Morte do Herói Capixaba Bernardo José dos Santos” in “A Notícia”, jornal da cidade de Colatina: (E.S.),
ed. de setembro de 1914. “Caboclo Bernardo”, o grande herói de 1887. Artigo de
Joaquim de Castro, in Rev. do Instituto Histórico. Vol. 11. “O Naufrágio do Imperial
Marinheiro”. Artigo do Dr. Clodoaldo Falcão. Rev. do mesmo Instituto. Vol. 11. “O
Julgamento do assassino do Caboclo Bernardo”, artigo de Joaquim de Castro, ibidem.
“O Caboclo Bernardo” - Norbertino Bahiense 1948.
4) Elisiário. Era um preto escravo. Homem humilde, dada a sua condição social na época, mas de grande dignidade pessoal e de visão social acentuada. Foi um
dos Chefes da Revolta conhecida na História do Espírito Santo por Insurreição de
Queimados, por ter tido como palco, o Distrito desse nome no atual Município da
Serra. O episódio ocorreu em março de 1894. Não se conformando com a sua miserável condição de escravo e especialmente com os sofrimentos físicos e humilhações
sofridas por ele e seus companheiros, fez-se chefe de um movimento de revolta, em
busca da liberdade. Ajudado por amigos dedicados, dominados também pelo mesmo espírito de emancipação, imaginou um audacioso plano de libertação. Para o
amadurecimento dessa ideia concorreu a atuação de um Sacerdote católico. Frei Gregório Maria de Bene, de origem italiana, que dirigia, então, a Paróquia da cidade da
Serra, resolveu edificar na sede daquele Distrito de Queimados onde o agrupamento
humano era maior, uma Igreja, em honra de São José. Precisando de operários e
auxiliares para tal empresa convocou os escravos e alguns índios já civilizados. Aos
primeiros prometeu em paga a alforria e a liberdade, então sonhadas. Elisiário, homem inteligente, sentiu naquela promessa um modo lícito e pacífico de alcançar o
Ideal que alimentava. Dedicou-se então de corpo e alma à tarefa de ajudar o Padre,
convidando companheiros, animando os tímidos e se tornando líder incontestável
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do movimento. Nas suas prédicas, Frei Gregório não perdia oportunidade de exaltar
o direito deles à liberdade e ao trabalho livre e remunerado, o que lhes infundia um
maior desejo de prosseguir na construção do Templo. Passou Elisiário a convidar os
companheiros das Fazendas próximas para nos dias de domingo, nos de folga, até nos
dias de luar, trabalharem na construção. Um ano mais ou menos durou o trabalho de
levantamento da Igreja. Frei Gregório resolve marcar o dia da inauguração. Seria no
dia 19 de março, o Dia de São José. E repetiu a promessa de que naquele dia conseguiria da Rainha, então a Princesa Isabel, a carta de alforria para todos que tivessem
dado o seu auxilio e colaboração naquela obra. Elisiário e seus companheiros mais
dedicados começaram a notar que o dia da inauguração se aproximava e nenhuma
providência estava sendo tomada pelo Padre para o cumprimento da promessa. Os
escravos Francisco, por alcunha “Chico Prego”. João Pequeno e João da Viúva, vivos
e atilados, na expectativa de serem, afinal, ludibriados pelo Sacerdote, começaram a
pensar num meio de obrigá-lo a cumprir a promessa, e, se necessário, até pela força,
através um levante geral. Foram a Elisiário e confabularam. O plano foi traçado. Elisiário pediu lhes calma e sigilo. Avisou-os que a reação do Governo e dos brancos,
seus senhores, seria violenta. Deveriam agir pois com cautela. E dividiu as tarefas;
Elisiário se incumbiria de aliciar os companheiros das Fazendas vizinhas mais dispostos e corajosos. Chico Prego, grande conhecedor da região, se incumbiria das
“operações militares”, e. João Pequeno e João da Viúva, de conseguir armas, munições
e adesões dos parentes e amigos sinceros. O plano era este: se conforme o prometido,
no dia 19 de março, dia da festa da inauguração, Frei Gregório não lesse, na entrada
da Missa, a carta de libertação, a revolta rebentaria. Sempre preveni do, Elisiário com
esses companheiros resolveram saber o que havia de positivo por parte do Sacerdote.
Infelizmente, este acabou confessando que “nem a boa vontade da Rainha, nem a
Religião puderam vencer a maldade e o rigor dos Senhores das Fazendas”. E a revolta
explodiu. E naquele dia 19 Elisiário e seu “Estado Maior”, à frente de mais de 200
escravos, avançam para a Igreja. Frei Gregório, apavorado, interrompe o sacrifício da
Missa. Manda fechar o Templo. Pede calma. Promete interceder, novamente, Junto
aos “senhores”. Deixam o Padre. Respeitam a Igreja e saem pelas ruas aos gritos de
viva a liberdade. Os moradores amedrontados, trancaram-se em suas casas. A pequena povoação se transforma numa praça de guerra. O velho negociante Ignácio
Barcellos consegue contê-los, por instantes. Fala-lhes. Pede calma. Aproveitando essa
trégua manda comunicar ao Governo, em Vitória, o levante. As providências não se
fazem esperar. Manda uma Força de linha cercá-los e capturá-los. Começa aí, o sacrifício daqueles pobres escravos. No primeiro encontro saem feridos o Comandante
da tropa e seu corneteiro. A perseguição prossegue. Com a chegada à 28 de março de
novos reforços do Governo, sob o comando do Capitão Antônio das Neves Teixeira
Pinto, os combates se transformam em verdadeiras caçadas. Os escravos continuam a
resistir. Já agora, divididos em grupos. Os primeiros negros presos são entregues aos
seus “senhores” para que fizessem “justiça” como bem entendessem. O Capitão Antônio Pinto, ante a resistência oferecida, comete verdadeiros desatinos. Os infelizes
que fossem capturados vivos eram acorrentados e enviados, à pé, para Vitória, como
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se fossem animais. Depois de uma resistência deseperada, são presos os Chefes, Elisiário, João Pequeno, João da Viúva e Francisco, o “Chico Prego”. Julgados, sem perda
de tempo, são conde nados à morte, como “cabeças” e os outros, em número de 25, a
açoites. Em a noite de 7 de dezembro daquele ano cinco deles conseguem fugir, misteriosamente, das Cadeias de Vi tória. Entre eles estava Elisiário, que foi encontrado
morto, dias depois. O episódio veio mostrar como simples escravos, homens rústicos
e sem instrução, se fizeram heróis, demonstrando qualidades extraordinárias de comando e vivacidade. E que um nobre e sadio ideal lhes sacudia os ânimos e lhes fazia
vibrar o coração. O Tribunal do Júri, que os julgou, foi presidido pelo Juiz Ignácio
Acioly de Vasconcellos. A acusação esteve a cargo do Promotor Manoel de Morais
Coutinho, estando a defesa com o Padre e Advogado Dr. João Clímaco de Alvarenga
Rangel. Serviu de Escrivão o Sr. Manoel Gonçalves de Araújo.
Fontes para estudos do episódio: Insurreição de Queimados”. Afonso Cláudio de
Freitas Rosa. Ed. Tipografia Ipiranga. Estado do Rio. 1927. “Levante de Escravos”. Dr.
Francisco Eugênio de Assis. Ed. Imprensa Oficial. Vi tória. 1948. “O Caudilho Negro”.
Prof. José Paulino Alves Júnior. Ed. Imprensa Oficial. Vitória, 1942. “Histórias da His
tória Capixaba”. Prof. Alceu Aleixo. Imprensa Oficial. Vitória. 1958. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1959.
História do Espírito Santo”. Professora Maria Estela de Novais. Fundo editorial do Espírito Santo. Rio. 1969. “A Revolta de Escravos”. (In memoriam) Poema. Prof. Geraldo
Costa Alves. Dedicado ao Des. Afonso Cláudio. In “A Gazeta” de Vitória, de 2-8-1959.
“O Herói Bernardo”. Soneto do poeta Olimpio Higino, publicado em Vitória, em 1887.
5) Francisco (Chico Prego), João Pequeno e João da Viúva Monteiro. São nomes de escravos que a história do Espírito Santo registra, guarda e reverencia, como
mártires. A atuação desses homens na Insurreição de Queimados que acabamos de
resumir no capítulo anterior, merece, como a de seu companheiro Elisiário, destaque
especial. Como escravos que eram, confiaram na promessa que lhe fizera o Padre
Gregório Maria de Bene ao construir a Igreja de São José de Queimados, povoação
do atual Município da Serra. O que ocorreu após a construção daquele templo com a
falta do cumprimento da promessa de liberdade foi resumido naquele Capítulo. Para
ele remetemos o leitor curioso. Naquele episódio histórico eles se portaram como homens de bem e de dignidade, pondo em evidência uma coragem, uma compreensão
e um destemor dignos da maior admiração. Todos se destacaram. O primeiro deles,
Francisco (Chico Prego), pelo prestigio que desfrutava entre os companheiros das
Fazendas vizinhas e pela sua dedicação ao chefe Elisário. O segundo, João Pequeno,
como autêntico chefe militar. Coube-lhe reunir, instruir e distribuir os companheiros
que aderiram ao movimento e o terceiro, João da Viúva Monteiro, pela coragem,
resistência e dedicação demonstradas. Todos obedeciam a orientação superior do
Chefe natural Elisiário. Quanto à figura Frei Gregório Maria de Bene, os historiadores se dividem. Uns sustentam ser ele sincero na promessa de liberdade que lhes
fizera. Outros entendem que ele desejava apenas a colaboração dos negros para le
ar a cabo a construção do templo. Fora de dúvida está porém que ele despertara e
alimentara, durante todo o tempo, o ideal de liberdade daqueles pobres escravos.
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Julgados pela Justiça da época foram, como vimos. condenados à morte, como chefes, sendo os demais condenados a açoites, que iam de 200 a mil. Como observa o
historiador Dr. Francisco Eugênio de Assis a pena de açoites não admitia recursos de
qualquer espécie. E fora executada numa das Praças principais da cidade de Vitória,
Praça do Cais da Alfândega, em pleno dia e à vista de toda a população. Continua o
historiador:- “O relho ia caindo seguidamente, salpicando as pedras do calçamento
de pedaços de carne dos infelizes. Os cães afluíam ao local para sorver o sangue que
porejava de suas feridas abertas com o látego. Cada escravo que caísse esperava a
morte. Os executores, verdadeiros canibais, disputavam o primado da malvadez e da
perversidade na execução do castigo “(Do Livro “O Levante dos Escravos”. Ed. Dep.
Imp. Of. Vitória. 1948. Pág. 30 e seguintes) Fonte para estudos: As mesmas citadas no
Capítulo anterior de nº 4.
6) Arariboia. Era um índio. Chefiava a Tribo dos “Temiminós” então existente
na Capitania do Espírito Santo. Homem arguto e de boa índole, fez-se, para logo,
amigo e colaborador dos colonizadores portuguêees. Quando Estácio de Sá, em 1567,
pediu ao Espírito Santo auxílio para expulsar os franceses do Rio de Janeiro, Vasco
Fernandes Coutinho Filho, então Donatário da Capitania o procurou. Mostrou-lhe
o desejo de atender ao auxilio solicitado. O Chefe Índio pôs, imediata mente, à disposição do Donatário, 200 companheiros, hábeis flecheiros, prontificando-se a partir
à frente deles se lhes fossem dados os meios necessários. Oferecidos os meios de
transporte partiu. A sua atuação no Rio de Janeiro foi decisiva para a vitória. “Bravo
como um leão, dizia o historiador e cronista Nélson Costa, em sua Antologia (1933),
a sua atuação na expulsão dos franceses foi fulminante. Batizado, recebeu, segundo o
costume do tempo, o nome de Martim Afonso de Souza, homenagem ao velho Governador Geral. Foi, aliás, o segundo a receber esse nome. O primeiro foi outro chefe
índio, igualmente famoso, o célebre Tibiriçá, de São Paulo. Em recompensa aos seus
bons serviços, concedeu-lhe Mem de Sá, a mercê de Conselho da Ordem de Cristo
e o posto de Capitão de sua Aldeia “com o padrão de tença de 12 mil réis”. Deu-lhe
ainda uma légua de terras “no lugar oposto à Guanabara”. Ali, fundou ele a povoação
de São Lourenço, berço da atual cidade de Niterói. De Arariboia disse o historiador
Viriato Correia: - “Durante toda a campanha dos franceses não houve valor mais
brilhante que o seu. A sua destemidez aparece naquela noite trágica da escalada da
Fortaleza de Villegaignon. É ele quem primeiro sobe os penhascos da Ilha, quem
primeiro põe o pé no baluarte do almirante bretão e quem fez explodir o paiol de
pólvora, com um facho aceso que conseguiu levar entre os dentes. Mais tarde é a sua
tática de guerra que se deve não ter o Rio de Janeiro caído novamente em poder dos
franceses”. Ele que ha via salvo Salvador Correia de Sá do naufrágio, termina os seus
dias afogado, na Baia da Guanabara, perto da ilha do Fundão A respeito do velho
índio conta-nos Frei Vicente do Salvador, um episódio de fundo anedótico mas que
revela a forte personalidade do grande chefe índio. Foi em 1575. Chegara ao Rio o
novo Governador do Sul, o Dr. Antônio Salema. As tribos amigas das redondezas
vieram lhe prestar homenagem e votos de lealdade. Arariboia, já velho e alquebrado,
deixa a sua Aldeia e vem também cumprimentar o Governador. E conduzido à pre-
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sença de S. Exª. que, cerimonioso, quer dar ao visitante uma prova especial de consideração. Oferece-lhe uma cadeira ao seu lado. O velho índio senta-se. Não conhecendo,
como era natural, o rígido protocolo de Palácio, no meio da conversa, cruza as pernas.
O Governador espanta-se. Chama o intérprete e manda que este transmita ao visitante
que aquilo não era maneira de portar-se diante de sua autoridade. Arariboia descruza
as pernas, levanta-se e responde: “Diga ao Sr. Governador que se ele soubesse como as
minhas velhas pernas estão cansadas de guerrear em favor do nosso Rei, ele não estranharia que elas merecessem esse pequeno repouso. E baixinho para o intérprete:- Eu
não devia era ter vindo aqui, pois nada entendo dessas coisas. O Sr. dê licença. Eu vou-me embora. E se despedindo: - Quando precisarem de mim lá estou na minha Aldeia”
(“Páginas Brasileiras”), de Nélson Costa. Rio. 1933. Pág. 321. Arariboia, nome que segundo os tupinólogos significa “Cobra-feroz”, é natural da Capitania do Espírito Santo,
tendo nascido na Aldeia, então existente nas proximidades do atual Distrito de Barra-do-Riacho, no Município de Aracruz, em meados de 1538. Durante algum tempo foi
confundido por alguns historiadores com um outro índio da mesma tribo dos Temiminós, pertencente ao ramo indígena, então existente no Estado do Rio. Como esclarece o tupinólogo brasileiro Dr. Teodoro Sampaio, a Tribo dos Temiminós se estendia e
habitava a zona hoje compreendida entre o Norte do Rio Doce e a antiga Capitania de
Paraíba do Sul, hoje Estado do Rio de Janeiro. Daí a confusão. E se ainda pudesse haver
qualquer dúvida a respeito, bastaria consultar aos recentes trabalhos da Professora D.
Judite de Freitas Mello sobre a tribo dos Temiminós nos Estados do Espírito Santo e do
Rio de Janeiro, baseados no excelente estudo do engenheiro Antonio Estigarribia sobre
a nossa Etnografia Indígena (1934). Fontes para estudos: “Páginas Brasileiras” do Prof.
Nelson Costa (Antologia de escritores nacionais) Capítulo “Grandes Índios”. Ed. 1933.
Rio. Págs. 318 e seguintes. “Vultos e Fatos Brasileiros” do Prof. João Dias Colares Junior.
Ed Liv. Coelho. Vitória. 1930. “Dedo Minguinho”, livro de crônicas históricas da Profa.
Ana de Castro Matos. Ed Escola Técnica, Vitória. 1950. “A Tribo dos Temiminós e sua
ramificação”. Estudo do historiador Dr. Mário Aristides Freire em Arquivo da Universidade Federal do Espírito Santo. 1958. “Arariboia”, Índio Espírito-santense”, Conferência
do Dr. Lindolfo Barbosa Lima. Prefeitura Municipal. Vitória. 1942. “Arariboia”, Poema
do Prof. João Bastos, Rev. Vida Capixaba. Ano-XXIV n° 651 (1947). “Arariboia”. Poema
da Profa. Orminda Escobar Gomes em “A Gazeta” de Vitória de 11-9-1954. “Pequeno
Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959. Verbete “Heróis Espírito-santenses”. §-5 Pág. 131.
7) Almirante Antonio Cláudio Soido. Era engenheiro militar, cartógrafo, escritor e poeta. Iniciou os seus estudos na cidade de Vitória Seguiu a carreira militar,
ingressando na Escola de Marinha do Rio de Janeiro, onde fez curso brilhante. Em
1842, com apenas 20 anos, era promovido a 2 Tenente e em 1880 chegava ao posto
de Almirante e Chefe da Esquadra. Dados os seus grandes conhecimentos matemáticos e geográficos, recebeu do Governo brasileiro várias missões de caráter científico.
Uma das mais importantes foi a de restaurar a navegabilidade do Rio Paraguai, na então Província de Mato Grosso, o que fez como Comandante do navio “Maracanã”. No
desempenho dessa missão foi além da cidade de Corumbá, então considerada ponto
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terminal da navegabilidade daquele rio, estendendo a possibilidade de navegação até
a de Cuiabá. Como Professor da Escola Naval chefiou uma viagem de instrução de
Guardas-marinhas à Europa, sendo o relatório dessa viagem considerado peça de alto
valor científico e didático. Em 1860 fundava e dirigia o Arsenal de Marinha de Cuiabá. A sua atuação na Guerra do Paraguai foi das mais notáveis. Coube-lhe em 1867
a ingrata missão de comandar Flotilha de Mato Grosso e com ela descer de Cuiabá e
reconquistar a cidade de Corumbá já em poder dos paraguaios. Cartógrafo dos mais
destacados da Marinha de Guerra foi o autor da Carta Potamográfica da região, com
a qual conseguiu, em poucas horas, cercar, dominar e reconquistar a cidade com
perdas sérias para o inimigo. Coube-lhe ainda comandar a 1 Divisão da Esquadra
brasileira nas operações do Rio da Prata, revelando uma coragem, um sangue-frio
e sobretudo uma tática surpreendente. Por mais de uma vez pôs em perigo, nesse
combate, a própria vida. Por todos esses atos de bravura foi condecorado com uma
medalha de ouro da Campanha da Argentina em 1851 e com a de Guerra do Paraguai
em 1852, anos esses de seus maiores triunfos, além de receber a comenda da Ordem
de São Bento de Aviz e a de Oficial Superior da Ordem da Rosa. O valoroso espírito-santense não foi apenas um grande Chefe militar de nossa Marinha de Guerra; foi
também escritor e poeta. Poliglota, traduziu para o português, entre outros, o poema
de Byron, “O Pirata” (1860) e “Para os Pobres”, de Vitor Hugo. Publicou ainda vários
poemas seus, destacando-se “Montevidéu”, “A menina oriental”, “O Batel”, a “Visita
do Imperador” e outros. Entre os Relatórios referentes a Missões científicas que lhe
foram confiadas merece ser citado o relativo à Viagem e Instrução à Europa, dirigindo uma Turma de Guardas-marinhas, seus alunos, já referido e bem assim o que
apresentou como comandante do primeiro navio a vapor, da Marinha de Guerra que
subiu até Cuiabá. O Instituto Histórico Brasileiro reproduziu, pela sua importância
científica e histórica nos Volumes 9 e 10 de sua Revista, esses dois Relatórios. Pelo
seu valor intelectual é hoje Patrono da Cadeira nº 4 do Instituto de Geografia Militar
do Brasil e da Cadeira nº 12 da Academia Mato-Grossense de Letras, hoje ocupada
pelo escritor e poeta Gabriel Vandomi de Barros. Os seus conterrâneos e fizeram,
também, Patrono da Cadeira 37 de sua Academia de Letras, hoje ocupada pelo Prof.
Dr. José Monjardim Filho. Como Geógrafo deixou vários estudos, plantas, cartas,
levantamentos, destacando-se a referente à “Carta-Geral da Fronteira entre o Brasil e
a Bolívia” (1875), a “Planta do Rio Paraguai (1859) a “Planta do Porto de Corumbá”
(1864). etc. O Almirante Antonio Cláudio Soído nasceu na cidade de Viana, Estado
do Espírito Santo, em 24-4-1822 e faleceu na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Gros
so, em 23-7-1886 aos 64 anos de idade. Era filho do Major Antonio Cláudio Soido e
de D. Maria Ortiz de Oliveira Soído. Fontes para estudo de sua personalidade: “Dicionário Bibliográfico Brasileiro” do Dr. Augusto Vitorino Alves Sacra mento Black.
Ed. da Tipografia Nacional 1883. Vol. 1° Pág. 137; “Vida e obra de Antônio Cláudio
Soido”, Discurso do acadêmico Gabriel Vandomi de Barros ao tomar posse de sua
Cadeira na Academia Mato-Grossense de Letras, in Revista daquela Academia Vol.
38. Ano-1950-51. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”,
de Eurípedes Queiroz do Valle. Ed. Imp. Of. Vitória. 1959. “Almirantes Brasileiros”,
do Comandante José Boiteux. Ed. Tip. Nacional. 1922. “Almirante Soido”, discurso
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do acadêmico José Monjardim Fi Tho ao tomar posse de sua Cadeira na Academia
Espírito-santense de Letras em maio de 1941. “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense”, por Queiróz do Valle. Ed. Vida Capixaba. Vitória. 1945.
8) João Antunes Barbosa Brandão. Militar e funcionário Público. Iniciou os
estudos primários em Vitória. Muito cedo ingressou na vida pública. Aos 14 anos
assentava praça como voluntário no Batalhão de Infantaria então aquartelado em Vitória no antigo Convento do Carmo onde recebeu a necessária instrução secundária
e Militar. Em 1852, então já Cadete, pediu a sua transferência para o Rio de Janeiro
servindo no 1º Batalhão de Infantaria daquela cidade até 1855. De volta à Vitória pediu baixa por conclusão de tempo de serviço. Ingressou na vida civil como Secretário
do Governo e em seguida como Oficial de Polícia Militar do Estado, como Instrutor,
chegando em 1859 a comandá-la. Por ocasião da Guerra do Paraguai, ofereceu como
Oficial da Guarda Nacional, os seus serviços ao Governo Brasileiro. Partiu para o
Rio de Janeiro como Comandante do Contingente espírito-santense, em dezembro
de 1865. Ali, como fosse o mais entendido e preparado em assuntos militares, foi
designado para instruir o Corpo de Voluntários, durante algum tempo, partindo,
em seguida, para Montevidéu. Dali foi adido ao Corpo de Voluntários gaúchos que
se dirigiam à cidade de Corrientes, na Argentina, aonde chegaram, por terra, para
se incorporar ao Exército aquartelado junto à Lagoa Brava. Conta- um dos seus biógrafos o incidente ocorrido quando Comandante do Corpo Voluntários dos diversos
Estados, ao apresentar os oficiais ao General Ozório. Perguntando a este se precisava
de algum dos Oficiais que trazia adidos, para o seu serviço ele respondeu: “Preciso
apenas do Tenente Brandão. É homem que conhece o serviço Militar e poderá servir
de Instrutor Geral do Batalhão”. E assim passou o Tenente espírito-santense a Instrutor Geral do Corpo de Voluntários que tomou o nº 90 e depois nº 20. Incorporado,
depois, ao Corpo de Combatentes, a sua atividade na Guerra das mais destacadas.
Aos 10 de abril daquele ano já servia no Quartel General do Comando em Chefe,
quando começou a combater. Vários foram os reencontros e combates em que tomou
parte, destacando-se os verificados no ataque ao Forte da Redenção, depois Forte de
Cabrita; nas manobras para a perigosa passagem do Rio Paraná; na tomada do Forte
de Itaperu; na expulsão do inimigo do Passo da Pátria; na batalha de Estero Belaço;
na memorável batalha de Tuiuti de 24 de maio de 1866, onde revelou as suas excepcionais qualidades de coragem, sangue-frio, merecendo então o título honorifico que
lhe foi depois outorgado de “Tenente-Coronel Honorário do Exército Brasileiro” e
a condecoração da Ordem da Rosa nos combates dos dias 16 e 18 de julho. Com o
Comando Geral do Exército nas mãos do General Polidoro, passou a pertencer ao
Estado-Maior deste. Com a chegada de Caxias foi designado para dirigir o Depósito
de Material que este havia levado para a Campanha, passando depois a Almoxarife
Geral do Hospital Saladero onde atendia, às vezes, a mais de 4.000 doentes de cólera-morbus e outras enfermidades. Extinto o Hospital voltou ao Exército, já agora como
Aju ante de Ordens da 8ª Brigada sob o comando do Coronel Freire de Carvalho.
Várias outras Comissões de confiança foram confiadas ao bravo soldado capixaba.
Finda a Guerra do Paraguai, em 1870, regressou ao Brasil incorporando-se ao 1º Ba-
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talhão de Infantaria, em maio daquele ano, chegando ao Rio de Janeiro a 6 de junho.
A seu pedido foi desligado do 1º Batalhão embarcando então para o seu Estado natal,
a 24 daquele mês a bordo do vapor Juparaná. E aquele simples Tenente da Polícia
Militar do Espírito Santo voltava a sua terra natal, após cinco anos de luta e trabalhos,
com as honras de “Tenente Coronel Honorário do Exército” e várias comendas de
mérito Militar. Em Vitória não descansou. Convidado pelo Governo do Estado incorporou-se novamente ao Corpo de Polícia de sua Província, sendo promovido, logo
depois, a Comandante Geral. A 6 de junho de 1883 após 38 anos de serviços ao sua País,
pedia a sua reforma naquele posto. Merece ainda ser registrado aqui que durante todo
esse tempo de serviço jamais solicitou um só dia de licença. E as duas únicas vezes que
faltou ao serviço foi para baixar ao Hospital doente. Terminou os seus dias, na Capital
de seu Estado, como funcionário da Justiça Federal do mesmo. O Comandante João
Antunes Barbosa Brandão nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 2-2-1852. Faleceu
na mesma cidade em 30-7-1912 aos 60 anos de idade. Tem o seu nome lembrado numa
rua da Capital, num Grupo Escolar, e o seu busto em bronze na entrada principal do
Quartel da Polícia Militar de que é Patrono. Fontes para estudos: “Homens e Coisas do
Espírito Santo”, do Prof. Amâncio Pereira. Ed. Sociedade Artes Gráficas. Vitória. 1914.
“Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espirito Santo”. Eurípedes Queiróz do
Valle. Ed. Imp. Oficial. Vitória, 1959. “O 114 aniversário da Policia Militar do Estado”
(Palestras proferidas), abril de 1949. Arquivo da Instituição. “Contribuição da Policia
Espírito-santense na Guerra do Paraguai” (Conferência do Capitão Euclides Onofre),
Vi tória. 1949. “Os Capixabas na Guerra do Paraguai”. Estudo do Dr. Antônio Francisco
de Atahyde. Rev. do Instituto Histórico. N° 7. “História do Espírito Santo”. Maria Estela
de Novais. Ed. Fundo de Cultura. Vitória. 1969. “Dicionário Geográfico e Histórico do
Estado do Espírito Santo”. Dr. Francisco Eugênio de Assis. Ed. Vida Capixaba. Vitória.
1949. “Almanaque da Polícia Militar”, organizado pelo Major F. Eugenio de Assis. 1919.
9) Alexandre de Alvarenga Chaves, Francisco F. Pinheiro Passos, Antônio Pires
de Oliveira, Pedro Jaime Lisboa e Francisco Manoel de Araújo, vulgo Chico Princesa. Estes são outros espírito-santenses que se destacaram, também, pelos seus feitos, na
Guerra do Paraguai. Participaram das batalhas de Riachuelo (11-6-1865), Toneleros (136), Passo da Pátria (31-5), Passagem do Paraná (16-4) e Estero Belaco, em 20 do mesmo
mês. O primeiro deles atuou como Comandante do Batalhão de Voluntários e os demais
como Oficiais integrantes do glorioso 14 de Infantaria. Muitos deles partiram do Espírito
Santo como voluntários civis e outros como simples Alferes e voltaram com honrarias
excepcionais, sendo que a maioria como Oficiais honorários do Exército, “prêmios aos
seus atos e atitudes de bravura e desprendimento pessoal”, no dizer do General Ozório.
Quase todos eles têm os seus nomes hoje lembrados, pelos seus contemporâneos, em
ruas, praças, logradouros públicos e es colas.
Fontes para estudos de suas atividades: “Espírito-santenses na Guerra do Paraguai”, do Prof. Heraclito Amâncio Pereira Ed. Of. Gráficas São Rafael. Rio. 1936. “Contribuição do Espírito Santo, na Defesa da Dignidade Brasileira, na Guerra do Paraguai”
(Conferência), Dr. Lindolfo Barbosa Lima Associação dos Juristas. Vitória, 1938. “Representações dos Estados na Guerra do Paraguai. Seção do Espírito Santo”. Coronel
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Antônio Castelar Fernandes Sampaio. Livraria Dois Mundos. Salvador, Bahia, 1917.
“O Espírito Santo no Paraguai”, Conferência do Prof. Arquimino Matos, no Instituto
Histórico do Estado, em comemoração de mais um aniversário da Batalha de Tuiuti
em 24-5-1922. Rev. Instituto, Vol. 7. “Que Fizemos no Paraguai”. Estudo do Prof. Claudionor Ribeiro. Tip. Baldassari. C. Itapemirim. 1929. Veja-se ainda as fontes apontadas
em o nº 8 deste título.
10) Aquino de Araújo. Foi um dos moços espírito-santenses sacrificados na 2
Guerra Mundial na Campanha da Itália. Sagrou-se como autêntico e valoroso soldado
no cumprimento do dever. Era natural de Vitória, sendo filho de Virgilio de Araújo e de
D. Maria de Araújo. Faleceu em combate no dia 8-3-1945, nas proximidades da cidade
italiana de Pistoia, num dos encontros mais sangrentos daquela Campanha. Ocupava,
na ocasião, posto de simples 3° Sargento. Ao passar com o Pelotão sob seu comando, num campo mi nado, numa operação de reconhecimento, teve a perna esquerda
esfacelada pela explosão de uma granada em que pisara. Impossibilitado de andar e
esvaindo-se em sangue, pôde, ainda assim, apoiado em dois companheiros, orientar o
pelotão em direção segura, salvando-os da morte iminente. Faleceu dois dias após ao
episódio em consequência dos ferimentos. recebidos, não suportando a amputação da
perna ferida. Foi agraciado pelo seu Comando com as medalhas de “Campanha” de 1
Classe, com a da “Cruz” e ainda com a de “Sangue do Brasil”, além de uma promoção
post-mortem e os elogios do Chefe “não só pela bravura demonstrada como pelo seu
elevado espírito de sacrifício na proteção dos seus companheiros”. A Municipalidade de
Vitória, no seu Estado natal, deu o seu nome a uma das ruas do bairro em que residia.
Fonte para estudos: “Expedicionários Sacrificados na Campanha da Itália”, do
Coronel Dr. Aloísio de Barros. Ed. Livraria Bruno Buccini (2 edição), Rio, 1957.
“Heróis Anônimos”, do Capitão Othon F. Ribeiro Garcia. Ed. Liv. Catilina. Salvador.
Bahia. 1950. “Contribuição Espírito-santense na Última Guerra”. (Campanha da Itália), Dr. Benjamin Costa. Conferência na Associação de Juristas, comemorativa de
mais um aniversário da Segunda Guerra Mundial. 1954.
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HOMENS QUE GOVERNARAM O
ESPIRITO SANTO NAS SUAS DIVERSAS
FASES HISTÓRICAS
Fase Colonial
DONATÁRIOS - Os 10 primeiros
Vasco Fernandes Coutinho 1535
Vasco Fernandes Coutinho Filho 1561
D. Luiza Grimaldi 1589
Miguel de Azeredo 1593
Miguel de Aguiar Coutinho 1595
Francisco de Aguiar Coutinho 1620
Manoel de Escobar Cabral 1637
João Dias Guedes 1638
Ambrósio de Aguiar Coutinho 1643
Antônio Gonçalves Câmara 1645

CAPITAES-MORES - Os 10 primeiros
Manoel da Rocha Almeida 1650
Francisco Luiz de Oliveira 1655
Dom Diniz Lôbo 1661
Braz Couto de Aguiar 1663
Diogo de Seixas Barraca 1664
José Gonçalves de Oliveira 1671
Cel. Francisco Gil de Araújo 1675
Manoel Garcia Pimentel 1687
João de Velasco Molina 1689
Francisco Ribeiro de Miranda 1701

CAPITÃES GOVERNADORES - Os 10 últimos
1) José Gomes Borges 1751
2) Gonçalo da Costa Barbalho 1760
3) Anastácio Joaquim da Moita Furtado 1762
4) Cel. Ignácio João Monjardim 1782
5) Antônio Pires da Silva Pontes 1800
6) Manoel Vieira de Albuquerque Tovar 1804
7) Francisco Alberto Rubim 1812
8) Ignácio João Monjardim 1818
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9) Ten.Cel. Manoel Vieira Machado 1819
10) Balthazar de Sousa Botelho Vasconcelos 1820

Fase Monárquica
PRESIDENTES DE PROVINCIA - Os 10 primeiros
1) Dr. Ignácio Acioly de Vasconcellos 25-11-1823
2) Visconde de Vila Real10-10-1829
3) Dr. Manoel Antônio Galvão 30-01-1830
4) Dr. Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça 9-12-1830
5) Dr. Antônio Pinto Chichôrro da Gama 5-11-1831
6) Cap. José Pinto da Silva Pontes 25-10-1832
7) Eng. Joaquim José de Oliveira 6-04-1835
8) Dr. José Thomaz Nabuco de Araújo 28-06-1836
9) Dr. João Lopes da Silva Couto 26-03-1838
10) Cel. José Joaquim Machado de Oliveira 5-08-1840

Os 10 últimos
1) Martim Francisco Ribeiro de Andrade 9-12-1882
2) Dr. Miguel Bernardo Ribeiro Amorim 26-04-1883
3) Dr. Joaquim José Afonso Alves 17-01-1884
4) Custódio José Ferreira Martins 18-04-1884
5) Dr. Laurindo Pita de Castro 3-03-1885
6) Dr. Antônio Joaquim Rodrigues 2-10-1885
7) Dr. Antônio Leite Ribeiro de Almeida 21-08-1887
8) Dr. Henrique de Atahyde Lobo Moscoso 6-08-1888
9) Cel. Manoel Coutinho R. Mascarenhas 9-05-1889
10) Dr. José Caetano Rodrigues Horta 19-07-1889

Fase Republicana
PRESIDENTES DO ESTADO - Os 10 primeiros
1) Dr. Afonso Cláudio de Freitas Roza 22-11-1889
2) Dr. José Horácio Costa (substituto) 7-01-1890
3) Comd. Constante Gomes Sodré 9-09-1890
4) Cel. Henrique da Silva Coutinho 20-11-1890
5) Dr. Antônio Gomes Aguirre 11-03-1891
6) Cel. Alfêu Adelfo de A. e Almeida Monjardim 7-06-1891
7) Dr. Antônio Gomes Aguirre 8-12-1891
8) Junta Governativa (Cel. Inácio H. de Gouveia) 9-12-1891

138 // Eurípedes Queiroz do Valle
9) Dr. José de Mello Carvalho Muniz Freire 3-05-1892
10) Dr. Graciano dos Santos Neves 23-05-1896

Os 10 últimos
1) Dr. José de Mello Carvalho Muniz Freire 23-05-1900
2) Dr. Argeu Hortêncio Monjardim (substituto) 23-05-1904
3) Cel. Henrique da Silva Coutinho 16-06-1904
4) Dr. Jerônimo de Souza Monteiro 23-05-1908
5) Cel. Marcondes Alves de Souza 23-05-1912
6) Dr. Bernardino de Souza Monteiro 23-05-1916
7) Dr. Cel. Nestor Gomes 23-05-1920
8) Dr. Florentino Avídos 23-05-1924
9) Dr. Aristeu Borges de Aguiar 30-06-1928
10) Dr. Antônio Francisco de Athayde 16-10-1930

INTERVENTORES FEDERAIS - Os 10 primeiros
1) Cel. José Armando Ribeiro de Paula 16-10-1930
2) Junta Governativa 19-11-1930
3) Cap. João Punaro Bley 22-11-1930
4) Dr. Celso Calmon N. da Gama (Subst.) 16-10-1942
5) Dr. Jones dos Santos Neves 21-01-1943
6) Dr. José Rodrigues Sette 27-10-1945
7) Des. Otávio e Carvalho Lengruber 6-11-1945
8) Dr. Aristides Alexandre Campos 27-02-1946
9) Dr. Ubaldo Ramalhete Maia (subst.) 8-06-1946
10) Dr. Moacyr Ubirajara da Silva 14-10-1946

GOVERNADORES - Os 10 últimos
1) Dr. Carlos Fernando M. Lindenberg 29-03-1947
2) Dr. Jones Santos Neves 31-01-1951
3) Dr. Francisco Lacerda de Aguiar 31-01-1955
4) Dr. Carlos Fernando M. Lindemberg 31-01-1959
5) Dr. Raul Giubertti 10-10-1959
6) Dr. Hélcio Pinheiro Cordeiro 6-07-1962
7) Dr. Asdrubal Martins Soares 5-08-1962
8) Dr. Francisco Lacerda de Aguiar 31-01-1963
9) Rubens Rangel (Substituto) 5-04-1966
10) Dr. Cristiano Dias Lopes Filho 31-01-1967/71
Fonte para estudo: “Governos do Espírito Santo” para Eugênio de Assis. Rev. do
Instituto Histórico, Vol. 4. “Administradores do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz
do Valle. Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Ed. Dep. Imp. Of.
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Vitória. 1959. “Primeiros Donatários”. História da Colonização Portuguesa”. Pedro de
Azevedo. Vol. III. 1924. “História da Província do Espírito Ferreira Penna. 1878. “Homens e Coisas do Espírito Santo”. Amâncio Pereira. Vitória. 1914. “Biografia de uma
Ilha. (História da Cidade de Vitória). Prof. Luiz Serafim Derenzi. Rio. 1968. “História
do Espírito Santo”. Prof. Maria Estela de Novaes” .1969. “O Espírito Santo no Tempo
dos Capitães Mores”. Dr. Mário Aristides Freire. Vitória. 1958. “História do Estado do
Espírito Santo”. Dr. José Teixeira de Oliveira. Rio. 1951.

HUMORISTAS
Os 10 mais conhecidos
1) Amâncio Pinto Pereira. Educador e Historiador. Escreveu: “Humorismos”.
Vitória. 1897. “Na Lua de Mel”. Vitória. 1897. “Tio Mendes”. Vitória. 1897. “Virou-se o Feitiço...”, Vitória. 1898. “Compasso Musical”. Vitória, 1898. “Nove-Noves Fora
Nada”. Vitória. 1899, “Os Provérbios”. Vitória. 1899.
2) Beneventino. (E. Q. Valle) Magistrado e Professor. Publicou: “Alfabetismo”.
Vit. 1935. “Estilos”. Vit. 1941. “Versos de Versos diversos”. Vit. 1942. “Ladrões do
Tempo”. Vit. 1943. “Americanices”. Vit. 1945. “Função Social da Burrice”. Vit. 1948. “A
Psicologia do Apelido”. Vit. 1951. “A Arte Moderna”. Vit. 1952. “Juízes Sem Juízo”. Vit.
1957. “S. Excia., o Réu”. Vit. 1959. “Mulheres do Futuro”. Vit. 1960. “Vestibulares para
Presidentes”. Vit. 1965. “Doutores Formados”. Vit. 1966. “Mudanças”. Vit. 1967. “De
Rebus Pluribus”. Vit. 1968. “Micrólogos”. Vitória. 1968.
3) Eurípedes Calmon Nogueira da Gama Pedrinha. Padre. Educador. Parlamentar. Escreveu: - “Ex-fumo Darem Lucem”. Sátiras. Vitória. 1891. “O Zelote Governador Aguirre e o Processo de um Padre”. Epigramas. Vitória. 1891.
4) Heráclito Amâncio Pereira. Professor e Historiador. Publicou, com o pseudônimo de “Gil Eannes”: “Função do Bigode”. Vitória. 1924. “Aforismos e Desaforismos”. Vitória. 1925. “Discursos de Abertura e de Fechadura”. Sátiras). Vi tória. 1925.
“Nomes e Pronomes”. Vitória 1926. “Os Autores de Nossas Obras”. Vitória. 1931.
5) Jonas Meira Bezerra Montenegro. Professor e poeta. Escreveu, com o pseudônimo de “Macário Pinto”: “Perfis Vadios” (Coletânea de sonetos humorísticos biografando os seus colegas de magistério do Ginásio Oficial do Estado). Vi tória. 1921.
“Quando as Mulheres Forem Legisladores”. Vitória. 1924. “A Gíria Entre Estudantes”.
Vitória. 1925.
6) Jones Santos Neves. Político. Antigo Senador e Governador do Estado.
Orador. Publicou, com o pseudônimo de “Jota”, de parceria com o jornalista e poeta
Francisco Sarlo, com o pseudônimo de “Esse”, “Roda de Perfis” coletânea de sonetos
biografando companheiros do Rotary Clube de Vitória. Rio. 1935.
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7) José Madeira de Freitas. Médico, Cientista e Historiador. Escreveu. com o
pseudônimo de “Mendes Fradique”: “Contos do Vigário”. Rio. 1924. “A Lógica do Absurdo”. Rio 1926. “Feira Livre”. Rio. 1926. “História do Brasil pelo Método Confuso”.
Rio. 1927. “Ideias em Zig-Zag”. Rio. 1927. “O Bom-senso da Loucura”. Rio. 1928. “A
Gramática pelo Método Confuso”. Rio. 1928. “Pantomimas”. Rio. 1928. “Paradoxos”.
Rio. 1930.···
8) José de Mendonça. Jornalista e Poeta. Com o pseudônimo de “Cambrone”
escreveu: “A Verdade Nua e Crua”. Coletânea de versos sobre as necessidades físicas
e naturais do ser humano. Vitória. 1968. “Ontem e Hoje” crônicas humorísticas. Vitória. 1969.
9) Manoel Teixeira Leite. Jornalista, Escritor e Poeta. Sob os pseudônimos de
“João Bohêmio” e “Til” publicou: “O Responso”. Vitória. 1923. “Esperteza”. Vitória.
1924. “Bolo de Reis”. Vitória. 1928. “Deve e Haver”. Vitória. 1929. “Ticos e Tacos”. Vitória. 1929 “Poder de Mandiga”. Vitória. 1930. “A Porta do Globo” (versos). Vitória. 1931.
“A Semana da Galinha” (versos). Vitória. 1931. Proezas de Zé Inleitô”. Vi tória. 1931.
10) Paulo Atahyde de Freitas. Magistrado, Escritor e Poeta. Escreveu com o
pseudônimo de “Aranha Sem Graça”: -”Doce de Abóbara”. Vitória. 1929. “Reminiscências”. Vitória. 1930. “João Simplício”. Vitória. 1930. “Filósofos Capixabas” (Perfis
de homens ilustres do momento, em sonetos). Vitória, 1931. “Filosofia de Engraxate”.
Vitória. 1931. “Atentado ao Pudor”. Vitória. 1932. “Biografias pelo Método Confuso”.
Vitória. 1931.
Fonte para estudo: “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”,
Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Vida Capixaba. Vitória. 1945. “Bibliografia da Academia
de Letras”. Seção “Humorismo”. Ed. Vida Capixaba. 1945. “O Bom-humor na Literatura
Espírito-santense”. Elpidio de Ol veira, Vitória. 1931. “História da Literatura Espírito-santense”. Afonso Cláudio de Freitas Roza Portugal, Porto. 1912. “Humor e Humores”. Crônica de Jonas Meira Bezerra Montenegro. Diário da Manhã. 1928. “O Humorismo é Gênero
Literário? Beneventino (E. Q. V.) in Rev. Vida Capixaba. Setembro. 1954. “A Psicologia do
Apelido”. Do mesmo autor. in “Micrólogos”. Ed. Imp. Of. Vitória. 1968.

ILHAS
As 10 mais importantes
1) A de Vitória. É a maior do Estado. Chamou-se primitivamente Ilha de Santo
Antônio, por ter sido visitada, pela primeira vez, no dia 13 de junho, consagrado a
esse Santo. Dois anos após passou a chamar-se Ilha de Duarte de Lemos, por ter sido
doada, pelo Donatário Vasco Coutinho, ao seu companheiro desse nome, em data de
15-7-1537. Com a transferência da sede da Capitania para ela, em face dos constantes
ataques dos aborígines, passou a chamar-se Vila Nova, para se distinguir da primitiva
povoação iniciada no continente que passou a ser, assim, Vila Velha. E com a vitória
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definitiva dos colonizadores sobre os índios, em setembro de 1551, recebeu a denominação definitiva de Ilha da Vitória, onde se fixou, afinal, a sede da Capitania. Os
indios lhe davam o nome poético de “Guananira” que sinificava “Ilha do Mel”. A Ilha de
Vitória está situada na latitude sul de 20 graus e 19 minutos e 40 graus e 19 minutos de
longitude oeste do meridiano de Greenwich e em posição privilegiada como Capital e
como principal porto do Estado. Tem a forma de um triangulo, com. sua base voltada
para a direção leste-oeste. Ao seu norte fica o Município da Serra, ao Sul o do Espírito
Santo, antiga Vila Velha, a leste o Oceano Atlântico e a oeste o de Cariacica.
2) A da Forca. Assim denominada por ter sido nela que os primeiros colonizadores puniam os criminosos conde nados à morte. Situa-se na enseada da cidade
do Espírito Santo.
3) A da Escalvada. baía de Vitória. Esta fica na margem sul da baía de Vitória.
4) A da Guerra. Situada na margem norte.
5) As de Papagaios e Sururus. Em frente à Praia do Suá.
6) A das Pombas. Fronteira ao estreito entre o Morro do Penedo e o Forte de
São João.
7) As do Boi e dos Frades. Na mesma baía de Vitória.
8) As de Manguinhos e Piratininga. Canal que dá acesso ao porto. No início
do canal que dá acesso ao porto
9) As do Urubu e da Baleia.
10) A do Imperador. E uma ilha lacustre. Fica num recanto pitoresco da Lagoa Juparanã, que, como vimos, no título próprio, é a maior do Estado. Destaca-se
pelo seu valor histórico. Foi nela que, em 1860, o Imperador Pedro II e sua comitiva
almoçaram, quando de sua visita à cidade de Linhares .Após aquele ágape histórico,
a Municipalidade quis lhe dar o nome de “Ilha do Almoço”. Acharam depois que
melhor ficaria “Ilha do Imperador”, como é hoje denominada nos mapas do Estado.
E ponto de atração turística de quem visita aquela cidade, ficando a 10 quilômetros
de seu centro urbano. Veja ainda sobre o assunto, o título Lagoas nº 1.
Fonte para estudo: Geografia e História do Espirito Santo”, dos Professores,
Amâncio e Heráclito Pereira. Ed. Vitória. 1921. “Pequeno Dicionário Informativo do
Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Vitória. 1959. “Geografia
do Estado do Espírito Santo”, do Prof. Carlos Justiniano de Matos. Ed. Vitória. 1926.
“Viagem de D. Pedro II ao Espírito Santo”. Prof. Levy Rocha. Ed. Rio. 1960. “Apontamentos Históricos e Geográficos do Espírito Santo”. Carlos Xavier Pais Barreto. Ed.
Vitória. 1922.
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JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES (Jornais)
Os 10 mais antigos
1) “O Estafeta”. Editado pela Tipografia Estafeta. Proprietário e fundador
Alferes Ayres Vieira de Albuquerque Tovar. Primeiro número saído em 15-9-1840.
Comprometia-se a publicar os Atos Oficiais do Governo.
2) “Correio de Vitória”. Editado pela Tipografia Capitaniense. Primeiro número
em 17-1-1840. Proprietário e Redator Pedro Antônio de Azevedo. Era bissemanal.
3) “A Regeneração”. Tipografia Imperial. Vitória. Primeiro número em 17-121883. Bissemanal. Propriedade de Manoel Ferreira das Neves. Pertencia ao Partido
da Oposição. Destacava-se pela sua boa redação.
4) “O Capixaba”. Era editado pela Tipografia Capitaniense. Apareceu em 17-71856. Era semanal. Pertencia a um grupo de Deputados da oposição.
5) “O Semanário”. Editava-o a Tipografia Capitaniense. Apareceu em 2-11857. Era hebdomadário. Proprietário e Redator, Dr. José Marcelino Pereira de Vasconcelos, jurista e historiador.
6) “A Aurora”. Apareceu em 19-8-1859. Era editado pela Tipografia Capitaniense. Semanal. Redator principal o Dr. Joaquim dos Santos Neves.
7) “O Mercantil”. Editado pela mesma Tipografia. Apareceu em 14-3-1860.
Semanal. Propriedade de Emilio Fran cisco Guizan.
8) “A Liga”. Edição da mesma Tipografia. Apareceu em 8-4-1860. Era literário.
Redator-chefe, Major Estanislau Wanderley. Teve pouca duração.
9) “O Marimbondo”. Editava-o a mesma Tipografia. Apareceu em 11-8-1860.
Era semanal. Dirigia-o o Prof. Manoel Batista Pires.
10) “0 Provinciano”. Composto na Tipografia Provinciana. Seu primeiro número traz a data de 7-9-1860. Era bimensal. Proprietário e Redator, Emilio Francisco
Guizan.

JORNAIS DIÁRIOS - Os 10 mais antigos
1) “Diário Vitoriense”. Editado pela Tipografia Imparcial. Apareceu em 237-1866. Era literário e noticioso Redator e proprietário o mesmo jornalista Emilio
Francisco Guizan.
2) “O Espírito-santense”. Tipografia Espírito-santense. Primeiro número em
8-9-1870. Fundador e Redator principal, Dr. José Marcelino Pereira de Vasconcelos.
Era “político, literário, científico e noticioso”.
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3) “A Gazeta do Comércio”. Tinha tipografia própria. Apareceu em 24-61876. Redator principal o Dr. José Joaquim Pessanha Povoa.
4) “O Cachoeirano”. Era da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Tipografia
própria Apareceu em 7-1-1877. Proprietário e redator principal, Dr. Luiz de Loyola
e Silva.
5) “A Gazeta de Vitória”. Tipografia própria. Apareceu em 24-1-1878. Proprietário e redator principal, o Dr. José Joaquim Pessanha Povoa.
6) “O Horizonte”. Apareceu em 15-7-1880. Tipografia do mesmo nome. Era
vespertino. Redator-chefe, Maximino Maia.
7) “Província do Espírito Santo”. Tipografia própria. Apareceu em 15-3-1882.
Fundadores e diretores principais: Cleto Nunes Pereira e Moniz Freire. Com a proclama cão da República, passou a denominar-se “Diário do Espírito Santo” e depois “O
Estado do Espírito Santo”. Era político e noticioso.
8) “Diário do Espírito Santo”. Tipografia do Diário do Espírito Santo”. Apareceu em 23-11-1889. Redator principal, Dr. J. J. Pessanha Povoa.
9) “Estado do Espirito Santo”. Apareceu em 1-1-1890. Noticioso e político.
Primeiros redatores, Moniz Freire e Cleto Nunes. Depois, Gonçalo Marinho. Era matutino.
10) “Diário Oficial do Estado Federal do Espirito Santo”. Seu primeiro número apareceu em 9-10-1891. Pertencia ao Estado. Publicava os Atos Oficiais. Foi seu
primeiro redator-chefe o Jornalista Antero Pinto de Almeida. Era matutino.

REVISTAS E PUBLICAÇÕES LITERÁRIAS
As 10 mais conhecidas
1) Perilampo”. Revista de estudantes, Apareceu em 20-8-1882. Tinha por divisa: “Amor às Letras”. Redatores principais: João Magalhães Júnior, Aldano Paiva Bo
telho Ribeiro e outros.
2) “A Magnólia”. Era dedicada ao belo sexo. Apareceu em 4-2-1881. Era dirigida por moços tipógrafos, tendo como redatora principal a Professora D. Otávia
Mululo. Era semanal.
3) “Almanaque Administrativo, mercantil, industrial e agrícola da Província do Espírito Santo”. Fundado em 15-8-1884. Era noticioso e informativo. Redatores diversos.
4) “Calendário da Casa Verde”. Editado no Rio de Janeiro pela Tipografia
Mont’Alverne. Social, literário, noticioso. Era mantido pela maior casa comercial cidade, de nominada “A Casa Verde”, devido à pintura de sua fachada. O “Calendário”
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trazia farta matéria literária, charadística e um noticiário completo da freguesia com
seus aniversários e festas sociais. A casa era uma espécie de “Magazin” dos nossos
dias. Nela havia de tudo, com seções especiais de modas, per fumaria, mobiliário, papelaria, ferragens, aparelhos domésticos, etc. Constitui, hoje, repositório precioso da
vida social, cultural, comercial e recreativa do Estado. Encerrou a sua publicação em
1922. Pertencia à tradicional firma portuguesa Cruz Sobrinhos & Cia.”. Foi a primeira
casa comercial do Estado a dar assistência médica e hospitalar aos seus empregados e
a lhes garantir a aposentadoria, quando longe estávamos, ainda, das vantagens atuais
das leis trabalhistas.
5) “A Alvorada”. Foi fundada em 25-8-1895. Era editada na Tipografia do “Estado do Espírito Santo”. Revista literária e recreativa. Dedicada “à mocidade estudiosa”. Foram seus redatores principais: - Moniz Freire, Américo Paiva e Haroldo
Bondeno.
6) “Gazeta Literária”. Era impressa na “Tipografia Comercial”. Seu primeiro
número apareceu em 1-1-1899. Puramente literária. Era considerada uma das publicações mais bem feitas no gênero. Vinha impressa em cores. Dirigia-a o Prof.
Amâncio Pereira, tendo como Gerente E. Charles Dupin Era semanal. Circulava aos
domingos.
7) “Almanaque do Estado do Espirito Santo”. Apareceu em 1899. Era editado
na Tipografia Comercial. Estava sob a direção do mesmo Prof. Amâncio Pereira. Trazia farta matéria histórica, científica e literária.
8) “Revista Ilustrada”. Era propriedade do jornalista Carlos Reis. Apareceu em
2-4-1910. Revista de “crítica, arte e literatura”. Publicava-se aos sábados.
9) “Vitória Ilustrada”. Apareceu em 1-1-1914. Era editada pela “Tipografia Sociedade Artes Gráficas”. Propriedade e redação de Francisco Barbosa de Souza. Eram
colaboradores: Carlos Xavier, Washington Pessoa, Américo Coelho, Xenócrates Calmon, Durval Moreira e outros. Era quinzenal.
10) “Vida Capixaba”. Possuía oficinas próprias. Os seus primeiros números foram impressos nas Oficinas do “Diário da Manhã”. Apareceu em abril de 1923. Era dirigida, a princípio, por Garcia de Rezende, secretariada por Escobar Filho e por Amadeu Cézar Machado. Passou depois a outros Diretores entre os quais se destacaram
Manoel Pimenta, Elpídio Pimentel, Teixeira Leite, Aurino Quintais, Carlos Madeira,
Guilherme Santos Neves. Renato Pacheco, Eurípedes Queiróz do Valle, Eugênio Sette
e vários outros. Elpídio Pimentel manteve, por muitos anos, a página principal, com
excelentes crônicas sob o título de “De Quinzena em Quinzena”. Era revista ilustrada
e bem feita. A sua coleção constitui hoje. fonte preciosa de indicações e informes sobre o passado social, intelectual e recreativo do Estado, nas décadas de 1922-32 e 42.
Nela colaborava o que havia de melhor no jornalismo e nas letras espírito-santenses.
Muitos dos grandes nomes de hoje se iniciaram nela, na sua “Página de Estímulo”.
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Fonte para estudo: “A Imprensa no Espírito Santo”. Estudo histórico do Prof. Heráclito Pereira. In “Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Estado”. Vols. de nºs
3, 4 e 5. “Jornais e Revistas Capixabas”. Beluto Horta. In “A Noticia” de Colatina. Outubro de 1929. “Registro de Jornais Espírito-santenses. Arquivo da Associação Espírito-santense de Imprensa. 1945. “Jornais e Jornalistas da Atualidade Capixaba”. Areobaldo
Lelis Horta. Estudo crítico e histórico. Diário da Manhã. Fevereiro de 1923. Veja ainda
“Jornalistas”.

JORNALISTAS
Os 10 mais antigos
1) Luiz Adolfo Thiérs Velloso. Advogado, jurista e tribuno. Fundou e dirigiu,
por muitos anos, “A Gazeta” de Vitória”, jornal que, ainda hoje, mantém em seu cabeçário o seu nome.
2) Afonso Correia Lyrio. Político e magistrado federal. Fundou o jornal “Folha
do Povo” que dirigiu por vários anos. Colaborava em vários outros.
3) Ubaldo Ramalhete Maia. Advogado e jurista. Dirigiu, entre outros, o “Diário da Manhã”. Foi um dos fundadores e o primeiro Presidente da Associação Espírito-santense de Imprensa.
4) Atilio Vivacqua. Advogado, parlamentar e jurista. Fundou e dirigiu, por vários anos, o jornal “O Município”, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim que chegou
a ser, em certa época, um dos melhores do Estado.
5) Newton Braga. Funcionário de Justiça, historiador e poeta. Fundou e dirigiu, em Cachoeiro de Itapemirim, vários jornais, revistas e publicações de caráter
didático e histórico.
6) Abner Mourão. Parlamentar e escritor. Além de outros no Estado. dirigiu, em
São Paulo, o “Estado de São Paulo” e “A Gazeta”. Colaborava em todos os jornais do Estado.
7) Aurino Quintais. Advogado e tribuno. Foi, por muito tempo, um dos Diretores do “Diário da Manhã” e da Revista “Vida Capixaba”.
8) Carlos Nicoletti Madeira. Advogado, romancista e poeta. Fundou no Estado, desde estudante, vários jornais, revistas e publicações de caráter literário, destacando-se a Revista “Canaã”, que chegou a ser a melhor do Estado em seu tempo.
9) Aristóteles da Silva Santos. Advogado e poeta. Dirigiu o “Diário da Manhã”
e o “Comércio”, colaborando em diversos outros.
10) Rozendo Serapião. Advogado e tribuno. Fundou e dirigiu, na cidade de
Afonso Cláudio, o semanário “Afonso Cláudio”. Em Vitória foi, por vários anos, o Diretor de “A Gazeta”. Colaborou em vários jornais e periódicos da Capital e do Estado.
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Os 10 ainda atuantes
1) Elpidio Pimentel. Educador, filólogo e historiador. Foi, por vários anos, colaborador e depois Diretor do “Diário da Manhã” e da Revista “Vida Capixaba” onde subscrevia a sua “página de honra”, De quinzena em quinzena.
2) Manoel Lopes Pimenta. Advogado, educador e poeta. Dirigiu o tradicional
“Diário da Manhã” e manteve, por vários anos, a revista “Vida Capixaba” tornando-a
uma das melhores do País.
3) Manoel Teixeira Leite. Escritor e poeta. Esteve à frente de vários jornais do
Estado e especialmente no “Diário da Manhã”, “Vida Capixaba”, “Canaã” e outros.
4) João Calazans. Escritor, crítico literário e editor. Dirigiu, no Estado, vários
jornais, revistas e publicações. Es têve por muito tempo à frente das edições especiais
de “A Tribuna” de Vitória, cujos suplementos fizeram época no jorna lismo capixaba.
Fora do Estado esteve à frente de vários jornais e revistas em Belo-Horizonte, estando
atualmente em Pernambuco. Foi editor em Vitória e Belo-Horizonte.
5) Mesquita Neto. Pseudônimo do escritor e poeta José de Mendonça. Fundou, na cidade de São Mateus, o jornal “O Norte” e em Vitória dirigiu “A Gazeta” por
muito tempo, colaborando em vários outros.
6) Djalma Juarez Magalhães. Escritor e publicista. Esteve, por longo tempo, à
frente do matutino “A Tribuna” de Vitória, imprimindo-lhe feição nova e moderna.
Colabora em vários outros periódicos do Estado.
7) Darcy Pacheco de Queiróz. Militar (Oficial-general do Exército) Dirige “A
Gazeta” que transformou, juntamente com o seu irmão Eugênio Queiróz, na Administração geral, no melhor jornal do Estado e um dos melhores do País, dotando-o de
oficinas e maquinismos os mais modernos, com edições de Suplementos diversos a
cores e dentro do melhor padrão educativo.
8) Plinio Marchini. Escritor e publicista. Dirigiu vá rios jornais no Estado,
estando atualmente à frente do matutino “O Diário” a que vem dando a feição de
jornal moderno, de conteúdo informativo e noticioso.
9) Dirceu Cardoso. Advogado e parlamentar. Mantem na cidade de Muqui,
onde reside, o semanário “O Município” que é, sem favor, o mais bem feito jornal do
interior capixaba, não só pelo seu feitio, como pelo noticiário informativo que mantém em suas seções permanentes.
10) Padre Waldir de Almeida, Álvaro Pacheco, Cláudio B. Rocha, Eleisson de
Almeida, Edgar Feitosa, Esdras Leonor, Gutman Uchôa de Mendonça, Jackson Lima,
José Luiz Holzmeister. J. C. Monjardim Cavalcanti, Darly Santos, Hélio Dórea, Marien Calixte, María Nilce, Rogerio Medeiros, Washington Muqui Banhos. Osvaldo
Oleari, Américo Guimarães Costa, Erico Machado, Xerxes Gusmão, Glecy Coutinho
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e inúmeros outros da moderna geração de jornalistas.
Fonte para estudos: “A Imprensa no Espírito Santo”. Estudo histórico do Prof.
Heráclito Amancio Pereira. In “Revista do Instituto Histórico do Estado”. Volumes:3, 4 e 5.1913 a 15. “Jornais e Revistas Capixabas”. Conferencia do jornalista Beluto
Horta no dia da Imprensa, cidade de Colatina. In “A Notícia” daquela cidade. No
de julho de 1927. “Registro de Jornais espírito-santenses”. In “Arquivo da Associação Espírito-santense de Imprensa”. 1958. “Jornais de Vitória”. Estudo de Areobaldo
Lelis Horta in “Lembrando o passado”. Vitória. 1943. “Na Presidência da Associação
Espírito-santense de Imprensa”. Relatório Geral. Eurípedes Queiróz do Valle. Biênio
1947-49. “Jornais e jornalistas”. Sua função histórica. Discurso de posse de E. Queiróz
do Valle na Associação Espírito-santense de Imprensa. Ed. Imp. Of. Vitória. 1950.

LAGOAS
As 10 mais importantes
1) Juparanã. Situa-se no Município de Linhares, na Zona do Baixo Rio Doce. E a
maior do Estado. Tem forma quadrangular. Mede 37 a 38 quilômetros de cumprimento
por 7 na sua parte mais larga. O seu círculo completo é de 89 e meio quilômetros. Sua
profundidade máxima é de 20 metros. Geralmente tranquila. Agita-se por vezes formando grandes vagas, sob a ação dos ventos. O recorte caprichoso de suas margens forma enseadas e recantos pitorescos, com praias de areias muito claras. Das suas margens
altas obtém-se panoramas lindíssimos. Grande extensão dessas margens são cobertas
de matas muito procuradas, nas estações próprias, por caçadores dada a abundância e
variedade de caça ali existente. Num recanto aprazível dessa Lagoa encontra-se a histórica Ilha do Imperador, assim denominada por ter nela almoçado o Imperador Pedro
II quando em 1860 visitou o Espírito Santo. Ainda lá se encontra a pedra que serviu de
mesa a sua Majestade. A Lagoa Juparanã está a 10 quilômetros da florescente cidade de
Linhares e constitui passeio obrigatório de quem a visita. Ela recebe as águas dos rios
São José e São Rafael e aflui para o Rio Doce que lhe fica próximo.
2) Juparanã-mirim. Está logo acima da primeira e situa-se no mesmo Município de Linhares e também na margem esquerda do Rio Doce com a qual se comunica
pelo Rio Pestana. Nela desemboca o Rio Bananal. Tem forma alongada e, como a
primeira, é muito piscosa. Pela sua extensão é a segunda do Estado.
3) Palminhas. Situa-se também no Município de Linhares e, como as duas primeiras, à margem esquerda do Rio Doce com a qual se comunica, constituindo a terceira de uma série que se sucede ao longo do grande curso d’água. As suas margens estão
ainda recobertas de matas virgens, abundantes de caça, notadamente de aves aquáticas.
4) Das Palmas. Vem em continuação à de Palminhas. Situa-se no mesmo Município e também à margem esquerda do Rio Doce. Recebe as águas dos Córregos São
Francisco, Conceição, Veado e outros menores. E lagoa das mais piscosas da região.
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5) Terra-alta. A sua situação geográfica é a mesma das anteriores. Comunica-se, igualmente, com o Rio Doce. Recebe águas do Córrego que lhe dá o nome.
6) Limão. Idêntica situação e localização. Recebe os rios Água-boa, Desengano, Capitão, Cavalinho e Otelo. As suas margens são particularmente propícias à
cultura da laranja, limão e outras espécies cítricas. Daí talvez lhe advenha o nome.
7) Pão-doce. Embora no mesmo Município de Linha res, situa-se porém do
lado direito do mesmo Rio Doce. É cercada de intensa vegetação. Muito procurada
pelos caçadores, nas épocas próprias.
8) Jabaeté. Encontra-se no Município do Espirito Santo, nos limites de Viana,
antiga Jabaeté. Comunica-se com o Rio Jucu, por um canal que se diz construído pelos antigos Padres Jesuítas que habitavam a região. Destacam-se pelas suas pequeninas ilhas verdejantes que flutuam e se deslocam ao sabor dos ventos. Veja neste livro
o capítulo “Acidentes Geográficos”, nº 5, com a epigrafe “Ilhas Flutuantes”.
9) Três Ilhas. Está no Município de São Mateus, na Zona Norte do Estado. Recebe o Córrego Aterro e se escoa no braço norte do Rio São Mateus pela sua margem
esquerda.
10) Aguiar. Situa-se no Município de Aracruz, na Zona de Vitória. Recebe as
águas dos rios Quartel, Norte e Francês. É uma das maiores da região.
Fontes para estudos: “Geografia do Estado do Espírito Santo”. Prof. Carlos
Justiniano de Matos. Vitória. 1926. “Geografia e História do Espírito Santo”. Prof.
Amancio Pereira. Vitória, 1922. “Minha Terra e meu Município”. Antonio Marins.
Rio. 1920. “Aponta mentos Históricos e Geográficos do Espirito Santo”. Des. Carlos
Xavier Pais Barreto. Vitória. 1922. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do
Espirito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959. “Lagoas e Lagos do Espírito Santo”. Placidino Passos. Rev. do Instituto Histórico. Vol. 24 Vitória. 1955.

LEMBRANÇAS, PRESENTES E “SOUVENIRS”
DO ESPÍRITO SANTO
Os 10 mais curiosos
1) Os Bonbons “Garoto”. Destacam-se pela variedade de suas espécies, sabores, recheios e suas artísticas embalagens. São produtos da Fábrica Meyerfreund &
Cia., situada na cidade de Espírito Santo, antiga Vila Velha, no Km. 8 da Rodovia que
liga a Capital àquela cidade vizinha.
2) Objetos de Concha da Cidade de Guarapari. Constam de cinzeiros, depósitos de joias, braceletes, colares, porta-retratos, enfeites, adornos, objetos de escritório artisticamente confeccionados de conchas coloridas abundantes nas praias da
cidade e dos mais variados feitios.
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3) Objetos e Utensílios de Jacarandá. São licoreiros, jarras, jarrões, bandejas,
copos, depósitos, aparelhos de café, frasqueiras, botijas, estatuetas, enfeites e adornos
diversos, fabricados com esmerado acabamento e bom gosto, por operários alemães,
pertencentes à Fábrica “Santa Rita” Ind. e Com. de Madeiras Ltda., de Ernest Riusech,
situada no arrabalde da Praia Comprida, Rua Eugênio Netto. Vitória.
4) Pios de Caça. Originalíssima indústria de pios de caça de grande variedade
de sons, gorjeios, cantos e vozes de aves, de propriedade da família Murilo Coelho,
residente na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no arrabalde Ilha da Luz. Muito
procurados por caçadores e curiosos. dada a perfeição da imitação e habilidade na
confecção. São em regras feitos de jacarandá ou qualquer outra madeira de lei. Constitui a fabricação segredo dessa família, que dos avós passaram aos pais, e destes, aos
filhos. Os instrumentos especiais com que são fabricados constituem, igualmente, segredo e privilégio dessa família. São em regra, de pequeno volume e de fácil manejo.
Como há variedade de caças e aves que são atraídas pelo trilar dos grilos, ha também
aparelhos para imitação desses trilos.
5) Produtos de vime, cipós e fibras. São sombreiros, bolsas, abat-jours, cestos,
depósitos, bonés, maletas, sacolas de variados feitios, tamanhos, e de acabamento
caprichoso. Produtos da Fábrica “São Jorge”, instalada na cidade de Guarapari, com
depósitos na Capital.
6) Cortes de Linho. Grande variedade de padrões e de cores. Produtos da “Fábrica Braspérola”. instalada nas vizinhanças de Vitória, no Município de Cariacica,
com depósitos em Vitória.
7) Biscoitos Alcobaça. Pela variedade do produto tem tido no Estado e fora
dele, grande aceitação. Dirigida por químicos especializados, apresentam aspectos,
embalagens artísticas e sabores variados. São procurados para festas, banquetes, coquetéis, chás, etc. São produtos da Fábrica Alcobaça, de propriedade da firma “Ramiro S.A. Indústria e Comércio”, instalada no Município de Espírito Santo (Vila Velha),
com depósitos em Vitória.
8) Pedras Coradas. Procedentes das jazidas dos Municípios de Itaguaçu, Itarana e Afonso Cláudio. Destacam-se pelo tamanho e beleza do colorido. Encontram-se
em estado natural e lapidadas.
9) Rendas de Bilro. De grande variedade de desenhos, linhas e larguras. Procedem das cidades praianas de Conceição da Barra, Guarapari e Anchieta, especialmente.
10) Refrigerantes Diversos. Licores, Vinhos e “Batidas” várias. Dentre os vinhos, destacam-se os de pequena fabricação caseira, nas antigas Colônias alemães e
italianas, do Município de Domingos Martins. Muito apreciados e pro curados.
Fontes de estudos: “Pequenas Indústrias e o Artesanato nas Antigas Colônias
Estrangeiras do Espírito Santo”. Almanaque Mercantil, Industrial e Agrícola do Espírito Santo, dirigido por Godofredo da Silveira. Ano 1889. “A Terra e a Gente do
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Espírito Santo”. Carlos Xavier Pais Barreto. Vitória. 1952. “Catálogo da Exposição de
Produtos de Fabricação Capixaba”. Quarto Centenário da Colonização do Estado. Vi
tória. 1935. “Novos Aspectos do Comércio e da Indústria Espírito-santense”. Antônio
Francisco de Atahyde. Rev. do Instituto Histórico. Vol. 7. 1943. “O Espirito Santo e
Suas Possibilidades”, Aristeu Borges de Aguiar. Vitória. 1927.

MESTRES DO PASSADO (Professores)
Os 10 mais lembrados
1) Prof. Aristides Brasiliano de Barcellos Freire. Foi também fervoroso abolicionista e propagandista da República. Dele ainda falaremos em várias outras oportunidades neste livro.
2) Prof. José Cunha. Era também exímio latinista. Grande conhecedor da História Geral e pátria. Deixou descendência ilustre no Estado.
3) Prof. Luiz Alves de Azambuja Suzano. Político, Antigo Deputado Provincial. Foi mestre do vernáculo e latinista exímio. Falaremos dele, neste livro, em outras
oportunidades.
4) Prof. Padre Francisco Antunes de Siqueira. Poeta e grande orador sacro.
Publicista. Historiador. Escreveu precioso livro sobre usos e costumes espírito-santenses. Mestre de várias gerações de capixabas que se destacaram depois na política e
na administração pública. Será referido em outras passagens deste livro.
5) Prof. Padre João Luiz da Fraga Loureiro. Filólogo. e tribuno. Poeta de
grande inspiração. Deixou várias traduções de autores clássicos, notadamente latinos.
6) Prof. Quintiliano de Azevedo. Professor desde muito moço. Dedicou toda
a sua existência ao ensino público na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Vários de
seus antigos alunos se destacaram na política e nas letras. Era pai do pianista brasileiro Mário de Azevedo, recentemente falecido no Rio de Janeiro.
7) Prof. Urbano de Vasconcellos. Jornalista e poeta, era mestre destacado do
vernáculo. Possuía, no seu tempo, preciosa biblioteca particular. Foi fervoroso abolicionista, republicano e fundador de várias associações de propaganda do novo regime.
8) Prof. Deocleciano de Oliveira. Era Bacharel em Direito. Foi educador de
grande prestigio. Dirigiu a Instrução Pública do Estado por vários anos, imprimindo
ao ensino um novo sentido e maior eficiência. Foi precursor da chamada Es cola Ativa no Espírito Santo. Exerceu também o mandato de deputado estadual em mais de
uma legislatura. Escreveu uma pequena História do Estado.
9) Prof. Dr. Arnulfo Matos. Professor de grande conceito, foi mestre de várias
gerações de espírito-santenses. Dirigiu, por muitos anos, a Escola Normal Pedro II,
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dando-lhe uma organização modelar. A sua grande autoridade em assuntos pedagógicos levou-o a dirigir a Secretaria da Educação do Estado por vários anos. Dedicou-se também à música, estando justamente incluindo entre os grandes compositores
e regentes capixabas de seu tempo. Ere. do Instituto Histórico de que foi Presidente.
10) Prof. Antonio de Campos Sobrinho. Jornalista de grande combatividade,
foi um dos maiores abolicionistas e republicanos de seu tempo, participando dos
movimentos organizados para o advento do novo regime. Era tribuno de grande
prestígio.

Professoras
As 10 mais conceituadas
1) D. Maria de Miranda. Era conhecida pela alcunha amistosa de “Velha Mocinha”. Apesar de muito jovem mantinha sempre uma atitude respeitosa que lhe dava
aspecto de senhora. Muito estimada pelos alunos, dada a maneira maternal com que
os tratava.
2) D. Ana Joaquina. Manteve, por muitos anos, um Colégio de grande prestígio entre as famílias, dada a seriedade e o rigor dos estudos. Muitas de suas alunas
passaram depois a mestras dedicadas.
3) D. Eulália Júlia da Silva Moreno. Deixou uma tradição de grande mestra. Muita prendada. Mantinha ao lado de suas aulas de letras, Cursos de prendas domésticas,
muito frequentados por mocinhas de família, casadoiras.
4) D. Luiza Chapot Presvot. De origem francesa. Dava aulas particulares de
seu idioma. Muito instruída, foi quem incluiu nos Colégios a Arte da Declamação,
descobrindo muitas vocações valiosas entre as suas alunas, Era esposa do grande médico Chapot Presvot, muito conhecido pela celebre operação das meninas xifópagas
realizada no Rio de Janeiro.
5) D. Adelina Tecla Correia Lyrio. Pertencia à tradicional família Lyrio, do Estado.
Além de excelente educadora era desenhista exímia e pintora. Foi a introdutora do Teatro.
Infantil nas Escolas Públicas do Espírito Santo, como forma de desinibição da criança.
6) D. Ernestina Pessoa. Mestra de várias gerações de moços espírito-santenses.
Um deles chegou a governador do Estado. Como prova de seu reconhecimento, fez
erguer no Jardim de Infância que tem nome de sua Mestra, uma estátua da mesma,
de tamanho natural, no meio do Jardim público da cidade, o Parque Moscoso. Esse
moço foi o Governador e ex-Senador da República Dr. Jones Santos Neves.
7) D. Ignacinha de Azevedo. Possuía qualidades raras de educadora da infância. O seu nome figura num dos Grupos Escolares do Estado, como Mestra exemplar.
Deixou um modelo de Cartilha de Alfabetização que muito facilitou o trabalho de
suas colegas de magistério.
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8) D. Carolina Pickler. Durante muitos anos exerceu o magistério na cidade
de Cachoeiro de Itapemirim. De origem italiana, conhecia bem o idioma de seus
antepassados e nele escreveu interessante monografia sobre educação infantil. Na Revista da Educação do Estado existem vários trabalhos seus versando sempre assuntos
educativos.
9) D. Maria da Graça Marques y Guardia. Muito conhecida por Dona Gracinha. Era educadora de grandes méritos, deixando uma obra das mais admiradas
nos meios edu acionais do Espírito Santo. Muito prendada, dava aos alunos em que
descobrisse pendores especiais para o desenho e pintura aulas especiais.
10) D. Orminda Escobar Gomes. E a única Professora Pública do Estado, daquela
época, que sobrevive no ano cor rente de 1970. Aos 96 anos de idade mantém-se lúcida
e ainda escreve poemas e livros. E detentora do “Prêmio Cidade de Vitória” conquistado
com a publicação e seu livro “Lendas e Milagres do Espírito Santo”. Prepara novos trabalhos para dar à publicidade. Não escreve à máquina. E todos os originais de seus livros
são manuscritos por ela, numa letra de fazer inveja a muito moço calígrafo dos nossos
dias. De todas essas antigas Mestras, falaremos ainda neste livro no Capítulo “Mulheres
espírito-santenses que se destacaram como pioneiras em diversas atividades públicas”.
Fontes para estudos: “A Mulher na Capitania do Espírito Santo”. Maria Estela
de Novais. Separata da Revista “Douro Litoral”. Lisboa. Portugal. 1957. “A Mulher
na História do Espírito Santo”. Da mesma autora. (História e Folclore). Vitória. 1968.
“O elemento feminino na educação capixaba”. Carolina Pickler. C. Itapemirim. 1934.
“Minha terra e meu Município”. Antonio Marins. Rio. 1920. “Homens e Cousas do
Espírito Santo”. Amancio Pereira. Vitória. “A Mulher e o Ensino no Espírito-Santo”.
Terezinha Coutinho de Queiróz. Of. Diário da Manhã”. Vitória 1920. “Um século de
Ensino” Arquimino Martins de Matos. Ofic. Vida Capixaba. Vitória, 1927

MINIATURAS DA HISTÓRIA CAPIXABA
As 10 mais conhecidas
1) Condição inoportuna. 1821. Coimbra. Portugal, Realiza-se o Concurso
para a cátedra de Direito Comparado da Universidade. O único candidato aprovado é um deputado brasileiro. Retarda-se a nomeação. Alega-se não ser o candidato
português. Inconformado, recorre ao Conselho da Reitoria. Mostra que a condição
de nacionalidade devia ser exigida no ato da inscrição e não depois do concurso
realizado. O Conselho acolhe o recurso. E em dezembro de 1821 o deputado espírito-santense João Fortunato Ramos dos Santos, representante de sua Província às Cortes
de Lisboa, sentava-se numa cadeira da velha Universidade de Coimbra. (História da
Universidade de Coimbra. Teófilo Braga. Livraria Chardron. Lisboa, 1904).
2) Honra e confiança só se perde uma vez. 1829. O Partido Conservador vai
ao poder. Cai o Ministério de que fazia parte o Ministro espírito-santense José Ber-

O Estado do Espírito Santo e os Espírito-santenses// 153

nardino Batista Pereira. O Imperador precisa de um homem de confiança para formar um novo. Lembra-se de seu velho amigo Batista Pereira, Chama-o. Pede que o
organize. E a resposta não se fez esperar:- “Senhor, honra de donzela e confiança de
Ministro só se perde uma vez”. “Perdoe, Majestade, mas não posso voltar a ser Ministro do Império”! (Palavras... “Discurso de Paraninfo do Prof. Heraclito Pereira, Ed.
Of. Gráficas S. Rafael. Vitória. 1936).
3) Questão de princípios. 1856. Falece o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O Imperador Pedro II preenche a vaga. Nomeia para o cargo o Ministro
Pereira de Sampaio. Trata-se de homem de princípios. Entendia que o Presidente de
uma Corte de Justiça não devia ser nomeado por um Poder estranho, mas eleito por
seus pares. Recusa a nomeação. Os colegas lamentam a sua atitude. Resolvem, porém,
alterar Regimento da Casa e o elegem, homologando Decreto Imperial. E no dia 15
de fevereiro de 1856 chegava à Presidência do Superior Tribunal de Justiça do País o
Ministro espírito-santense Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio. (Varões Ilustres)
Edwaldo Pereira Pinto. Livraria Catilina. Salvador. Bahia. 1914).
4) O Bom Mestre. 1877. O Prof. Aristides Brasiliano de Barcelos Freire é demitido
do cargo de Professor de uma das Escolas Públicas da cidade de Vitória. Era punição que
o Presidente da Província, Dr. Abreu Lima impunha ao homem que fazia, abertamente,
propaganda da Abolição e da República. O ato não abate o Mestre. No dia seguinte, abre,
em sua própria residência, uma Escola Particular. Dias após, a Escola Pública é fechada.
Dizia o Decreto oficial: “Por falta de alunos”. É que todos eles se transferiram para a Escola
do velho Professor Aristides Freire. (Episódios da Propaganda Republicana no Espírito
Santo. Arquimino Martins Matos, Revista da Educação. N 29. Ano-1937. Vitória).
5) Sequestro amável. 1911. Governo Jerônimo Monteiro. É anunciada a visita
do Marechal Hermes da Fonseca ao Estado. São tomadas as providências para uma
recepção condigna. Do Programa de visitas oficiais estava uma à Assembleia Legislativa. Surge porém um problema. Dois deputados estaduais, velhos amigos e correligionários do Presidente Jerônimo, eram homens bons mas de poucas letras. Um
tinha a mania de fazer discurso sob qualquer pretexto e o outro a de contar anedotas
“fortes”. Receando que durante as festividades surgisse algum discurso ou anedota
inconveniente, o Dr. Jerônimo, com a habilidade de sempre, chamou a Palácio um
deles e lhe pede em confidência amistosa: “Você, meu velho, vai me fazer um grande
favor. Durante a permanência do Marechal na cidade, tome conta, discretamente, do
nosso amigo (orador) e não o deixe vir às recepções. Eu lhe direi, depois, porque. As
despesas que fizer para “segurá-lo” e distraí-lo lhe serão restituídas”. Chamou depois
o outro e fez o mesmo. E com esse “sequestro amável” e recíproco, ficou descansado.
(Da “Vida anedótica do Presidente Jerônimo”), Conferência de E. Queiróz do Valle,
da série comemorativa do centenário de seu nascimento em 1970.
6) Incapacidade ilustrada. 1924. Vaga-se o lugar de Diretor do Ginásio do
Espírito Santo. O Presidente Aristeu Aguiar procura um substituto. Lembram-lhe o
nome do jovem Professor Aristóbulo Barbosa Leão. O Presidente rejeita. Alega que
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o moço indicado não tinha, ainda, condições para o cargo pois não possuía o Curso
Secundário completo. O Prof. Aristóbulo tem conhecimento do fato. Não diz nada.
Vai ao Rio de Janeiro. Requer e presta no Colégio Pedro II exame de todas as matérias do Curso de Humanidades. De volta envia ao Presidente Aristeu um envelope.
Dentro dele põe uma certidão daquele Colégio. Nessa certidão lia-se: Português-10.
Francês-10, Inglês-10, Literatura-10 Matemática-10 Física e Química-10, História
Natural-10, História Geral-10 História do Brasil-10”. E continuou a dirigir, caladinho. o “São Vicente”, seu Colégio Particular. (“Mestres Capixabas”. Artigo do Prof.
Elpídio de Oliveira no Jornal “A Evolução” da cidade. de Campos. Estado do Rio.
Setembro de 1926).
7) Presos de Justiça mas homens de bem. 1930. Comarca de Colatina. Explode a Revolução Nacional daquele ano. A população da cidade, alarmada, foge para
as Fazendas próximas. São suspensas as atividades forenses. Os Hotéis, Pensões e
Fornecedores fecham as suas portas. O Juiz de Direito da Comarca fica sem meios
de alimentar os presos da Cadeia Pública. Resolve permitir que eles visitem as suas
famílias. Solta-os. Marca-lhes porém o prazo para a volta. O Presidente do Tribunal
de Justiça estranha a atitude do Magistrado. Responsabiliza-o pelo não retorno dos
presos. Chega o dia da volta. Todos se apresentam. O Juiz oficia ao Presidente. E concluiu o oficio: “Como vê V. Exª, em minha Co marca até os presos da Cadeia Pública
são homens de bem...” (Curiosidades da Vida Judiciária Espírito-santense”. Eurípedes
Queiroz do Valle in “Datas e Dados”. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1963).
8) Um novo São Tomé. 1933. O Professor Heráclito Pereira funda com outros
colegas, a Faculdade de Direito de Vitória. Precisava reconhecê-la. O Interventor João
Punaro Bley promete fazê-lo. Quer tempo para estudar o assunto. Preferia uma escola
de Agronomia. Pede a ajuda do Des. Celso Calmon, seu Secretário do Interior. Este
aconselha o Interventor a conhecer, de perto, a Faculdade. Que ele fizesse uma visita
de surpresa. Ele aceita a ideia. À noite vai assistir uma aula. Entra incógnito. Senta-se
na última fila. Na cátedra está o Prof. Alarico de Freitas, orador fluentíssimo. Dava a
sua aula de Filosofia do Direito. No dia seguinte, o Interventor manda lavrar o decreto de reconhecimento. E para o Des. Celso Calmon que lhe apresenta o expediente
para assinar: Bem talentoso aquele rapaz! Ele pode lecionar em qualquer Faculdade
brasileira!” (Subsídios para a História da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado. Eurípedes Queiróz do Valle. Boletim da Universidade. Nº-2.1968).
9) Tudo para o Arquivo. 1957. O Departamento de Imprensa e Propaganda está
em plena atividade. Envia ao Tribunal de Justiça do Estado um retrato do Presidente
Getúlio Vargas. No ofício de remessa faz uma “sugestão”. O retrato devia ser aposto em
lugar de destaque e em solenidade pública. Passam-se os dias. O Sr. Diretor do D.I.P.
quer saber quando seria e como seria a solenidade. E o Dr. José Maria Pacheco, Secretário informa:- “O Egrégio Tribunal de Justiça não tomou conhecimento da “sugestão”
nem do retrato e já mandou arquivar uma e outro”. (“O Tribunal de Justiça e seus antecedentes históricos”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Dep. Of. Vitória. 1955).
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10) Mestre da língua queria fazer exame de português. 1955. Rio de Janeiro.
Salão da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Realizam-se os exames vestibulares para ingresso no Estabelecimento. Chega a vez do candidato Elpídio Pimentel. Ao ouvir este nome, o Presidente da Banca, Prof. Carlos Porto Carrero, indaga:Qual o seu parentesco com o Dr. Elpídío Pimentel, Professor de Português do Pedro
II e autor de um livro sobre Literatura? Nenhum, porque V. Exª fala com ele próprio,
respondeu. - Mas o que é isso, Professor? diz espantado o Prof. Porto Carrero, o Sr.
quer fazer exame de Português para vestibular! E sem esperar resposta:- “Nada disso!
O sr. é um mestre da língua e já está aprovado! E com espírito: E para seu “castigo”
está convidado a passar para o lado de cá para nos ajudar a examinar os rapazes!
Passava assim, o Mestre espírito-santense de examinando a examinador! “Miniaturas
da História Capixaba”. (Beneventino) E. Q. V. in Revista da Federação das Academias
de Letras” N.-76. 1970. Rio).

MONOGRAFIAS
(Sobre assuntos médicos) As 10 mais antigas
1920.

1) Elementos de Higiene Escolar. Dr. João Lordêlo dos Santos Souza. Vitória.

2) O Hipertireoidismo nas desordens nutritivas da infância. Dr. Areobaldo
Lelis Horta. Rio. 1926.
3) Patologia e terapêutica da diabete. Dr. José Madeira de Freitas. Rio. 1926.
4) Merenda Escolar. Dr. Miguel Dadário. Vitória. 1930.
1936.

5) A alimentação como fonte de saúde. Dr. Americo Poli Monjardim. Vitória.

6) A doença de Heine Medin. Profilaxia e tratamento. Dr. Afonso Schwab.
Vitória. 1939.
1942.

7) A Medicina Legal no Espirito Santo. Dr. Serynes Pereira Franco. Vitória.

8) A esquistossomose no Espirito Santo. Dr. Aldemar de Oliveira Neves. Vitória. 1948.
9) A Bouba no Espírito Santo. (Do mesmo autor).Vitória. 1950.
10) A Epidemiologia e o problema da Tuberculose no Espirito Santo. Dr.
Jayme Santos Neves. Vitória. 1950.
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As 10 mais recentes
1) Se a criança votasse. (Série de crônicas e estudos sobre a saúde, assistência,
doenças e tratamento da infância). Dr. Jolindo Martins. Vitória. 1956.
2) Traumatismos raque-medulares. Dr. Paulo Diniz de Oliveira Santos, in
“Palestras Médicas”. Revista Oficial da 13 Enfermaria do Hospital Geral da Santa
Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro. Rio. 1966.
3) Considerações sobre a semiótica do hipertenso. Dr. Carlos Mariano Peixoto. Revista citada. Pág. 619 e seguintes.
4) Retossingmoidoscopia e sua importância na clínica. Dr. Benedito Zanadrea. Idem. Págs., 659 e seguintes.
5) Incompetência do canal cervical. Dr. Arnaldo Ferreira. Idem. Págs. 637 e
seguintes.
6) O que se deve fazer em tuberculose. Dr. Jayme Santos Neves. Idem. Págs.
651 e seguintes.
7) Parasitas intestinais na infância. Drs. Léo Siqueira e Alvaro Machado.
Idem. Págs. 603 e seguintes.
8) Ligadura das artérias nas prostatectomias. Drs. Carlos Teixeira, Mário
García Marques e Roberto Zanadréa. Idem. Págs. 643 e seguintes.
9) Varizes dos membros inferiores. Drs. Pedro Gua landi e João Luiz Carneiro. Idem. Págs. 687 e seguintes.
10) Mocambo e mortalidade infantil. Dr. Jolindo Mar tins. Separata da “Revista de Pediatria”. Vol. XXIX. Agosto. Rio. 1959.

(Sobre assuntos diversos)
As 10 mais Interessantes
1) Solos do Espírito Santo. Estudo do engenheiro Dr. Yêdo Francklin dos Santos. Publicado em o jornal “A Gazeta”, de Vitória, nas edições dos dias 26, 27 e 28 de
maio de 1955.
2) Fitogeografia do Estado do Espirito Santo. Pelo naturalista Dr. Augusto
Ruschi, publicado no Boletim do Museu de Biologia Prof. Melo Leitão. N-1. Janeiro.
1950. Vitória.
3) Subsídios para o estudo geológico e mineralógico do Estado do Espirito
Santo. Estudo de Prof. Dr. Arquimimo Martins de Matos. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1922.
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4) O titânio nas costas do Espírito Santo. Trabalho do mesmo autor. In Revista do Instituto Histórico do Espírito Santo. Vol. 25/27, Anos-1946-66. Págs. 27 e
seguintes.
5) Beija-flores no Espirito Santo. Estudo do Prof. Augusto Ruschi, In Revista
do Instituto Histórico do Estado. Nºs. 22/24. Anos-1961-63.
6) Rumos da Lavoura no Espírito Santo. Trabalho do Prof. Gregório Bondar.
Tip. Naval. Salvador. Bahia. 1942.
7) Estudos Sociais no Espírito Santo. Estudo do Prof. Dr. Renato José Costa
Pacheco, In Jornal “A Gazeta” de Vitória de 14-9-1960.
8) Policultura no Espírito Santo. Conferência do jornalista Orlando da Roza
Silva Bonfim, In Jornal “O Comércio” da cidade de Santa Leopoldina. Edição de setembro de 1929.
9) A Avicultura no Espírito Santo. Trabalho do Prof. Otaviano Santos, in “A
Gazeta” de Vitória em sua edição de 18-2-1968.
10) Orquídeas no Espirito Santo. Estudo da Professora D. Maria Estela de
Novais, in “Boletim da União Panamericana” de 1940.

(Sobre Assuntos Históricos)
1) A Igreja no Espirito Santo. Padre José Ludwin, In Revista “Vida Capixaba”.
Nºs 40 e 41 de 15-2 e 15-3 de 1925.
2) O Ensino Público no Espírito Santo. Dr. Atílio Vivacqua, Ed. do Diário da
Manhã. Vitória. 1953.
3) A República no Espirito Santo. Dr. Mário Aristides Freire. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Vol. 12.
4) A Evolução Histórica da Estatística no Espírito Santo. Dr. Michael J. Saad.
Ed. do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio. 1941.
5) Holandeses no Espírito Santo. Prof. Maria Es tela de Novais. Ed. Escola
Técnica de Vitória. 1957.
6) As Constituições Políticas do Espirito Santo. Eurípedes Queiróz do Valle.
Ed. jornal “A Tribuna” de Vitória de 17-10-1945.
7) O Teatro no Espírito Santo. Profa. Maria Estela de Novais. Separata da Revista de História. N° 42. S. Paulo. 1960.
8) Bandeirantismo no Espírito Santo. Prof. Dr. Placidino Passos. Ed. do Jornal “A Gazeta” de Vitória, de 7-10-1969.
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9) Governos Republicanos no Espírito Santo. Dr. Fran cisco Eugênio de Assis. in “A Gazeta” de Vitória, de 19-2-1968,
10) Predileção de Anchieta pelo Espírito Santo. Es tudo do Prof. Augusto
Lins. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Vol. 13. Págs. 41 e seguintes. Vitória. Fonte para estudo: “Registro Biobibliográfico da Academia Espírito-santense de Letras”. “A Casa do Espirito Santo”, (Instituto Histórico do Estado).
Euripedes Queiroz do Valle. Índice Geral Alfabético de toda a matéria contida nos
14 primeiros volumes da Revista. Ed. Imp. Oficial. Vi tória. 1944. “Apontamentos
Históricos Sobre o Espírito Santo”. Carlos Xavier Pais Barreto. Vitória. 1921. Catálogo
Geral da Biblioteca Pública do Estado. “Histórias da História Capixaba”. Prof. Alceu
Aleixo. Ed. Dep. Imp. Of. Vitória. 1952.

MONUMENTOS PÚBLICOS
Os 10 mais expressivos
1) O de Domingos José Martins. Foi um dos chefes da Revolução Pernambucana de 1817, arcabuzado em Salvador, Bahia, em 12 de junho daquele ano, no antigo
“Campo da Pólvora”, hoje “Campo dos Mártires”. Ergue-se na Praça João Clímaco,
na cidade alta da Capital espírito-santense, ao lado esquerdo do Palácio Anchieta.
Emerge de pequeno Jardim que o circunda. Assenta sobre artística base de granito.
Por sobre o busto do herói, há uma expressiva figura da Glória, que o protege e guarda. Foi erguido por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de que é
Patrono. No centro da coluna central que o sustenta, encontra se a frase célebre que
proferiu no momento de ser arcabuzado: “Ide dizer ao vosso Sultão que eu morrerei
pela liberd... Não terminou a frase porque uma descarga certeira o fulminou. Foi
inaugurado em 5-11-1917.
2) O do Expedicionário espírito-santense. É representado por um soldado
equipado e de fuzil em punho, na posição de quem tomba para traz, ferido mortalmente. Assenta sobre uma base de mármore negro, onde se lê em letras. douradas:
- A memória dos que tombaram para que a Pátria permaneça livre e eterna”. Na face
oposta, a relação nominal de todos eles.
3) Monumento a Vasco Fernandes Coutinho. (1 Donatário da Capitania). E
representado por um obelisco de granito, constituído de uma só peça inteiriça que
assenta sobre quatro esferas de metal, sobre artística e trabalhada base de pedra.
Ergue-se na Praça final da Avenida Capixaba. Foi uma oferta da tradicional família
Oliveira Santos, de origem portuguesa, feita por ocasião da passagem do 4º Centenário da Colonização espírito-santense. Foi inaugurada em 23 de maio de 1935.
quatrocentos anos após à chegada do 1º Donatário às terras capixabas. Nas duas faces
da base em que assenta o obelisco, há placas de bronze, com expressivos altos rele-
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vos, representando cenas do desembarque daquele fidalgo português, com os seus 60
companheiros.
4) Estátua do Presidente Getúlio Vargas. É de grandes proporções. Apresenta
o velho Ditador-Presidente, de pé, numa atitude característica, com uma das mãos às
costas. Ergue-se no centro do novo Jardim Público, existente na Esplanada da Capixaba, conquistada com o aterro daquela parte da baía de Vitória no Governo Santos
Neves. Foi le antada por aquele Governador no final do seu segundo mandato governamental, em 1954.
5) Monumento à Professora Pública. Está simbolizado na figura da antiga
Professora espírito-santense, Ernestina Pessoa, mestra de várias gerações de capixabas que se distinguiram depois, na política, na administração, nas profissões li erais
e no parlamento. Ergue-se em frente ao edifício do Par que Infantil, que tem o nome
daquela educadora, e num recanto arborizado do Parque Moscoso. Representa a referida Mestra, em tamanho natural, rodeada de crianças que acaricia. Foi mandado
erguer por um seu antigo aluno, o Governador Santos Neves, em 1951.
6) Monumento ao Índio. Representa a figura de um índio, de tamanho natural, com o joelho em terra, arco retesado, na posição de quem está a disparar uma
flecha. E uma homenagem do povo espírito-santense ao primitivo habitante que tão
encarniçadamente soube defender a terra virgem que primeiro habitou. Ergue-se na
parte mais estreita do canal de acesso ao porto de Vitória.
7) Monumento ao Motorista. Ergue-se num dos ângulos do parque Moscoso,
formado pela Avenida Cleto Nunes e a da República. Está representado pela figura
de São Cristóvão, de grandes proporções, emergindo de pequeno lago que atravessa
com o seu cajado, levando ao ombro a figura do menino Jesus. Numa inscrição aposta
numa placa de granito, lê-se: Ao Motorista, herói anônimo do progresso nacional.
Bandeirante da época moderna. Vitória. 8-9-1963. Prefeito Solon Borges Marques”.
8) Monumento ao Trabalho. Ergue-se na pequena Praça fronteira ao edifício
da Prefeitura Municipal. Representa a figura de um trabalhador, de dorso nu, com um
martelo erguido na mão direita, na atitude de quem bate numa broca, que segura com
a esquerda. Assenta sobre larga base de granito.
9) Monumento a Pio XII. Está erguido na pequena praça, que se situa entre o
edifício da Vale do Rio Doce e 0 do Banco do Brasil, à margem da Avenida Beira-Mar.
Representa a figura de Sua Santidade o Papa Pio XII. Tem 3 a 4 metros de altura. As
suas vestes brancas, contrastam com a base em que assenta, toda de mármore escuro.
Tem os braços abertos, numa atitude de convite amistoso. Foi oferecido à cidade de
Vitória pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. em 22-12-1964, na Administração do Prefeito, Dr. Solon Borges Marques.
10) Monumento à memória dos Frades Franciscanos. Ergue-se no pátio do
antigo Convento de São Fran cisco, no morro do mesmo nome, na cidade alta da
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capital espírito-santense. Consta de uma alta coluna de alvenaria, em cujo cimo se
encontra a imagem de N. S. da Conceição. Na base dessa coluna estão recolhidos
todos os ossos dos antigos Frades Franciscanos encontrados nas ruínas do primitivo
Convento, ali existente. Entre os restos ali conserva dos estão os de Frei Pedro Palácios, iniciador do célebre Convento da Penha, na velha cidade do Espírito Santo. O
monumento foi erguido pelo então Prefeito da cidade, Cel. Otávio Índio do Brasil
Peixoto, durante a sua administração no quatriênio 1924-28. Numa das faces da base
do monumento, lê-se a seguinte inscrição: - “Sentimentos cívicos e religiosos determinaram fosse erguido pela Prefeitura Municipal, este monumento em homenagem
à memória dos mortos que aqui repousam”.

MONUMENTOS ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS
Os 10 primeiros tombados pelo Patrimônio
Artístico e Histórico Nacional
1) “O Solar Monjardim”. Pertenceu aos antigos Barões de Monjardim. Era
sede da antiga Fazenda de Jucutuquara, hoje integrada na zona urbana do bairro
desse nome, na cidade de Vitória. Nele tem a sua sede o Museu Histórico do Estado,
hoje sob a direção científica da Universidade Federal do Espírito Santo.
2) A Igreja de N. Senhora da Assunção e o Convento anexo. Encontram-se na
antiga cidade de Benevente, hoje cidade de Anchieta, no Município do mesmo nome.
Foi construído no século XVI pelo Venerável Padre José Anchieta. Ainda se encontra
a pequena cela em que viveu os seus últimos dias e em que faleceu.
3) A Igreja de N. Senhora da Ajuda. Ergue-se no Distrito de Araçatiba no
Município de Viana. E igualmente construção do século XVI.
4) A Igreja dos Reis Magos e Convento anexo. Encontram-se na Vila de Nova
Almeida, do Município da Serra.
5) A Igreja de N. Senhora do Rosário. É um dos templos mais antigos da
Cidade.
6) A Igreja de Santa Luzia. E considerada a mais antiga do Estado. E atualmente sede do Museu de Arte Religiosa do Estado, erguida na parte alta da cidade
de Vitória.
7) A Igreja de São Gonçalo. Situa-se também na chamada cidade alta da Capital. Foi, durante muito tempo, sede provisória do Arcebispado.
8) A Igreja de N. Senhora da Penha e o Convento anexo. Trata-se do já famoso Santuário visitado anualmente por milhares de brasileiros. Ergue-se no morro
próximo à cidade do Espírito Santo, antiga Vila Velha....
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9) A Igreja N. Senhora do Rosário. Encontra-se igualmente na atual cidade do
Espírito Santo, antiga Vila Velha.
10) 0 Chafariz da Capixaba. Está no antigo arrabalde desse nome, na Capital,
hoje integrado na zona urbana.
Fontes de estudo: “Monumentos Públicos in “Peque no Dicionário Informativo
do Estado do Espírito Santo”. Euríp edes Queiróz do Valle. Ed. Imp. Of. Vitória. 1959.
“Legendas Religiosas da Província do Espirito Santo”. Pessanha Póvoa. Ed. Vitória 1869.
“Relação dos Monumentos artísticos e históricos brasileiros protegidos pelo Serviço do
Património Artístico e Histórico Nacional do Rio de Janeiro, Seção do Espirito Santo.
Publicação oficial. 1960. “O Quadro Histórico do Espirito Santo, no Centenário da Independência”. Antônio Francisco de Atahyde. Ed. Of. da Imp. Oficial. Vitória, 1923. “Nossas
Antiguidades”. Adolfo Fernandes de Oliveira. Rev. do Instituto Histórico. Vol. 7.

MULHERES PIONEIRAS QUE SE DESTACARAM
(Nas Profissões Liberais) As 10 primeiras
1)No Direito. Dra. Odette Braga Furtado. Natural de Vitória Foi a primeira
moça capixaba a se formar em Direito. Diplomou-se pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro, em 18-12-1928. Foi também a primeira mulher a
integrar, por concurso público, o corpo de funcionários do Banco do Brasil e ainda a
primeira a exercer as funções de Chefe do Gabinete Civil de um Presidente de Estado
(Governo do Cel. Nestor Gomes, no quatriênio, 1920-24).
2) Na Medicina, Dra. Adalgisa Amanda da Fonseca. Doutorou-se em Medicina em 30-12-1926, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Exerceu a profissão em Vitória, durante muitos anos, especializando-se em Pediatria e Doenças de
Senhoras, além da Clinica geral.
3) Na Farmacologia, Dra. Adalgisa Lobo de Azevedo Cruz. Fez o Curso de
Farmácia na Escola Nacional de Farmácia e Odontologia do Rio de Janeiro, recebendo o grau em 26-6-1903. Foi colega de turma do conhecido profissional Dr. Gastão
Rouback, fundador da velha e tradicional Farmácia Rouback e da atual Escola de
Farmácia e Bioquímica de Vitória.
4) Na Odontologia. Dra. Eurydice O’Reilly de Souza. Natural de Vitória. Filha do Des. Henrique O’Reilly de Souza. Formou-se pela Faculdade de Farmácia e
Odontologia do Rio de Janeiro, recebendo o grau em 13-12-1922.
5) Na Obstetricia, Dra. Maria Laicia de Almeida Viana. Nasceu na capital
espírito-santense. Foi a primeira parteira diplomada da cidade. Fez o curso na Escola
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, recebendo o grau em 1923. Era Professora Normalista, diplomada em 1914. Tem, ainda, curso especializado de Prática
Genicológica, concluído em 1924.
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6) Na Enfermagem. Professora Elvira Cunha. É natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Féz o Curso de Enfermagem na Escola Ana Nery do Rio de Janeiro, diplomando-se em dezembro de 1944. Especializou-se depois em Edu cação
Sanitária. Possui, ainda, o Curso de Farmácia, concluído na Universidade do Rio de
Janeiro, em 1953. (Veja ainda sobre a Professora Elvira Cunha, o título referente a
“Capixabas que se destacaram fora do País”. Item 7.
7) Na Contabilidade. Dra. Lyra de Souza Macedo. Nasceu, também, na mesma cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Diplomou-se em Ciências Contábeis pelo
Instituto Comercial do Rio de Janeiro, em 25-9-1825. Dirige o serviço de escrituração
mercantil e contabilidade industrial de várias empresas, indústrias e companhias da
cidade de Vitória. É atualmente (1970), Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado.
8) Na Engenharia Civil. Dra. Zélia de Andrade Ribeiro. Nasceu na capital de
seu Estado. Fez o Curso de Engenharia Civil na Escola Politécnica da Universidade
Federal do Espírito Santo, em 1961. Foi a primeira engenheira da Divisão de Obras
do Estado. E atualmente Diretora do Departamento de Planejamento de Obras da
Universidade Federal, exercen do, ainda, a função de Presidente do Grupo Executivo
de Im plantação da referida Universidade em o novo Campus Univer sitário.
9) Na Arquitetura. Dra. Maria do Carmo de Novais Schwab. E natural de Vitória
e filha do saudoso facultativo, Dr. Afonso Schwab. Fez o Curso de Arquitetura no Rio de
Janeiro, na Escola Nacional, diplomando-se em 5-1-1954. Foi uma das três primeiras moças
espírito-santenses a se diplomar em Arquitetura, sendo, porém, a primeira a estabelecer se
e a exercer a profissão na Capital de seu Estado, onde se vem destacando pelo arrojo de suas
concepções e projetos.
10) Na Escultura e Decoração. Professora Marien Espinola Rabelo. Nasceu
em Vitória. É filha do antigo Professor de Direito, advogado e Reitor da Universidade,
Dr. Fernando Duarte Rabello. Foi aluna da Escola de Belas-Artes do Estado. Possui
além do Curso de Escultura, os de Cerâmica, dirigido pela Professora Hilda Goltz e o
de Porcelana com o Prof. Djalma Vicenzi, além do de Decoração com o afamado Prof.
Clarival Valadares. São inúmeros os trabalhos da Professora Marien Rabelo existentes
em edifícios públicos e particulares da cidade, notadamente os de azulejo, em que se
especializou, representativos de aspectos históricos da velha capital capixaba.

Na Política e Administração Pública
1) Na Chefia do Governo. D. Luiza Grimaldi. Era descendente da alta nobreza italiana. Foi a primeira mulher a governar a Capitania do Espírito Santo, como
sua Donatária. Falecendo o seu marido, o Donatário Vasco Coutinho Filho, coube-lhe suceder-lhe na direção da Administração Pública. Governou o Espírito Santo
por quatro anos seguidos. (De 1589 a 1593). Realizou um governo profícuo. Coube-lhe reprimir, com energia, a tentativa de invasão da Capitania pelo corsário inglês,
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Thomaz Cavendisch, em 1592. Senhora de grandes virtudes, procurou proteger a
Religião católica, como fator de civilização e progresso. Doou todo o atual morro da
Penha, então morro das Palmeiras, na atual cidade do Espírito Santo, aos Missionários Franciscanos, onde um deles, o irmão leigo Pedro Palácios, ergueu a primitiva
Capela de São Francisco, lançando, logo depois, os alicerces do hoje famoso Convento, relíquia histórica do Brasil seiscentista.
2) Na Secretaria de Estado. Professora Magdalena Piza. Natural da histórica Vila
de Itapemirim, hoje cidade e sede de Município e de Comarca. Educadora de grandes
méritos, com uma larga folha de serviços à Instrução de seu Estado, coube-lhe, em
1925, dirigir, por mais de uma vez, a Secretaria da Educação e Cultura do Estado, no
Governo do Dr. Jones Santos Neves, onde realizou uma notável obra educativa.
3) Na Deputação Estadual. Professora D. Judite Leão Castelo Ribeiro. Natural da cidade da Serra. Professora Normalista e educadora de méritos invulgares. Foi
a primeira moça espírito-santense a disputar e a conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Representou o seu eleitorado em quatro legislaturas sucessivas. (De 1947 a 1963). De sua passagem pelo Congresso espírito-santense deixou
sulcos indeléveis de inteligência, independência, cultura e notável dedicação às coisas
e problemas de Ensino e Educação da mocidade, registrados nos Anais da Casa.
4) Na Vereança Municipal. Professora Geny Grijó. Natural da cidade de Vitória. Descende da tradicional família Grijó. Professora Normalista e Assistente Social
em curso realizado no Instituto Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Foi a primeira moça capixaba a sentar-se numa cadeira de Vereador da
Câmara Municipal da Capital de seu Estado. Renunciou porém o mandato antes de
terminá-lo, em 1954, para se dedicar aos seus estudos e atividades no vasto campo
da Assistência Social, onde vinha realizando uma obra das mais notáveis e a que se
entregou com entusiasmo e dedicação. Foi a primeira Assistente Social brasileira a
encarar seriamente o problema das doenças venéreas escrevendo corajosamente sobre o assunto, um excelente estudo que denominou “Atuação do Serviço Social junto
a pacientes venéreos”, editado pelas oficinas da Escola Técnica de Vitória em 1950.
5) Na Auditoria do Tribunal de Contas. Dra. Maria Tereza Feu Roza Pazoline. Professora Normalista e Bacharel em Direito pela Faculdade Federal do Estado.
Foi a primeira representante do sexo feminino a ocupar aquela função naquela Corte,
onde se vem distinguindo pela sua invulgar capacidade de trabalho e dedicação ao
estudo. Assumiu aquele alto cargo em setembro de 1965.
6) Na Procuradoria do mesmo Tribunal. Dra. Déa Barroso Cordeiro. E outra
jovem advogada, que, enfrentando, velhos e injustos preconceitos, vem se destacando
na Procuradoria daquele Tribunal. E natural do Estado da Bahia, radicando-se, porém, desde cedo, no Espírito Santo, onde fez o Curso Jurídico na velha Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Estado. Iniciou a sua carreira em março de 1964.
como Subprocuradora. No ano seguinte, graças aos seus méritos, era promovida à
Chefia daquele serviço como Procuradora efetiva.
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7) Ministro de Tribunal. Dra. Agnélia Modenesi Norbim. Ingressou no Tribunal de Contas espírito-santense, como Auditora. E também formada em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado. E natural do Espírito Santo. Foi
promovida ao cargo de Ministro daquele Tribunal em setembro de 1964, graças a sua
atividade na Auditoria, onde demonstrou excelentes qualidades de apreciação e equilíbrio. E’, assim, a primeira moça brasileira a integrar um Tribunal dessa natureza,
na qualidade de membro efetivo. De acordo com a legislação federal a denominação
dada aos membros desses Tribunais passou a ser a de Conselheiro.
8) No Ministério Público Estadual. Coube à senhorinha Ormy Vianna Batista ser a primeira moça espírito-santense a ocupar o cargo de Promotor Público
na Magistratura capixaba. Foi nomeada em caráter interino pelo Des. Danton Bastos, então Juiz de Direito da Comarca de Anchieta. Pelo seu ineditismo, tal nomeação
causou certa estranheza nos meios fazendários do Estado. Chegaram a negar todos
seus proventos, sob a alegação de que a lei tia mulher metida nessas coisas”. D. Ormy
era Professora Normalista e moça de grande desembaraço intelectual. A sua nomeação ocorreu em 27-5-1924. A Primeira Promotora Pública efetiva foi, porém, a Dra.
Edite Menezes, Bacharela em Direito e atual Representante do Ministério Público na
Co marca de Cariacica.
9) No Tribunal do Júri. Professora D. Julia Lacourt Penna. Natural da cidade de Vitória. Na renovação periódica do corpo de Jurados da Comarca de Vitória,
o Des. Eurípedes Queiróz do Valle, então Juiz de Direito, Presidente do Tribunal do
Júri, incluiu médicos, advogados, professores e pessoas, em geral, de nível universitário.
Na sessão periódica de dezembro de 1935 foi sorteada a Prof Júlia Penna. Moça viva
e inteligente, ao responder à pergunta sacramental do Juiz se estava habilitada, após
os debates, a dar o o seu julga mento, pediu a palavra e levantou várias dúvidas a respeito desses debates, obrigando o Promotor e os advogados a voltarem à tribuna para
explicá-las. Ao encerrar a sessão o Juiz felicitou-a pela nobre compreensão que revelara
na sua função julgadora. Coube assim a uma senhora movimentar o Tribunal do Júri,
dando aos trabalhos do julgamento a sua verdadeira finalidade esclarecedora...
10) Na Advocacia Criminal, Dra. Myrtes Etienne Dessaune. Formada em
Direito, dedicou-se aos estudos criminais, sendo, desse modo, a primeira advogada dessa especialidade, na capital espírito-santense. Ocupou a tribuna de defesa em
sucessivos julgamentos públicos, destacando-se como argumentadora de grande capacidade e vivacidade de espírito. A Dra. Myrtes Desaunne é irmã do criminalista e
tribuno Dr. Jair Etienne Desaunne, Professor de Direito e líder católico.

Nas Ciências, Letras e Artes
1) Como Historiadora. Professora Maria Estela de Novais. E natural do Estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos radicada, porém, desde a infância, ao Espírito Santo. onde formou o seu espírito e a sua cultura. Dedicou-se, desde cedo, ao
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estudo do passado espírito-santense, tornando-se uma das maiores autoridades no
assunto. Vários são os estudos e livros que tem publicado, igualmente, sobre História
Natural. Dentre os de História destacam-se: “A Mulher na História do Espírito Santo”.
Vitória. 1927. “Lendas Capixabas”. S. Paulo. 1968. “História do Espírito Santo”. Vitória. 1969, além de outros.
2) Como Poetisa. Prof. Maria Antonieta Tatagiba. Nasceu na cidade de São
Pedro de Itabapoana, no Estado do Espírito Santo. Foi a primeira espírito-santense
a reunir em livro, as suas melhores poesias a que deu o título de “Frauta Agreste”,
editado em 1927 pela Livraria Leite Ribeiro no Rio de Janeiro. Era também excelente
educadora.
3) Como Declamadora. Professora Maria Filina Salles de Sá e Miranda.
Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Filha do grande tribuno espírito-santense Dr. Carlos Gomes de Sá. É professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras. da Universidade Federal do Estado. Declamadora de projeção nacional. Dirige um Curso de Teatralização de Poesia. Detentora do primeiro prêmio no Concurso
Nacional de Declamação, realizado em 1951. Já realizou recitais em Recife, Porto
Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Rio e Lisboa, sempre acompanhados de sucesso.
4) Como Jornalista. D. Cacilda Werneck Pereira Leite. E também natural da
cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Esposa do antigo político e Deputado Federal Dr.
Júlio Pereira. Leite. Dirigiu, em sua cidade natal, o jornal “O Alcantil”, fundado em
1904, pelo seu marido, juntamente com os jornalistas Mário Imperial (Secretário), João
Motta (Redator Literário) e Albérico de Lima (Gerente). Dirigia, naquele jornal, a seção
“Dentro do Lar”, onde tratava dos problemas de casa e educação dos filhos.
5) Como Oradora. Professora D. Alzira Pires de Amorim, esposa do Juiz
Federal Dr. Eugênio Pires de Amorim. Nasceu, igualmente, na mesma cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Possuía bem cuidada cultura literária e grande facilidade de
expressão. Revelou-se de maneira curiosa. Quando da primeira visita pastoral do
Bispo Dom Fernando Monteiro a Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, os seus
comunícipes lhe prepararam grandiosa recepção. Na hora de saudá-lo o orador designado foi acometido de súbita enfermidade. Alguém que já conhecia a sua capacidade de improvisação, pediu-lhe que fizesse a saudação. D. Alzira saiu-se perfeita
mente bem e dai por diante passou a ser a oradora sempre reclamada nas festividades
públicas, onde pôde aperfeiçoar se seu pendor natural.
6) Como compositora. Pofessora Licia De Biase Bidar. Era natural de Vitória.
Iniciou os seus estudos de piano em Cachoeiro de Itapemirim. Diplomou-se pelo Instituto Nacional de Música, depois de um brilhante Curso feito, todo ele, com aprovações
distintas. Além de recitalista de grande mérito, é, também, compositora e autora das
conhecidas Sinfonias “Canaã” e “Anchieta”. Por mais de uma vez visitou a Europa em
excursão artística, recebendo os aplausos das plateias europeias e uma série de críticas
elogiosas dos mais autorizados jornalistas especializados do Brasil e do estrangeiro.
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7) Como Pintora. Irma Tereza Novais. Descendente da tradicional família
Novais que deu ao Espírito Santo e ao Brasil grandes nomes nas Ciências e nas Artes.
Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, entrou, muito cedo, para a ordem
das Vicentinas, fazendo-se freira, dedicando-se ao ensino no velho e conceituado
Colégio N. S. Auxiliadora, o antigo Colégio do Carmo. Foi uma das primeiras pintoras espírito-santenses e a primeira a manter um Curso regular de Pintura naquele
Colégio, durante vários anos. Desse seu curso saíram várias alunas que se destacaram, depois, como amadoras e pro fissionais, Era conhecida, nos meios artísticos de
Vitória, como a “Poetisa dos Ocasos” dada a sua perícia e habilidade em pintar tardes
e “pores-de-sol”.
8) Como Poliglota. Professora Marly de Oliveira. O seu pendor para a aprendizagem de línguas manifestou-se ao iniciar o Curso secundário. Diplomou-se em
Filosofia e História das Línguas românticas, neolatinas e anglo-saxônicas, em Roma,
na Itália. É, atualmente, Professora de Literatura Hispano-americana da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui o título de Intérprete Oficial do Governo.
Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
9) Como Cronista e Contista. Professora Guilly Furtado Bandeira. Nasceu em Vitória. É Professora Normalista pela tradicional Escola Pedro II da Capital espírito-santense. Destacou-se quando ainda estudante como cronista e depois
como contista. Publicou o seu primeiro livro de contos em 1923. Deu-lhe o título de
“Esmaltes e Camafeus”, editado pela Livraria Garnier do Rio de Janeiro. É também
poetisa de grande inspiração. Sua produção, nesse gênero, está es palhada em jornais
e revistas da época, notadamente na “Vida Capixaba”.
10) Como Museologista. Professora Haydée Nicolussi. Nasceu na cidade de
Vitória onde fez os cursos primário e secundário e o de Normalista (Colégio do Carmo). Escritora, poetisa e estudiosa dos problemas sociais de seu tempo. Escreveu
entre estudos e ensaios os seguintes livros: “Festa na Sombra” (Poesia), Pongetti. Rio
1944. “A Sabedoria da China e da India”, tradução do inglês, da mesma editora. Rio.
1946. “Goethe e a Revolução Francesa”. Editora Moderna. Rio. 1946. Dedicou-se também à literatura infantil, escrevendo: “A Ingratidão de Papai Noel” e “Anda Burro,
anda”! Dando expansão aos seus pendores naturais para os estudos de Antropologia
e Numismática fez o Curso de Museologia no Museu Nacional do Rio de Janeiro,
especializando-se naquelas duas ciências, e, ainda, em Heráldica, Epigrafia e Técnica
de Museu. Foi durante muito tempo funcionária daquele estabelecimento. Faleceu no
Rio de Janeiro no início de 1970.

No Ensino e Atividades Cívicas
1) Profª Izabel de Almeida Ramos Serrano. Professora Normalista de grandes
méritos. Dedicou-se inteiramente. ao ensino, aos estudos e serviços sociais, onde se
vem destacando por uma constante atividade benemérita. E escritora e autora de vários
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livros sobre Educação, sobretudo cívica, doméstica e familiar. E justamente considerada
uma das mestras de maior autoridade nesses assuntos, nos meios educacionais brasileiros. Foi durante o Governo do Dr. Jones Santos Neves (1951-55) a coordenadora de
todo o serviço social e assistencial do Estado à frente da Legião Brasileira de Assistência, imprimindo a esse serviço uma sistemática inteiramente nova na busca e pesquisa
de dados e índices capazes de dar ao mesmo a necessária eficiência. Os seus livros estão
hoje adotados em várias Escolas e instituições públicas do País por versarem assuntos
educacionais da maior atualidade.
2) Profª Zilma Coelho Pinto. Professora Pública, natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E a pioneira da Campanha de Alfabetização no Estado do
Espírito Santo. Muito antes de se falar num plano geral de Ensino público já a professora Zilma Coelho de sua modesta Escola Pública da Fazenda de Santana do Itabira,
em seu Município natal, punha mãos à obra e para usar da expressão de um de seus
biógrafos “arregaçava as mangas e se punha a campo para a grande batalha anônima”.
Para começar deram-lhe “Uma sala vazia e um punhado de crianças pobres e desnutridas”. Sem recursos oficiais de qualquer espécie iniciou uma campanha me morável
,tendo, no início, como únicos auxiliares os seus próprios alunos, nos quais infundia
um alto espírito de colaboração e solidariedade humana. Acabou por “construir as
próprias Es colas, endireitando bancos toscos, mesas quebradas, recompondo livros
velhos e, não raro, arranjando cadernos para os alunos com folhas de papel de embrulho, passados a ferro e costurados a linha”. Batendo de porta em porta conseguiu
salas em velhas garagens, em depósitos abandonados e em qualquer es paço vazio
onde pudesse reunir crianças. O seu entusiasmo pela causa do ensino conseguiu sensibilizar o Prefeito de seu Município que acabou por lhe dar a mão, permitindo que
ela pudesse, cinco anos depois, inaugurar, entre festas, o 41º Posto de Alfabetização
de sua Campanha em Cachoeiro de Itapemirim. Chamamo-la, certa vez, em artigo publicado n’A Gazeta” de Vitória, “A Louca de Itapemirim” tais os prodígios que
conseguia com o seu esforço, a sua palavra, sua de cisão e a sua incontida vontade de
vencer. A “Cia. Stander Oil of Brazil” a incluiu na sua lista de “Brasileiros Beneméritos”, publicando a sua biografia e a sua obra na sua Revista “Honra ao Mérito”, Liberto
n° 2 Pág. 8- 1946.
3) Prof Orminda Escobar Gomes. Professora Pública, poetisa e escritora. Sobre os méritos dessa educadora espírito-santense remetemos o leitor para os títulos
“Poetisas” (item 2) e “Mestras do Passado” (item 10).
4) Profª Hilda Pessoa do Prado. Professora e educadora de invulgares méritos
profissionais. Dedicou toda a sua vida ao ensino e educação da mocidade, introduzindo neles práticas modernas, colhidas, não só, nos estudos e experiência próprios,
como nos grandes mestres de educação infantil brasileira. Foi quem iniciou no Espírito Santo a prática de exames psicotécnicos e médico-somáticos nas crianças como
meio de descobrir-lhes as tendências e pendores naturais e artísticos, obtendo desses
testes resultados surpreendentes. Era quem orientava os pais, com dados seguros, no
encaminhamento dos filhos aos estudos secundários e superiores. Tornaram-se no-

168 // Eurípedes Queiroz do Valle
táveis as suas Exposições de fim de ano, com a apresentação de trabalhos e atividades
de seus alunos. Muito concorridos eram, igualmente, os seus recitais de música, canto, declamação, teatro-ballet de seus pequeninos atores e artistas. Possuía riquíssimo
arquivo de dados, informes e ano tações da vida escolar de seus discípulos, acompanhando todo o seu desenvolvimento físico, moral, intelectual e artístico. Sentia-se
satisfeita e feliz quando podia oferecer a antigos alunos que ultimassem os seu Cursos Superiores uma “Ficha de sua vida escolar”, na infância e juventude. Coube-lhe
chefiar, no Estado, o movimento Bandeirante Brasileiro. Foi também quem realizou
no Espírito Santo o primeiro acampamento feminino, o que se verificou no vizinho
Município de Cariacica. Foi fundadora do Jardim da Infância Ernestina Pessoa, que
dirigiu por 27 anos seguidos. A Profª Hilda Prado nasceu em Vitória, 16-3-1894, nela
falecendo em 8-12-67 aos anos. filha do Prof. de D. Zulmira Coutinho
5) Professora Maria Graça Marques Guardia. De origem portuguesa dirigiu,
por muitos anos, na cidade Cachoeiro Itapemirim, o Colégio Senhora Penha. Muito
moça ainda, deixou terra natal e nessa cidade espírito-santense casou-se 1877 com o
engenheiro Francisco Marques y Guardia. Senhora de grande preparo e de viva inteligência teve que ceder aos pedidos de velhos e abastados fazendeiros da região, que
lutavam com dificuldades para a educação dos filhos, fundando Colégio com um Internato, suprindo, assim, a deficiência de estabelecimentos de Ensino do meio. Aos
seus conhecimentos das letras aliava uma completa e incomum educação artística. E,
naquele mesmo Colégio, passou a lecionar também piano, canto, declamação, danças
clássicas e língua francesa às moças da cidade e das localidades vizinhas. Seu estabelecimento de Ensino desfrutava, por isso, de grande conceito e justo renome como centro
educativo da época. Muito concorridas se tornaram as exposições de fim ano de seus
alunos, onde se podia apreciar a orientação superior que recebiam. Em 1897, com saúde grandemente abalada pela intensa atividade desenvolvida, foi obrigada a fechar seu
Estabelecimento. Admirada em todo sul Espírito Santo, te, não obstante, uma velhice
cheia de dificuldades. Viúva, mudou-se para o Rio de Janeiro, para aconchego dos filhos. Faleceu naquela cidade em 6-9-1951, aos 91 anos idade.
6) Profª Alzira do Amorim. Educadora e musicista. Exerceu o Magistério Público de 1887 a 1891 em Cachoeiro de Itapemirim. Concluiu sua educação no Rio
Janeiro, onde fez o curso Normal. Casou-se com ilustre médico Dr. Eugênio Pires de
Amorim, ocasião em que deixou o magistério público. Enviuvando, voltou a ensinar
em 1898. Fundou, naquela cidade, o “Externato Eugênio Amorim”, que dirigiu por
muitos anos. Dotada de apreciável cultura literária e de grande facilidade verba, él
considerada a primeira oradora espírito-santense. A sua iniciação na arte da tribuna
está contada quando referimos, neste título, às mulheres que se destacaram “Nas
Ciências, Letras e Artes”. Item 5. A Profª Alzira Amorim nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, em 22-6-1859 e faleceu, na mesma cidade, em
7-3-1916, aos 57 anos de idade.
7) Profª Joana Paula das Dores. Foi contemporânea da Profª. Alzira Amorim.
Era natural de Minas Gerais, da cidade de São João Del-Rei. Muito jovem ainda,
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passou a residir em Cachoeiro de Itapemirim, desde 1854. Moça de invulgar preparo,
fundou naquela cidade uma Escola Particular para crianças, adotando no ensino novos métodos de alfabetização que despertaram para logo uma geral admiração pela
rapidez da aprendizagem. Com o sucesso dessa iniciativa teve que ampliar a Escola e
aceitar rapazes e moças de família já então para o ensino de artes domésticas, música
e língua francesa, à moda do tempo. Dois anos após, fundou o Colégio “Coração de
Maria” de onde sair saíram várias gerações de moças que se fizeram depois excelentes
mães de família da mas de sociedade. Das suas melhores alunas formou um corpo
de auxiliares que permitiu a ampliação do Colégio. Era dota da de grande modéstia
e simplicidade o que mais realçava o seu valor pessoal e a sua competência. Faleceu
na mesma cidade de Cachoeiro de Itapemirim em 26-3-1907. Em homenagem a sua
memória a Prefeitura daquela cidade deu o seu nome a uma das ruas e concedeu-lhe
sepultura perpétua no Cemitério local.
8) Profª. Maria Antonieta Tatagiba. Sobre essa distinta preceptora espírito-santense veja o leitor o Título “Mulheres Pioneiras que se destacaram” e o Subtítulo
- No ensino e atividades cívicas, item 8.
9) Dª. Maria Subtil. Grande proprietária e senhora dotada de preciosas virtudes
morais e de acentuado espírito público. Foi ela que em junho de 1830, atendendo a um
apelo do então Governador da Província Francisco Alberto Rubim, doou toda a sua
Fazenda, denominada “Campinho” ao governo para que nela fosse edificada a Santa Casa de Misericórdia. Esta Fazenda compreendia na ocasião, grande parte da atual
Vila-Rubim, Parque Moscoso e a Praça do Quartel, atual Praça Mizael Penna. Com esse
precioso patrimônio pôde o Governador Rubim iniciar e concluir a construção da primeira Santa Casa de Vitória. Mas o espírito cívico daquela senhora não se limitou a essa
doação, Concorreu também com dinheiro para a aquisição de equipamento e pertences
para a instalação daquela Casa de Caridade. O seu nome é hoje lembrado numa placa
de bronze que o Presidente Jerônimo Monteiro mandou colocar na escadaria fronteira
ao Pavilhão Central da atual Santa Casa quando, em 1908, construiu a mesma naquele
local. D. Maria Subtil foi acometida, quando ainda muito jovem, de cegueira total. Daí
por diante devotou-se, inteiramente, a promover e auxiliar as obras pias da cidade.
10) Dª. Luiza Aurélia da Conceição. Era de origem portuguesa. Viera para o Espírito Santo muito jovem com mais cinco irmãos, acompanhando um grupo de colonos
açorianos, fundadores da atual cidade de Viana, no Espírito Santo. Cientificado da chegada de novos imigrantes portugueses o então Governador Francisco Alberto Rubim, como
bom português, manifestou o desejo de conhecê-los pessoalmente. Man dou chamá-los a
Palácio e os recebeu carinhosamente. Entre os presentes estava na ocasião, o moço espírito-santense Antônio de Freitas Lyra. Encantado com a beleza da menina. Luiza Aurélia,
acariciou-a, passando-lhe as mãos pelos cabelos. O Governador não gostou do gesto de
seu amigo, pois, como salientou depois, “tratava-se de uma cachopa já de 18 anos”. Dias
depois era Freitas Lyra “convidado” a desposar a jovem portuguesa. Daí adveio a primeira
família açoriana, constituída na velha cidade de Viana. (Episódio relatado pelo historiador, Prof. Heribaldo Balestrero, em o jornal “A Gazeta” de 3-10-1968). Do casal nasceram
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vários filhos que se destacaram depois na política e na administração espírito-santense D.
Luiza Aurélia teve atuação marcante na vida administrativa daquele Município. Senhora
portadora de peregrinas virtudes e de grande espírito público foi uma das pioneiras do
progresso da terra de seu marido. Em 1848 quando do pavoroso incêndio que destruiu
todo o interior da Igreja Matriz da cidade, foi ela quem afrontando as chamas com grande
risco de vida salvou a imagem de N. Senhora da Conceição, Padroeira da cidade. Quando
da instalação da Câmara Municipal foi ainda ela que cedeu a própria casa e todo o mobiliário, para nela se instalar a sede da mesma. Prestimosa e dedicada, coube-lhe, igualmente,
hospedar em 1815 o Governador Rubim e em 1862 o Presidente da Província Cons. Costa Pereira. Em 1860 quando da visita do Imperador Pedro II ao Espírito Santo foi ainda D.
Luiza Aurélia que o recebeu e hospedou com toda a comitiva real em sua casa, cercando-os do conforto então possível na época. Cabe-lhe, sem dúvida, um lugar de destaque na
história do Espirito Santo e de seu Município.

Em Outras Atividades
1) Aviadora e Paraquedista. Professora Rosa Helena Schorling. Natural do
Município de Cariacica, é filha do famoso relojoeiro austríaco João Ricardo Herman
Schorling, residente em Campinho, hoje cidade de Domingos Martins. E autor de vários relógios públicos, inclusive o da Praça Oito de Setembro, em Vitória, que, como
se sabe, anuncia as horas com primeiros acordes do Hino Espírito-santense. A Professora Helena Schorling além de Professora Normalista (Colégio do Carmo, 1936)
e Enfermeira (Cruz Vermelha Brasileira, 1942), é Aviadora. Recebeu o “brevet” pelo
Aero-Clube do Brasil em 1939. Foi também a primeira Pára-quedista não só capixaba
como brasileira. Levantou o primeiro lugar na Prova de Salto “Cruzeiro do Sul”, realizada no Rio de Janeiro, cm 8-11-1940. Possui, também, o Curso de Pára-quedismo
Mi litar concluído em 1950.
2) Religiosa. Irma Tereza de Novais. Foi a primeira moça espírito-santense a
receber o hábito de Religiosa da Ordem das Irmãs Vicentinas, em 1898. É natural da
cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Já lhe fizemos referência em o n 3. desse título,
item 7, como Pintora.
3) Cantora de Música Popular. Darlene Glória. E natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Foi atriz de Cinema e de Teatro. Iniciou a sua vida artística
em sua cidade natal como cantora e pintora. Desfruta de grande popularidade nos
meios em que se cultiva a música popular.
4) Professora de Educação Física. D. Emilia Francklin Mululo. Foi a primeira
Professora de Educação Física do Estado. Recebeu o diploma em dezembro de 1908.
Esse Serviço foi adotado nas Escolas, no Governo do Presidente Jerônimo Monteiro e
criado pela Lei nº 545, de 16-11 daquele ano.
5) Motorista Profissional. Foi ainda a Professora D. Rosa Helena Schorling
a primeira capixaba a receber a Carteira de Motorista Profissional, carteira que rece-
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beu o número 1 729 e foi expedida em 29-3-1932 pelo Serviço de Trânsito da Chefatura de Polícia do Estado.
6) Ginecologista. Dra. Mansueto dos Santos Abreu. E doutora em Medicina
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde recebeu o grau em 8-12-1943.
Foi a primeira médica espírito-santense a frequentar a Escola de Medicina de Paris
para aperfeiçoar-se na especialidade escolhida. Nasceu em Vitória e descende de uma
ilustre e tradicional família espírito-santense. Pela sua atividade e boa vontade em
servir, a Dra. Mansueto desfruta de grande popularidade nos meios médicos e sociais
de Vitória.
7) Aeromoça. Dulce Maria Pereira de Almeida. Foi a primeira moça capixaba
a integrar o corpo de aeromoças de uma Companhia de Aviação. É natural da cidade
de Rio Pardo, hoje Iúna, no Espírito Santo. Depois de concluir o Curso de Professora
Normalista e das línguas inglesa e espanhola ingressou nos serviços da antiga Companhia “Air France”. Passou depois a pertencer a equipe das linhas internacionais da
Varig desde 1964.
8) Oficial do Registro Civil e Tabeliã. Profª Alice Valentim Sarlo. Iniciou a
vida funcional como serventuária da Justiça do Estado na qualidade de Escrevente do Cartório do Registro Civil da Capital, nomeada pelo Desembargador Ernesto
Guimarães, então Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Vitória. Com o
falecimento do titular efetivo do Cartório, seu marido, conseguiu em concurso público, substituí-lo naquela Serventia vitalícia, sendo nomeada pelo Dec. nº 8123, de 1712-1936. D. Alice Sarlo é natural de Vitória e tem o curso de Professora Normalista.
Foi, assim, a primeira capixaba a exercer tais funções no Espírito Santo.
9) Bailarina. Prof. Consuelo Rios Dedicou-se à arte das danças clássicas,
destacando-se como dançarina e Professora de Ballet. Nasceu na cidade de Alegre,
no Espírito Santo. Tem o Curso de Normalista e de línguas francesa e inglesa. Foi
a primeira espírito-santense a ingressar nessa atividade, logrando grande sucesso.
Sobre a Profª Consuelo Rios veja ainda o leitor o título “Capixabas que se destacaram
fora do País”, item 8.
10) Naturalista. Profª Maria Estela de Novais. Além de historiadora de projeção nacional, já referida em o nº 3, deste Título, Item 1, a Profª. D. Maria Estela
dedicou-se com a mesma proficiência, aos estudos de História Natural, de que foi catedrática, lecionando a matéria, por muitos anos, no Ginásio Oficial do Estado. Sobre
essa especialidade escreveu: “Os Moluscos nas suas relações com a Geologia” (1922),
“Um Traço de União Entre a Física e a Química” (1923), “Da Ecologia e Morfologia
dos Insetos” (1922), “Orquidários Científicos” (1950), “Da Aprendizagem das Ciências Físicas e Naturais (1967). “Botânica e Folclore” (1944). “Orquídeas do Espírito
Santo” (1940), “Orquídeas e Reflorestamento” 1942, etc.
Fonte para estudos: ”Mestres do Espírito Santo”. Conferência do Professor, Arnulfo Mattos, no Instituto Histórico do Estado em outubro de 1952. Rev. do Instituto.
Vol. 18 “A Mulher na Vida Pública do Espírito Santo”, Eurípedes Queiroz do Valle. Ed.
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da Associação de Juristas. Vitória. 1955. “A Mulher na Capitania do Espirito Santo”.
Estudo da Prof. M ria Estela de Novais. (Separata do Douro Litoral). Portugal 1957.
“Mulheres e Costumes”. Prof. Charles Expilly. In “Vida Feminina Brasileira. No de
maio de 1945. “Influência Feminina no Desenvolvimento da Civilização Espírito-santense”. Prof. José Vitorino. Conferência por ocasião das comemorações do 4º
centenário da colonização do Estado, em a Rev, do Instituto. Vol. II. “Da Evolução
Mental e Social das Capixabas”. Discurso da Prof. Maria Estela de Novais ao tomar
posse no Instituto Histórico do Estado em 1945”, “História do Município de Viana”.
Prof. Heribaldo Balestrero. Vitória. 1951. “Homens e Coisas do Espirito Santo”. Prof.
Amâncio Pereira. Vitória. 1914. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espirito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1959. “História do Espírito Santo”.
Maria Estela de Novais. Vitória. 1969. “Reminiscências” Profª Orminda Escobar, Vitória. 1954. “Professoras do Espírito Santo”. Sua contribuição para o desenvolvimento cultural do Estado. Elpidio de Oliveira. Discurso comemorativo do “Dia do Professor”. Vitória 1926. “História do Município de Cachoeiro de Itapemirim”. Newton
Braga. Cachoeiro do Itapemirim. 1946. “Biografia de Uma ha”. Prof. Luiz Derenzi,
(História da Ilha de Vitória). Rio. 1968.

MUSEUS
Os 10 mais visitados
1) Museu do Estado. Está instalado no antigo Solar Monjardim, sito no Bairro
de Jucutuquara, a 2 quilômetros do centro urbano de Vitória.
2) Museu de Arte Religiosa. Ocupa a Igreja de Santa Luzia, a mais antiga do
Estado, construída no Século XVI. Situa-se na parte alta da Capital espírito-santense.
3) Museu do Convento da Penha. Está instalado numa dependência do secular Convento da Penha, na cidade do Es rito Santo, antiga Vila-Velha, ao lado do
Museu dos Milagres. E Museu de História Natural.
4) Museu Dr. Luiz Holzmeister. Situa-se na cidade de Santa Leopoldina. Está
instalado na casa de residência da quele intelectual espírito-santense. Foi, há pouco,
adquirido, com o imóvel que o abrigava, pelo Governo do Estado que lhe deu a denominação oficial de “Museu do Imigrante”. Numa homenagem ao seu ilustre proprietário que durante tantos anos conservou-o e aumentou-o, o Governador Cristiano Dias
Lopes Filho nomeou-o seu Diretor Honorário enquanto viver. É constituído de alfaias,
cristais, mobiliário antigo, louças de procedência europeia, preciosidades históricas e
artísticas, telas e raridades da família Holzmeister, de origem austríaca, que ali se estabeleceu quando do movimento imigratório para o Estado.
5) Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Tem a sua se de na cidade de Santa
Teresa. Foi fundado e dirigido pelo naturalista brasileiro Prof. Augusto Ruschi que
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nele mantém a maior e a mais rica coleção de colibris do Brasil de que se tornou
profundo conhecedor e uma das maiores autoridades no assunto. Com paciência beneditina e cuidados especiais conseguiu domesticá-los, estudando-lhes os hábitos,
acasalamento, procria cão, vida intima, sucessão, etc. Tornou-se, por isso conhecido
de todo o mundo cientifico brasileiro e estrangeiro.
6) Museu Folcórico da Academia de Letras. Está atualmente sob a direção
do Centro Espírito-santense de Folclore constituindo uma seção especial do Museu
Oficial a quem foi cedido a título provisório.
7) Museu Anchieta. Encontra-se na velha e secular cidade de Anchieta, antiga Benevente. Está instalado numa dependência do Convento anexo à Igreja de N S. da Assunção, construída pelo venerável Padre José de Anchieta. Como a tração histórica e turística
ali se encontra a cela em que passou os seus últimos dias e onde, afinal, veio a falecer. No
Mu seu estão reunidos objetos, móveis e pertences que serviriam ao grande apóstolo.
8) Museu Dr. Dirceu Cardoso. Encontra-se na cidade de Muqui. Foi instituído
pelo ilustre advogado e parlamentar Dr. Dirceu Cardoso. Consta de utensílios e peças
históricas de antigas Fazendas de escravos da região sul do Estado, notadamente de
troncos, correntes, peças de castigo, armas, instrumentos primitivos de lavoura, etc.
9) Museu Dr. Olyntho Aguirre. Foi adquirido pelo Governo do Estado, em 1953, e
incorporado ao acervo do Museu Oficial do Espírito Santo. Foi iniciado por aquele ilustre
engenheiro espírito-santense e constituído de objetos e preciosidades artísticos e históricos,
notadamente de seus ante passados ilustres.
10) Museu Dr. Mário Aristides Freire. Foi organizado em sua residência particular, no Rio de Janeiro. Era constituído de documentos inéditos sobre o passado
espírito-santense e de um precioso acervo de fotografias de velhas e antigas famílias
desaparecidas, da sociedade capixaba. Dada a importância dessa documentação, resolveu a Reitoria da Universidade Federal do Estado adquiri-la, depois do parecer de
uma comissão de historiadores. Veja-se, ainda, sobre o assunto, Livro “Colecionadores de raridades artísticas e históricas”. E. Queiróz do Valle. Vitória. 1968.

OFICIAIS MILITARES
DAS FORÇAS ARMADAS
(Aeronáutica)
Os 10 mais antigos.
1) Brigadeiro Itamar Rocha. Atual Comandante da 6a Zona Aérea. Nasceu em
1909. Foi Aspirante em 1932; 2 Tenente em 1933; 1 em 1935; Capitão em 1940; Major em
1944. Tenente-Coronel em 1956 e Brigadeiro em 1963.
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2) Coronel Mário Calmon Epingaus. Adido aeronáutico no Canadá. Nasceu em
1916. Foi aspirante em 1938; 2º Tenente em 1939; 1° em 1941; Capitão em 1944; Major em
1950; Tenente-Coronel em 1958 e Coronel em 1959.
3) Coronel Guilherme Rabello da Silva. Subchefe da Casa Militar da Presidência da República. Nasceu em 1921. Foi Aspirante em 1942; 2° Tenente em 1943; 1
em 1946; Major em 1951; Tenente-Coronel 1958 e Coronel em 1963.
4) Tenente-Coronel José Evaristo Júnior. Nasceu em 1918. Foi aspirante em
1943; 2 Tenente em 1944; 1 em 1945; Capitão em 1950; Major em 1954 e Tenente-Coronel em 1959. Pertence ao Estado Maior da Aeronáutica.
5) Tenente-Coronel José de Almeida Borda. Pertence, ao Estado Maior da
Aeronáutica. Foi Aspirante em 1943; 2 Tenente em 1944; 1 em 1945; Capitão em
1950; Major em 1954 e Tenente-Coronel em 1959.
6) Tenente-Coronel Milton Fraga Furtado. Pertence ao Estado Maior da Aeronáutica. Nasceu em 1924. Foi Aspirante em 1945; 2º Tenente em 1946; 1 m 1947;
Capitão em 1950: Major em 1957 e Tenente-Coronel em 1963.
7) Tenente-Coronel Clóvis da Costa Oliveira. Pertence Centro Técnico da Aeronáutica. Nasceu em 1924. Foi Aspirante em 1945; 2 Tenente 1946; 1 em 1947; Capitão
em 1950; Major em 1957 e Tenente-Coronel em 1963.
8) Major Jair Feitosa. Da Quarta Zona Militar. Nasceu em 1926. Foi Aspirante
em 1947; 2º Tenente em 1948; 1’ em 1950; Capitão em 1954 e Major em 1960.
9) Major Fernando Ernesto de Oliveira Guimarães. Pertence à Base Aérea de
São Paulo. Nasceu em 1930. For Aspirante em 1950; 2 Tenente em 1951; 1 em 1953;
Capitão em 1958 e Major em 1964.
10) Major Joel Rocio. Da Base Aérea de São Paulo. Nasceu em 1921. Foi Aspirante em 1947; 2 Tenente em 1948; 1 em 1949; Capitão em 1954 e Major em 1961.
Fonte para estudo: “Almanaque da Aeronáutica. Ano 1957. Publicação Oficial.

EXÉRCITO
Os 10 primeiros Generais na República
1) Tristão de Alencar Araripe. General-de-Exército. Antigo Ministro, Presidente do Superior Tribunal Militar. Praça em 9-3-1912: Aspirante em 2-1-1915; 2 Tte.
em 2-8-1916: 1 Tte. em 22-2-1921; Capitão em 14-7-1927; Major em 10-2-1983; Tte.-Coronel em 25-12-1937; Coronel em 25-12-1940: General-de-Brigada em 27-4-1945;
General-de-Divisão em 9-4-1949 e General-de-Exército em 21-6-1955. Reformou-se
como Marechal. Inúmeras foram as condecorações a que fez jus pelo seu valor, mérito
e missões.
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2) General Newton O’Reilly de Souza. Professor. Curso de Cavalaria. Sentou
Praça em 1915. Foi Aspirante em 1918; 2. Tenente em 1919; 1, em 1921; Capitão em
1929; Major em 1937: Tenente-Coronel m 1941; Coronel em 1944. Possui várias condecorações e medalhas de mérito militar.
3) General João de Almeida Freitas. Curso de Infantaria. Foi Praça em 1918;
Aspirante em 1921; 2º Tenente em 1921; 1º, em 1921; Capitão em 1932; Major em
1940; Tenente-Coronel em 1943; Coronel em 1949 e General em 1957. E portador de
várias medalhas e condecorações, inclusive a da Legião de Honra da França.
4) General Mário Ribeiro dos Santos. Curso de Infantaria. Foi Praça em 1919;
Aspirante em 1924; 2 Tenente em 1930; 1 em 1933, em 1934; Major em 1945; Tenente-Coronel em 1950 e Coronel em 1953. E Bacharel em Matemáticas e possui várias
condecorações e medalhas de mérito militar.
5) General Atila José Barroso Thevenard. Curso de Infantaria. Foi Praça em
1920; Aspirante em 1922; 2 Tenente em 1930; 1 em 1934; Capitão em 1934; Major
em 1946; Tenente-Coronel em 1951 e Coronel em 1953. Possui, Igualmente, várias
condecorações e medalhas.
6) General José Sinval Monteiro Lindemberg. Possui os Cursos de: Engenharia, Escola Superior de Guerra, Estado-Maior, etc. Foi Praça em 1924; Aspirante em
1930; 2 Tenente em 1930; 1 em 1932; Capitão em 1937; Major em 1946; Tenente-Coronel em 1952 e Coronel em 1953. E detentor de várias condecorações e medalhas.
7) General Moacyr Lopes de Rezende. Curso de Infantaria e de Aperfeiçoamento. Sentou Praça em 1927: Aspirante em 1932; 2º Tenente em 1932, 1 em 1933:
Capitão em 1938; Major em 1948; Tenente-Coronel em 1953; Coronel em 1954. E
professor do Colégio Militar. E portador de várias condecorações e medalhas.
8) General Darcy Pacheco de Queirós. Possui os Cursos de: Infantaria, Mecanização e Educação Física. Praça em 1931; Aspirante em 1934; 2 Tenente em 1934; 1
em 1936; Capitão em 1941; Major em 1950; Tenente-Coronel em 1954 e Coronel em
1956. E também portador de várias medalhas e condecorações.
9) General Edgard Daemon. Curso de Infantaria. Atingiu o generalato por
merecimento. Destacou-se pela cultura e valor militar. Desempenhou várias e honrosas comissões do Governo. Dedicou-se ao jornalismo e à Poesia. Natural do Espírito Santo, como seu irmão, Taciano Daemon, também General. O General Edgard
nasceu na cidade de Muqui. Faleceu no Rio de Janeiro, deixando uma variada obra
escrita espalhada em jornais e revistas da época.
10) General Ulysses Teixeira da Silva Sarmento. Curso de Engenharia. Foi
um dos Oficiais mais distintos de sua arma no seu tempo. Dedicou-se à literatura,
deixando uma obra das mais perfeitas no dizer de seu maior biógrafo, o Prof. Afonso Cláudio, na História da Literatura Espírito-santense. E patrono da Academia de
Letras de seu Estado natal. Nasceu em Vitória, em 30-6-1875. Faleceu pouco tempo
depois de sua reforma como General, no Rio de Janeiro.
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MARINHA DE GUERRA
Os 10 Oficiais mais antigos
1) Capitão-de-Fragata Manoel Ignácio Vieira Machado. Nasceu em 1924.
Foi Aspirante em 1942; 2º Tenente em 1947; 1 em 1949; Capitão-Tenente em 1952;
Capitão-de Corveta em 1956; Capitão-de-Fragata em 1963. Possui os Cursos de Controle de Avarias, Informação de Combate e Preliminar de Comando.
2) Capitão-de-Fragata Menandro Simões Fraga. Nasceu em 1924. Foi Aspirante em 1943; 2 Tenente em 1948; 19 em 1950; Capitão-Tenente em 1953; Capitão-de-Corveta em 1957 e Capitão-de-Fragata em 1963. Possui os Cursos de Controle
de Avarias e de Técnico de Ensino. Tem sido distinguido com varias condecorações,
3) Capitão-de-Fragata João Quintais. Nasceu em 1924. Foi Aspirante em
1943; 2º Tenente em 1948; 1 em 1950; Capitão-Tenente em 1953; Capitão-de-Corveta
em 1957 e Capitão de Fragata em 1964. Possui os cursos de Informação de combate e
de Técnica de ensino. Possui ainda várias condecorações destacando-se as de guerra
com passadeira de prata.
4) Capitão-de-Corveta Renato Ayres Nicoletti. Nasceu em 1925. Foi Aspirante em 1943; 2 Tenente em 1948; 1 em 1950; Capitão-Tenente em 1953 e Capitão-de-Corveta em 1958. Possui o Curso de Eletrônica e várias medalhas de mérito militar.
5) Capitão-de-Corveta Danton Lopes de Oliveira. Nasceu em 1925. Foi Aspirante em 1913; 2 Tenente em 1948; 1 em 1950; Capitão-Tenente em 1953 e Capitão-de-Corveta em 1958. Possui os Cursos de Técnica de Ensino e Controle de Avarias e
várias medalhas de mérito militar.
6) Capitão-de-Corveta Fernando José de Araújo. Nasceu em 1925. Foi Aspirante em 1944; 2 Tenente em 1950: 1 em 1952; Capitão-Tenente em 1955 e Capitão-de-Corveta em 1960. Possui o Curso de Armamento Geral e a Medalha Naval de
Mérito de Guerra.
7) Capitão-de-Corveta Astolfo Barroso Miguez. Nasceu em 1930. Foi Aspirante em 1948; 2 Tenente em 1953: 1v em 1954; Capitão-Tenente em 1957 e Capitão-de-Corveta em 1962. Possui os Cursos de Combate de Incêndio e de Informação de
Combate, além da Medalha de Serviço Militar.
8) Capitão-de-Corveta Waldyr Barroso Filho. Nasceu em 1931. Foi Aspirante
em 1948; 2 Tenente em 1953; 1 em 1954; Cap. Tenente em 1957 e Capitão-de-Corveta
em 1962. Possui os Cursos de Submarino, Centro de Informações e a Medalha de
Serviço Militar.
9) Capitão-Tenente Fued Moysés. Nasceu em 1933. Foi Aspirante em 1953; 2
Tenente em 1956; 1 em 1959 e Capitão-Tenente em 1961. Possui os Cursos de Controle de Avarias, Tática submarina e de Observação Aérea.
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10) Capitão-Tenente Roberto Macedo Tinoco. Nasceu em 1937. Foi Aspirante em 1954; 2 Tenente em 1957; 1 em 1959 e Capitão-Tenente em 1966 Possui os
Cursos de Informações de Combate, de Escafandria e de Comunicações. Fonte de Estudos: Almanaque da Marinha de Guerra Brasileira. Ed. de 1965. Publicação Oficial.

ORADORES DO PASSADO
Os 10 mais destacados (Na Tribuna Parlamentar)
1) Dr. Atilio Vivacqua. Advogado, Secretário de Estado, Deputado Estadual.
Senador da República. Escritor e Jurista. Autor dos grandes livros “Motivos do Brasil
Moderno”. Vitória 1939 e “A Nova Política do Subsolo e o Regime Legal das Minas”.
(Rio, 1942). Político de grande prestígio pessoal e de variada cultura.
2) Dr. Eugênio Pires de Amorim. Médico. Dedicou-se inteiramente aos Serviços Sociais, donde lhe adveio o extra ordinário prestígio que desfrutava. Tribuno de
grande elegância pessoal e verbal.
3) Fernando de Abreu. Farmacêutico, educador, Deputado Estadual e Federal,
Secretário de Estado e político. Escritor e tribuno de grande vibração e prestigio popular. Deixou vários livros onde reuniu discursos parlamentares, estudos didáticos e
de crítica política.
4) Dr. Joaquim José Bernardes Sobrinho. Advogado, Jurista e Escritor de
grande elegância. Foi parlamentar e tribuno de grande conceito. Deixou interessante
livro sobre episódios da História Brasileira, a que deu o título de “O Comandante das
Armas”, editado em 1934.
5) Dr. José de Mello Carvalho Moniz Freire. Político. Deputado Estadual
e Federal, Senador da República e duas vezes Presidente do Espírito Santo (1892 e
1900”. Foi o primeiro legislador brasileiro a apresentar no Senado da República um
projeto sobre o voto secreto. Deu ao Estado uma legislação modelar ainda admirada
pelos juristas atuais. Sobre Moniz Freire veja o leitor o Título “Administradores do
Passado”. Item 3.
6) Dr. José Francisco Monjardim. Advogado. Foi Deputado Estadual, Federal
e Senador da República. Fez parte da “Comissão dos 21”, escolhida para dar parecer
sobre o anteprojeto do Código Civil, onde revelou a sua bem cuidada cultura jurídica. Era orador de grandes recursos. Foi o primeiro Diretor da Escola de Aprendizes
Artífices de Vitória.
7) Dr. Luiz Adolfo Thiers Vellozo. Advogado, Jurista, Parlamentar e Político.
Orador de grande cultura. Polemista, temido pela sua vivacidade, rapidez e chiste nas
respostas, com que desconcertava o adversário. Vernaculista. Deixou entre outros, dois
excelentes livros de Direito: “Lei e Direito do Cheque”. Rio. 1919 e “Dicionário do Có-
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digo Civil”. Rio, 1925, além de Teses de Direito, onde antecipou muitas das modernas
conquistas do Direito.
8) Dr. Olimpio Lyrio. Médico e Parlamentar. Deve-se-lhe vários projetos sobre
assuntos de amparo à infância, defendidos sempre com grande ardor e conhecimento
de causa.
9) Dr. Torquato da Rosa Moreira. Médico de renome. e político de invulgar
prestígio pessoal. Foi Deputado Estadual e Federal em diversas legislaturas, deixando
uma tradição de probidade e independência.
10) Dr. Ubaldo Ramalhete Maia. Político e Parlamentar. Foi Secretário de Estado, Deputado Estadual e Federal, Procurador e Vice-Presidente do Estado. Jurista
de grande cultura, sendo justamente considerado uma das maio res autoridades em
Direito Judiciário e Administrativo de seu tempo.

Na Tribuna Sagrada
Os 10 mais destacados
1) Dom Benedito Paulo Alves de Souza. Foi o 3⁹ Bispo da Diocese Espírito-santense. Orador de grandes recursos. Os seus sermões atraiam aos templos grande
número de intelectuais, escritores, poetas e estudantes, dada a magia de sua palavra.
Foi o primeiro Presidente da Academia Espírito-santense de Letras e seu grande animador. Ocupava a Cadeira n 10 que tem como Patrono o Padre José de Anchieta.
2) Monsenhor Eurípedes Calmon Nogueira da Gama Pedrinha, Arcipreste.
Foi Deputado Estadual em várias legislaturas, chegando a presidir a Assembleia Legislativa em 1906. A criação do Bispado do Espírito Santo muito deve à sua atividade
e atuação. Deixou interessantes estudos literários que reuniu depois sob o modesto
título de “Tímidos Ensaios”. Escreveu também notável trabalho sobre “Eloquência
Sagrada”, de natureza didática, destinado aos Seminários e Colégios religiosos.
3) Padre Francisco Antunes de Siqueira. Foi deputado, educador, escritor e poeta.
Improvisador de invulgar capacidade, surpreendia, não raro, os auditórios, com a fluência
de sua palavra e a riqueza de ideias. Deixou precioso livro sobre “Os Costumes do Povo
Espírito-santense” (Dos tempos coloniais até nossos dias). Estudo hoje valioso para os
nossos historiadores e curiosos do passado capixaba, cuja 2ª edição foi editada em 1944
pelo Dep. de Imp. Oficial do Estado. É patrono da Cadeira nº 16 da Academia de Letras
do Estado, hoje ocupada pelo poeta e escritor Prof. José Coelho de Almeida Cousin.
4) Padre Francisco Ribeiro Pinto. Latinista exímio e grande conhecedor de
autores clássicos. Era considerado um dos maiores oradores sacros de seu tempo.
5) Dom João Batista Correia Nery. Foi o primeiro Bispo do Espírito Santo. A
diocese lhe deve inestimáveis ser viços. Fundou vários Educandários, entre os quais
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o atual Colégio do Carmo então com o nome de N. S. Auxiliadora, que ainda conserva. Era de S. Paulo, deixando Espírito Santo traços inapagáveis de sua atividade
construtiva.
6) Padre João Clímaco de Alvarenga Rangel. Era também formado em Direito. Político militante, foi Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa.
Coube-lhe, como advogado, a difícil tarefa de defender os escravos que tomaram parte
no episódio, conhecido na História do Espírito Santo por “Insurreição de Queimados”,
ocorrido em 1894. E Patrono da Cadeira nº 3 hoje ocupada pelo jurista e tribuno Prof.
Alarico de Freitas.
7) Padre João Luiz da Fraga Loureiro. Educador, parlamentar e político. Poliglota de muito conceito, deixou vá rias traduções de obras célebres da época. Orador
de grandes voos, distinguiu-se tanto na tribuna sagrada como na parlamentar, onde
gozava de grande prestigio pessoal.
8) Padre Dr. José Gonçalves Fraga. Era também doutor em Matemática.
Grande conhecedor de línguas, traduziu para o português, entre outras obras clássicas, a “Eneida de Virgílio” e a “Farsália” de Lucano. Deixou preciosos manuscritos.
9) Padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. Escritor, poeta e parlamentar. Homem de grande independência de ideias e extraordinária combatividade. Atacado,
por vezes, porque como Sacerdote católico era poeta um tanto “avançado”, notadamente, quando cantava o amor profano e os encantos femininos. Teve que sustentar
várias polêmicas em sua defesa.
10) Dom Manoel Gomes de Oliveira. Arcebispo de Goiás. Educador e humanista. Dedicou-se inteiramente à educação da mocidade. Fundou na sua Diocese, Colégios, Institutos de Educação, Escolas Normais e Profissionais, Seminários e centros
diversos de estudos. Foi justamente cognominado pelos seus diocesanos o “Apóstolo
da Instrução”. Era irmão de outro notável educador, o Arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Eram naturais da antiga cidade de Benevente, hoje Anchieta

Na Tribuna Civil ou Profana
Os 10 mais destacados
1) Dr. Augusto Frederico Codeceira. Pernambucano. Radicou-se facilmente
no Espírito Santo ingressando na sua Magistratura vitalícia. Poeta e comediógrafo.
Conferencista exímio, era um grande improvisador.
2) Bernardo Horta de Araújo. Farmacêutico e jornalista. Foi vigoroso propagandista da Abolição e da República. Orador de grande projeção e prestígio popular.
Teve morte trágica. As decepções políticas e as dificuldades de vida levaram-no ao
suicídio.
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3) Dr. Carlos Gomes de Sá. Advogado e político. Foi Deputado, Secretário de
Governo, Chefe de Polícia e Procura dor Geral do Estado. Orador de grandes voos
e de surpreendentes recursos oratórios. Era da Academia de Letras. Ocupava ali a
cadeira n°35 de que era Patrono o estadista brasileiro Presidente Jerônimo Monteiro.
4) Desembargador Dr. Celso Calmon Nogueira da Gama. Jurista e Professor
de Direito em Goiás. Retornando ao Espirito Santo dedicou-se à política. Foi Chefe de
Polícia, Secretário de Estado e Procurador-Geral. Orador apreciadíssimo. Discursava
com impecável elegância pessoal e verbal.
5) Desembargador Dr. Ernesto da Silva Guimarães. Magistrado aposentado.
Dedicou-se à advocacia ao deixar o Tribunal de Justiça. Era Professor de Direito,
escritor e poeta. Dedicou-se aos estudos do problema do menor, deixando diversos
livros e trabalhos a respeito. Orador vibrante e culto. Era um prazer ouvi-lo, já proferindo os seus votos no Tribunal de Justiça do Estado, já na tribuna do Tribunal do
Júri, como advogado. Pertencia à Academia de Letras. Ocupava a cadeira nº 26 de que
era patrono o Desembargador Cristiano Vieira de Andrade.
6) Dr. Eurico de Aguiar Salles. Advogado e político. Dirigiu a Secretaria de Educação do Estado onde realizou um trabalho dos mais fecundos. Deputado Federal em
várias legislaturas, foi líder do Governo Federal. A sua atividade nessa função levou-o
ao Ministério da Justiça na Presidência Juscelino Kubtscheck. Era Professor de Direito.
Foi candidato ao Governo do Estado, na sucessão do Governador Santos Neves em
1955. Faleceu na plenitude de sua atividade mental e política. Discursava com impecável elegância.
7) Dr. Graciano dos Santos Neves. Médico parlamentar. Naturalista de renome nacional. Eleito Presidente do Estado em 1896, renunciou, um ano depois, ao
mandato, para melhor dedicar-se aos seus estudos científicos e à Cátedra universitária no Rio de Janeiro. Sobre a obra científica que legou ao seu Estado veja o leitor o
Título “Cientistas Brasileiros nascidos no Espírito Santo”, item nº 6.
8) Dr. José Horácio Costa. Advogado e jurista de grande conceito. Político,
exerceu a Chefatura de Polícia do Estado no início da República, no Governo do Dr.
Afonso Cláudio de Freitas Rosa. No exercício desse cargo assumiu o Governo Estado,
como substituto, 1890. Jornalista e polemista destacava-se pela rigidez de caráter e retidão funcional, como advogado e homem público. Deixou, no Estado, descendência
ilustre, hoje representada pelos netos, entre quais se destaca o magistrado historiador
Prof. Renato José Costa Pacheco.
9) Dr. Narciso Costa Araújo. Advogado antigo parlamentar. Desencantado
com a política partidária da época, renunciou à deputação estadual, recolhendo-se
a sua modesta Vila de Itapemirim, terra de seu nascimento, para dedicar-se a seus
estudos jurídicos e aos seus versos. Eleito, em memorável pleito, “Príncipe dos Poetas
Espírito-santenses”. Possuía excelente cultura jurídica, que lhe dava grande notoriedade. Foi um dos grandes oradores de seu tempo.
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10) Desembargador Raimundo José Guterres Valle. Era do Maranhão. Iniciou porém sua vida pública no Espírito Santo, no Ministério Público e, em seguida,
na Magistratura vitalícia. Orador primoroso. Os seus votos se destacavam não só
pela clareza correção vernacular, como, e sobretudo, pela síntese de que se revestiam.
Grande cultura. geral, da qual sabia tirar efeitos surpreendentes. A Academia de Letras do Estado o fez Patrono uma das suas Cadeiras, hoje ocupada por outro distinto
tribuno, Prof. Dr. Beresford Martins Moreira.
Fontes para Estudo: “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito
Santo”. Eurípedes Queiróz Valle. Vitória, 1959. “Resenha Histórica Academia Espírito-santense de Letras. mesmo autor. Vitória. 1945. “Datas da Vida Judiciária Espírito-santense”. mesmo autor. Vitória, 1963. “Poetas Capixabas” José Vitorino. 1934.
“Nossa Gente”. (Dicionário Biográfico), Fundo Editorial Espirito Santo. Direção Dr.
Nestor Cinelli. “Juristas. Espírito-santenses”. Benjamim Costa. Vitória, 1968.

ORDENS E CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS
10 mais conhecidas.
1) Capuchinhos. (Ordem dos Frades Menores). O.F.M. residentes na cidade
de Santa Teresa.
2) Combonianos. (Filhos do Sagrado Coração de Jesus). F.S.C.J. residentes nas
cidades de São Mateus, Nova Venécia e Conceição da Barra.
3) Franciscanos. (Ordem dos Frades Menores). O.F.M. residentes na cidade do
Espírito Santo (Vila-Velha). Convento da Penha.
4) Jesuítas. (Companhia de Jesus S. J.). Residem em Anchieta (antiga Benevente), Guarapari e Iconha.
5) Maristas (Irmãos Maristas). P.F.M. Residem em Vila Velha (Cidade do Espírito Santo) e Colatina.
6) Missionários do Sagrado Coração de Jesus. M.S.C.J. Residente na Cidade
de Mimoso do Sul.
7) Passionistas. (Congregação da Sm.ª Cruz da Paixão de N. S. Jesus Cristo).
Residem em Colatina, São Silvano e Pancas.
8) Pavonianos. (Filhos de Maria Imaculada). F.M.I Vitória, Bananal e Linhares.
9) Salesianos. (Pia Sociedade de São Francisco de Salles de Dom Bosco). S.D.B.
Residem em Vitória e Jaciguá.
10) Verbital. (Missionário do Verbo Divino). Residem em Santa Isabel e Santa
Leopoldina.
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Fontes para Estudo: “História da Religião no Espírito Santo”. Padre José Ludwvig. In “Revista Capixaba” de dezembro de 1925. “Heróis e Mártires na Obra
Missionária”. Prof. Almir Gonçalves. Vitória, 1941. “A Religião na História do Espirito Santo, Prof. Celso Elpidio Rosa Bonfim. Vitória, 1943. Prof. Afonso Claudio.
“L’Expressione del Ideale nel Paganesimo e nel Cristianismo”. Tip. Baldassari. Vitória, 1918. “Padres Pavonianos no Brasil”. Francisco Eugénio de Assis. Vitória, 1951.
“A Religião no Desenvolvimento do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. In
“Micrólogos”. Vitória, 1968.

OROGRAFIA
As 10 mais altas Montanhas do Espírito Santo
1) O Pico da Bandeira. É considerado o ponto culminante do Brasil. Mede
2.884 metros de altitude, segundo os últimos dados geográficos. Situa-se na divisa
oeste do Espírito Santo com o Estado de Minas Gerais, nas proximidades das cidades
espírito-santenses de Iúna, Alegre e Guaçuí. Pertence ao sistema da Serra do Caparaó.
2) O Pico do Cruzeiro. Fica próximo ao Pico da Bandeira e também na divisa
do Espírito Santo com o Estado de Minas Gerais. Tem 2.816 metros de altitude. Situa-se no Município de Guaçuí.
3) Pico do Calçado. Está, também, no Município de Guaçuí. Mede dois mil e
quinhentos metros de altitude. Situa-se na Zona Serrana do Sul.
4) Pedra do Forno Grande. Tem a altura de 2.000 metros. Encontra-se no
Município de Castelo, na Zona Serrana do Sul.
5) Pedra Azul. Tira o seu nome da forte coloração azulada que adquire ao cair
das tardes. Mede, igualmente, 2.000 metros de altitude. Situa-se no Município de
Domingos Mar tins, na Zona Serrana do Sul.
6) A Serra dos Tamancos. Está situada entre os Municípios de Domingos Martins, Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim, na Zona intermediária desses Municípios. Mede 1.837 metros de altura.
7) A Pedra da Fortaleza. Situa-se entre os Municípios de São Mateus e Barra e
São Francisco, na Zona Norte do Estado. Tem 1.000 metros de altitude.
8) Mestre Álvaro (ou Alvo). É uma bela montanha que se ergue, isolada, em
extensa planície, ao norte da cidade de Vitória, no vizinho Município da Serra. Dada
a proximidade em que se encontra da costa oceânica é o ponto de referência e o guia
dos pescadores de alto-mar. Eleva-se a 800 metros de altitude.
9) A Serra de Santa Teresa. Nela está situada a cidade desse nome, que é, por
isso, a mais alta cidade do Esta do, com os seus 673 metros e altitude. Possui clima

O Estado do Espírito Santo e os Espírito-santenses// 183

verdadeiramente europeu. E a Petrópolis capixaba, pelos seus ribeiros, ribeirões, mas
sobretudo pela sua luxuriante vegetação, suas flores e hortênsias. Nessa cidade tem os
Governadores a sua residência de verão na montanha.
10) O Itabira. Fica nas proximidades da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, de
onde é visto emergindo de um conjunto de outras montanhas menores. Sobre essa montanha veja o leitor o Título “Acidentes Geográficos” item 4.
Fonte de estudos: “Geografia do Espirito Santo”. Profs. Amâncio e Heráclito Pereira. Vitória, 1920. “Minha Terra e Meu Município”. Antônio Marins. Rio, 1920. Oro
grafia Espírito-santense”. Carlos Xavier Pais Barreto. Vitória. 1921. “Anuário do Estado do Espírito Santo”. Seção de Altimetria. Órgão do I.B.G.E. - Vitória. Ano 1968. “As
Montanhas de Vitória”. Estudo do Prof. Dr. Alberto Stange Júnior. Prefeitura Municipal.
Vitória. 1943. “Planícies e Montes Espírito-santenses”. Sua formação Geológica. Engenheiro Antônio de Magalhães Ribeiro. Ed. Baldassari. Cachoeiro de Itapemirim. 1925.

PIANISTAS
As 10 mais conhecidas e aplaudidas
1) Prof. Carmem Vitis Adnet. De renome internacional. Sobre o valor dessa
distinta pianista capixaba veja o leitor o Título “Capixabas que se Destacaram Fora
do País”. Item 5.
2) Áurea de Sá Adnet. Professora e educadora. Mestra consagrada de inúmeras pianistas que se destacam no Estado e fora dele. Professora e orientadora da
pianista brasileira Carmen Vitis Adnet, sua sobrinha, acima referida. Ensina piano
e Técnica Musical na Escola Superior de Música de Vitória, estabelecimento que já
dirigiu por mais de uma vez.
3) Prof Ricarana Stamato da Fonseca e Castro. Natural de São Paulo. Radicou-se desde cedo no Espírito Santo, onde se tem destacado como uma das maiores
Mestras de Piano no Estado. Foi a primeira Diretora da Escola de Música do Espírito
Santo, onde leciona Piano e História da Arte.
4) Prof Maria do Carmo Oliveira Braga. Recitalista de renome nacional. Iniciou os seus estudos em Vitória, completando-os no Rio de Janeiro. Nasceu, também,
na capital espírito-santense. É considerada uma das grandes intérpretes de Chopin.
5) Prof. Maria Penedo. Natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Além
de mestra acatadíssima de Piano é também Professora de Canto Orfeônico. Diplomou-se no Rio de Janeiro no Instituto Figueiredo Roxo. Professora de Música de
vários estabelecimentos de ensino em sua cidade natal e em Vitória onde reside atualmente. Leciona Canto Orfeônico não só na Escola Técnica Federal como na Escola
Oficial de Música do Estado. E também compositora de grande mérito.
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6) Prof. Anidracir da Fonseca e Castro de Toledo Sandreschi. É filha da distinta Professora D. Ricardina Stamato da Fonseca e Castro, cujo prenome adotou invertendo-o. Erecitalista de grande projeção. Mantém-se em São Paulo, onde passou a residir, um conceituado Curso de Piano. Herdou da senhora sua Mãe e Mestra apreciáveis
dotes de interpretação e técnica.
7) Prof. Elisa Walls de Azevedo. É considerada, muito justamente, uma das
maiores pianistas espírito-santenses. Fez todo o Curso de Piano com excepcional brilhantismo. Manteve em Vitória, por muito tempo, um curso de piano, onde preparou
inúmeros alunos que se destacaram, depois, no Instituto Nacional de Música do Rio de
Janeiro. Reside atualmente em Brasília, onde continua a sua vitoriosa carreira artística.
8) Prof. Maria do Carmo Monteiro. Natural da cidade de Guaçuí, no Espírito
Santo. Fez todo o seu curso de piano com notas distintas e encômios gerais de seus
mestres. Recitalista de grande conceito, vem recebendo da crítica nacional múltiplos
e merecidos aplausos. E também compositora.
9) Prof Nemita Silva Carneiro de Mendonça. Iniciou os seus estudos em Vitória, onde, desde cedo, demonstrou as suas invulgares aptidões para a arte do teclado.
É natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Desfruta um largo conceito como
intérprete de Brahms seu autor predileto. Muitos de seus antigos alunos se destacam
hoje nos meios artísticos do Estado,
10) Prof. Lia Lobo Leal. Iniciou os seus estudos na mesma Escola de Música,
onde hoje é Professora das mais destacadas, Dispõe, segundo os seus críticos, de técnica
especial para as execuções que exigem aptidão aprimorada. Os seus recitais são sempre
coroados de êxito. Muito estimada pelos seus alunos pela maneira porque sabe orientá-los e despertar neles o gosto pela música. A Professora Lia é natural da cidade de Vitória e filha do distinto médico Dr. Lôbo Leal, conhecido tribuno espírito-santense.
Fontes para estudos: “A Arte da Música no Espírito Santo”. Conferência do Prof.
Arnulfo Mattos, comemorativa do 4º Centenário da Colonização do solo Espírito-santense. Rev. do Instituto Histórico. Vol. 9. “O Ensino da Música no Espírito Santo”.
Atilio Vivacqua”. In “Motivos do Brasil Moderno”. Vitória, 1939. “Educação Estética”.
Prof. Maria Estela de Novaes. Vitória, 1964. Veja ainda sobre o assunto o verbete
“Bandas de Música”, e “Pequena História da Música do Espírito Santo”. Dr. Wilson
Martins Moreira. Vitória, 1967.

PINTORES
Os 10 mais conhecidos
1) Levino Fânzeres. Natural de Cachoeiro de Itapemirim. Era filho do poeta
baiano Salvador de Araujo Fânzeres. Pintor de renome nacional. Iniciou os seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Matriculou-se na Escola. Nacional
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de Belas-Artes da mesma cidade em 1910. Naquela Escola, ainda no 2º ano do Curso,
já conquistava menção honrosa. Em 1912 recebeu o prêmio de viagem à Europa. Em
Paris foi aluno de Henry Chartier, Fernand Cormon e Gustave Debris. Era um apaixonado pela sua arte. Desejando divulgá-la, fundou no Rio de Janeiro um curso para
rapazes e moças pobres que revelassem pendores decididos para a arte. A esse Curso
deu o nome de “Colméia”. Era gratuito e chegou a ter mais de 400 alunos matriculados.
Dava as suas aulas ao ar livre, debaixo das árvores, num recanto pitoresco da Quinta da
Boa Vista, cedido pela Prefeitura do antigo Distrito Federal. Desse Curso saíram vários
pintores que alcançaram depois grande reputação. Era considerado um dos maiores
paisagistas do Brasil. Foi um enamorado das belezas naturais de seu Estado natal. Fixou
em telas memoráveis muitos dos recantos pitorescos dos arredores de Vitória. É de sua
autoria o célebre quadro “Partida de Araribóia”, adquirido pelo Governo do Estado e
oferecido à Assembléia Legislativa onde figura em sua sala de sessões, ocupando toda a
largura da parede central. Representa o velho Chefe Índio capixaba dirigindo o embarque de seus 200 companheiros para o Rio de Janeiro, a fim de ajudar ali na expulsão dos
franceses da Ilha de Willegagnon a pedido de Estácio de Sá.
Fontes para estudos: “A Vida e Obra de Levino Fânzeres”. Rev. Vida Capixaba de
30-10-1926 Nº 79. “Dados Biográficos” in Rev. Standart Oil of Brazil, Rio. Libreto nº 3
Pág. 9. “Paisagem de nossa Terra”. Suplemento da “Gazeta Notícias” contendo opiniões
do pintor Capixaba, Nº 88 14-4-1945, direção de Astério de Campos. “Como um Paisagista”, gina de Astério de Campos, na mesma Poliantéia, pág. 7 Bastos Portela, apreciação constante da referida publicação, pág. 5. Elpídio Pimentel, mesma revista, na
página de apresentação. “Pintores Espírito-santenses”. Conferência de Saúl de Navarro
na Associação Espírito-santense do Rio Janeiro 1934. Boletim de outubro. “Breve Notícia sobre o Espírito Santo e sua Capital”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Imp. Of. 1946.
2) Homero Massena. Nasceu em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, em
1885. Aos dezoito meses de idade veio para o Espírito Santo, onde formou seu espirito
e sua cultura artística. Iniciou a vida pública como jornalista. Fez o curso de Belas-Artes
no Rio Janeiro. Diplomou-se em 1907. Iniciou-se na arte do pincel em São Paulo. O seu
primeiro prêmio de estudos foi uma viagem a Paris. Durante dez anos viveu naquela
cidade onde se aperfeiçoou não só em pintura como em urbanismo e paisagismo em
que se fez mestre. As inúmeras exposições que realizou deram-lhe projeção internacional. Os seus quadros passaram a figurar em coleções de homens ilustres do Brasil e
do estrangeiro. Guarnecem vários palácios de governadores e diplomatas. É, como seu
colega Levino Fânzeres, outro apaixonado pela natureza espírito-santense. Vive, desde
criança, na pitoresca Vila Velha, hoje cidade do Espírito Santo, cujos encantos não
cansa de cantar em suas telas e versos. Octogenário, ainda não abandonou o pincel. Na
reforma porque passa, atualmente, o velho Teatro Carlos Gomes da Capital do Estado,
o Governo lhe entregou a tarefa de restaurar todas as suas pinturas e painéis.
Fonte para estudos: “Pintores Espírito-santenses”, estudo de Saul de Navarro, já
citado no número anterior. Reportagem ilustrada do jornal “O Diário” de Vitória, em
sua edição 18-9-1969. “Massena - o poeta-pintor”. Estudo crítico do Prof. Lindolfo Barbosa Lima em “O Jornal” do Rio de Janeiro. Suplemento Literário de Janeiro de 1949.
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3) Antonio Prado. Natural de Vitória. É filho do conhecido industrial capixaba
Antonio Prado e de D. Dulce Santos Neves Prado. Depois dos estudos primários e
secundários começou a se interessar pelos problemas da Arte, consequência natural
de seus pendores para o desenho e a pintura. Iniciou os seus estudos no Rio de Janeiro. Procurou aperfeiçoá-los nos Estados Unidos onde passou a viver e trabalhar. Suas
preferências se fixaram na linha abstracionista. Seus quadros e gravuras se caracterizaram, no dizer de um dos seus críticos, numa “violenta explosão de cores”. Jamais se
preocupou com “escolas, grupos ou modismos”. Faz o que sente, como sente e como
imagina que seria melhor. Trabalhador incansável vem exibindo os seus quadros em
vários países e cidades notadamente em Washington (Corcoran Galery of Art) em
1958; na mesma cidade (Arts-Club) em 1959; na Georgia (1962); em Indiana (University)-1963; em New York (Hilton Gallery)-1968; no México e no Brasil, especialmente em São Paulo (II Bienal); 3º Salão de Artes Modernas. Concorreu, ainda, à 3ª
Bienal de Barcelona e à 2ª Internacional do México.
Fonte para estudo: Entrevista concedida ao jornal “O Globo” do Rio de Janeiro
e publicada em sua edição de 5-9-1969, reproduzida em parte, no jornal “A Gazeta”
de Vitória em sua edição de 15 do mesmo ano.
4) Alonso de Morais. É natural da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Ali fez os
estudos primários e os secundários. Ainda ginasiano era patente o seu gosto pela pintura.
Começou a aparecer como desenhista. Deixando a terra natal, passou-se para o Rio de
Janeiro em busca de maiores horizontes, para “poetar com o pincel” como salienta um de
seus críticos. Pobre, lutou sempre com dificuldades, como tantos outros artistas nacionais. Não fez curso algum regular em Escola Oficial. Frequentava, porém, exposições e os
meios artísticos onde se fez conhecido, Impressionou-o sobretudo a arte e a inteligência
de seu grande conterrâneo, o pintor Levino Fânzeres de que foi, depois, um dos alunos
mais queridos. Os quadros de Alonso se destacavam por um certo “quê” de “espontaneidade comunicativa” no dizer do seu velho Mestre Levino. Impressionado, desde a infância pelas belezas naturais espírito-santenses e particularmente de sua cidade natal, foi um
dos grandes intérpretes dos aspectos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim e de seus
arredores. Ele não foi apenas um grande e emotivo paisagista, mas também um grande
retratista, como revelam as suas telas que lembravam velhos professores, antigos colegas
de infância e antepassados, moradores na cidade. Entre os quadros que revelam a cidade
de seu tempo encontram-se “Lance Final” (último trecho da rua em que nasceu): “Tijuca”
(outro trecho de rua em que brincava); “Fazenda Urtiga”, “Cascata”. “Lago” (recanto pitorescos da Ilha da Luz, nas proximidades da cidade) e vários outros.
Fonte para estudos: Entrevista concedida ao jornalista Solimar de Oliveira seu conterrâneo, publicada na edição do jornal “A Gazeta”, de Vitória, em sua primeira edição de
16-6-1949. “Poetas do Pincel”, estudo de Clodomiro Pereira Nunes, publicado no jornal
“A Evolução”, de Campos, Estado do Rio, em sua segunda fase, edição de 10-8-1950.
5) Dionísio Del Santis. Natural da cidade de Colatina. Filho de imigrantes italianos. Para satisfazer um desejo paterno iniciou os estudos para ingresso na carreira
eclesiástica. Não era esta, porém, a meta ideal de seu espírito. O que ele desejava e sem-
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pre quis era ser pintor. Procurou, para isso, um centro maior e foi para o Rio de Janeiro.
As dificuldades iniciais foram grandes. Para viver, diz ele, teve que se fazer fabricante de
“flâmulas” de Clubes de Futebol. Frequentando porém as rodas artísticas fez-se amigo
de Ferreira Gullar, Antônio Bandeira, Di Cavalcanti e do próprio Portinari. Dominando fluentemente o italiano, o francês e o espanhol, fácil lhe foi aproximar-se dos mestres da Arte Moderna. E passou a dedicar-se exclusivamente à pintura. Realizou a sua
primeira Exposição na “Galeria Relevo” no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
E de vitória em vitória chegou a ser convidado para expor na Califórnia. Em 1967 figurou, com sucesso, na Bienal de São Paulo com mais de 15 trabalhos escolhidos. Del
Santis está hoje incluído entre mestres da pintura moderna.
Fonte de estudos: Reportagem do Jornal “A Gazeta”, de Vitória, em sua edição
de 15-10-1967.
6) Aldomário Pinto. Natural de Vitória. Fez os estudos primários e secundários em sua cidade natal. Mudando-se para o Rio de Janeiro encontrou naquela
cidade horizonte mais largo para a expansão de seu ideal que era o de dedicar-se à
pintura. De fato, nele madrugara forte inclinação para a arte do pincel desde os tempos de colégio. Paisagista de grande virtuosidade é hoje considerado um dos grandes
pintores espírito-santenses no gênero que escolheu. As suas exposições na cidade de
Vitória e no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras são sempre acompanhadas
de sucesso. Possui, no dizer do saudoso crítico de arte Dr. Barbosa Lima (Lindolfo),
“um estilo personalíssimo e inconfundível”. Merecem destaque especial as suas “marinhas” que se tornaram famosas e que justificariam, por si sós, o justo renome que
desfruta nos meios artísticos brasileiros.
Fonte para estudo: “Aldomário Pinto e sua técnica”, apreciação do já referido
Prof. Dr. Lindolfo Barbosa Lima no matutino “O Jornal” do Rio de Janeiro em sua
edição de 6-5-1938. “A Suavidade nos paisagistas espirito-santenses”. (De Fânzeres a
Aldomário). Estudos de Pogivaldo, pseudônimo do Dr. Osvaldo Poggi de Figueiredo
em o jornal “A Manha”, do Rio de Janeiro, edição de 7-8-1940.
7) Maria da Paz Romano. Natural da cidade de Muqui, no Espírito Santo.
Criou-se em Vitória. Iniciou-se na arte da Pintura muito cedo. Aos 11 anos de idade já era a primeira aluna do Curso de Pintura da Irmã Tereza Novais do Colégio
N. S. Auxiliadora (Colégio do Carmo). Progrediu sob a inspiração dessa primeira
mestra. Neste Educandário preparou-se para ingressar na Escola de Belas-Artes. O
seu casamento e a responsabilidade de família fizeram com que desistisse do Curso.
Desistência essa provisória porque, mesmo sem curso, prosseguiu nos estudos, como
autodidata, dedicando-se porém ao retrato para o que revelara decidida vocação. Sua
habilidade, nesse gênero, criou inúmeros admiradores. Daí o instalar um Curso dessa
natureza logo procurado por dezenas de alunos. Alguns desses seus alunos se destacaram depois em nossos meios artísticos. A esse Curso deu o nome de “Da Paz”
tirado de seu próprio nome.
Fontes para estudo: Entrevista do jornal “A Gazeta” de Vitória em sua edição
de 27-8-1969.
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8) Olivia Martinelli Bispo. Nasceu na Cidade de Colatina, onde iniciou os seus
estudos primários e secundários, concluindo-os em Vitória. Muito cedo despertou para
a arte da Pintura. Sempre demonstrou uma excepcional habilidade para o traço à mão
livre. Era, por isso, a aluna escolhida pelos professores, nas aulas de História Natural,
para desenhar, no quadro-negro, formas de folhas, caules, raízes, cabeças humanas e
partes do corpo. Possuía como raramente se encontra, aquilo que os mestres da arte de
desenhar chamam “senso da proporção”. Era capaz, como se refere um de seus antigos
professores, de desenhar, com um único movimento de mão, uma circunferência perfeita, bastando, para isso, que se lhe fixasse um ponto, numa superfície plana. Girando
o giz ou o lápis em torno desse ponto, poder-se-ia depois medir com um compasso
a exatidão perfeita do círculo. No Rio de Janeiro pode aperfeiçoar os seus estudos e
aprimorar a sua sensibilidade. Participou de várias exposições no Rio e em São Paulo e
sempre com sucesso. Na última dessas exposições (novembro de 1968) teve oito de seus
quadros destacados pelo júri. Merecem, aqui, ser lembrados os denominados: - Meditação”, “Nazaré”, (Portugal), “Pachá”, “Torres”, “Ao Luar” e “Vidente”. Em 1969 esteve na
França, Espanha e Portugal. Faz, atualmente, uma viagem de estudos pelo Egito.
Fontes para estudos: “Uma Pintora Espírito-santense em Lisboa”, reportagem
ilustrada do jornalista Ricardo Delia no Jornal “O Globo”, do Rio de Janeiro, em sua
edição de 16-8-1969.
9) Nária Ratto. Natural da Cidade de Itarana, no Espírito Santo. O seu passatempo preferido, quando ainda menina de escola primária, era desenhar. Manifestou desde
cedo predileção especial para assuntos e temas sociais. O seu grande sonho de moça
era fazer o curso de Belas-Artes e dedicar-se exclusivamente à pintura. Concluindo o
curso passou a ser Professora Assistente da cadeira de Gravura, na mesma escola em
que se diplomou, então dirigida pelo professor Rafael Samú. Possui ainda os cursos de
iniciação à Fotografia, Arte Contemporânea e pós-moderna, Arte através dos tempos,
além do de Metodologia do Ensino Superior. Fez, recentemente, uma viagem de estudos à Europa, onde visitou vários Museus e Galerias de Arte. Em 1968 dirigiu uma
turma de alunos em visita à histórica cidade mineira de Ouro Prêto, representando a
Universidade Federal do Espírito Santo. Ali fez um curso de Especialização, logrando
ver-se classificada e premiada em primeiro lugar com o trabalho “A Espera”.
Fonte de Estudo: Reportagem do Jornal “A Tribuna”, de Vitória, em sua edição
de 10-12-1969.
10) Nair Vervloet. Natural da cidade de Santa Teresa. Iniciou o seu estudo de pintura
em Vitória, capital de seu Estado. Concluiu-o, porém, no Rio de Janeiro, onde se destacou
pela originalidade do traço e uma excepcional aptidão para os temas clássicos. D. Nair Vervloet demonstrou desde os seus primeiros estudos, vocação decidida para a arte do pincel.
Segundo um de seus críticos, os seus quadros se destacam pelo toque de inconfundível suavidade de tons. É justamente considerada uma das grandes expressões da pintura feminina
espírito-santense. E ainda pintora laureada pelo Salão Nacional de Belas-Artes do Rio de
Janeiro, onde, em 1950, expôs vários de seus quadros com invulgar sucesso.
Fontes de estudo: Rev. “Vida Capixaba” em seu número de abril de 1951.
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POESIAS
As 10 mais admiradas.
1) Crê. De Narciso Costa Araújo.
Por que foge de Deus, frágil criatura?
Por que zombas? Por quê descrês e o negas?
Homem, cura essa doença horrível! Cura
Esse riso de cético que empregas.
Como razão, contra a Divina Altura,
Na sem-razão com que, sem luz, alegas
Palavras loucas contra Luz tão pura,
Palavras de homem que anda à toa, às cegas.
Entra em ti mesmo. Rende-te à consciência
Tudo anuncia Deus. Olha bem. Ve.
É o Poder infinito na Clemência.
Sob os teus olhos tens o Livro. Lê.
Ele te ensina a verdadeira Ciência.
Cura o teu riso cético, homem. Crê!
Do matutino “A Tribuna”, de Vitória, de 9-11-1941. Sobre o poeta veja o leitor
o verbete “Sonetos”, item 2.
2) Namorados. De Newton Braga.
Quis ser sincero uma vez. Tomei-lhe as mãos entre as minhas
Como nas velhas baladas
Posei meus olhos nos seus
Como nas velhas cantigas
E lhe falei docemente. verdades desconsoladas:
Tu não me és indispensável, mas me fazes bem.
Eu te quero, um pouco por amor, um pouco por hábito.
Não és a que eu esperava, mas sentirei se te fores.
Percebi uma promessa de lágrimas nos olhos dela e acordei:
Mentira querida. Tú és o meu primeiro, o meu único amor,
O meu sol, a minha razão de ser.
Tal qual nas velhas cantigas
Tal qual nas velhas baladas!
Do livro “Poesia e Prosa”. Edição do autor. Rio. 1926. Newton Braga. Bacharel
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em Direito. Funcionário da Justiça em sua terra natal. Professor, jornalista, escritor e
poeta. Natural de Cachoeiro de Itapemirim. Nasceu em 11-8-1911 e faleceu no Rio
de Janeiro em 1-6-1962, aos 51 anos. Escreveu; - “Lirismo Perdido” (1943), “História
de Cachoeiro” (1946), “Cidade do Interior” (1959). Seu irmão, Rubem Braga, reuniu
em livro, a que deu o título de “Poesia e Prosa”, o melhor de sua obra literária. Editora
do Autor. Rio. 1963. “Meu Amigo e Newton Braga” de Evandro Moreira. 1962. Fontes
para estudo: “Newton Braga e Ribeiro Couto”. Crônica de Levy Rocha in “Crônicas de Cachoeiro”. Edição Gelsa. Rio. 1966. “Poetas Capixabas”, de José Vitorino. Ed.
Aderson. Rio. 1943. “Newton Braga, o Monteiro Lobato espírito-santense”. Estudo de
Eurípedes Queiróz do Valle in “A Tribuna”, de Vitória de outubro de 1942.
3) Serenidade, de Paulo Atahyde de Freitas
Irmã gêmea talvez da Caridade,
Serenidade é ausência de rancor
E a sombra de Jesus na tempestade
Estendendo o seu manto protetor.
Ausência de rancor... Serenidade
Coragem de sorrir diante da dor
Heroísmo de perdoar sempre a maldade
De Judas que é ruim, falso traidor!
Serenidade... amor das coisas mansas,
Palavras de Jesus cheirando a flor
Mãos afagando as aves e as crianças!
Serenidade é o riso numa Cruz...
Olhar bondoso.. olhar feito de amor..
Serenidade é a vida de Jesus!
De “A Tribuna” de 7-12-1941. Vitória. Paulo Atahyde de Freitas. Antigo magistrado no Espírito Santo. Jornalista, escritor, poeta e humorista. Nasceu na cidade de
Rio Novo, Espírito Santo. em 28-1-1902. Pertence à Academia E. S. de Letras, onde
ocupa a Cadeira nº 39 de que é patrono o cientista Cândido Viera Costa. Escreveu:
“Breviário do Trovador” (1961), “Cantigas de Anchieta” (1966), “Rosário de Estrelas”
(1953), “Volúpia das Rosas” (1922, “Trovas e Cantigas” 1953), “Poesia da Saudade”
(1953), “Poemas de Anchieta” (1938), “Tonel de Diógenes” (1938). “Convento da Penha” (1958), “Poesia das Ondas” (1958), “Oração Acadêmica” (1941) “Terra Brasileira” (1930), “Filósofos Capixabas” (1945.
4) As Três Belezas. De Manoel Teixeira Leite.
Eu nunca a vi tão bela quando, a mão
Fina de neve, a palpitar na minha
Qual trêfega avezinha,
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Na tortura de estúpida prisão;
Quando o luar punha um beijo em cada ramo,
Quando ela revelou-me o seu segredo,
Ao meu ouvido murmurando a mêdo:
“Eu te amo”!
Mais bela ainda quando a vi de branco
Emoldurando a flor de laranjeira
O seu sorriso franco;
E o beijo de esponsal a vez primeira
Floriu sangüíneo pela bôca sua
E entre um riso e uma lágrima me disse:
“Sou tua”.
Mas bela do que nunca vi-a, quando
Bendita entre as mulheres, tôda graça,
No lar alguém beijando;
Alguém que a nossa vida mais enlaça
Mais doce a voz, no olhar mais vivo o brilho
Disse mostrando-me ao seio ufana
Na ventura maior da vida humana:
“Meu filho”!
In Rev. “Vida Capixaba”, de 25-12-1925. N° 30. Sobre o poeta, veja o verbete
“Sonetos e Poemas”, item 5.
5)Frei Miguel. De Elmo Elton Zamprogno
Frei Miguel meu irmão beneditino,
Desenhista de arcanos e vinhêtas,
Usa sotaina, com sandálias pretas
Reza baixinho, quando bate o sino.
Tão puro quanto foi em pequenino
Com a modéstia subtil das violetas,
Frei Miguel, sob arcadas obsoletas,
Mas parece ,no clanstro um Deus menino.
E doce é vé-lo, quando a tarde é finda,
Velhinho pobre, barbas de algodão,
Como se fôra uma criança ainda.
Pássaro prêso, dentro de altas grades,
Falando em coisas que já longe vão
Contando histórias para os outros frades.
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O poeta Elmo Elton dos Santos Zamprogno nasceu na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo em 15-2-1925. Iniciou muito cêdo as suas atividades literárias.
Aos 22 anos conquistou o 2. lugar em um Concurso Estadual de Poesia. Publicou:
-”Marulhos” - 1946, “Heráldicos” - 1950, “Do na Saudade” 1952 e “O Noivado de
Bilac” - 1954.
6) Desde Menino. De Carlos Madeira.
Desde Menino, tenho êste ar tímido.
Este recolhimento de menino feio,
De coração bonito!
O coração não se mostra fora do peito
O meu bate, como um relógio de cuco,
Um relógio atrasado, um relógio maluco!
E um bom coração, mesmo de corda quebrada
E de “plaquê”...
No vidro o retrato da namorada!
Desde menino digo verdades com falta de jeito
Que todo mundo diz que inventei!
Desde menino que sou poeta,
Que sonho com a vida que imaginei!
O Prof. Carlos Nicoletti Madeira era Bacharel em Direito, escritor, romancista e poeta. Nasceu na cidade do Espi rito Santo, antiga Vila Velha em 22-4-1909
e faleceu em Vitória em 20-12-1969. Fundou e dirigiu vários jornais e revistas da
Academia (E.S.) de Letras. Ocupava a Cadeira nº 22, de que era patrono o jurista e
historiador Misael Ferreira Penna. Escreveu: “Romance de Maria Teresa” - 1937, “Re
morso” 1929, “Paixão de Artista” 1939, “Mãe Teresa” - 1932, “Caiçaras” 1934, “Dom
Martinho e Dom Gatão” (Contos para crianças) 1934, “Chico Tião” - 1934, “Cicatrizes” 1936, “Grupiara” 1941, “Educação Física” 1934, além de variada produção em
prosa e verso espalhada nos jornais e revistas do Estado. Fundou a Revista “Canaä”,
que foi uma das melhores de seu tempo e dirigiu, por muitos anos, a velha Revista
“Vida Capixaba”.
7) Perguntas. De Silvio Rangel.
Formosa, se com respeito,
Na tua rosada mão
Um beijo eu desse, confessa:
Zangavas comigo?
Não,
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Mas por erro se na face,
Um, dois ou três,
Poderia haver perdão
Para o meu crime?
Talvez!
Dize-me ainda formosa,
A mim que sempre te amei:
Se o beijo fosse na boca,
Que farias tu?
- Não sei...
Silvio Rangel era Farmacêutico, jornalista, escritor e poeta. Nasceu na cidade
de Castelo, Espírito Santo, em 4-7-1890. Faleceu na mesma cidade em 27-10-1938,
aos 48 anos. Escreveu: “Resumo Histórico do Município de Castelo”, editado pela
Livraria Samorini, de Vitória, em 1933. Toda a sua obra poética jaz esparsa em jornais
e revistas da época. E patrono da Cadeira nº 10 da Academia de Letras da Cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, hoje ocupada pelo jornalista, escritor e poeta Raymundo
Estevam Pereira (Nordestino Filho).
8) Lágrimas. De João Motta.
Há choros dúbios choros expressivos
Melancólicos, choros tumulares,
Fazem reviver dias fugitivos.
Noites passadas de brancos luares.
Há prantos tredos, lágrimas austeras
Choros negros, nostálgicos, tristonhos
Choros que lembram cismas e quimeras
Crenças d’outrora, derrocar de sonhos.
Há choros ternos, choros d’um minuto
Lamentos dos clarões das madrugadas Lágrimas em que a alma, envolta em luto
Vão sonhando às siderais moradas.
Mas o choro ideal, choro sublime,
Grandeza dentre coisas grandiosas
É o chorar da Mãe, choro que redime
Derramado sobre brancas rosas!
Sobre o poeta João Motta e sua obra, veja o verbete “Sonetos e poemas”. item 3.
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9) Adormecida. De João Bastos.
Se eu pudesse fazer, assim, de leve
Como somente o amor sabe fazê-lo,
Um doce afago, caricioso e breve
Em seu cabelo...
Se eu pudesse falar de amor cantando,
Como as aves nos ninhos, escondidos,
Para dizer um poema suave e brando.
Em seus ouvidos...
Se o meu beijo eu pudesse transformar
Numa réstea de sol, travessa e louca
Que entre os ramos passasse indo pousar
Em sua boca...
Se invisível, minha alma, libertada
Do corpo, descansasse em teu regaço
E pudesse envolvê-la, aconchegada
Num terno abraço...
Que prazer se eu pudesse, neste ensejo
Ou no intervalo de um para outro beijo
Vê-la enfim despertar, feliz, sorrindo
A ditosa ilusão de haver sonhado.
Um sonho lindo!
In Revista “Vida Capixaba”. de novembro de 1951. Nº Ano XXIX. O poeta João
Bastos Bernardo Vieira era bacharel em Direito. Foi Secretário de Estado e Deputado
Estadual, Professor, Chefe de Serviço na Secretaria da Educação, jornalista e poeta.
Nasceu na cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo, em 26-2-1898. Faleceu
em Vitória em 5-7-1962 aos 64 anos. Pertencia à Arcádia Espírito-santense e a diversas outras associações culturais do Estado. Escreveu: - “Advertência”, “Tarde-fria”,
“Meu Filho”, “Árvore Morta”, “Indecisão”, “Salamandra” e inúmeros outros poemas de
grande beleza emocional. Reuniu em livro muitas de suas poesias inéditas que deu o
título de “Caminhos da Vida”. “Há realmente excesso de Doutores?” discurso como
orador de sua turma de Bacharéis que causou sensação e provocou discussão a que
ele respondia sempre com triolets humorísticos. Deixou pronto para o prelo o livro
“Contos da Vida Moça”, que os seus filhos vão editar.
10) Casa Grande. De Nilo Aparecida Pinto.
A Casa Grande na Fazenda eu via
Abrindo ao sol, com modos patriarcais,
O alpendre, onde meu Pai lia e relia
A “Morgadinha dos Canaviais”
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Ficava ao pé da Serra em que eu ouvia
Naqueles dias calmos e rurais,
A cachoeira que a saltar gemia
Como eu, a dor do que não volta mais
Meu Pai envelheceu. Desfez-se a casa.
Nem ele mais sua bondade expande
Porque a morte o levou num ruflo de asas....
Mas se o procuro.- o seu amor me atrai
Parece ainda maior que “A Casa Grande”
A sepultura estreita de meu Pai.
O poeta Nilo Aparecida Pinto nasceu em Minas, mas radicou-se desde cedo
no Espírito Santo onde passou a juventude e onde iniciou e consolidou a sua cultura
literária. É jornalista e poeta já conhecido em todo Brasil pelo encanto de seus poemas. Publicou: “Meu Coração em Cantigas” (1940),”Canção da Amargura sem Fim”
(1941), “Roteiro do Deslumbramento” (1944), “Poesias Escolhidas” (1944) e “Música
da Fonte” (1949).

POETAS DA ACADEMIA DE LETRAS (Patronos)
Os 10 mais lembrados
1) Antônio Vieira da Motta. Jornalista poeta. É patrono da Cadeira nº 25, hoje
ocupada pelo acadêmico Cyro Vieira da Cunha, médico, jornalista, escritor, educador e poeta. Escreveu: “Cantigas da Minha Saudade” (1931), “Um Poema para Você”
(1931) e “O Retrato de Dalila” (1932). Nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (E.S) em
4-8-1906 e faleceu na mesma cidade em 27-3-1934, aos 28 anos.
2) Euripedes Calmon Nogueira da Gama Pedrinha (Euripedes Pedrinha).
Era sacerdote católico. Foi historiador, escritor e poeta. É patrono da Cadeira nº 18.
hoje ocupada pelo jornalista escritor e poeta Manoel Teixeira Leite. Publicou: “Sete
de Setembro” (Poema histórico), (1886). “Da Corte a Itaboraí” (Poema descritivo)
(1889), “Dias Idos e Vividos” (1890), “A Bíblia Sagrada Fonte de Poesia” (1890), “Manual da Eloquência Sagrada” (1889), Tímidos Ensaios” (escritos vários (1897). Nasceu na Vila de Riacho (E. S.) em 17-7-1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 11-2-1919
aos 55 anos.
3) Francisco Antunes de Siqueira. Sacerdote católico, educador, escritor, historiador e poeta. E patrono da cadeira nº 16, hoje ocupada pelo acadêmico, José Coelho de Almeida Cousin, também educador, historiador, escritor e poeta. Publicou:
“Deus e a Natureza” (Ode) -1897, “Poema Descritivo da Província do Espírito Santo”
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(1883), “Noites de Luar” (1884) “Ode ao Espírito Santo” (1892), “Trovas Populares”
(1894), “Esboço Histórico dos Costumes do Povo Espírito-santense” (Dos tempos
coloniais aos nossos dias), (1944). Nasceu na cidade de Vitória em 8-2-1832 e faleceu
na cidade do Espírito Santo, antiga Vila Velha, em 29-11-1897 aos 65 anos.
4) Jonas Meira Bezerra Montenegro. Advogado, educador e filólogo. É patrono da cadeira nº 30, hoje ocupada pelo acadêmico Serynes Pereira Franco, médico,
professor, cientista e escritor. Escreveu “Sete de Setembro de 1922”, poema épico,
“Poesias Escolhidas” (1925), “Folhas Secas” (1925), “Perfis Vadios” - Sonetos humorísticos, dedicados aos seus colegas de Magistério (1927), além de teses e estudos de
Português. O Prof. Jonas Montenegro nasceu na cidade de Belém, no Pará, em 1-101881 e faleceu em Vitória em 5-5-1933, aos 52 anos.
5) José Colatino do Couto Barroso. Jornalista, sociólogo e escritor. E patrono da Cadeira nº 15 ocupada até há pouco pelo historiador e filólogo Prof. Adolfo
Fernandes. de Oliveira. Escreveu: “Sombras de Luz e de Ouro” (1924), “A Lenda dos
Guizos Divinos” (1917) e “Símbolos e Legendas” (1918). Nasceu em Vitória em 1811-1873. Faleceu no Rio de Janeiro, em setembro de 1931, aos 58 anos.
6) Manoel Jorge Rodrigues. Filólogo, escritor e poeta. Patrono da cadeira
nº38, hoje ocupada pelo magistrado, escritor e poeta, Ruy Cortes (José Antônio).
Escreveu: “Fugitivos” (1883), “Manhãs de Estio” (1884 e “Ocasos) (1885). Nasceu em
Vitória em 29-5-1853, falecendo em Niterói (R.J.) em 16-8-1894, aos 41 anos.
7) - Manoel Iva Borges. Jornalista e poeta. Patrono na cadeira nº 21, hoje ocupada pelo Prof. Dr. Cristiano Ferreira Fraga, médico, escritor e filólogo. Publicou:“Clareiras” (1884), “Ao Sabor da Vida” (1885), “Vozes do Lar” (1886) Nasceu na cidade de Viana em 3-4-1851 e faleceu na cidade da Serra em 30-12-1896, aos 45 anos.
8) Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. Sacerdote católico. Educador, escritor e
tribuno. Patrono da cadeira nº 1, ocupada até há pouco pelo Desembargador Carlos Xavier Pais Barreto, jurista, historiador e escritor. Publicou:- “Derrota de uma
Viagem ao Rio de Janeiro” (1857). “Jardim Poético” (1856) e “Cantos da Natureza”
(1857). Nasceu na cidade da Serra em 18-9-1788. Faleceu na cidade de Niterói (R.J.)
em 7-6-1860. aos 72 anos.
9) Ulysses Teixeira da Silva Sarmento. (Militar e General do Exército). Escritor e Matemático. Patrono da cadeira nº 4, ocupada atualmente pelo Prof. Dr. Geraldo Costa Alves, educador, escritor e poeta. Escreveu: “Clamydes” (1894), “Tortura de
um Ideal” (1900) e “Contemplações” (1902). Nasceu na cidade de Vitória em junho
de 1875, faleceu no Rio de Janeiro, em 4-9-1932, aos 57 anos.
10) Virgilio Rodrigues da Costa Vidigal. Educador, jornalista e escritor. Patrono da cadeira nº 29, hoje ocupada pelo acadêmico Abílio Crisóstomo de Carvalho,
jornalista e poeta. Publicou: “Cantos e Prantos” (1886), “Irídias” (1891), “O Condutor” (1900) e “Nostálgicos” (1900). Nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim em
4-9-1876, falecendo no Alto Amazonas em 26-12-1917, aos 41 anos.
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POETAS DA ACADEMIA DE LETRAS
(Acadêmicos)
Os 10 mais antigos
1) Abílio Crisóstomo de Carvalho. Jornalista e poeta. Ocupante da cadeira
nº29 que tem como patrono o poeta Virgílio Rodrigues da Costa Vidigal. Escreveu:“Vestígios da Dor Antiga” (1937), “A Invisível Presença” (1942), “Mensagem de Fé”
(1943), “O Sublime Insatisfeito” (1944). Nasceu na cidade de Vitória em 22-2-1916.
2) António Pinheiro. Poeta e jornalista. Ocupa a cadeira nº 24 que tem como
patrono o poeta Moacyr de Morais. Publicou: “Versos Antigos” (1937), “Cinza-Poeira de Ilusões” (1939), “Flores de Maio” (1940) e “Trovas de Guarapari” (1941). Nasceu na cidade de Guarapari (E.S.) em 15-11-1911.
3) Augusto Emílio Estelita Lins. Advogado, educador, jurista, historiador e
poeta. Comendador de Santa Sé. Ocupa a cadeira nº13 de que é patrono José Marcelino Pereira de Vasconcelos, jurista e historiador. Escreveu: “Zorobabel” (1921),
“Cantos de Amor Filial” (1940), “Mãe Querida” (1941) e inúmeros outros livros de
poesia. Nasceu o Comendador Lins em Recife, Pernambuco, em 13-5-1892.
4) Celso Elpidio da Rosa Bonfim. Advogado, historiador e jornalista. Ocupa,
na Academia, a cadeira n°31 da qual é patrono o jornalista e tribuno, Orlando da
Rosa Silva Bonfim seu pai. Publicou:- “Vitória”, (1942). “Poema Verde Amarelo” e outros poemas, (1943). “Sinfonia das Ruas de Vitória” (colaboração) (1943). É natural
da cidade de Santa Teresa onde nasceu em 2-9-1917.
5) Cyro Vieira da Cunha. Médico, educador, escritor e publicista. Ocupa a
cadeira nº 25 de que é patrono o jornalista e poeta Antonio Vieira da Mota. Escreveu:
“Alguma Poesia” (1942), “Espera Inútil” (1932) e “De pé pelo Brasil” (1941). Trovas-1942. Natural do Estado de São Paulo. Nasceu em 1-6-1897.
6) Cristiano Ferreira Fraga. Médico, educador, filólogo e historiador. Ocupa
na Academia, a cadeira nº 21 que tem como patrono o poeta e escritor Alvimar Silva.
Publicou, ao excursionar pela Poesia, o livro “Alguns Sonetos” onde reuniu grande
parte de sua obra poética (1915)
7) Ernesto da Silva Guimarães. Desembargador, escritor, poeta e publicista.
Ocupa a cadeira nº26 de que é patrono o Des. Cristiano Vieira de Andrade, jornalista
e parlamentar. Escreveu: “Violetas de Zabulon” (1942), “Meus Versos e Meu Violão”
(1943), “Sangue de Meu Coração” (1944) e “Poesia da Criança” (1945). Nasceu em
Niterói (R.J.) em 12-3-1897.
8) Geraldo Costa Alves. Educador, publicista e poeta. É atualmente o Príncipe
dos Poetas Capixabas”. Ocupa a cadeira nº 4, de que é patrono o poeta e prosador
escritor Ulysses Teixeira da Silva Sarmento, Oficial General do Exército. Alvaro Hen-
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rique Moreira de Souza. Publicou: “Jardim das Hespérides” (1943), “Cem Quadras”
(1968), “As Árvores” (1969) e inúmeros outros poemas esparsos em jornais e revistas
literárias.
9) João Dias Colares Júnior (Colares Júnior) Educador, escritor e poeta. Ocupa a cadeira nº28 de que é patrono o jurista, escritor, parlamentar e tribuno, Thiers
Veloso. (Luiz Adolfo). Publicou: “O Sertanejo” (1919), “Enfermeiras de Guerra”
(1942), “Tardes” (1943), “Versos da Mocidade” (1944). Nasceu em Pernambuco, cidade de Palmares, em 16-1-1894.
10) José Coelho de Almeida Cousin. Advogado, educador, historiador, cientista e poeta. Ocupa a cadeira nº16 que tem como patrono o Padre Francisco Antunes de Siqueira, historiador, filólogo, educador e tribuno. Escreveu: “Cartas Antigas”
(1919), “Chispas” (1924), “Naufrágios” (1931), “Itamonte” (1931), “Poemas da Terra
e da Vida” (1938), “O Amor de Dom Juan” (1938), “Sem Título” (1939) “Odes de
Anacreonte” e inúmeros poemas esparsos, Nasceu o Prof. Almeida Cousin em Minas
Gerais, na cidade de Sacramento em 15-12-1889.

POETAS ESTRANHOS À ACADEMIA
Os 10 mais citados
(Com livros publicados)
1) Antenor de Carvalho. Advogado. Autor de “Fragmentos”. Ed Renato Pacheco 1951.
2) Eugénio Sette. Advogado, Autor de “Sinfonia das Ruas de Vitória”. (Poemas
a 4 mãos) (1943) e “Poemas Traduzidos” (1952).
3) Evandro Moreira. Jornalista. Publicou: “Cárcere de Almas” (1965).
4) Eymard Cardoso de Barros. Jornalista. Escreveu: “Crepúsculos” (1942).
5) Joaquim Ramos. Magistrado. Publicou: - “Ascensão” (1942).
6) José de Mendonça (Mesquita Neto). Jornalista. Escreveu: “Ruas do Coração”
(1968) e “A Verdade Nua e Crua” (Versos humorísticos) (1969).ONS.
7) José Vitorino. Jornalista. Publicou: “Poetas Capixabas” (1934).
8)Raymundo Estevam Pereira. (Nordestino Filho). Escreveu: “Tudo Azul”
(1962), “Fragmentos” (1957) e “Coisa Alguma” (1961).
9) Solimar de Oliveira. Jornalista, escreveu entre outros: “Ilha da Luz” (1947).
10) Waldir Ribeiro do Val. Advogado. Publicou: - “Cântaros vazios” (1952) e
“Orvalhos” (1949). Fontes para estudo: “Poetas Capixabas” de José Vitorino, Biogra-
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fia e Crítica. 1934. “Pequeno Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”.
Eurípedes Queiróz do Valle. 1959. “O Culto da Pátria Através do Amor na Poesia Capixaba”. Colares Júnior. (João Dias). Vitória. “Vida Capixaba”. 1940. “Poetas Novos”.
José Benjamim Costa”. (Conferência). Vitória. 1968.

POETISAS
As 10 mais festejadas
1) Arlette Cypreste de Cypreste. Natural da cidade de Vitória. É filha do casal
Joaquim Fernandes Cypreste e D. Stela Matutina da Silva Cypreste. Fez os seus estudos primários e secundários em sua cidade natal. Pertence à Academia Feminina
(E.S.) de Letras de que foi uma das fundadoras. E jornalista, cronista e poetisa de
grande sensibilidade. A sua produção literária está esparsa em jornais e revistas. E
conferencista de grande conceito. Já publicou excelente estudo sobre outra distinta
poetisa, a Prof Ypoméa Braga de Oliveira, numa homenagem póstuma prestada pela
Academia Feminina de Letras, na sessão de 2-6-1959 e publicado pelo Dep. de Imp.
Oficial do Estado a que deu o título de “Exaltação à Arte e à Personalidade Feminina”.
Do seu livro “Penumbra”, em que reuniu alguns de seus melhores versos, retiramos o
soneto “Cartas de Amor” que aqui transcrevemos:
Cartas de amor... conservo-as comovida,
No relicário de meu coração,
Pois encarceram cálida ilusão
Que embalou, tanto tempo, a minha vida.
Umas ardentes, cheias de paixão,
Outras mostrando a mágoa dolorida
Ao relembrar o adeus de uma partida
E as saudades dos sonhos que se vão.
Cartas de amor... sutis e perfumadas
Hão de ser sempre veneradas
E guardadas, no escrínio da amizade.
Cartas de amor... relíquias de um passado,
Sois o reflexo de um perfil amado
Que se perdeu na bruma da saudade!
2) Ida Vervloet Finamore. Natural da cidade de Santa Leopoldina (E.S.). Professora Normalista, escritora e poetisa. Muito cedo revelou um espírito voltado para
as letras escrevendo para os nossos jornais e revistas, páginas de grande inspiração.
Em 1945 reuniu em livro várias de suas melhores produções em prosa a que deu o
nome de “Páginas Soltas”, editado pelos Irmãos Pongetti do Rio de Janeiro. Trata-se
de livro que foi recebido pela crítica com os mais justos aplausos e onde a poetisa
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eximia revelou igualmente, excepcionais méritos. Da sua valorosa produção poética,
espalhada em nossas revistas literárias, escolhemos o poema “O Amor na Primavera”
como simples amostra de sua fina sensibilidade:
Primavera, manhã tão bela e esplendorosa,
Maravilha de luz, da luz embevecida
No bailado do sol que pelo céu se espalha.
Primavera da vida, és perfume de rosa
Primavera do amor, és a essência da vida!
Nessa manhã de luz, qual um sonho de fada,
Todo feito de arminho e tecido de pluma...
Beijaste bem de leve a minha boca rubra...
E a Primavera então, de flôres perfumada,
Teve um sonho de fada em uma flor de espuma!
Depois... no pôr do sol que vai doirando os mares
Tingindo o céu de rosa e as nuvens de carmim,
Em seu vestido verde, a natureza inteira
É um doce farfalhar de folhas pelos ares,
Dizendo adeus ao sol que vai morrendo enfim...
E na brisa que vem é a fragrância que passa.
Embalsamando o ocaso onde é o sol purpurino.
Os teus lábios de fogo, assim como dois sois,
Queimaram minha boca e esvaziaram a taça
No êxtase de amor desse beijo divino!
Desce a noite, por fim em sombras sossegadas,
Sombras tão negras, que até parece no vê-las
Estar a terra e o céu de mãos entrelaçadas...
São do escrínio da terra as flores consteladas
São do escrínio do céu constelações de estrelas!
Depois será uma noite, enfim mais perfumada...
Que nos traz para a alma um sonhar de quimera
Se vai em cada sonho o despertar de um beijo
Virá em cada beijo uma ilusão sonhada
Que nasceu como a flor beijando... a primavera!
3) Leonor Pereira. Natural da cidade de São Pedro de Itabapoana, no Espírito Santo. Professora Pública e educadora de grandes méritos. Dedicou-se, desde cedo, às letras,
notadamente à poesia onde granjeou um justo renome sendo mesmo considerada uma
das mais perfeitas e inspiradas poesias espírito-santenses. Toda a sua produção literária
está esparsa em jornais e revistas em que tem colaborado não só em seu Estado natal
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como fora dele. Reuniu em livro a que deu o título de “Poesias de Amor” grande parte
de seus poemas. Transcrevemos abaixo um de seus lindos sonetos a que deu o título de
“Saudade”, publicado no jornal “A Tribuna” de Vitória, na sua edição de 7-12-1941:
Saudade! O céu azul por sobre o monte
A mata verde, as aves a cantar...
O sol morrendo, aos poucos, no horizonte
O sino ao longe triste a badalar....
Saudade! A borboleta que se esconde
Sobre uma rosa prestes a murchar...
O murmúrio brando duma fonte
Que eternamente vive a soluçar....
Saudade! E uma caixinha de veludo....
Uns anéis de cabelo... enfim é tudo
Que dorme à sombra amena do passado...
Saudade! As nossas mãos, as nossas bocas,
Onde ainda esvoaça a sombra louca
De um fantasma de amor insepultado!
4) Maria Antonieta Tatagiba. Natural da cidade de São Pedro de Itabapoana
(E.S.). Era filha do casal Arthur Antunes de Siqueira e D. Maria Rita de Siqueira. Casou-se com o Dr. José Vieira Tatagiba, magistrado e também poeta. Foi a primeira poetisa
espírito-santense a reunir, em livro, os seus melhores versos a que deu o título de “Frauta Agreste”. editado pela antiga livraria Leite Ribeiro do Rio de Janeiro em 1927, com
ilustrações de Raul Pederneiras. Professora normalista, dedicou-se ao ensino e à educação. É patrona espiritual da Academia Feminina de Letras de seu Estado, fundada em
18-7-1949. A Academia Espírito-santense de Letras a tem, igualmente, como patrona
da Cadeira nº 32, hoje ocupada pelo magistrado, escritor e filólogo, Dr. José Paulino
Alves Júnior. Além do livro referido deixou escrita e esparsa uma variada produção
literária. Do seu livro “Frauta Agrestre” transcrevemos o soneto abaixo:
Primavera. Manhã azul tôoa bonança
O sol doira num painel fascinante de alegria
Frisam o claro rio auras frescas e mansas
E treme de prazer a verde ramaria.
Gorjeiam sabiás nas virentes retranças....
Para o banho se despe uma aldeã esguia
E lirial... Desata as bastas, negras tranças
E mostra uma nudez de olímpica harmonia.
Sobre a água de cristal, vaidosa ela se inclina :
É uma estatueta antiga - uma faiança fina
Vê dançando, alva e nua, a flor da correnteza...
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Estridula, de chofre, à beira da devesa
Um bem-te-vi... E a voz da irônica avezinha
De pudor faz-se rósea a linda figurinha.
5) Maria José de Albuquerque e Oliveira. Natural da cidade de Fortaleza, Ceará,
onde viveu, apenas, os primeiros meses. Radicou-se no Espírito Santo onde formou
o seu espírito e a sua cultura. É professora normalista e educadora. Casou-se com o
advogado e também poeta inspirado Dr. Alberto de Oliveira. Poetisa de grande inspiração, toda a sua produção poética se conserva esparsa em jornais e revistas. Pertence
à Academia Feminina de Letras do Estado e outras instituições culturais da cidade de
Vitória onde reside. De sua variada produção poética destacamos aqui o soneto “Bodas
de Prata”:
Como o tempo passou, foi tudo tão ligeiro
Na suave escalada, através desses anos.
O sol do teu olhar foi sempre o meu luzeiro
A arma que venci os vendavais humanos.
Uma terna união, um leal companheiro
E a vida transcorreu sem descabidos planos,
Inspirada no amor, um culto verdadeiro,
Que nunca se desfaz nem gera desenganos..
Hoje não estamos sós e os filhos representam
O que mais puro e santo a vida nos legou
Dois belos corações, duas almas eleitas.
Frutos de um grande amor, insofismável benção
Doce orvalho de céu, essência que ficou.
O prêmio singular das uniões perfeitas!
6) Ophélia Lofego Gadelha. Nasceu na cidade de Rio Pardo, hoje Iúna, no
Espírito Santo. É filha do casal Braz Antonio Lofêgo e D. Palmira Afonso Lofêgo.
Fez os seus estudos primários e secundários na cidade de Cachoeiro de Itapemirim,
onde foi aluna distinta e detentora de vários pré mios notadamente nos estudos de
Português, História e Literatura. A Professora Ophélia possui cursos especializados
de Pintura, Música e Canto Lírico. Reuniu recentemente, (1970) em livro, os seus
melhores poemas a que deu o título de “In Memoriam” editado pela Gráfica Editora
Itambé S.A. Rio. Nesse livro há um soneto em que a autora interpreta e completa, de
maneira feliz, o conhecido poema de Guilherme de Almeida composto apenas de
dois únicos decassílabos: “Não te esqueças de mim, querido meu - E foi ela, afinal,
que me esqueceu”... A esse soneto a autora deu o nome de “Eterna História”.
Aqui está ele:
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“Não te esqueças de mim, querido meu!”
A sua mão na minha mão. Calada,
Tímida, carinhosa, apaixonada,
O meu lábio num beijo ela prendeu.
Quanta inquietude, quanta! ela me deu...
Longas noites sem paz... longa jornada...
De tanta dor minha alma, exacerbada,
Nunca a saudade tanto lhe doeu.
Quando voltei e vi, com desatino,
Que ela estava ligada a outro destino,
Indiferente ao beijo que me deu,
Foi que senti que o em que não se alcança,
E a descrença na última esperança...
“E foi ela afinal, que me esqueceu!”
7) Orminda Escobar Gomes. Nasceu no Espírito Santo, no lugar Floresta, no
Município de Viana, em 26-1-1875. Não há aqui, por parte do autor deste livro, qualquer indiscrição cronológica no citar a data exata de seu nascimento. D. Orminda Escobar é uma das poucas poetisas brasileiras que faz questão que se lhe dê a idade certa.
É filha do casal Jacinto Escobar de Araújo e de Dona Maria Ribeiro Escobar, Professora
pelo antigo Instituto Normal do Colégio N. S. da Penha, da turma histórica de 1892.
Dedicou-se inteiramente, desde que entrou no serviço público, ao ensino e ao cultivo
das letras. Pertence ao Instituto Histórico, à Academia Feminina de Letras do Estado
e a várias outras associações culturais. Já publicou: “Reminiscências”-(1951), “Vultos
Capixabas” (1951), “Episódios Históricos”-(1952), “Vida e Obra de D.. Otávio Chagas
de Miranda, Bispo de Porto Alegre”-(1953). É detentora do Prêmio “Cidade de Vitória”.
Prepara a 3ª edição de seu magnífico livro “Lendas e Milagres no Espírito Santo”, considerado um dos melhores estudos sobre o passado espírito-santense, todo em sonetos
magistrais, publicado em 1951. Embora nonagenária, continua a escrever e produzir
dada a sua rara e surpreendente lucidez de espírito e inspiração criadora. Um de seus
biógrafos escreveu certa vez: “Com 73 anos de idade, a Prof. espírito-santense Orminda
Escobar Gomes escreve versos com o mesmo entusiasmo e vibração de “u’a mocinha
de 18”. (Prof. Elpídio de Oliveira in “Poesias Capixabas”). Conferência. Associação Espírito-santense de Imprensa. Vitória. (1948). Colegas da Academia Feminina de Letras
preparam-lhe carinhosas homenagens para quando completar o seu centenário. Do
seu livro “Lendas e Milagres no Espírito Santo”, transcrevemos aqui o soneto nº XXIII
referente a um dos milagres do Padre José Anchieta:
Parou o pessoal, obediente ao mando.
Daquele pobre enfermo, ardendo em febre...
Na rede se moveu e levantando o busto
Pediu que o amparassem. Logo após voltando
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Ao céu o olhar, rezou. O rosto venerando
Se iluminou, então... Co’o seu bordão adusto
Tocou areia em o... ui... Cavai! E justo
Que saciar possais a sede... Cintilando...
A praia foi sulcada. Aqueles mais constantes!
Leais na fé de Deus, tornaram-se exultantes!
Milagre! Sim! Milagre! Uma água cristalina
Brotou no areal... E o povo satisfeito,
Orou co’o Catequista, agradecendo o feito,
O benefício, a graça, a proteção Divina!
8) Virginia Gasparini Tamanini. Nasceu na cidade de Santa Teresa, no Espírito
Santo. É filha do casal Epifanio Gasparini e D. Catarina Gasparini Tamanini. Professora
e educadora de grande conceito. Poetisa e prosadora foi eleita em 1947 “a melhor poetisa do Espírito Santo”. Pertence à Academia Feminina de Letras de que foi fundadora,
à “Arcádia Espírito-santense” e a várias outras associações literárias e de estudos. Já
reuniu em livro inúmeras produções literárias espalhadas em jornais e revistas. Dos
seus livros destacam-se: “A Voz do Coração” (poesia) 1942, “O mesmo amor em nossos corações” (poesia)-1949, “Em pleno Século XX” (teatro) “Karina”-(romance)-1964,
“Cântico à minha terra” (poema comemorativo do IV centenário da cidade de Vitória)
1951. “Maria Ortiz (poema dedicado à heroína espírito-santense Maria Ortiz) 1951, e
vários outros poemas de grande beleza e inspiração. Transcrevemos a seguir um de seus
poemas: “Vitória”.
Presépio magistral alevantado
Para fascinação de nosso olhar!
No verde-escuro recobrindo as faldas
Na repetida voz do marulhar
No denso colorido marchetado.
Nas ondas com reflexos de esmeralda
Há suavidades divinais de glória!
E no conjunto da cidade inteira
Um não sei que, sugestionando, prende,
Como se abrisse a porta hospitaleira
E nos dissesse:- vem! Esta é Vitória!
Aqui onde a beleza se distende,
E a pequenina ilha cobiçada,
Que tem encanto que jamais se acaba
E de feitiço é toda debruada
E a nossa terra, é a terra Capixaba!
(Da Revista Vida Capixaba de 15-9-1941)
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9) Yvone Diniz Miquel. Natural da cidade de São José do Calçado (E.S.). E filha de Virgílio Gonçalves Diniz e de D. Palmira Maria Alves Diniz. É Professora normalista, pelo tradicional Colégio do Carmo. Possui, também, os Cursos de Farmácia,
Contabilidade e Relações Públicas. Colabora em todos os jornais e revistas do Estado.
É professora da Escola de Comércio Domingos Martins e do Ginásio Dom Bosco,
da cidade de Nova Almeida, de que é fundadora e Diretora, além de alta funcionária dos Correios e Telégrafos de Vitória. Já publicou: “O Destino de uma mulher”
(romance)-1934, “Amor que redime” (teatro)-1935, “Mártires” (teatro)-1936, “Entre
dois extremos” (romance)-1969, “Sinfonia da Miséria” (contos)-1967, e “Poeira de
Sonhos” (poesia)-1969. Deste último livro transcrevemos aqui o soneto “Era assim...”
Um castelo lindíssimo...Era assim...
Feito de sonhos, ilusões, mentiras
De suspiros de amor, de tudo enfim
Que a alma feliz em êxtases admira.
Morre o sol no horizonte, lá no fim,
Onde parece reunir-se o Céu safira
Aos verdes montes... Era tudo assim
Mas passou como se nunca existira.
Aquela tarde, aquele meu castelo
Aquele sonho que era lindo, belo
Tudo morreu... passou... Tudo afinal
E agora só me restam as saudades,
Do meu castelo de Felicidades.
Feitos de pedacinhos de papel!
10) Zeny Santos. Natural da cidade de Vitória. Concluídos os seus estudos secundários dedicou-se ao jornalismo. Mas a poesia que nela se escondia desabrochou,
sem demora, através de versos e poemas de uma grande beleza emocional que a colocaram, sem favor, entre as mais inspiradas poetisas capixabas de seu tempo. Pertence
à Academia Feminina de Letras de que foi fundadora e sua primeira Secretária. Está
hoje em São Paulo. Ali preside a “Sociedade Espírito-santense” que fundou. Reuniu
em livro a que deu o título de “Cacos” crônicas excelentes que como jornalista havia
espalhado pelos jornais. A sua poesia é leve e no dizer de um comentarista “corre solta como o vento e como as aves”. Por ocasião das comemorações do 4 Centenário da
cidade de Vitória publicou o seu “Cantigas de Minha Terra” que aqui transcrevemos:
Nasci nesta terra, de imagens perdidas
Vestida de cor, vestida de chita
Tem moça morena, de pele queimada.
Tostada de sol, tem moça bonita
Girando na Praça Costa Pereira,
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Contando grandeza, falando em conquista
Alice, Vitória, Maria, Dolores,
Meninas dengosas, mexendo os quadris,
A noite, na Praça Costa Pereira,
Ouvindo lisonja do moço que passa...
Nasci nesta terra de Nossa Senhora
Senhora da Penha, no alto do monte,
Naquela amplidão, meu Deus que ternura!
Os sinos sacodem, tristeza na tarde,
Da Ave Maria, há gestos no espaço,
Não sei de onde vêm, nem sei para onde vão,
E Nossa Senhora no alto do Monte,
Abrindo p’ra nós, seus braços luzentes,
Senhora da Penha, de lá do Convento,
Pedindo por nós, a Deus proteção.
Nasci nesta terra de morros irmãos
Do morro que dorme, que canta,
Do morro-miséria da Ilha do Príncipe
E de Santo Antônio, que os caminhos,
Escuros, malfeitos, que tem a escola
E a Capelinha dos Pavonianos,
O da Fonte-Grande que tem batucadas
E negro cansado da noite do samba
Fazendo “despacho” nas encruzilhadas.
Nasci nesta terra que dorme e que canta
Que chora e que ri. De matas agrestes
De ruas e praças de alma de virgem
Ou mesmo de santa, orgulho da raça,
Tostada de sol tostada de luz.
Nasci nesta terra de Eurípedes Valle
Que tem Soneghet e Bill Monjardim
E tantos poetas de origens irmãs,
Lembrando nobreza da Grécia o esplendor
Irmão de Epicuro e também de Renan
Nasci nesta terra, de “olhado” e “quebranto”
Eu sou de Vitória do Espírito Santo”!
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PORTOS
Os 10 mais importantes
1) O de Vitória. Na baía do mesmo nome que serve de estuário ao rio Santa
Maria. É o maior e o mais importante do Estado. Além de seu Cais comercial que corre
ao longo do centro urbano da Capital existe o chamado Cais de Minério, que fica fronteiro, já no continente. Este se destina à exportação de minério que desce das jazidas
mineiras, trazido pela estrada de ferro Vitória à Minas. Com a construção, recente, do
Porto de Tubarão, situado na Ponta deste nome, no extremo norte da baía de Vitória,
é pensamento da Administração do Porto transformar o Cais de Minério referido em
Cais Auxiliar para atender ao crescente movimento do Cais Comercial. O Porto de Vitória com as suas últimas dragagens está habilitado a receber navios de grande calado
e tonelagem. No que tange ao volume de exportação é considerado o segundo do País.
Quanto ao abrigo e segurança que oferece, dada a cadeia de montanhas que o cerca,
nenhum outro porto brasileiro o iguala.
2) O de Aracruz. Depois do de Vitória é o que oferece melhores condições
de segurança. Está na foz do rio Piraquê que deságua ,num amplo estuário, nas proximidades da cidade do mesmo nome. Quando devidamente aparelhado será um
excelente porto auxiliar do de Vitória, dada não a sua profundidade e extensão como
a sua proximidade daquele.
3) O de Regência. Situa-se na foz do Rio Doce. Apesar da extensão da desembocadura desse rio e do volume de suas águas, ele só é acessível a pequenas embarcações, dada a sua barra móvel e rasa.
4) O de Conceição da Barra. Está na foz do Rio São Mateus, no norte do Estado. Está aparelhado apenas para pequenas embarcações.
5) O de Guarapari. Está na embocadura do rio do mesmo nome. No estado em
que se encontra só permite o acesso a embarcações de pequeno porte.
6) O de Anchieta. Encontra-se na embocadura do Rio Benevente. Apesar da
extensão da baía em que desemboca, falta-lhe profundidade para receber embarcações de grande calado.
7) O de Piúma. Está na foz do Rio Novo que desemboca na cidade daquele
nome. Não oferece, ainda, condições para receber grandes embarcações, apesar de
abrigado.
8) O de Itapemirim. Forma-se na foz do rio Itapemirim que ali desemboca e
dá nome à cidade. Não comporta, igualmente, embarcações de grande porte.
9) O da Barra de Itabapoana. Está na foz do rio deste nome, no extremo sul.
Constitui o limite meridional do Estado com o seu vizinho Rio de Janeiro. Tem condições naturais para se tornar, de futuro, acessível a grandes embarcações. Por enquanto só pode abrigar e receber pequenos barcos de pesca.
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10) O de Tubarão. É um porto marítimo. Situa-se no extremo norte da baía de
Vitória, numa ponta que lhe dá o nome. Foi recentemente construído. É considerado,
no seu gênero, um dos maiores do Brasil. Dispõe de aparelhagem moderníssima, o
que lhe permite carregar, simultaneamente, e em poucas horas, vários navios cargueiros. Destina-se ao embarque e exportação de minério de ferro que desce das jazidas
mineiras, através da estrada de Ferro Vitória à Minas da Companhia. Vale do Rio
Doce, que tem ali o seu terminal oceânico.
Fonte para estudo: “Diretrizes do Plano Rodoviário e Portuário do Espírito
Santo”. Eng. O Dr. Cicero Morais. Vitória. 1953. “Portos e Enseadas do Espírito Santo” Eng. Manoel Ribeiro Magalhães. Rio. 1958. “O Estado do Espírito Santo e Suas
Possibilidades”. Aristeu Borges de Aguiar. Rio 1927. “Evolução Industrial Espírito-santense até a República”. Augusto de Aguiar Salles. Conferência. Vitória. 1943.

PRAIAS E ENSEADAS (Praias)
As 10 mais frequentadas
1) A de Camburi. Situa-se nas proximidades da cidade de Vitória. Tem o seu início na ponte, que, do lado norte, liga a capital capixaba ao continente. Estende-se numa
extensão aproximada de 5 quilômetros, em larga e graciosa curva. Uma ampla estrada
asfaltada corre ao longo da mesma, ligando a capital, por esse lado, ao Porto de Tubarão,
construído no final desta praia, na ponta desse nome. E praia frequentadíssima no verão.
2) A Comprida. Fica no arrabalde desse nome. É praia abrigada e a preferida
pelos Colégios e Educandários não só pela sua tranquilidade como pela sua pouca profundidade. E cercada de ilhas verdejantes que lhe dão um encanto particular. Dista do
centro urbano de Vitória de 3 a 4 quilômetros.
3) A de Conceição da Barra. E a mais septentrional das praias capixabas. Tem
o seu início na velha e tradicional cidade de Barra de São Mateus, onde desemboca
o rio deste nome. E, também, uma das mais extensas, prolongando-se até a fronteira
com a Bahia, numa extensão aproximada de 35 quilômetros. Nas marés baixas, devido ao seu piso firme e amplo, oferece excelente pista de emergência aos aviadores.
4) A da Costa. Fica nas proximidades do centro urbano da cidade do Espírito
Santo, antiga Vila Velha. É considerada pela sua extensão em ampla curva de alguns
quilômetros e pelas construções e residências que nela já existem a “Copacabana espírito-santense”. E asfaltada em grande extensão. Dista da Capital a quem está ligada por
ampla rodovia asfaltada, apenas 12 quilômetros. Muito frequentada durante o verão.
5) A de Guarapari. É praia conhecida em todo o Brasil pela ação benéfica da
radioatividade de suas areias, para cura de diversas doenças, notadamente as de origem reumática. É constituída de pequenas enseadas. Vem sendo procurada durante
todo o ano, sobretudo, como estação de cura. No verão a concorrência aumenta con-
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sideravelmente. Já dispõe de bons hotéis. Está ligada à Vitória, ao Rio, a São Paulo, a
Belo Horizonte e a Salvador por excelentes linhas de ônibus.
6) A de Itaparica. Constitui um prolongamento da Praia da Costa, acima referida. E também muito frequentada durante o verão. Muito ampla, e será, quando
concluído o serviço de urbanização, uma das melhores do Espírito Santo.
7) A de Jacaraípe. Está a 40 quilômetros de Vitória. Situa-se numa bela planície,
onde já se constrói lindas residências de veraneio. E a terceira de uma série de praias
que se sucedem a pequena distância ao norte da capital espírito-santense. Quem a ela se
dirige pela costa marítima encontra em primeiro lugar a denominada Carapebus e em
seguida a de Manguinhos. Todas elas igualmente muito frequentadas.
8) A de Marataízes. Fica ao sul do Estado. Situa-se no Município de Itapemirim.
Destaca-se pela sua extensão em larga curva que se estende por mais de 8 quilômetros.
Dispõe já de bons hotéis e aprazíveis residências. Muito frequentada sobretudo por capixabas do sul. Nas suas proximidades encontram-se duas velhas e tradicionais cidades
espírito-santenses: Vila de Itapemirim e Barra de Itapemirim. Todas elas assentam na
ampla planície do baixo Itapemirim. Marataízes está ligada à cidade de Cachoeiro por
excelente rodovia, cujo asfaltamento está em vias de conclusão.
9) A de Nova Almeida. Está ao norte de Vitória. Vem logo depois da de Jacaraípe, acima referida, e é a quarta dessa série. Pertence ao Município da Serra e é como
as que lhe ficam próximas, muito frequentada durante o verão. Será segundo um plano
rodoviário, o ponto de partida da estrada que ligará, de futuro, toda a faixa radioativa
do Espírito Santo, indo terminar ao sul na praia de Marataízes, referida no item 8.
10) A Praia do sol. Assim denominada por estar em toda a sua extensão voltada para o nascente. Nela se inicia um amplo serviço de urbanização, com belas e extensas avenidas, dada a planície em que assenta. Está a poucos quilômetros de Vitória
e à esquerda da rodovia federal 101 que conduz ao Rio de Janeiro.
Fontes para estudo: “Geografia do Estado do Espírito Santo”, Prof. Carlos Justiniano de Matos. Vitória. 1926. “Minha Terra e Meu Município”. António Marins. Rio.
1920. “Geografia e História do Estado do Espírito Santo”. Amâncio Pereira, Vitória. 1922.
“Praias Capixabas”. Prof. Alceu Aleiro. Conferência. Prefeitura Municipal. Vitória. 1943.

ENSEADAS
As 10 mais graciosas
1) A da Cidade do Espírito Santo. (Antiga Vila Velha). Situa-se à margem
esquerda do canal que conduz ao porto de Vitória. E’ uma enseada histórica. Nela
aportou, na manhã de 23 de maio de 1535, a Caravela “Glória”, trazendo o primeiro
donatário da Capitania, com os seus 60 companheiros. Nas suas águas tranquilas se
reflete a silhueta verde do Morro da Penha, onde se encontra o Santuário famoso.
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Infelizmente está sendo deformada pelos aterros que nela se vem verificando desordenadamente.
2) A da Praia do Canto. Fica no aprazível bairro da praia Comprida em Vitória. Pela sua tranquilidade e pouca profundidade, é preferida pelos Colégios e Educandários, para os seus fins-de-semana. Num dos seus recantos pitorescos encontra-se a sede do Iate Clube da cidade com os seus barcos sonolentos. No alto do
promontório que lhe cerca por um dos flancos ergue-se o majestoso Colégio “Sacré
Coeur de Marie”.
3) A da Areia Preta. É uma das muitas enseadas que cercam a Cidade balneária
de Guarapari. É considerada a mais rica em radioatividade. Tira o seu nome do colorido escuro-prateado de suas areias. Preferida por velhos e velhas reumáticos. O bom-humor dos estudantes lhe pôs o nome jocoso de “Pelanca Beach” (Praia das Pelancas).
4) As do “Meio”, a das “Castanheiras”, a dos “Namorados” e a das “Virtudes”. São
enseadas pequenas que se sucedem ao longo da costa marítima, que cerca e emoldura a
cidade de Guarapari. E uma continuação da enseada da “Areia Preta” referida no item anterior. Essas praias-enseadas tiram os seus nomes de motivos ou causas facilmente compreensíveis. A do “Meio” porque fica entre as duas mais frequentadas: “Areia Preta” e “Castanheiras”. Esta vem das enormes castanheiras que lhe sombreiam as margens, oferecendo aos
banhistas o conforto de uma sombra amena e acariciante. A dos “Namorados” porque está
discretamente escondida e não muito exposta aos olhos dos curiosos. É a escolhida pelos
rapazes e moças A das “Virtudes” porque está afastada das demais e cercada por altas pedras
que lhe dão o aspecto de piscina oculta. E a preferida pelas religiosas e senhoras respeitáveis,
não afeitas ainda aos “biquínis” sumários.
5) A das Três Praias. Ficam nas proximidades da cidade de Guarapari. E uma
sucessão de três graciosas reentrâncias cercadas de abundante vegetação. Está sendo
inteligentemente urbanizada por um grupo de capitalistas, cuja preocupação maior
é conservar os encantos naturais que fazem daqueles recantos pontos aprazíveis de
descanso e recreação.
6) A de Iriri. Situa-se no Município. Anchieta, a cinco quilômetros dessa cidade, é também constituída de três pequenas bacias que se sucedem a pequena distância, emolduradas por luxuriante vegetação. Muito procurada por veranistas, já
dispondo de bons hotéis e de belas residências. Brevemente passará por ela a rodovia
projetada pelo Governo do Estado ligando todas as praias de veraneio da região.
7) A “Enseada Azul”. Está nas proximidades de Guarapari. Seu feitio em curva
quase fechada lhe dá um encanto especial. É uma ampla piscina natural também muito
frequentada por veranistas de Guarapari e praias vizinhas.
8) A de Meaípe. Está também, nas vizinhanças da cidade de Guarapari. Destaca-se pelos seus coqueiros e pelos seus restaurantes rústicos. É uma antiga Aldeia de
pescadores, onde o pescado é farto e abundante.
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9) A de Setiba. Fica nas proximidades da cidade de Guarapari. Muito graciosa,
já dispõe de excelentes conjuntos residenciais. E a praia preferida pelos mineiros.
10) A de Peroção. Está igualmente nas vizinhanças de Guarapari. É uma colônia de pescadores, também muito frequentada por veranistas e turistas.
Fontes de estudos: Além das fontes indicadas na primeira parte deste verbete
merecem compulsadas: “Formação geológica da costa espírito-santense. Seus recortes e reentrâncias”. Eng. Meira Quadros. Conferência no Rotari Clube de Vitória.
(Centro). Março de 1945. “Subsídios Para o Estudo Geológico e Mineralógico do
Espírito Santo”. Dr. Arquimimo Matos. Ed. Imp. Oficial. Vitória. 1922.

PRATOS TÍPICOS DA COZINHA CAPIXABA
Os 10 mais conhecidos
1) A “Torta Capixaba”. Tem a forma comum de uma fritada. É constituída de
mariscos e de palmitos. Estes mariscos são de preferência, camarões, caranguejos,
ostras, siris e mexilhões. Seu preparo requer uma “técnica” especial. É servida, em
regra, fria e em fatias. Trata-se de prato que o espírito-santense não dispensa à mesa
nos dias da Semana Santa. Velha tradição que ele conserva. As antigas famílias não
se esquecem, nesses dias, de enviá-lo aos parentes e amigos ausentes. Sendo prato
“enxuto” e seco, fácil é o seu condicionamento e transporte, até por aviões. Para as
leitoras curiosas, vamos transcrever aqui uma das receitas mais conhecidas para o
seu preparo. “Os mariscos devem ser frescos. Depois de limpos, cozidos, desfiados
e espremidos (ou passados à máquina), faz-se à parte, o tempero. Este deve conter
alho, coentro, azeite doce, limão, cebola e (querendo) umas pimentinhas malaguetas.
Para completá-lo, é aconselhável um pouco de cravo socado, cominho e pimenta do
reino. Esse tempero deve ser cozido na banha (ou toucinho derretido), com bastante
azeite doce e em frigideira de barro, o que é essencial. Assim preparado mistura-se
com os mariscos, tendo o cuidado de adicionar um pouco de peixe salgado desfiado
para o efeito de “enxugar” e “ligar” a massa. A falta de peixe salgado pode ser substituída pelo bacalhau. Em seguida, mexe-se tudo muito bem, deixando-se secar ao
fogo brando a água que, acaso, ainda “chore” dos mariscos. Depois de tudo cozido,
enxuto e seco, põe-se azeitonas e, conforme o tamanho da torta, batem-se 6, 12 ou
18 ovos, parte dos quais se mistura à massa e com a parte restante, cobre-se a mesma
Para arremate, enfeita-se com rodelas de ovos cozidos, cebolas, azeitonas, enquanto
ainda sob a ação do fogo, até ficar coradinha. Esta receita pode ser simplificada desde
que não se obtenha, no momento, mariscos frescos. Estes podem ser substituídos por
bacalhau, peixe desfiado e camarões.
2) A Peixada. A peixada espírito-santense difere das suas congêneres brasileiras, não só pelo modo de prepará-la, como pelo de apresentá-la e servi-la. É preparada em panelas de barro apropriadas. São apresentadas nas próprias panelas em
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que são preparadas. Essas panelas assentam sobre suportes de ferro, de pés altos e
com asas próprias para serem seguras e transportadas. Em alguns restaurantes esses
suportes são artisticamente trabalhados. Essas peixadas devem chegar à mesa ainda
ferventes e borbulhantes e com aspecto convidativo pelo colorido dos temperos que
as enfeitam. São sempre acompanhadas de pirão feito com o próprio caldo ou molho
do peixe e de arroz bem cozido e solto. A pimenta, o azeite e o limão, devem vir à
parte para que o freguês se sirva a seu gosto. Para essas peixadas a farinha, para quem
aprecia, deve vir torrada. Há, em Vitória, restaurantes típicos e especializados que
não servem outro prato. Há casas em que o freguês pode até escolher a qualidade ou
espécie de peixe que preferir dentro de uma lista que lhe é apresentada.
3) As Fritadas. Entre as fritadas capixabas destacam-se as de camarões da cidade
de Anchieta, antiga cidade de Benevente, dada a abundância desses mariscos na sua baía
e proximidades da cidade. Essas fritadas se tornaram conhecidas e apreciadas em todo
o Estado. Tais pratos de camarões, além das fritadas comuns, podem ser apresentados
sob a forma de moquecas, ensopados, saladas, pastéis, empadas, pastas para sanduíches,
conservas, etc. Muito apreciadas são as farofas de camarão torrado, e a farinha de camarão
para tortas e como condimento para diversos outros pratos. Um veranista baiano (Dr.
Argileu Silva, magistrado, literato e poeta), dedicou, certa vez, um soneto humorístico às
12 espécies diferentes de pratos de camarão que encontrou na mesa do hotel da cidade de
Anchieta em que se hospedara. (Do jornal “A Tarde” de Salvador, ed. do dia 23-12-1926).
Infelizmente a pesca indiscriminada que se vem fazendo nesses mariscos, sobretudo para
efeito de exportação, durante todo o ano, com desrespeito ao Código de Caça e Pesca está
concorrendo, grandemente, para a diminuição crescente de sua produção.
4) As Lagostas e Lagostins (Nova Almeida). As condições naturais das praias
dessa localidade espírito-santense e notadamente a sua flora submarina tem concorrido
para a abundância desses crustáceos que se destacam, ainda, pela variedade, tamanho e
sabor. Daí a preferência dos amantes da pesca por essa região e da procura do pescado
nos mercados e nos hotéis da cidade. Em consequência os pratos são, igualmente, de
uma grande variedade.
5) As Tortas e Casquinhas de Caranguejo. São pratos típicos da histórica cidade de Conceição da Barra, no norte espírito-santense. A abundância e variedade
de caranguejos da região tornaram a cidade conhecida pelas “tortas”, “casquinhas”,
“recheios” e “moquecas” desse crustáceo. As “casquinhas” tiram o nome do fato de
determinado prato, muito semelhante ao vatapá baiano, ser servido em casquinhas,
formadas pela crosta óssea desses caranguejos que depois de aferventados e limpos
tomam uma coloração avermelhada.
6) Numa. E uma variedade de moqueca, feita de siris novos, moles e pequenos.
Devem ser servidos com as pontas das pernas separadas e cortadas transversalmente.
Do caldo ou molho em que é cozido, prepara-se o pirão que acompanha a moqueca,
a qual deve conter, também, pedaços desses crustáceos. O limão é condimento indispensável para lhe dar o sabor característico.
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7) O Muchá (ou Muxá). Difere de seu homônimo nortista, sobretudo pelos ingredientes que entram em sua composição. No Espírito Santo ele é preparado à base
do milho cozido ou ralado. Em certa zona do Estado (cidades do norte), é preparado,
também, com “canjiquinha” de milho especial e coco. Quando preparado com milho
comum muito se assemelha ao “mungunzá baiano” e pode ser servido frio e em fatias.
8) O Virote. Variedade conhecida, também, pelo povo, por “Umbigo de Tainha”, que é a porção terminal do grosso intestino desse peixe. Equivale a uma moqueca comum de bucho de peixe. Costuma ser preparada com o mesmo tempero
e ingrediente das moquecas e ensopados de polvo. É prática comum entre antigos
pescadores das cidades marítimas de Anchieta e Guarapari.
9) O Bobó. Difere-se de seu congênere sulista, por ser preparado no Espírito
Santo, com massa de fruta-pão que lhe dá um sabor característico. Tem a mesma
aparência e consistência do vatapá baiano. O capixaba o faz acompanhar de arroz
solto e com pouco sal. A pimenta é, em regra, servida à parte de acordo com o gosto
de cada um.
10) O Feijão de Caboclo. Representa uma réplica capixaba ao “Feijão de Tropeiro” do mineiro e ao “Arroz de Carreteiro” do gaúcho. A mulher espírito-santense
o transformou em prato fino, podendo ser servido em mesa de cerimônia. Além do
feijão e da carne-seca que lhe é fundamental para lhe dar o sabor específico, ele no
Espírito Santo leva azeitonas, rodelas de ovo cozido, pequenos pedaços de linguiça,
enfeitando-o, depois, com tomate em forma de pétala, o que lhe dá um aspecto de
iguaria fina. E, como se vê, um prato completo. O “Feijão de Caboclo” capixaba, exige
uma “abertura” forte de limão e deve ser, quando possível, acompanhado de laranja,
um pouco ácida, comida aos pedaços e não chupada, segundo a “técnica” recomendada pelos “especialistas”.
Fontes de estudo: “A Alimentação como Fonte de Saúde”. Américo Monjardim.
Vitória. 1936. “A Cozinha Capixaba”. Profª Teresinha Coutinho de Queirós. Ed. Artes
Gráficas. Vitória. 1921 (Folheto de 52 páginas, contendo 36 receitas de pratos típicos
espírito-santenses, hoje raríssimo). Leobaldo Bento. “Como se Come em Vitória”. Reportagem de “A Tribuna”. Ed. de 17-6-1935. “A Inspeção Médico-Escolar e a alimentação. Dr. Osvaldo Goulart Monteiro. Vitória. 1920.

PSEUDÔNIMOS LITERÁRIOS de Jornalistas, Poetas e
Humoristas.
Os 10 mais conhecidos (Jornalistas)
1) “J. Jota”. General Darcy Pacheco de Queiróz.
2) “Lima Júnior”. Do Advogado Francisco Antônio de Carvalho.
3) “Lúcio de Avelar”. Do Advogado Dr. Carlos Gomes de Sá.
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4) “Marquês de Goia”. Do poeta Cirilo Tovar Filho.
5) Mickey. Do Comentarista esportivo Darly Santos.
6) “Pogivaldo”. Do Advogado Dr. Osvaldo Poggi de Figueiredo.
7) “Ruy Diniz”. Do historiador Dr. Mário Aristides Freire.
8) “Urquiza”. Do Escritor Urbano Xavier.
9) “Xenafonte Calmo”. Do Des. Xenócrates João Calmon de Aguiar.
10) “Zozimo Fraga. Do Médico e escritor Dr. Areobaldo Lellis Horta.

De Poetas
1) “Armindo Batista”. Do Médico e Escritor Dr. Ciro Vieira da Cunha.
2) “Charles Lucifer”. Do diplomata e Escritor Dr. Antônio Tavares Bastos.
3) “Fidias”. Do Médico Dr. Belizário Vieira da Cunha.
4) “Jolyz”. Do Jornalista e escritor José Luiz Holzmeister.
5) “Luiz Dinart”. Do Jurista Dr. Aristóteles da Silva Santos.
6) “Lúcio Fontoura”. Do Escritor Elmo Elton Zamprogno.
7) “Maralvi”. Do Jornalista Alvimar Silva.
8) “Macário Pinto”. Do Educador Dr. Jonas Meira Bezerra Montenegro.
9) “Mesquita Neto”. Do Jornalista José Mendonça.
10) “Nordestino Filho”. Do Jornalista Raymundo Estevam Pereira.

De Humoristas
1) “Aranha Sem Graça. Do Magistrado e escritor Dr. Paulo de Atahyde Freitas.
2) “Ka-P-Ta”. Prof. Elpidio de Oliveira.
3) João da Ilha do já referido Médico e escritor Dr. Cyro Vieira da Cunha.
4) Beneventino De E. Queiróz do Valle. Magistrado e Professor.
5) “Mendes Fradique”. Do Médico e escritor Dr. José Madeira de Freitas.
6) “Pé-Q-Brado”. Do Prof. Claudionor Ribeiro.
7) “Petrônio”. Des. Josias Batista Martins Soares.
8) “Sá Bino”. Do Des. Meroveu Pereira Cardoso Júnior.
9) “Stélio Stênio”. Do Jornalista, Heliomar Carneiro da Cunha.
10) “Xisto”. Do Jornalista Dr. Manoel Lopes Pimenta
Fonte para estudos: Revista “Vida Capixaba” N° de abril de 1952. Revista “Canaã (Primeiros números)-1954. “Psicologia do Pseudônimo” (Conferência) Dr. Frederico Codeceira. C. Itapemirim. 1932. “Direito ao Pseudônimo”. (R. J.) 1931” Registro de Pseudônimo” (Sua autenticidade) Estudo do acadêmico Ruy Penalva de Farias.
In o jornal “A Tarde” de Salvador. Setembro de 1921.
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QUADRAS
As 10 mais lembradas (Sentimentais)
1) Tua pergunta é das tais
Que muito nos mortifica:
Qual dos dois padece mais,
O amor que parte ou o que fica?
2) Ninguém deve nesta vida,
Em cinzas de amor tocar,
Muita vez brasa escondida
Pode em chama se tornar!
3) Esta verdade me ocorre
Pelos amores que tive:
Quanto mais de amor se morre
Tanto mais de amor se vive.
4) Mil frases de amor não dizem
O que vai na alma da gente
E a gente num simples beijo
Expressa tudo que sente
5) Sendo o violão de madeira
Há de entender nossa dor,
Que também foi de madeira
A cruz de Nosso Senhor.
6) Das dores que o tempo aguça
A mais triste eu desconfio
Ser o da Mãe que soluça
Junto de um berço vazio.
7) Não sente amor na verdade
Quem sua paixão propala
Quem fala muito não ama
Quem muito ama não fala
8) Quando eu morrer, por favor
Coloquem na minha cova
Um epitáfio de amor
Escrito em forma de trova.
9) Vimos teus olhos - o dia.
Todo bem todo esplendor,
Mas foste a cova sombria
E rasa de meu amor.
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10) Por muito amor pago o preço
De tanto e tanto sofrer...
Mas ao fitar-te me esqueço
De que te devo esquecer.
Autoria: As quadras de números 1, 2, 3 e 10, são do jornalista e poeta Manoel
Teixeira Leite. As de números 4, 5 e 6 do escritor e poeta Nilo Aparecida Pinto. A de
número 7 do jornalista e poeta Edison Moreira. A de número 8 do poeta e publicista
Alberto Isaias Ramires e a de nº 9 do jornalista e poeta Solimar de Oliveira.
Fonte de estudo: Revista “Vida Capixaba” in Páginas dos Poetas. Nºs de setembro
a dezembro de 1946. “Suplemento Literário”, do Jornal “A Tribuna”. (Coletânea dirigida
pelo Jornalista João Calazans. Vitória. 1945). “Trovas e Trovadores Capixabas”. Arquivo
organizado por E. Queirós do Valle. Biblioteca da Academia (E.S.) de Letras 1940.

(Populares)
1)Menina se Você me ama
Dê um jeitinho no olhar
Eu também sei querer bem,
Mas não sei adivinhar.
2) O amor é uma frutinha
Que todos querem provar
Ora doce ora azedinha
Mas não dá p’ra enjoar...
3) Menina vamos jogar
O jogo da douradinha:
Se eu perder você me ganha
Se eu ganhar você é minha.
4) Eu amanhã vou me embora
Se Deus quiser, bem cedinho;
Se a saudade for demais,
Eu voltarei do caminho.
5) Fui ao Convento da Penha
Visitar a Mãe querida.
Agora eu posso dizer
Que já fui ao Céu em vida.
6) Sexta-feira faz um ano
Que meu benzinho embarcou.
Foi a prenda mais bonita
Que o trem de ferro levou.
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7) Solteirinha não se case,
Goze bem a sua vida
Que eu já vi uma casada
Chorando de arrependida.
8) Nossa Senhora da Penha
É madrinha do João.
Eu também sou afilhado
Da Virgem da Conceição.
9) No morro da Vila-Velha
Trovejou mas não choveu.
De Vila-Velha p’ra lá
O manda-chuva sou eu.
10) Eu te amo, tu não queres.
Eu te quero tu me deixas
Eu te busco tu te ausentas
Eu te deixo tu te queixas.
Fonte de estudo: “Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares” do Prof. Guilherme Santos Neves. Ed. Imprensa Oficial. Vitória. 1940. “Trovas e Cantares Capixabas”.
Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Rio. 1923. “Breviário do Trovador”. Dr. Paulo Atahyde de Freitas. Ed. Tip. Mimosense. Mimoso do Sul. Esp. Santo. 1961. “Quadros e
Quadras” (Coletânea de Trovas do Povo) pelo Prof. Arquimimo Matos. Vitória. 1921.

(Humorísticas)
1) Sejam brotos ou coroas
(Isto dispensa argumentos)
São sempre as mulheres “boas”
Que inspiram maus pensamentos. (De Joubert Silva)
2) Toda desgraça de Alfredo
Que se encontra na prisão,
Foi descobrir um segredo:
O do cofre do Patrão (De Joubert Silva)
3) Fez tanto alarde, mas tanto,
Quando a mulher o deixou
Que a sogra vendo o seu pranto
Ficou com pena... e ficou. (De J. F. Leôncio)
4) Mulher, cigarro e bebida
Que vícios de meu avô!
Ele deixou os dois últimos
Mas o primeiro o deixou (De Quintino Barbosa)
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5) Se à mulher caísse um dente
Toda vez que falso jura,
Os dentistas, certamente,
Só fariam dentadura. (De Teixeira Leite)
6) Um filho bebeu cachaça
Mas o Pai com irritação
Meteu-lhe a mão no cachaço
E o curou com um Cachação. (De Quintino Barbosa)
7) Eu, se do amor ando louco.
Culpados somos iguais:
Tu me querendo tão pouco
Eu te querendo demais. (De Nilo Aparecida Pintoy
8) Lá em casa tem uma velha
De tão velha se envergou
Fui falar em casamento
E a velha se endireitou. (De Ribeiro Dantas)
9) Bebeu, bebeu, por capricho;
Bem cedo, à cova baixou.
Tanto ele matou o bicho.
Até que o bicho o matou. (De Teixeira Leite)
10) Dizem que o mundo é bom
Mas tal engano é profundo:
A criança quando nasce
Põe logo a boca no mundo (De Paulo Freitas. “Breviário”.

RIOS
Os 10 maiores
1) O Doce: Embora não seja rigorosamente espírito-santense, pois que nasce
no Estado de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, nas proximidades da cidade de
Ouro Preto, corre, na maior extensão de seu curso, no território espírito-santense.
Penetra no Estado pelo oeste por uma cachoeira denominada das “Escadinhas”. Aí
começa a avolumar-se, dividindo o Espírito Santo em duas metades quase iguais. 0
vale por onde desliza constitui região das mais férteis do Estado. Pelo seu volume
d’água, pela sua largura ao receber os grandes afluentes e pelas matas que emolduram
as suas margens altas, representa o “Amazonas espírito-santense”. Dos seus 977 quilômetros de extensão, 222 são navegáveis por pequenas embarcações, a começar da
cidade de Colatina. É atravessado, atualmente, por 3 grandes pontes que constituem 3
grandes obras de engenharia: a da cidade de Baixo Guandu, denominada Gov. Santos
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Neves, logo ao penetrar no território espírito-santense; a de Colatina, com quase um
quilômetro de extensão (980 metros), denominada “Florentino Avidos” e a da cidade
de Linhares denominada “Getúlio Vargas”. Estas 3 pontes integraram o Espírito Santo
que vivia, até então, dividido em 2 porções geográficas, como dissemos, quase iguais:
a Região Norte e a Sul. O Rio Doce desemboca na vila de Regência, no Município de
Linhares, numa larga foz, de vários quilômetros de largura. Seus afluentes principais
são: - na margem esquerda o Mutum, o São João, o Pancas e o Santo Antônio. Na
margem direita o Guandu, o Lage. o Santa Maria do Rio Doce e o Santa Joana.
2) O São Mateus. Nasce na cidade de Ecoporanga, nos limites com o Estado de
Minas. Banha as cidades de Mucurici, Nova Venécia, São Mateus e Conceição da Barra,
onde deságua. É formado por dois braços que se unem nas proximidades da cidade de
São Mateus. No braço sul, encontram-se as cachoeiras do Inferno, com uma capacidade
calculada em 6.000 Kw de energia elétrica e a de “Sumidouro” com capacidade de 7.600
Kw. Dos seus 500 quilômetros de curso, 70 são navegáveis por pequenas embarcações.
3) O São José. Nasce na fronteira de Minas Gerais, no Município de Pancas,
nas proximidades da povoação de São José, que lhe dá o nome. Desemboca nas vizinhanças da cidade de Linhares, formando com rio São Rafael a maior Lagoa do
Estado, a Juparanã, com os seus 50 quilômetros de circunferência. Banha as Vilas de
Vila Verde e Águia Branca.
4) O Santa Cruz. Nasce no Município de Aracruz. É formado pela união de
dois braços: o Piraquê-açu e o Piraquê-mirim. Deságua na cidade de Santa Cruz,
que lhe dá o nome. A sua foz representa um excelente porto marítimo considerado
o segundo do Estado pela sua profundidade e segurança. Já foi lembrado para porto
auxiliar do de Vitória, quando devidamente aparelhado.
5) O Santa Maria. Tem a sua nascente na Serra do Timbuí e deságua na baía
de Vitória. Com este mesmo nome existe, no Espírito Santo, um outro rio. Como desemboca no Rio Doce, que é afluente, se denomina “Santa Maria do Rio Doce”. Este,
por sua vez, nasce na Serra dos Pregos no Município de Santa Teresa.
6) O Jucu. Nasce na Serra do Castelo. Desemboca a 14 quilômetros da baía de
Vitória, com a qual se comunica pelo Rio Marinho. Nele se construiu a primeira Usina
elétrica do Estado. Recebe no seu curso, as águas dos pequenos rios, denominados:
Barcelos, Esquerdo, Onça, Galo, Santo Agostinho, Claro, Itaquari e Jacarandá que logo
abaixo toma o nome de Araçatiba.
7) O Benevente. Nasce, também, na Serra do Castelo e deságua na atual cidade
de Anchieta, antiga Benevente, razão de seu nome. Navegável por pequenas embarcações até a cidade de Alfredo Chaves. A sua foz forma pequeno porto acessível a
embarcações de pesca. Recebe as águas dos afluentes denominados: Batatal, Breio,
Salina. Guatinga, Jolba Cabeça Quebrada, Corindiba e outros.
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8) O Itaúnas. E o mais septentrional dos rios espírito-santenses. Nasce no Município de Mucurici e desemboca na Vila de Itaúnas que lhe dá o nome. É formado por
dois grandes braços: o braço sul e o braço norte. Recebe os afluentes, Itaúna-pequeno,
Preto, Angelim, Santa Madalena e outros.
9) O Itapemirim. Nasce nas Serras de Caparaó e Engano. É também formado
por dois braços: o Norte-direito e Norte esquerdo Desemboca na cidade de Itapemirim, onde forma pequeno porto. É navegável até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim onde é atravessado, atualmente, por 3 grandes pontes. O baixo-Itapemirim, que
compreende o curso que se inicia em Cachoeiro, constitui região fertilíssima. Nesse
vale se iniciaram as primeiras Indústrias espírito-santenses e onde, ainda hoje, se
encontram a Usina Paineiras, a maior do Estado, na produção de açúcar, a Fábrica de
Cimento “Ouro Branco”, uma das maiores do País, além de outras. 0 Itapemirim é, assim, historicamente, o “Paraíba espírito-santense”. Tem como afluentes principais, na
margem esquerda, o do Norte e Castelo, formados pelos rios Monforte e Maravilha.
Na margem direita: o Norte esquerdo, o Alegre que. por sua vez, recebe o Conceição,
o Bartolomeu e o Muqui do norte.
10) O Itabapoana. Corre no extremo sul do Estado, servindo de limite com o
Estado do Rio de Janeiro. Nasce em Minas Gerais, na Serra do Pico, com um curso
de 264 quilômetros, sendo navegável até 66 quilômetros acima de sua embocadura.
Desemboca no Vale da Limeira, onde forma pequeno porto. Seus afluentes principais
do lado espírito-santense, ou seja do lado esquerdo são: o Calçado, o Barra Alegre, o
Boa Vista, o São Pedro, o Muqui do Sul, o Preto e o Muribeca.
Fontes para estudo: “Geografia e História do Estado do Espírito Santo”, do Prof.
Amancio Pereira, 6ª edição. Vitória. 1921. “Geografia do Estado do Espírito Santo do
Prof. Carlos Justiniano de Matos, Vitória. 1926. “Minha Terra e Meu Município, do
Prof. Antonio Marins. Rio, 1920. “Subsídios Para o Estudo da Hidrografia no Estado
do Espírito Santo” do Dr. Mário Aristides Freire, Rev. do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo nº 17. Anos 1944-57. “Pequeno Dicionário Informativo do
Estado do Espírito Santo” de Euripedes Queirós do Valle. Vitória, 1859. “Pequena
Geografia do Espirito Santo”. Edição do “Centro Audiovisual. I.N.E.P. - M.E.C. Vitória. 1969.

RIQUEZAS MINERAIS
As 10 mais conhecidas
1) Areias Monazíticas. Abundantes em toda a costa espírito-santense, notadamente nas Praias dos Municípios de Guarapari, Anchieta e Itapemirim.
2) Cristal de rocha. Existe nos Municípios de Afonso Cláudio, Santa Leopoldina e Ibiraçu.
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3) Mármore. Grandes jazidas nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim,
Castelo e Alegre, onde estão sendo exploradas industrialmente e com grande sucesso
dada as descobertas de novas jazidas com espécies e qualidades superiores....
4) Mica. Existente nos Municípios de Santa Leopoldina, Domingos Martins e
Afonso Cláudio.
5) Malacacheta. Encontrada nos Municípios de Santa Tereza, Serra e Domingos Martins.
6) Hulha. Existente nos Municípios de Espírito-Santo, antiga Vila Velha, e Iconha.
7) Turfa. Encontra-se nos Municípios de Rio Novo do Sul, Iconha e Espírito Santo.
8) Caulim. Existente nos Municípios de Guarapari, Iconha e Ibiraçu.
9) Bauxita. Encontra-se nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, João
Pessoa e Domingos Martins.
10) Pedras coradas. Abundantes nos Municípios de Itaguaçu, Santa Cruz e
São Mateus.
Fonte para estudos: “Subsídios para o estudo Geológico e Mineralógico do Espírito
Santo”. Prof. Arquimimo Matos Ed. Imp. Of. Vitória. 1922 “O Espírito Santo e suas possibilidades”. Aristeu Borges de Aguiar. Vitória. 1927. “O Desenvolvimento Econômico do
Espírito Santo”. Prof. Magarinos Torres Filho. Rio. 1913. “Riquezas Minerais do Espírito
Santo”. Dr. Olintho Aguirre. (Conferência). Instituto Histórico e Geográfico do Estado.
Vitória. 1934. “A Indústria, Extrativa no Espírito Santo”. Prof. Eduardo de Andrade e Silva.
Rio. 1923.

ROMANCES E ROMANCISTAS
(Autores Masculinos)
Os 10 mais conhecidos
1) Adelfo Poli Monjardim. Historiador e político. Antigo Prefeito e Deputado
Estadual. Natural de Vitória. Publicou: “Novelas Sombrias”. Ed. A Noite. Rio. 1936.
“O Tesouro da Ilha da Trindade”. Mesma editora, 1939
2) Armando de Oliveira Santos. Industrial e poeta Escreveu: “Fargo” Romance de fundo social e histórico). Ed. Pongetti. Rio. 1961 e “Solar de Itaparica”. Mesma
editora. 1963.
3) Bernardes Sobrinho. (José Joaquim). Advogado e parlamentar. Historiador.
Publicou: “O Comandante das armas” (Romance histórico). Ed. Empresa Brasil, Rio.
1931.
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4) Carlos Nicoletti Madeira. Advogado, jornalista e poeta. Natural da cidade
do Espírito Santo (Vila Velha). Da Academia de Letras. Escreveu:- “O Romance de
Tereza Maria”. Ed. Imp. Of. Vitória. 1937.
5) Clovis Ramalhete Maia. Advogado. Professor de Direito, Juiz da Corte Internacional de Haia. Natural de Vitória. Publicou: “Ciranda”, Ed. Vecchi. Rio. 1941.
6) João Dias Colares Júnior. Professor, jornalista, poeta e tribuno. Natural de Pernambuco (Cidade de Palmares). Radicado no Espírito Santo desde a mocidade. Escreveu:
“O Sertanejo”, romance de costumes nordestinos. Ed. Tip. Coelho. Vitória. 1916. “O Parricida Arquelau” (crítica social). Mesma editora. 1917.
7) José Madeira de Freitas. Médico, cientista, escritor e humorista. Natural do
Espírito Santo (Cidade de Alfredo Chaves). Publicou:- “Dr. Voronoff (Romance de
sátira científica) Ed.. Freitas Bastos. Rio. 1928. “No século da Cocaína”. Do mesmo
gênero. Ed. Gráfica O Cruzeiro. Rio. 1936.
8) José Vieira Tatagiba. Magistrado e poeta. Natural do Espírito Santo (Cidade
de São Pedro de Itabapoana). Escreveu: “Os Torturados”. Romance de crítica social.
Ed. Jornal do Brasil. Rio. 1935.
9) José Wandevaldo Hora. Advogado, Bancário. Nordestino, radicado em Vitória. Publicou:- “Os Cataventos têm a sua música”. Editora Ipê. Rio 1949.
10) Renato José Costa Pacheco. Magistrado. Professor, historiador e poeta. Escreveu:- “A Oferta e o altar”. Romance de costumes regionais. Ed. de G.R.D. Rio. 1964.

(Autores Femininos).
As 10 mais destacadas
1) Alda Lofego de Castro. Professora Normalista. Natural do Espírito Santo
(Cachoeiro de Itapemirim). Escreveu:- “Boneca de Trapo”. Romance de costumes.
Ed. Pongetti. Rio. 1967.
2) Felicidade Albertina Méia. Professora Normalista. Funcionário federal. Natural de Vitória. Publicou: “Joguetes do Destino”. Edição Pongetti. Rio. 1966. “Meu filho, meu. Juiz”. Mesma editora. 1966. “Se o silêncio falasse” mesma editora. Rio. 1969.
3) Haydée Nicolussi. Professora Normalista. Museologista. Natural de Vitória.
Historiadora e poetisa. Escreveu: “Festa na Sombra”. Editora Pongetti. Rio. 1943. “Goethe e a Revolução Francesa”. Editora Moderna. Rio. 1946.
4) Ida Vervloet Finamore. Professora Normalista e poetisa. Natural do Espírito Santo. (Cidade de Santa Leopoldina) Publicou:- “Páginas Soltas” Editora Pongetti.
Rio. 1945
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5) Inda Soares Casanova. Professora e educadora. Natural do Espírito Santo
(Cidade de Anchieta, antiga Benevente). Escreveu:- “Diálogo da Ausência”. Edição
Massau Ohno. S. Paulo. 1962. Romance já vertido para o francês.
6) Ivonne Diniz Borges Miguel. Professora Normalista, poetisa e educadora.
Natural do Espírito Santo (Cidade de Bom Jesus de Itabapoana). Publicou: “Destino
de uma mulher”. Romance de fundo social. Editora Pongetti. Rio. 1934. “Entre dois
extremos”. Mesma editora. Rio. 1965.
7) Lydia Besouchet. Professora Normalista. Escritora e historiadora. Natural
do Rio Grande do Sul, radicada, desde a infância, no Espírito Santo. Escreveu: “Condição de Mulher” (Romance Histórico-social). Editora Instituto Progresso. S. Paulo.
1947. “O Mestiço”. Mesma editora. 1948.
8) Margarida Pimentel. Escritora e poetisa. Natural de Vitória. Publicou: “Apenas
um homem”. Romance de fundo psicológico. Editora Do Vall. Rio. 1965. “Adultério sem
Flagrante (Estudo social). Editora Pongetti. Rio. 1970.
9) Neida Lucia Moraes. Educadora. Do Conselho Estadual de Cultura. Natural de
Vitória. Escreveu: “Olhos de ver”. Romance de fundo social. Editora Pongetti. Rio. 1967.
10) Virginia Tamanini. Poetisa e escritora. Natural do Espírito Santo (Cidade
de Santa Teresa). Publicou:- “Karina”. Romance de fundo histórico. Editora Pongetti
Rio. 1964
Fontes para estudo: “Síntese Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”.
Capítulo “Bibliografia”. Editora “Vida Capixaba”. Vitória. 1945. “Uma Página da História Literária Espírito-santense de nossos dias”. Augusto Lins. Edição. Gráfica Canaã.
Vitória. 1943. “Quatro Séculos de Literatura Espírito-santense. (De Anchieta e Américo
Monjardim) Edição da Prefeitura Municipal. Vitória. 1942. “A Mulher na História do
Espírito Santo”. Maria Estela de Novais. Ed. Imp. Of. Vitória 1957. Veja ainda neste livro
o verbete “Mulheres Pioneiras que se destacaram em diversas atividades públicas”.

SACERDOTES CATÓLICOS
Os 10 primeiros
1) Padre Gonçalo Soares da França. Orador, poeta e historiador. Fundou em
1724, com outros escritores a “Academia dos Esquecidos” da Bahia. Deixou escrita a “História Eclesiástica do Brasil” e o “Desenvolvimento do Brasil”, poema épico,
Nasceu em Vitória em 21-2-1718. E patrono da Cadeira n 12 da Academia (E.S.) de
Letras hoje ocupada pelo escritor, filólogo e historiador Prof. Dr. Elpídio Pimentel.
2) Padre Dr. João Clímaco de Alvarenga Rangel. Era também formado em
Direito. Foi advogado, educador, parlamentar e político, Exerceu a Vice-Presidência
do Estado. Como advogado destacou-se como defensor dos negros escravos que

224 // Eurípedes Queiroz do Valle
chefiaram a conhecida revolta denominada Insurreição de Queimados. Foi também
notável educador, lecionando Latim, Filosofia e Grego em vários colégios. Nasceu
na cidade da Serra, no Espírito Santo em 30-3-1799, falecendo no Rio de Janeiro em
23-7-1866 aos 67 anos. É patrono da Cadeira nº 3 da Academia (E.S.) de Letras, hoje
ocupada pelo jurista, professor e político Dr. Alarico de Freitas.
3) Padre João Luiz da Fraga Loureiro. Orador e poeta de grande inspiração.
Destacou-se sobretudo pela sua extraordinária capacidade de improvisar. Pôs em versos várias parábolas do Evangelho. Foi acometido de cegueira aos 60 anos o que não
impediu de continuar a pregar com grande eloquência e a ditar os seus poemas aos
amigos. Era natural da cidade da Serra, onde nasceu em 6-4-1878. Faleceu em Vitória
em 6-4-1941 aos 63 anos.
4) Monsenhor Eurípedes Calmon Nogueira da Gama Pedrinha. Foi escritor,
historiador, político e parlamentar. A Arquidiocese do Espírito Santo muito lhe deve.
Foi ele que como o seu trabalho e sua dedicação preparou as condições necessárias
à criação do Bispado. Como deputado presidiu o Congresso Legislativo em 1906.
Culto e modesto, reuniu em livro as suas melhores produções literárias a que deu o
título de “Tímidos Ensaios” apesar de suas 650 páginas. É patrono da Cadeira nº 18
da Academia (E.S.) de Letras hoje ocupada pelo jornalista, escritor e poeta Manoel
Teixeira Leite. Nasceu na Vila Riacho, no Espírito Santo, em 17-7-1864 e faleceu em
Vitória em 11-2-1919, aos 55 anos.
5) Padre Francisco Antunes de Siqueira. Nasceu em Vitória em 3-2-1832, falecendo
na mesma cidade em 1897 aos 65 anos. Foi educador, orador e poeta. Deixou vários trabalhos e estudos publicados destacando-se entre outros o “Esboço histórico dos costumes do
povo espírito-santense” reeditado em 1944 e obra muito consultada pelos historiadores e
estudiosos do Folclore. E patrono da cadeira n.16 da Academia (E.S.) de Letras atualmente
ocupada pelo escritor, educador e poeta Prof. José Coelho de Almeida Cousin.
6)Padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. Político, orador e poeta. É considerado um dos maiores poetas do seu tempo. Deixou notável poema a que denominou
“Derrota de uma viagem ao Rio de Janeiro” escrito em 1817 em 55 cantos camonianos, lido, ainda hoje, com interesse e enlevo. Foi igualmente jornalista combativo e
exímio polemista. Era comendador da Ordem de Cristo e da Rosa. É patrono da Cadeira nº 1 da nossa Academia de Letras, ocupada até a pouco pelo jurista, historiador,
magistrado e escritor Des. Carlos Xavier Pais Barreto. Nasceu na histórica cidade da
Serra em 18-6-1788 e faleceu na cidade de Niterói em 7-6-1860 aos 72 anos.
7) Padre Fernando de Souza Monteiro. Foi o primeiro sacerdote espírito-santense a alcançar a dignidade episcopal, sendo o 2 Bispo do seu Estado natal. Sagrou-se em Paris. Foi preconizado bispo em 1901. Portador de invulgares virtudes foi um
dos grandes prelados brasileiros de seu tempo pela obra que conseguiu realizar com
sacrifícios de toda sorte. Nas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (E.S.) em 22-81866. Faleceu no Rio de Janeiro em 23-3-1916 com apenas 50 anos.
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8) Padre Helvécio Gomes de Oliveira. Foi o segundo espírito-santense sagrado Bispo. Era Salesiano, tendo entrado para a Congregação dos Filhos de Dom Bosco,
ordenando-se em julho de 1901. Foi eleito Bispo de Corumbá em fevereiro de 1918,
sendo sagrado em 15-8 do mesmo ano. Transferiu-se em 1919, para a Diocese do
Maranhão e em 1922 para a de Mariana em Minas Gerais, como Coadjutor e depois
como Arcebispo titular. Era natural da cidade de Anchieta, antiga Benevente, no Espírito Santo. Ali nasceu em 19-2-1876. falecendo em Mariana aos 72 anos. Dedicou-se a obra educativa criando em seu Estado natal e na cidade de seu nascimento
vários Estabelecimentos de instrução e educação profissional, deixando em Mariana
vários outros que o tornaram benemérito daquela Arquidiocese.
9) Padre Emanuel Gomes de Oliveira. Era irmão do precedente. Foi o 3º sacerdote capixaba a receber a dignidade episcopal. Como seu Irmão Helvecio era natural do Espírito Santo e da mesma cidade de Anchieta. Ali nasceu em 6-1-1874. Recebeu Ordens em 16-6-1901. Sagrou-se Bispo em 15-4-1923. Em 1933 tomava posse
da Diocese de Goiás realizando ali uma obra notável de orientação educacional. Era
conhecido como o “Apóstolo do Ensino e da Educação” pelo grande número de Seminários, Escolas, Colégios, Institutos Profissionais que criou naquele Estado central.
Faleceu em Goiás em 12-5-1955 aos 71 anos.
10) Padre João Cavatti. Foi o quarto Bispo natural do Espírito Santo, tendo
nascido no Município de Guarapari, na povoação de Todos os Santos, em 5-5-1892.
Em Petrópolis fez o seu noviciado no Seminário dos Padres Lazaristas ingressando,
então, na Congregação das Missões. Fez o Curso Teológico na França, ordenando-se
em 20-5-1920. Em agosto de 1938 foi nomeado Bispo da cidade de Caratinga em Minas Gerais, sendo sagrado na Catedral de Vitória, de seu Estado natal, em 30 de outubro daquele mesmo ano. Trabalhador incansável e com a saúde seriamente abalada
teve que renunciar à dignidade episcopal, por determinação médica. Não encerrou
porém as suas atividades de amigo dos pobres e desvalidos, continuando a trabalhar
para os mesmos na cidade que escolheu para o seu repouso, que foi a de Petrópolis,
onde passou a mocidade. Visita constantemente o Espírito Santo, preferindo para
descanso a bucólica povoação de Venda Nova, à margem da rodovia Vitória-Belo
Horizonte, dado o seu clima e altitude.
Fontes para estudos: “Legendas Religiosas da Província do Espírito Santo”. Pessanha Póvoa. Edição de 1869. “A Religião na História do Espírito Santo”. Dr. Celso Bonfim. Edição de 1943. “História da Literatura Espírito-santense”. Des. Afonso Cláudio
de Freitas Roza. Edição de 1913. “Vultos e Fatos Brasileiros”. Prof. Colares Junior. Edição de 1941. “Noções de Literatura”. Prof. Elpidio Pimentel. Edição da 1918. “Cidade
Relíquia” Eurípedes Queiróz do Valle. Edição de 1968. “Ação dos Padres Católicos no
desenvolvimento do Espírito Santo”. Euripedes Queiróz do Valle. Edição de 1940. “A
Tribuna Sagrada no Espírito Santo” Mons. Eurípedes Pedrinha. Edição de 1898. “Os
Padres na Literatura Capixaba” in “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo. Verbete “Literatura Espírito-santense. Edição de 1959.
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SOLDADOS ESPÍRITO-SANTENSES
(Sacrificados na Campanha da Itália)
Os 10 mais destacados
1) Oswaldino Mendes Rocha. Natural do Município de Itaguaçu, era filho de
Cândido de Oliveira Rocha e de D. Maria Mendes Rocha. Tinha o posto de 2 Sargento. Faleceu em Campanha, no dia 12-2-1945. Havendo o companheiro que dirigia o
“Jeep” que os conduzia sido atingido por um tiro e morrido, tomou imediatamente a
direção do veículo e em meio a cerrado tiroteio conseguiu, numa marcha em zigue-zague, chegar à posição indicada. Foi agraciado com as medalhas de “Campanha” de
primeira classe e a da “Cruz de Com bate”.
2) Aylson Simões. Era natural de Vitória, filho de Etelvina Simões. Tinha o
posto de cabo. Faleceu em combate na localidade de Malondrona, na Itália, no combate do dia 8-3-1945. Destacou-se pela sua bravura e sangue frio. Segundo o testemunho de seus companheiros de patrulha, raramente perdia um tiro. Foi agraciado
com as medalhas de “Campanha”, “Sangue do Brasil” e a da “Cruz de Combate”, as
duas últimas de 1 classe.
3) Manoel Apolinário dos Reis. Era filho de Apolinário Adriano dos Reis e de
D. Filomena Maria da Conceição. Natural da cidade de Viana. Morreu em combate
em 12-12-1944 perto da localidade de Bombiana, na Itália. Morto o Sargento que
comandava o seu Pelotão assumiu a direção do mesmo conduzindo os companheiros
para local seguro. Morreu quando do alto de uma árvore fazia uma observação. Embora mortalmente ferido resistiu à prisão matando um dos soldados inimigos, o que
lhe valeu o fuzilamento imediato. Foi agraciado com as medalhas de “Campanha”,
“Sangue do Brasil, e “Cruz de Combate” tôdas de primeira classe.
4) Altino Martins da Vitoria. Natural da cidade da Serra. Era filho de Manoel
Martins da Vitória e de D. Francisca Maria da Penha. Faleceu em combate, nas vizinhanças de Monte-Castelo no dia 12-12-1944. Dotado de grande força física, transportou às costas um companheiro ferido, por mais de 5 quilômetros, em busca de
socorro. Encontrou porém a morte ao se aproximar de um Posto de Proteção, atingido por um tiro. Foi agraciado não só com a medalha de “Campanha” como com a de
“Sangue do Brasil” e a de “Combate” de primeira classe.
5) Benjamim Teotônio de Lima. Filho de Manoel José Faustino e de D. Adélia
Teotônio de Lima, era natural de Cachoeiro de Itapemirim. Faleceu em Monte Castelo, na tarde de 24-2-1945, quando em luta corporal com um soldado inimigo recebia
pelas costas, forte coronhada na cabeça. Foi igualmente agraciado com as medalhas
de “Campanha”, “Sangue do Brasil” e da “Cruz de Combate”.
6) Benone Falcão de Gouveia. Natural da cidade de Conceição da Barra, era filho
de Carolino Falcão de Oliveira e de D. Inocência da Conceição. Morreu ao se aproximar da
cidade italiana de Monte Castelo, no combate do dia 12-12-1944. Salvou um companheiro
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da morte iminente com uma pedrada certeira na cabeça de um soldado inimigo que fazia
pontaria para esse companheiro. Encontrou a morte logo depois, atingido por uma bala
inimiga. Foi agraciado com as medalhas de “Campanha” e a da “Cruz de Combate”.
7) Abílio José dos Santos. Filho de José Pedro dos Santos de D. Antonia Maria
de Jesus, era natural da cidade de Colatina. Morreu em combate no dia 23-2-1945 na
localidade italiana de Savigliano. Em luta corporal com um soldado inimigo conseguiu desarmá-lo e matá-lo com a arma da vítima. Foi porém atropelado e morto, um
pouco adiante, por um “Jeep” inimigo. Foi, também, agraciado com as medalhas de
“Combate” e a da “Cruz de Campanha”.
8) Manoel Furtado. Era natural de Vitória, sendo filho de Alonso Furtado e de
D. Roza Vieira Furtado. Morreu em combate nas proximidades de Monte Castelo no
dia 12-12 1944. Ficando, certa vez, sem a sua arma, serviu-se de uma barra de ferro
com a qual se defendia, nas lutas corporais e com a qual punha fora de combate vários
inimigos. Morreu fuzilado por uma patrulha inimiga, naquele dia 12 depois de preso.
9) Alberto Vicente Cardoso. Filho de Eugênio Vicente Cardoso e de D. Maria
Santana, era natural da cidade de Santa Teresa. Morreu, também, em combate no dia
12-4-1945 em consequência de ferimentos recebidos em luta corporal. Foi, igualmente, agraciado com as medalhas de “Campanha” e a de “Cruz de Combate”, ambas
de primeira classe.
10) Gentil Guimarães de Oliveira. Era natural de Benevente, hoje Anchieta, sendo filho de Nestor José Guimarães e de D. Maria Ignácia de Oliveira. Faleceu em combate,
no dia 5-6-1945 nas proximidades da cidade italiana de Bombiana. Ao ser preso resistiu à
prisão, o que lhe valeu um fuzilamento sumário. Foi agraciado, como seus companheiros,
com as medalhas de “Campanha”, “Sangue do Brasil” e “Cruz de Com bate”.
Fonte para estudos: “Expedicionários sacrificados na Campanha da Itália”. pelo
Coronel Dr. Aloysio de Barros. Edição da Livraria Bruno Buccini. Rio. 1957. 2° edição.
“Heróis Anônimos da última Guerra”, Capitão Othon M. Ribeiro Garcia. Ed. Livraria Catalina. Salvador. Bahia. 1950 “Contribuição capixaba para a vitória brasileira na Campanha da Itália. Conferência do Capitão Vinicius Uchôa de Suzart na Associação Espírito-santense. Rio. 1934. Veja ainda neste livro o verbete “Heróis Espírito-santenses”.

SONETOS E POEMAS
Os 10 mais lembrados
1) Fases da lágrima. De Ulysses Sarmento. (Ulysses Teixeira da Silva Sarmento).
“Nasce a criança e a alegria no instante.
Em que ela pura e feiticeira nasce
Anuvia-lhe súbito o semblante
E humedece a face.
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Cresce. Ei-la enfim na venturosa vida
Em que a alegria vivida se apura.
Fulgura o sol do amor na mocidade
E a lágrima fulgura.
Chega afinal ao término da velhice.
Toda a sua alma de prazer se banha
E como na primeira meninice
A lágrima o acompanha.
Assim da infância à mocidade e desta
A velhice que traz o luto e a mágoa.
Eternamente a dor se manifesta
Na mesma gota d’água!
Ulysses Sarmento era General do Exército. Matemático, poeta e escritor. Nasceu na cidade de Vitória em 30-6-1875. Faleceu no Rio de Janeiro em 16-6-1923 aos
48 anos. Publicou: “Clamydes” (1894), “Torturas de um ideal” (1900), Contemplações” (1902). Veja, ainda, neste livro, o verbete “Poetas da Academia (Patronos) e
“Oficiais Militares das Forças Armadas”.
2) Ascensão. De Narciso Costa Araújo. (Narciso Araújo).
Se queres que tua alma ascenda e adquira
Da vida a ciência verdadeira e augusta,
Despreza o mundo vão, que é só mentira
E pede ao sonho a inspiração robusta.
Lê no ninho, no céu; curva-te, admira
E sonha e chora no êxtase que assusta.
Põe, depois, a alma inteira em tua lira.
E canta a Natureza, sã e justa.
Foge desse terrível torvelinho,
Em que ruge, dos homens a ambição;
Fica junto do céu, perto do ninho;
No céu, em esplendor, do ninho em boda.
Deixa pulsar na lira, o coração:
Um verso, às vezes, diz a vida toda!
Narciso Araújo nasceu na Vila de Itapemirim (E.S.), em 6-8-1877. Faleceu na
mesma Vila, hoje cidade, em 13-12-1932, como Príncipe dos Poetas Capixabas. Era
jornalista, parlamentar, escritor e jurista. Publicou: “Poesias” (1942), deixando larga produção poética avulsa, em jornais e revistas da época. Fon para Estudo de sua
Personalidade: “Narciso Araújo”. Rev. “Vida Capixaba”. N° de 30-8-1948. Ano XXV.
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“Panorama Simbolista Brasileiro”. Andrade Murici. Imprensa Nacional, 1925. “O Solitário de Itapemirim”, em “A Gazeta” de Vitória, de 11-9-1949. “Dicionário Informativo do Estado do Espírito Santo”. Eurípedes Queiróz do Valle. 1959.
3) Meus Filhos. De João Motta.
Ó filhos meus! Vós sois o meu tesouro,
O meu amplo sacrário de ventura:
Epílogo de um livro onde fulgura
Todo um poema de amor em letras de ouro.
Relâmpago de fé numa alma escura,
O vosso amor é um manso ancoradouro
Dos meus sonhos; a fé que lembra um mouro,
Crente, beijando a cruz da espada, em jura.
Quando as nuvens da Mágoa nos toldarem
De nossa crença os anilados céus,
E as leis irredutíveis nos ferirem,
Que será feito deste amor, meu Deus?!
Ai de mim! se eu partir e eles ficarem!
Ai de mim! se eu ficar e eles partirem!
João Motta era jornalista, poeta e polemista exímio. Nasceu em Cachoeiro de
Itapemirim em 1881. Faleceu na mesma cidade em 1948, aos 67 anos. Fundou e dirigiu jornais e revistas, onde deixou toda a sua produção literária. É patrono da cadeira
nº 19 da Academia (E.S.) de Letras, hoje ocupada pelo jornalista e escritor Sezefredo
Garcia de Rezende e da de n. 18 da Academia de Letras de sua cidade natal, ocupada
pelo poeta Marco Antônio Coelho. Fontes para estudo de sua personalidade: - Discurso de Posse do acadêmico Garcia de Rezende na Academia de Letras em 12-11924. “Poesias de João Motta do jornalista Trófanes Ramos. Edição de 1966. “Poeta
Ressuscitado”, de Isaías Ramires, em “A Tribuna” de 14-10-1967.
4) Cachoeiro de Itapemirim. De Benjamim Silva
Prisioneira feliz, mas condenada,
Por leis irredutíveis e absolutas,
A viveres assim encarcerada
Nesta cadeia de montanhas brutas.
Mas que importa, se é esplêndida a morada!
Pois daqui tudo vês e tudo escutas:
A voz de Deus e a luz da madrugada
Entram também no coração das grutas.
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E o Itabira te guarda e te vigia,
Como se fosse eterna sentinela
- Carcereiro que vela noite e dia.
Tudo afinal te rende um justo preito.
Enquanto um claro rio tagarela
Rola cantando, dentro do teu peito,
Benjamim Silva foi poeta e jornalista. Nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (E.S.) em 20-7-1886. Faleceu no Rio de Janeiro em 10-7-1854, aos 68 anos
de idade. Os seus amigos e admiradores reuniram em livro as suas melhores poesias
a que deram o título de “Escada da Vida”, retirado de um de seus poemas. O livro foi
prefaciado pelo Senador Atílio Vivacqua, seu cunhado e amigo. Benjamim Silva é
patrono da cadeira nº 1 da Academia de Letras de sua terra natal, ocupada pelo jornalista e poeta Sérgio Gonçalves Lofego. Fonte para estudo de sua personalidade: “Poetas Capixabas”, de José Vitorino. Ed. Anderson e Cia. Rio. 1934. Discurso de posse
de Sérgio Lofêgo na Academia Cachoeirana de Letras. “Literatura Espírito-santense”.
Prof. Elpidio Pimentel. Ed. “Diário da Manhã”. Vitória 1918. “Quatro Séculos de Literatura Espírito-santense. Abilio de Carvalho. Vitória. 1942. “Uma Página da História
Literária Espírito-santense de nossos Dias”. Augusto Lins. Vitória, 1943.
5) Elgisa. De Manoel Teixeira Leite.
Mais uma filha... Elgisa... Tão mimosa
Tão pequenina que se a tenho nos braços.
Penso num anjo vindo dos espaços.
Para um berço de pétalas de rosa.
Seis filhos! Coração em seis pedaços!
Como de tê-los a minha alma goza!
Seja-me a vida alegre ou tormentosa
Quero-os à minha sombra e nos meus passos.
Bem-vinda sejas! em meu solar de pobre!
De ouro faltem os fúlgidos arrimos
Mas a alegria de meus filhos sobre!
Filhos inquietações, vigílias zelos;
E quanto o coração mais repartimos
Mais sobra coração para querê-los!
Manoel Teixeira Leite é jornalista, poeta, escritor e humorista. Baiano de nascimento, mas radicado, desde a infância, ao Espírito Santo. Pertence à Academia (E.S.)
de Letras, onde ocupa a cadeira nº 18, de que é patrono Mons. Eurípedes Pedrinha.
Publicou: “Serenatas” (1930), “Halos e Brumas” (1928), “Plumas e Farpas” (1931).
“Plenilúnios” (1932), “Ticos e Tacos”, além de vasta produção literária, em prosa e
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verso, espalhados em jornais e revistas que fundou e dirigiu. Fonte para estudos: “Poetas Capixabas”, de José Vitorino. Ed. Andersn Editores. Rio, 1934. “Síntese Histórica
da Academia Espírito-santense de Letras” Subseções “Bibliografia” e “Efemérides”.
Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. “Vida Capixaba”, Vitória. 1945.
6) Árvore Morta. Hilário Soneghet.
“Árvore morta! Foste em outras eras,
Graciosa, esbelta, portentosa e boa;
Saudaste, alegre, infindas primaveras
Indiferente aos ventos e à garoa;
Para a vaidade cheia de quimeras
Eram-te espelho as águas da lagoa;
Feliz viveste, ao lado das taperas
Orgulhosa dos bens que deste à toa.
Deste frutos e flores, deste sombra,
Deste agasalho ao ninho e a verde alfombra,
Deste perfume e deste perfeição!
Faze de mim, agora, o teu herdeiro,
Dando em troca de um verso derradeiro,
Algumas tábuas para o meu caixão!
Hilário Segismundo Soneghet foi jornalista, poeta e escritor. Antigo Vice-Cônsul da Itália no seu Estado. Cirurgião Dentista. Nasceu na Cidade de Ibiraçu em
23-3-1904. Faleceu em Vitória em 3-2-1969, aos 65 anos. Toda a sua obra poética jaz
esparsa em jornais e revistas em que colaborou. Conquistou, em 1950, o 2. lugar no
1.º Concurso Nacional de Sonetos, instituído pela Federação das Academias de Letras do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, entre os 210 poetas brasileiros que concorreram ao mesmo. (Rev. “Ilustração Brasileira” de outubro de 1950, n° 186. Ano XLI).
Pertencia A Academia de Letras de seu Estado, onde ocupava a cadeira nº 15 que tem
como patrono o pensador e sociólogo Colatino Barroso (José Colatino do Couto Barroso). Fontes para estudo de sua personalidade: Discurso do acadêmico, Eurípedes
Queiróz do Valle, ao recebê-lo na Academia de Letras, em outubro de 1957. “Hilário
Soneghet e o Concurso Nacional de Sonetos”. Estudo de Carlos Madeira. In “Vida
Capixaba” de dezembro de 1950. “A Poesia de Hilário Soneghet”. Apreciação de Rozendo Serapião Filho. Vitória. 1951. “Novos Valores Poéticos”. Colares Júnior. Estudo
para a Academia Espírito-santense de Letras. Outubro. 1957.
7) Nosso Lar. De José Antônio Rui Côrtes (Rui Côrtes).
Para nós, este mundo se resume,
Apenas, numa casa nosso lar.
Nela, onde o amor se fez perpétuo Nume,
Os filhos que o destino quis nos dar.
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Nós: boa-sorte os acompanhe e rume.
Eles: crescer... luzir... continuar....
Mas a casa está sempre com seu lume
Dando-lhe a santidade de um altar.
Aí, querida, reza e eu contemplo,
Da Sagrada Família - a vida-exemplo,
Que é de segui-la, e de imitá-la até,
Neste sonho em que o céu nos alumia,
Tu tendo em ti um pouco de Maria,
Eu tendo em mim um pouco de José.
Rui Côrtes é magistrado, romancista, jornalista e poeta. Fluminense de Barra
Mansa, radicou-se cedo ao Espírito Santo, onde firmou o seu espírito e a sua cultura.
Nasceu naquela cidade em 26-2-1898. Pertence à Academia (E.S.) de Letras onde
ocupa a cadeira nº 38, de que é patrono o poeta Manoel Jorge Rodrigues. Fontes
para estudos de sua personalidade: Discurso do acadêmico Prof. José Paulino Alves
Júnior, ao recebê-lo na Academia de Letras em 12-9-1941. “Datas e Dados da Vida
Judiciária Espírito-santense”. Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. Dep. Imp. Of. Vitória.
1963. “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”. Mesmo autor.
Ed. “Vida Capixaba”. Vitória. 1945. “Poetas Capixabas”. José Vitorino. Ed. Anderson
Editores. Rio. 1934. “Uma Página Espírito-santense de Nossos Dias”. Augusto Lins.
Vitória, 1943.
8) Vamos. De José Vieira Tatagiba.
Vamos querida, pelo mundo além,
a luz ideal nosso amor...
Faz tanto frio... chegues mim... vem!
Em nós ambos existe tanto ardor...
Que importa que nos olhem com desdém
de ti falem tanto, minha flor!
Importa apenas que nos convém.
mundo um moralista sem valor.
Vamos por esta clara suave estrada:
Duas visões em noite enluarada Que transformam as urzes em arminho.
Vamos andando, assim, os dois, par,
Pensando em nós, sem nunca mais pensar
Que de nós fique, um dia, no caminho!
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José Vieira Tatagiba era magistrado, romancista e poeta. Nasceu na localidade de “Alto Calçado”, Município de Calçado (E.S.), em 1-19-1896 faleceu no Rio de
Janeiro em 26-9-1952 aos 56 anos. Escreveu: “Torturados”, romance de fundo social
histórico, editado pelo Jornal do Brasil, Rio. 1935. Grande parte de sua obra poética
está dispersa em jornais e revistas época. Fontes para estudos de sua personalidade:
“Juízes Espírito Santo”. in “Dados Datas da Vida Judiciária Espírito-santense”. Euripedes Queiróz do Valle. Vitória. 1963. Poetas Capixabas”. José Vitorino. Ed. Anderson
Editó res. Rio. 1934. “Juízes, Poetas”. Crônica de Beneventino. (E. Valle. “A Tribuna”.
Setembro. 1942.
9) Mãe Vicência. De Luiz Moreira (José Luiz Moreira de Araújo).
Mãe Vicência - que pena - está velhinha.
rosto como lâmpada apagar...
Nem parece que Mãe Vicência tinha
olhos mais bonitos do lugar.
Noutros tempos quando era ainda mocinha
Os rapazes ficavam-na a esperar
E se a alguma festa porventura vinha
Era a graça de pluma no valsar...
Ontem passei por ela. Que tristeza!
O cabelo branquinho, a fala presa
E aquele andar de quem já vai ao fim.
Dentro do mundo, ao longo da jornada,
A flor da vida enlangueceu, cansada
E Mãe Vicência foi ficando assim!
José Luiz Moreira de Araújo é Bacharel em Direito. Foi por muito tempo membro do Ministério Público do Estado. É escritor, poeta e tribuno de largos recursos.
Nasceu em Recife, Pernambuco, em 27-6-1893. Sua obra literária está, toda ela esparsa em jornais e revistas ilustradas. Fontes para estudos.-”Tribunos Capixabas”. Elpidio de Oliveira em “A Notícia” da cidade de Colatina. Dezembro de 1934. “A Poesia
de Luiz Moreira”. Comentário de João Calazans. Suplemento Literário d’A Tribuna”
de março de 1946. “Uma Página da História Literária Espírito-santense”. Augusto
Lins. Vitória 1943.
10) Bodas de Prata. De Koschiuzcko Barbosa Leão.
Nesta estrada em que nós, há tantos anos
Partimos juntos, nunca fomos sós.
Em nossos lábios jamais houve enganos
Que fossem desenganos para nós.
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Não tem o nosso amor, beijos profanos
Foi sempre amor, que enxuga o pranto
Sorri e ajuda a suportar os danos
Que se padecem nesta vida atroz.
E hoje olhando a distância percorrida
Recordo o que falamos - nossa vida Sempre nós dois em todos os assuntos.
Nunca nos separamos. Mas... e o fim?
Ah sofro muito já, por ti, por mim,
Só de pensar em não chegarmos juntos!
Koschiucko Barbosa Leão é Professor de Direito, advogado, jurista, tribuno e
escritor. Nasceu no Espírito Santo, na histórica cidade da Serra. E da Academia (E.S.)
de Letras. Ocupa a cadeira nº 36, de que é patrono o historiador e jurista, Pessanha
Póvoa. Publicou, além de outros livros: - “Cinco Noivados” (Teatro), 1941, “Tentativa
de Roubo” (Direito), 1921, “A Visão da Miséria, através da Polícia” (Sociologia), 1933,
“A Viagem da Vida” (Discursos 1947-1955. “O Direito Fiscal Brasileiro. pareceres. Vitória. 1946. Fonte para estudo de sua personalidade: “Pequena História da Faculdade de
Direito”. Eurípedes Queiróz do Valle. Vitória. 1969. “Resenha Histórica da Academia de
Letras”. Do mesmo autor. Ed. “Vida Capixaba”. Vitória. 1945. “Tribunos Espírito-santenses”. In “Micrólogos”. Beneventino (E. Q. Valle). Vitória, 1968. “Poetas Capixabas”.
José Vitorino. Ed. Anderson Editores. Rio. 1934.

TEATRÓLOGOS
Os 10 mais conhecidos
1) Amâncio Pinto Pereira. Educador e historiador. Escreveu: “Na lua de mel”
(Comédia) 1895, “Tio Mendes” (Comédia) 1897, “Virou-se o feitiço...” (Comédia)
1897, “Compasso musical” (Comédia) 1898, “O Vingador” (Drama); 1898, “A Fuga”
(Drama) 1898, “O Remorso” (Drama) 1899, “Todos culpados” (Drama) 1899.
2) Aristides Brasilano de Barcellos Freire. Educador. Publicou: “Caridade”, (Drama), 1877. “Egoísmo Social”, (Drama), 1880. “Ferida Invisível”, (Drama), 1880. “Amor
e Perdição” (Drama), 1881. “A Rosa da Montanha”, (Drama), 1882. “O Réprobo”, (Drama), “A Condessa de Rendal”, (Drama), 1842. “A Penitente”, (Drama), 1885. “A Força do
Destino”, (Drama), 1850. “Surpresas de um Tio”, (Comédia), 1876. “República na Roça”,
(Comédia), 1897.
3) Cândido Viera da Costa. Historiador e cientista. Escreveu: “Rosa Branca”,
(Drama), 1894. “Política da Roça”, (Comédia), 1898. “Pedro Álvares Cabral”, (Drama), 1900. “O Batizado”, (Comédia), 1900. “Tempestade em Copo d’Água”, (Comédia), 1901. “Morte Que Não Mata”, (Comédia), “O Batalhão”, (Drama), 1901.
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4) Cyro Vieira da Cunha. Médico, escritor e poeta. Escreveu: “Eu Veto”, (Comédia), 1920. “Mocidade”, (Comédia), 1920. “E eu?”, (Comédia), 1927. “Arrufos”,
(Comédia), 1927. “Capixaba Escovado”, (Comédia), 1927, Vá Saindo! (Revista), 1929,
“Um, Dois, Três”, (Revista), 1931, “Angu de Caroço” (Revista), 1931.
5) Ernesto da Silva Guimarães. Magistrado, escritor e poeta. Escreveu: “Chuva de Rosas”, (Comédia), 1937. “O Voluntário do 3 B. C.”, (Comédia), 1938. “Cabecinha de Vento” ,(Comédia), 1938. “Os Sonhos da Cotinha”, (Comédia), 1938. “A Medalha Milagrosa”, (Comédia), 1939. “A Lição do Natal” (Comédia), 1939. “O Mérito”,
(Drama), 1939. “Defesa do Inocente”, (Drama), 1940.
6) Francisco Antunes de Siqueira. Padre, historiador e poeta. Escreveu: “Astúcias de um Seminarista”. (Comédia), 1871. “Dona Minhoca”, (Comédia), 1860. “O
Escravo”, (Drama), 1861. “Achado Macabro”, (Drama), 1863. “As Co madres”, (Comédia), 1864. “A Samaritana”, (Drama), 1865 “Optimismo”, (Comédia). 1865.
7) José Coelho de Almeida Cousin. Advogado, escritor, historiador e poeta
escreveu: “Amélia”, (Drama), 1915. “As Aparências”, (Comédia), 1926. “As Sufragistas”, (Comédia), 1941. “A Procura dos Brancos”, (Sketh), 1937.
8) Koschiuscko Barbosa Leão. Advogado, jurista, professor e poeta. Escreveu,
entre outros, “Cinco Noivados”, (Comédia), 1941.
9) Manoel Teixeira Leite. Jornalista, escritor e poeta Escreveu: “Cena de Comédia” (Fantasia), 1931. “Os Doutores Formados”, (Comédia), 1932. “Os Canais
Competentes”, (Comédia), 1933.
10) Sezefredo Garcia de Rezende. Escreveu: - “A Escrava que não era Isaura”,
(Comédia), “Fogo de Palha”, (Comédia), 1930. “Antologia do Mal”. (Comédia), 1931.
Fontes para estudo: “Resenha Histórica da Academia Espírito-santense de Letras”. Seções: “Bibliografia” e “Efemérides” - Eurípedes Queiróz do Valle. Ed. “Vida
Capixaba”. Vitória. 1945. “O Teatro no Espírito Santo”. Alceu Aleixo. (Conferência).
Vitória. 1944. “O Velho Teatro Capixaba”. Prof. Luiz Maliseck. In Revista da Educação
Nºs 25 a 28 de 1936. “Homens e Coisas do Espírito Santo”. Amâncio Pereira. Vitória.
1914. “A Educação pelo Teatro”. Atilio Vivacqua. (Conferência). Vitória. 1929. “Um
Século de Ensino”. Arquimimo Matos. Ed. “Vida Capixaba”. Vitória. 1927. “Vultos e
Fatos Brasileiros”. Colares Júnior. Imp. Of. Vitória. 1941.

TIPOS POPULARES
Os 10 mais conhecidos
1) “Rainha das Flores”. Solteirona. De compleição franzina. Andava sempre
espalhafatosamente vestida. Usava chapéu, sapatos de salto alto e velhos vestidos de
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renda que as famílias lhe davam. Apresentava-se sempre enfeitada de flores de papel
no chapéu e nos vestidos. Daí o apelido de “Rainha das Flores” que tanto lhe agradava. Considerava-se grande Dama. Quem a cumprimentasse chamando-a de Rainha
recebia uma curvatura solene de agradecimento e a pergunta amistosa: “E em casa?
Como vai todos?”. Se a meninada bolia com ela, se limitava a lastimar: “Mas será
possível isso?”. Mereceu do Prof. Dr. Geraldo Alves um belo e comovente poema,
publicado na Revista “Vida Capixaba” de 23-5-1926. Era inofensiva.
2) “Conde de Santa Fé”. (Antônio Guilhermino dos Santos). Era um pobre
velho sexagenário. Considerava-se descendente de nobres e possuidor de grande fortuna. Andava com um velho paletó de casimira, cheio de medalhas de latão, que os
negociantes lhe davam. Dizia-se proprietário de todas as grandes construções, a começar pelo Palácio do Governo, que lhe havia sido usurpado. Era também inofensivo.
3) “Meio-fio”. Modesto funcionário público aposentado. Possuía alguma instrução. Tinha um defeito numa perna.
Para disfarçar o desequilíbrio das passadas, andava com um pé no passeio e outro
na rua. Daí o apelido de “meio-fio”, de que não gostava. Quando a pessoa que lhe apontava o defeito, era conhecida e amiga, se limitava a lamentar a “falta de educação moral
e cívica dos homens de hoje”. Quando desconhecida, esbravejava com nomes muito
feios. Faleceu no Rio de Janeiro.
4) “Coló”. (Clodomiro Araújo). Era um velho sossegado, religioso e prestativo.
Procurava saber quem havia morrido para prestar à família do morto os serviços que
fossem precisos para o enterro. Acompanhava sempre os féretros vestido com a sua
capa de Irmão da Irmandade da Boa Morte da Igreja de São Gonçalo, a que pertencia.
Em certo enterro da cidade notaram a falta de “Coló”. No caminho do Cemitério é
que vieram a saber que estavam acompanhando o enterro dele.
5) “Dr. Severo” (Severo Sales Nunes de Carvalho). Era da cidade de Cachoeiro
de Itapemirim. Aparecia, às vezes, em Vitória. Considerava-se homem ilustrado e
se dizia representante de Sua Santidade o Papa e “Príncipe do Universo”. Sisudo e
compenetrado, irritava-se quando a meninada o chamava de “Chupa ovo”, dada a
sua magreza e falta de dentes. Dizia-se amigo particular do Presidente da República,
Príncipes e Monarcas estrangeiros, com os quais se correspondiam. Os estudantes
lhe mandavam pelo Correio jornais e velhas revistas estrangeiras que ele guardava
numa velha pasta de couro, para mostrar aos que duvidassem de sua importância.
Inofensivo. Faleceu no Rio de Janeiro.
6) “Chico Maestro” (Francisco de Oliveira Santana). Tinha a mania de dirigir
orquestras. Tocava, quando moço, bombo e pratos, numa velha banda de música
de sua terra, a velha cidade de Piúma. Ficara com o hábito de marcar com passo de
qualquer música que ouvisse. Trazia no bolso uma vareta que lhe servia de batuta.
Irritava-se quando a meninada o interrompia ou atrapalhava nessa atividade diante
das casas e lojas de música ou de discos, ou quando à frente de alguma banda de música que passasse. Também inofensivo.
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7) “Mané-Cocô. (Manoel de Oliveira Dias). Era moço ainda e muito prestativo.
As famílias se serviam dele para compras, recados, mandados e carretos. Nas ruas da
cidade ainda sem esgotos, era ele que se incumbia, a noite, de jogar na maré o lixo
e dejetos caseiros, depositados em velhos latões ou barris. Certa vez, um desses depósitos despregou o fundo quando já na cabeça de Manoel e todo o conteúdo fétido
derramou-se sobre ele. Daí o apelido que tanto o irritava.
8) “Maricotinha”. (Maria Emiliana de Jesus). Era uma pobre velha sexagenária. Morava com uma irmã casada que a trazia sempre penteada e limpa. Irritava-se
quando alguém perguntava quando se casava. Nessas ocasiões abria uma velha bolsa
para mostrar as cartas de amor que recebia de deputados, doutores e homens importantes, pedindo a sua mão em casamento. Eram cartas que os estudantes lhe faziam,
das mais diversas procedências. Alegava sempre que não aceitava nenhum pedido.
“Bem sabia”, explicava orgulhosa, “que eles iam atrás de sua fortuna e sua beleza”!
9) “Tenerá”. Era da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Aparecia, às vezes,
em Vitória. Homem alto, corpulento, mas de uma gordura e aparência doentia, dada
a constante palidez. Ganhava a vida fazendo anúncios de casas comerciais da cidade. Como atração era acompanhado de pequenos cães amestrados que obedeciam
às suas ordens, ficando em pé nas patas traseiras, enquanto fazia os anúncios. Tais
anúncios eram rimados dentro de um certo ritmo. “Comprem no Madureira, se não
quiserem fazer besteira”, “Nas Casas Pernambucanas, ha tecidos bem bacanas”! Uma
de suas frases ficou na memória de seus contemporâneos: “Cachoeiro de Itapemirim:
terra de moça bonita e de ruas de capim”!... de que a Prefeitura não gostava...
10) ”Chico Banana”. (Francisco Reis de Almeida). Era de origem portuguesa. Proprietário de pequeno comércio de frutas em que predominava a banana. Daí o apelido.
Possuía uma velha patente de Tenente da Guarda Nacional. Aos domingos e feriados
fardava-se e fazia evoluções no passeio da casa, chamando a atenção dos transeuntes. Os
soldados que passassem por ele, nessas ocasiões, eram obrigados a lhe fazer continência,
pois que “quisessem ou não ele era seu superior... “Era inofensivo e nos dias úteis muito
prestativo.
Fontes para estudos: “Tipos de Rua”. Notas do jornalista e poeta, Roberto Silva,
em o jornal “A Tribuna” de 12-10-1941.” Psicologia do Apelido”. Eurípedes Queiroz
do Valle. In Micrólogos”. Ed. Imp. Of. Vitória, 1968. “A alegria das ruas Tipos populares”. Carvalho Lima Jr. Crônica. In Correio do Sul. C. Itapemirim. 1920. “O Juízo dos
malucos” Reportagem de Arsenio Pereira nos Manicômios de Salvador. Bahia. 1935.
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TUPI (O) NA GEOGRAFIA CAPIXABA
Cidades, Praias e arrabaldes da Capital
As 10 mais conhecidas
1) Cariacica. De cária ou carie, estrangeiro, estranho e cica, que aparece, que
chega de fora. Denominação dada pelos indígenas ao local, até onde chegavam os
brancos, estrangeiros, portugueses colonizadores.
2) Guarapari. Deriva de guará garça, pássaro marinho, que vive, de preferência, nos locais onde os pescadores preparam os seus “currais” ou “cercados” para apanhar peixe e pari, cercado, armadilha, feita, em regra, de madeira roliça, amarrada de
cipó resistente. Guarapari é, assim, o lugar onde se reúnem aves marinhas pescadoras.
3) Guaçuí. De guaçu, veado grande, e i ou hi, rio, água. Local onde vivem
veados grandes ou de grande porte. A de nominação foi deferida, a essa cidade para
substituir o antigo nome de “Veado” dado à antiga povoação, hoje cidade e sede de
comarca.
4) Iconha. Deriva de i ou hi, água, rio e onha, corruptela de apunhã ou inhã,
corrente mansa, água que corre vagarosa. Iconha é, assim, rio ou corrente d’água que
anda devagar.
5) Itabapoana. Vem de ita-peba, pedra ou laje plana, lisa e puan ou punhã,
empinada, pontuda. Itabapoana significa, desse modo, lugar de pedra alta, pontuda
e lisa.
6) Iúna. De i ou hi, rio, água e una preta, escura ou parda. Nome que veio substituir o de Rio Pardo dado a atual cidade.
7) Muqui. Deriva de micuis ou micui. inseto, mosquito pequeno e avermelhado,
cuja picada ou mordedura arde e coça bastante. Muito abundante nas redondezas da
atual cidade de Muqui, sobretudo onde existe água parada ou estagna da. Muqui é,
assim, cidade dos micuins ou dos mosquitos.
8) Piúma. Vem do termo piun, expressão onomatopaica, imitativa do zumbido de certo mosquito, abundante na região. Os franceses colonizadores alteram a
pronúncia para piumie ou piumá que o povo, por sua vez, simplificou para piúma,
deslocando o assento.
9) Sauaçu. De sauá, espécie de macaco avermelhado existente na região, e açu
grande. Sauaçu vem a ser portanto lugar dos macacos vermelhos e grandes.
10) Araguaia. Deriva de ara, espécie de papagaio pequeno e guai, manso, domesticado. Significa portanto lugar dos papagaios mansos.
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PRAIAS
As 10 mais frequentadas
1) Camburi. Tem sua origem no elemento camurim ou camorim. Expressão
com que os indígenas designavam um peixe de excelente qualidade, abundante naquela praia, nos arredores da cidade de Vitória. O peixe hoje é conhecido como robalo ou robalete, quando ainda pequeno.
2) Carapebus. Deriva de cará e peba ou acará-peba que significa chato e bu ou
mbu escuro, preto. Os velhos pescadores português pluralizaram para carapebus porque é hoje conhecida. Trata-se de peixe pequeno de cor escura e achatado, abundante
no local. É uma praia muito frequentada no verão.
3) Iriri. Deriva de reri ou riri, ostras, mariscos que se encontra em toda costa
espírito-santense. Irirí vem a ser portanto local onde há abundância de ostras. Desse
elemento derivam vários locativos capixabas, tais como Rerigtiba, Iriritiba, Irici, Irirana, Caritiba, Irituba, etc.
4) Marataízes. Origina-se do elemento mará, mar e tahy, canal. Existe ao longo
dessa praia, que é extensa, várias lagoas ligadas ao mar e a pequena distância deste,
por meio de canais. Daí o nome “canais do mar” ou maratahys que os antigos portugueses pluralizaram para marataízes.
5) Guarapari. Como vimos no verbete “Cidades”, item 2, a palavra Guarapari
deriva dos elementos guará, garça, pássaro branco, que vive, de preferência, à beira-mar, nos locais em que os pescadores costumam preparar os seus “currais” ou “cercados” para pegar peixes e pari armadilha, “curral”, “cercado”. Guarapari, que foi uma
antiga aldeia de pescadores, ainda hoje se serve dessas armadilhas para apanhar peixe. Como sabido, o “guará” é ave que se alimenta do peixe pequeno que sobra dessas
pescarias.
6) Meaípe. Deriva dos elementos mbia, mia ou mea, povo, e i ou hy, água, rio, e
piu ou pé, contração do. Significa água ou rio do povo, ou água de todos, rio comum.
7) Muquiçaba. Tem a sua origem nos elementos mberu ou muru, mosquito e
quiçab ou quicia ninho, morada. Esta praia era primitivamente denominada mberuquiçaba ou muru quiçaba, que o povo simplificou para “Muquiçaba”. Muquiçaba
significa portanto morada ou ninho de mosquito.
8) Ubu. Praia do Município de Anchieta. Deriva de i ou hy, água e pu ou bu
que nasce, que brota. E ainda hoje nome dado a um antigo poço que apesar de estar
na praia, muito próximo ao mar, é de água doce e potável.
9) Piratininga. Pequena praia existente nas proximidades da cidade do Espírito Santo, antiga Vila Velha, onde se erguem os pavilhões do 3º BC ao pé do morro
da Penha e onde se encontra, igualmente, a antiga fortaleza desse nome. Tem a sua
origem no elemento pira peixe e ting ou tinga seco. Os primitivos pescadores apro-
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veitavam aquele recanto para pôr ao sol e secar os peixes que sobravam de suas pescarias não só para o consumo como para a venda. Piratininga significa, assim, praia
de secar peixe ou de peixe seco.
10) Suá. Praia existente no arrabalde desse nome, em Vitória. Significa praia
da frente ou praia que se vê primeiro. É realmente a praia que o viajante que chega
pelo mar à capital espírito-santense vê em primeiro lugar. Fica na entrada do canal
de acesso ao porto.

(Arrabaldes de Vitória)
Os 10 mais frequentados
1) Aribiri. Origina-se de areberi ou aribiri diminutivo de arabé, barata pequena ou baratinha. E também denominação dada a um peixe pequeno conhecido
por alambari ou lambari. Aribiri vem a ser, assim, lugar de barata pequena ou de
baratinhas.
2) Arapiranga. Deriva do elemento ara, papagaio, el puranga ou piranga, vermelho ou avermelhado. É assim lugar de papagaios vermelhos. Com a mesma denominação existe um outro bairro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
3) Capixaba. Antigo arrabalde de Vitória, hoje incorporado à zona urbana da
cidade. Primitivamente a expressão significava o habitante desse arrabalde, Passou
depois a significar os que nascessem em Vitória. Hoje é dado a todo espírito-santense.
Várias são as opiniões dos tupinólogos e estudiosos do assunto sobre a origem desse vocábulo. O Des. Fortunato Ribeiro afirma, verbi gratia, que o nome primitivo
era Copi xaba pois que deriva de cupi ou copi que significa capinar, roçar, limpar e
que portanto capixaba tem o sentido de “roçado” (Estudos Tupinológicos Boletim
do Rotary de Vitória -Centro- números diversos de 1965 e 66). O Prof. Bernardino
de Souza dá como significando “sítio onde se levantaram as primeiras roças de milho e feijão na Ilha de Vitória” (Onomástica Geral da Geografia Brasileira). Salvador.
Bahia. Edição de 1927). O Prof. Elpídio Pimentel explica, por sua vez. que o topônimo” “Capixaba” significa, por extensão, na língua portuguesa, lavrador, agricultor. E
dá como raízes etimológicas as seguintes:- caa mato, pi pele, cha ou xa eu e hab torcer
que se traduz por “arranco a pele do mato, limpo o terreno, capino” (Rev. do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo n° 9, maio de 1935, Pág. 37). O engenheiro
Dr. Francisco Antônio de Atahyde assegura “que o vocábulo tem o valor semântico
de “lavoura de milho em plena floração”. E aponta o lugar onde se cultivava esse
milho que era entre o atual Forte de São João e a Ladeira Pernambuco na então Vila
de Vitória”, zona que ficou conhecida como Bairro da Capixaba”. (Mesma Revista
do Instituto Histórico em o número e ano citados, pág. 48). O historiador Dr. Mário Aristides Freire, apoiado em Basilio Daemon, Jayme Seguier, Teodoro Sampaio
e outros, considera certa e procedente a explicação do Prof. Elpídio Pimentel, acima
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referida, quando diz: “A erudita explicação da origem desse termo que o Prof. Elpidio
Pimentel oferece, mostrando que deve significar “arranco a pele do mato”, leva-nos a
julgá-la verdadeira e perfeitamente justificada”. (A Capixaba e os Capixabas), artigo
do jornal “A Gazeta” de Vitória, em sua edição de 15 de janeiro de 1945). Também
o Prof. Viriato Garcia de Medeiros no seu livro “O Tupi nos Locativos Brasileiros”
(Edição de 1924 Rio), dá o termo capixaba como sendo “terreno preparado para receber a semeadura de cereais” acrescentando que no sul do País. a expressão “tem
também o mesmo sentido pejorativo de baiano e paraibano, isto é, homem valente e
desordeiro (!). De qualquer maneira verifica-se que em todas essas explicações existe
um ponto comum e pacífico: local onde se planta ou se cultiva alguma coisa, ou lugar
apropriado para plantação.
4) Caratuíra. Grava-se, também, como “Caratoíra”. Deriva de card, cara ou cabeça e tuir ou tuira, roxo ou arroxeado. Crustáceo abundante no local entre o centro
urbano de Vitória e o arrabalde de Santo Antônio.
5) Guaiamum. Tem a sua origem no elemento guaiá, caranguejo e mon ou
muun, preto, azulado. O m de mom ou muun é apenas eufônico. É o sítio da cidade de
Vitória em cujos mangues abunda esse conhecido crustáceo.
6) Inhaguetá. Local em que, segundo a crença popular, apareciam assombrações, almas penadas e espíritos vagabundos. Encontra-se nele uma enorme pedra
de coloração escura, com o nome de “Pedra-do-diabo”. Provém do termo Inhang ou
Ihong que significa duende, espectro e etah sua flexão plural. É lugar de aparições e
assombrações. Situa-se na estrada que contorna a ilha de Vitória.
7) Itanguá. Bairro do Município vizinho de Cariacica, nas proximidades de
Vitória. Significa vale ou baixa das conchas. Deriva de Itam, concha grande, e guá ou
gué, baixada.
8) Itanhenga. Local em que está atualmente localizado o Leprosário deste
nome, nas proximidades de Vitória, no vizinho Município de Cariacica. Procede de
Ita, pedra e nhenga, zumbido, zoada, murmúrio. Há no local um conjunto de pedras
dispostas de tal modo que o vento, passando por elas produz um eco surdo ou um
som estranho e esquisito. Significa pedra que canta ou que chora ou que se lamenta.
9) Jucutuquara. Era primitivamente gravada como “Jucurutuquara” que o
povo simplificou para Jucutuquara. Advém de jucurutu, coruja e quara, buraco, aberta. Trata-se de um morro que domina todo o bairro desse nome onde se encontra,
realmente, várias concavidades ou buracos. Dois desses buracos se destacam pelo
tamanho e pelo formato, lembrando dois grandes olhos de coruja. Jucutuquara vem
a ser buraco da coruja do morro.
10) Maruípe. Deriva de maruí ou maroim, corruptela de imberui que quer dizer mosquito e pé caminho. Primitivamente era um sítio infestado de mosquitos de
mordedura ou picada forte e incômoda. Maruípe vem a ser, assim, “Caminho de mos-
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quitos”. Hoje é bairro saneado e onde se localizam as Faculdades de Medicina e de
Engenharia da Universidade Federal e bem assim os Hospitais de Tuberculosos e o de
Câncer, recentemente construído.
Fontes para estudos: “Estudos Tupinológicos do Des. José Fortunato Ribeiro, em
“Boletim do Rotary Clube de Vitória (Centro). Coleção dos anos de 1968-1969. “O
Tupi na Geografia Nacional” de Teodoro Sampaio. Salvador. Bahia, 1920. “Onomástica Geral da Geografia Brasileira”, de Bernardino José de Souza, Rio. 1925 “Catecismo
de Linguagem Brasileira” do Padre Antonio de Araújo. Ed. Universidade Católica.
Rio. 1952. “Pequeno Dicionário Tupi-Português” de Belizário Nogueira Ed. São José.
Rio. 1967. “Gramática Tupi”, de Adauto Fernandes. Ed. Coelho Branco. Rio. 1960.

VERSOS HUMORÍSTICOS
Os 10 mais conhecidos
1) O Bom Doutor. De Manoel Teixeira Leite. (Dedicado a um Médico exímio
charadista)
Novíssima, casal ou sincopada
Enigma, logogrifo, ou que apareça
Seja a mais labiríntica charada
Esse doutor a “mata na cabeça”.
Preso assim, à mania inveterada
De seus clientes é bom que ele se esqueça.
A Medicina é ciência indecifrada
E importância, talvez, não lhe mereça.
Se alguém há que o condene, eu cônscio, o louvo
Hipócrates perdeu um camarada
Mas em compensação quem lucra é o povo
Pois enquanto o doutor feliz, contente,
Vive, leitor, a matar charadas,
Vai se esquecendo de matar a gente.
(Da Rev. “Vida Capixaba”. N° 684, de fevereiro de 1949).
2) Juiz e Músico. De “Aranha sem Graça” - Dr. Paulo Freitas.
Dr. Eurípedes Queirós do Valle,
Vale este nome tudo no leilão,
Juiz inteligente, literato,
Poeta, “tocador de violão”.
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Ao conhecê-lo eu era um homem triste.
Lágrimas eram em mim, como cascatas,
Seu bom humor porém mata tristezas
Tal como o “baratol” mata baratas.
É poeta, jurista e homem fino
E além de “tocador de violão”
Sabe tocar, também, o violino.
Toca tudo. De nada se alheia
E às vezes dedilhando a Lei Penal
“Toca” também a gente na Cadeia!
(Da Revista “Vida Capixaba”. N° 355, de janeiro de 1925)
3) Baile na Roça. De Silvio Rangel.
Era dia de Reis. Grande pagode
Havia em casa de Manoel Perdido.
Baile na roça, resistir quem pode?
E eu que tinha um convite recebido...
Vesti meu terno escuro, já batido
E retorcendo as pontas do bigode
Retirei-me do quarto resolvido
A dançar... Mas com moça que sacode
Muito as pernas! Adeus... não tenho jeito!
A contradança estava organizada...
Fui tirar uma flor anjo perfeito:
Quer me dá o prazer, dona Maria?
- “Moço descurpe, mas já tô tirada.
Vou dançar com seu Quinca, essa quadria”!
Do Livro “Silvio Rangel e Sua Poesia”, de Nordestino Filho. Ed. do autor. C.
Itapemirim (E.S.), 1965,
4) O Problema da “Boia”. De Manoel Teixeira Leite. (Dedicado à Comissão de
Nutricionistas que estuda a alimentação do povo).
Tanto papel e “grana” vez em quando
Gastam-se pelo x de tal problema.
Do assunto certamente estão tratando
Os que ignoram da fome o negro tema.
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Barriga farta, dinheiro ganhando.
Quem contra a corrente nunca rema
Que importa que o pobre miserando
De pança em férias, cante ou chore ou gema!
Ensinar a comer. é para rir
É bom que a Ciência tal cuidado tome
E vá a “boia” cheirar, pesar, medir.
Tudo teorias, para o Jeca ver.
É fácil ensinar como se come
O diabo é achar o pobre o que comer!
Da Revista “Vida Capixaba”, de novembro de 1949,
5) No Tribunal do Júri. De “Beneventino” (E. Queiróz do Valle).
(Ao Advogado e Senador Atílio Vivacqua).
“Tem a palavra o órgão de defesa”,
Diz o juiz após à acusação
Que o Promotor fizera com crueza
Sobre o delito, ali, em discussão.
Doutor Atílio, calmo, com firmeza,
Começa da tribuna a oração.
Mostra as dores morais, toda a tristeza
Do Réu, pobre infeliz, numa prisão!
Mas em meio ao discurso comovente,
Vê-se o Réu a chorar convulsamente,
Causando à assistência grande espanto.
Perguntando o Juiz porque chorava,
Responde o Réu, chorando como estava:
“Não sabia, doutor, que sofri tanto”!
(Do jornal “A Notícia” da cidade de Colatina (E.S.), de 11-8-1927).
6) O Revisor. De Manoel Teixeira Leite.
Sobre paquês atento, debruçado,
Assinalando trocas e senões,
Esse que tantas provas há limpado
Do destino não limpa as provações.
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Um engano, um cochilo não sanado,
Ele sabe: lá vem reclamações.
Só isto? Não senhor; ainda é multado
Do desgraçado arrancam-lhe os tostões!
Noite alta, quando tudo em calma dorme,
Tonto de sono, o revisor cansado
Luta e ninguém lhe sabe o esforço enorme.
Em seu viver, há paradoxos cruéis:
Erros corrige, vive sempre errado,
Padece fome, em meio de “pastéis”!
(Da Revista: “Vida Capixaba de agosto de 1949. N° 690. Ano 27.
7) O Turco Zé Salim. De “Beneventino”. (E. Queiróz do Valle).
Chegando, certa vez, ao Paraíso,
A São Pedro indagou com todo sizo,
O Turco Zé Salim:
Por favor, meu senhor, que vem a ser
Cem mil anos no Céu a se viver?
Responde isso p’ra mim.
-Vem a ser seu José, um só minuto,
Diz São Pedro, fumando o seu charuto
E olhando p’ra Salim.
-E mil contos, Senhor, que valor tem?
Tem o valor, meu filho, dum vintém.
Aqui é tudo assim.
Eu ficava freguês, disse Salim,
Se o Senhor que é tão bom, desse p’ra mim
Apenas um vintém...
Oh, pois não, diz sereno o Santo astuto:
Você espere apenas um minuto, Que o “cobre” logo vem...
(Da Revista “Canaã” de setembro de 1941).
8) Lourenço Longo. (Rotariano). De Jota (Jones Santos Neves) e “Esse” (Francisco Sarlo).
Embora isto pareça um contrassenso,
Costuma dar à luz pela cidade
Sem respeitar as iras do bom-senso
Derramando na treva a claridade.

246 // Eurípedes Queiroz do Valle
Ao ver-lhe o riso alegre sempre penso
Na quintessência da jovialidade
Que se confunde com o bom Lourenço
Num “longo” abraço de cordialidade.
Da “Força e Luz” agora “condutor”
Dirige seus negócios com “energia
Enquanto o riso jovial esconde.
Porém embora lide com “motor”
E seja o “motorneiro” da alegria
Ninguém consegue lhe vender um bonde!
(Do Livro “Roda de Perfis”. Ed. Pongetti. Rio. 1953.
9) A Verdade é uma Mentira. De Benjamim Silva.
Tudo que a natureza gera e cria
E o que no mundo exprime realidade:
A luz que nos espaços irradia,
Um inseto, uma flor, a humanidade;
A esperança e as promessas de alegria,
O amor e os sonhos de felicidade
A vida em seu conjunto de harmonia
Eis a que se reduz toda a verdade!
Mas se a verdade é tudo quanto existe,
E se tudo que existe não perdura,
A verdade, afinal, em que consiste?
A resposta fatal ninguém profira!
Pois de todas as provas só se apura
Que a verdade não passa de mentira!
(Citado por Sérgio Gonçalves Lofêgo, escritor e poeta, ao fazer o elogio de seu
patrono, Benjamim Silva, na Academia Cachoeirana de Letras. In Revista da Academia, n.° 3 e 4. Ano V. Cachoeiro. 1967.,
10) Interior. De Claudionor Gedeão.
Eu tenho na gaiola que é meu lar.
Dois pássaros, saltando a cada canto.
Um é o Ari, que leva a arquitetar
Mil travessuras, ante as quais me espanto.
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O outro é a Edite... e canto e o seu cantar.
Tem para mim um tão suave encanto
Que às vezes, triste, à hora do jantar
Esqueço a mágoa e alegremente janto...
São muito unidos o Ari e a Edite.
E belo ver, com que satisfação
Ela aceita do Ari, qualquer convite.
Houve porém, há dias uma briga
Tendo-lhe dado o Ari um beliscão
Ela ferrou-lhe os dentes na barriga!
(Da Revista “Vida Capixaba de 30-11-1925. N° 58. Ano III)

VITÓRIA
(Seus passeios e atrações turísticas)
Os 10 mais interessantes
1) O Centro da Capital (Cidade alta). Atrações: - a Catedral Arquidiocesana
com o seu rendilhado gótico. A Cúria, antigo Palácio dos Bispos. O novo Palácio da
Justiça (Palácio Moniz Freire). O Palácio do Congresso (Palácio Domingos Martins),
completamente remodelado, vendo-se no saguão de entrada a escultura, em madeira,
de seu patrono, em tamanho natural. O Museu de Arte Religiosa, instalado na antiga Capelinha de Santa Luzia, a mais antiga do Estado, construção do século XVI. O
Palácio Anchieta (Palácio do Governo) antigo Convento dos Jesuítas. O Túmulo de
Anchieta, na cripta da antiga Igreja de São Tiago, hoje dependência do Palácio do Governo, é aberto à visitação pública. A Biblioteca e o Arquivo Públicos. O novo edifício
cede da Embratel. A Casa de Saúde Governador Bley. O Monumento de Domingos
José Martins, herói da Revolução Pernambucana de 1817. O Monumento aos soldados
espírito-santenses mortos na Campanha da Itália. O edifício sede da Legião Brasileira
de Assistência. A nova Biblioteca da Assembleia Legislativa, com entrada independente
pelo Boulevard Pedro Palácios e aberta ao público e o Instituto Jerônimo Monteiro.
2) Jucutuquara. A dois quilômetros do centro urbano. É o primeiro e o mais
próximo bairro da cidade de quem se dirige para a zona sul. Está praticamente ligado
ao centro urbano pela longa Avenida Vitória, com início no Forte de São João. Atrações turísticas: o Museu Histórico da Cidade, com sede no velho Solar Monjardim,
hoje sob a direção da Universidade Federal. A Fábrica de Tecidos (Manufatora de
Tecidos). O Estádio Governador Bley, o maior e o mais antigo da cidade. A Escola
Técnica Federal, com os seus diversos Pavilhões, suas Oficinas e seu Teatro.
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3) Praia Comprida. A cinco quilômetros do centro. urbano. E o bairro aristocrático da cidade. Atrações: - as suas largas Avenidas. Seus modernos prédios
residenciais. Sua praia de banhos, preferida pelos Colégios e Educandários dada a
mansidão de suas águas e sua pouca profundidade. O Colégio Sacré-Coeur de Marie
em privilegiada situação topográfica com vista panorâmica para qualquer ângulo de
visão. O Iate Clube, pitoresco recanto arborizado. O Praia Clube, social e esportivo,
com os seus campos de basquete e suas piscinas. A Igreja de Santa Rita de Cássia, em
fase de conclusão. A Fábrica de presentes, lembranças e “souvenir” de jacarandá, da
firma “Santa Rita Ind. e Com., Madeira Ltda. de Ernest Riusech, onde se pode adquirir jarros, jarrões, estátuas. cinzeiros, bibelôs, objetos de escritório, adornos, cofres,
depósitos de joias e tudo do melhor jacarandá capixaba.
4) Santo Antônio. Está a dois quilômetros da cidade. É o mais populoso bairro
de Vitória e de sua zona norte. Atrações: as Obras Sociais dos Padres Pavonianos.
Suas Oficinas tipográficas. O “atelier” do afamado escultor italiano, Prof. G. Greppas,
da Escola Superior Belas-Artes da Universidade, com sua coleção de esboços e modelos. O Santuário de Santo Antônio em fase de acabamento. Edificado num “plateau”
com excelente vista para o canal da Ilha de Vitória, na sua parte mais larga. Trata-se de construção notável pela sua arrojada arquitetura, constante de quatro grandes
abóbadas no meio das quais surge uma abóbada central. Do alto, lembra um trevo de
4 folhas. Da que a plataforma circunda o seu 5.° andar, obtêm-se excelente vista panorâmica sobre o bairro e sobre as suas cercanias. Neste bairro se encontram, ainda,
os 3 mais antigos Cemitérios da Capital, com os seus velhos e artísticos mausoléus.
Também nesse bairro tem início a Avenida de Contorno, que circunda toda a Ilha de
Vitória, numa extensão aproximada de 14 quilômetros, através de lindos panoramas.
Já está em construção a nova seção da Avenida Beira-Mar, que, partindo do arrabalde
da Vila Rubim, ligará esse bairro ao centro da cidade.
5) O Cais de Minério da Capuaba. Situa-se no morro desse nome, no continente, fronteiro à capital. Merece ser visitado, não só pelo traçado caprichoso com
que a Estrada de Ferro Vitória à Minas chega ao alto do morro. contornando-o em
curva suave, como pela maneira com que o minério é descarregado nos silos e destes
chega aos porões dos navios. Em face do novo e moderno Cais do Tubarão construído, também, para o embarque de minério, que desce das jazidas mineiras, este passou
a receber apenas o minério fino. O Governo projeta prolongar o pequeno cais de
embarque que passará então a Cais Auxiliar do Cais Comercial da cidade.
6) O Cais de Minério de Tubarão. É de construção recente. Pela sua capacidade e pelos seus modernos maquinismos, é considerado um dos maiores da América, no seu gênero. Está construído na Ponta do Tubarão, que lhe dá o nome. O seu
grande “píer” permite que dois ou mais navios sejam simultaneamente carregados
em poucas horas. Em vias de conclusão está no mesmo local a grande Oficina de
Pelotização do minério para maior facilidade de seu embarque e transporte. Merece
ainda ser visitada, nas proximidades desse porto, a Casa de Residência que hospeda
os Diretores da Companhia Vale do Rio Doce, situada em aprazível local e com todos
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os requintes de bem-estar. O Porto de Tubarão está ligado à capital espírito-santense
por excelente rodovia que acompanha toda a ampla e suave curva da Praia de Camburi, uma das mais belas e frequentadas de Vitória, onde já se constrói no momento
vários núcleos residenciais.
7) A Fábrica de Bombons Garoto. Está situada no continente, no quilômetro
8 da Rodovia Carlos Lindemberg, que conduz à vizinhança cidade do Espírito Santo,
antiga Vila Velha. Merecem ser visitados o seu mostruário de produtos fabricados,
sua seção de vendas a varejo, os seus moderníssimos maquinismos e a sua curiosa
seção de embalagem. Nas suas proximidades se encontra a fábrica dos conhecidos
sabonetes Florsy, na sua grande variedade.
8) A Cidade do Espírito Santo. E a antiga Vila Velha. Está a 10 quilômetros da
capital, pela rodovia Carlos Lindemberg. É a mais antiga cidade do Espírito Santo. Na
sua pequena e pitoresca enseada aportou, em 23 de maio de 1535, o primeiro Donatário da Capitania, o fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho. Atrações: o Palácio
da Municipalidade com a sua curiosa arquitetura que lembra uma enorme barraca de
campanha. A Igreja do Rosário, construção do século XVI, já tombada pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Obelisco, no jardim fronteiro à referida Igreja do Rosário, assinalando o local onde foi construída a primeira habitação
espírito-santense. O Santuário do Espírito Santo, construção recente, com capacidade para quatro mil fiéis. O Quartel do 3 Batalhão de Caçadores, abrigado entre
morros verdejantes e onde se destaca a histórica Fortaleza de Piratininga, de forma
circular, na qual o seu atual comandante Cel. Venâncio Alves da Cunha, pretende
instalar o Museu Militar do Estado. A moderna Escola de Aprendizes Marinheiros
situada, igualmente, num recanto pitoresco da Enseada de Inhoá, à margem esquerda
do canal de acesso ao Porto de Vitória.
9) O Convento da Penha. Ergue-se no alto do morro das Palmeiras, hoje morro da Penha, a 130 metros de altura. Relíquia histórica do Século XVI, já tombado
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atrações principais: o
seu histórico portão de entrada, do lado do mar. No oratório, que se vê ao lado desse portão, encontra-se uma cópia do painel da Virgem da Penha, nome dado pelo
povo à N. S. dos Prazeres, trazida da Espanha pelo fundador do Convento Frei Pedro
Palácios. Duas ladeiras levam o visitante ao Convento: a denominada Sete Voltas, a
primitiva com o seu velho calçamento e a nova, para automóveis, denominada Dom
Luiz Scortegagna, homenagem ao velho e saudoso Bispo Diocesano. Ambas conduzem ao “plateau” que antecede às escadarias de acesso ao Templo. Nesse “plateau”,
denominado Campinho, encontra-se a primitiva Capelinha de São Francisco construída por aquele velho catequista, hoje restaurada. Nela faleceu Pedro Palácios em
maio de 1570. No alto, o tradicional Convento, com os seus históricos altares, seus
corredores laterais ao longo das velhas celas e onde se encontram grandes quadros do
pintor brasileiro Calixto, representando cenas e milagres da história do Santuário. Ao
lado do corpo do Convento, em edifício anexo, encontram-se o Museu de História
Natural e o salão dos Milagres. De qualquer ponto ou ângulo do Convento obtém o
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observador panoramas empolgantes sobre o Oceano e sobre a velha cidade que se
renova e amplia.
10) A Praia da Costa. É uma das mais amplas e belas praias do Espírito Santo,
desembocam nas Avenidas projetadas pela Municipalidade, partindo do primitivo
centro urbano da velha cidade do Espírito Santo. Atrações: suas belas e luxuosas residências de veraneio. Seu antigo “Clube dos 40” num recanto arborizado. O “Clube
Libanês”, recém-construído, que é, no momento, 1970, o mais luxuoso da cidade e
um dos melhores do Estado, erguido em local privilegiado da praia, que se segue à da
Costa, do lado norte. O “Farol da Barra”, na Ponta sul da baía de Vitória, dominando
toda a vastidão dessa baía. A residência de verão dos Governadores, com a sua pequena e graciosa praia privativa, e, afinal, os novos bares, restaurantes e boates, que
se abrem na convergência dessas duas praias da velha cidade dos “Canelas verdes”.
Fontes para estudos: “Revista Guia de Vitória”. Publicação recente. Direção geral de Everaldo De Prá. Ilustrada com mapas e plantas da cidade. “Cidade de Vitória”
(Come nasceu. Como se desenvolveu. Sua fisionomia atual. Seus monumentos públicos. Sua vida cultural. Sua vida social e recreativa. Seus pontos de atração turística. Seus
Prefeitos. Seu futuro). Estudos de Eurípedes Queiróz do Valle. Publicado pela Diretoria
de Recursos Audiovisuais da Secretaria da Educação e Cultura do Estado em 1970. “Pequeno Dicionário In formativo do Estado do Espírito Santo”. Do mesmo autor. Ed. do
Departamento de Imprensa Oficial. Vitória, 1959. “Biografia de uma Ilha” do Prof. Luiz
Serafim Derenzi. Ed. Pongetti. Rio. 1969. “Cidade de Vitória”. Relatório do Dr. Danilo
Rangel Brigido. Publicação Oficial da Prefeitura de Vitória. Ed. de 1930.

VITÓRIA NA VOZ DE SEUS TROVADORES
As 10 trovas mais expressivas
1) De Mesquita Neto:
Vitória, para cantar-te
Não quero letras nem rimas,
Basta olhar em toda parte
O amor, a vida que animas.
2) De Maria de Lourdes Neto Messias:
Para criar outro mundo
Bem pouco será preciso
Pois já está feita Vitória
Para ser o Paraíso!!
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3) Da mesma autora:
Vitória... Terra tão boa
Que outra creio, não há.
Tão pouco ela pede a gente
E tanto à gente ela dá.
4) Da mesma poetisa:
Que bom se me acontecesse
O que a Vitória acontece:
Pois ela vai remoçando
A medida que envelhece...
5) De Cyro Vieira da Cunha:
Vitória... Terra que a gente
Nunca perde na lembrança...
Tem um gosto de saudade
Tendo o sabor de esperança.
6) Idem:
Vitória... Jardim florido
Com rosas de toda cor...
Vitória é uma flor de sonho
E também um sonho em flor...
7) Idem:
Vitória vista num mapa
É um pontinho ligeiro...
Mas dentro do amor da gente!
É maior que o mundo inteiro!
8) Idem:
Vitória... Conto de fadas
Que faz a gente sonhar...
Vitória é um beijo do céu
Nas ondas verdes do mar.
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9) Idem:
Vitória estrela bonita,
Brilhante num céu azul...
Tem o encanto do Norte
Tendo as belezas do Sul!
10) De Anete de Castro Matos:
O meu orgulho consiste
Em duas coisas somente:
A gente de minha terra
E a terra da minha gente!
Fontes para estudos: “Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares” organizado
pelo Prof. Dr. Guilherme Santos Neves. Vitória. 1949. “Breviário do Trovador”, do Dr.
Paulo de Freitas. M. do Sul. 1961. “Trovas Capixabas” do Prof. Isaías Ramires. Vitória.
1945. “Trovas Matutas” do jornalista Roberto Silva. Vitória. “Provérbios Populares
em Trovas” do escritor Azevedo Rolim. Rio Bonito RJ. 1969. “Trovas Avulsas” de Nilo
Aparecida Pinto. Vitória. 1964. “Travos e Trovas” de José Azevedo. C. Itapemirim.
1925. “Geografia Sentimental” de Eurípedes Queiróz do Valle (Cidades Capixabas
cantadas pelos seus filhos poetas). Vitória, 1969. “Trovas Íntimas”. Clodomiro Adnet.
Vitória. 1969.

