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PROJETO DE LEI 

 

Declara Patrimônio Cultural do Estado do 

Espírito Santo a Festa da Penha, realizada 

todos os anos no município de Vila Velha. 

 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1º – Fica declarada a Festa da Penha, que ocorre todos os anos no município de 

Vila Velha, Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo. 

 
 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 
 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 2022. 

 

 

 
DR. EMÍLIO MAMERI 

Deputado Estadual - PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 
Segundo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), através de sua 

superintendência do Espírito Santo, os bens culturais dizem respeito àquelas práticas e 

domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, 

celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares 

(como mercados – feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). 

 

São referências culturais fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos 

de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social. 

 

A Festa da Penha é um evento de grande relevância cultural para o nosso Estado, sendo a 

maior celebração religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festa Mariana do Brasil, 

segundo informações publicadas no site de A Gazeta. Registros históricos dão conta de 

que as festividades em homenagem à santa padroeira do Espírito Santo começaram ainda 

em 1571. 

 

No início, pequenos grupos de fiéis costumavam fazer missas em homenagem à Nossa 

Senhora. As festividades começaram dois anos após a chegada da primeira imagem de 

Nossa Senhora, vinda de Portugal por encomenda do Frei Pedro Palácios, fundador do 

Convento. O evento começou a ficar maior a partir do século XX. 

 

A grandiosidade da Festa da Penha, com suas romarias, missas e shows, atrai fiéis de todo 

o Espírito Santo e de fora do estado, que buscam no evento a renovação da fé. Este ano, 

registraram-se cerca de 900 mil fiéis em procissões pelas ruas durante os dias da 

festividade. 

 

A Festa da Penha, todos os anos, é organizada pela Arquidiocese de Vitória, que atualmente 

é conduzida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Frei Dario Campos, e pela Fraternidade 

Franciscana do Convento da Penha, que hoje é coordenada pelo Guardião Frei Djalmo Fuck. 

 

Certos da relevância da proposição, solicitamos aos nobres pares a sua aprovação. 

 

 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2022. 

 

 
 

DR. EMÍLIO MAMERI 

Deptado Estadual - PSDB 
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