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Escrever sobre uma cidade requer pesqui-
sa, conversar com pessoas mais antigas, ler, 
entrevistar, mergulhar nas entranhas da sua 
história. Eu já havia ouvido falar no médico 
Danilo Monteiro de Castro, como já havia es-
crito sobre Manoel de Paula a Serrão, o Duca, 
mas não sabia que haviam sido amigos. Eu já 

entrevistei o professor Aldieris Amorim que nos 
presenteou com parte de sua tese de mestrado 
e também com a sinopse da sua obra o Coronel 
e o Comércio, contudo, a história da cidade de 
Iconha é muito rica de detalhes. 

E, cada ano que passa a gente vai conhe-
cendo mais de uma cidade. Iconha comemora 
neste dia 03 aniversário, completa 98 anos. Nós 
preparamos uma edição especial comemorativa 
e nas próximas páginas trazemos um pouco 
mais da sua história. Você vai entender como 
é que se deu o desenvolvimento da cidade, vai 
saber um pouco mais do cantor lírico Inárley 
Carlete que receberá o Título de Iconhense 
Ausente. Neste especial conhecerá a história 
do maestro Gabriel Maroni que receberá a 
Comenda “DIÓGENES DE PAULA COSTA e do 
escritor José Manoel Monteiro de Castro que 
recebe a Comenda Danilo Monteiro de Castro. 
Uma edição especial sobre Iconha a cidade que 
daqui a dois anos completará 100 anos e está 
em festa. Ontem elegeu a sua rainha 2022.  

HISTÓRIAS
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O 
município de Iconha completa 98 anos 
no dia 03 de julho e está em festa até 
segunda-feira, 04, às 19h00 com a 
sessão solene na Câmara Municipal 

que fará a entrega de 18 Títulos de Cidadão Iconhense, 
e comendas 

A primeira noite da festa marcou o retorno do 
Concurso Garota Iconhense. Trouxe show com Patrick 
Longhi e o forró tomou conta do palco com a Banda 
Santarens encerrando a noite.

Desfilaram na passarela 12 lindas meninas que 
ficou difícil para o júri escolher três, Lara Vieira carimbou 
a 3ª colocação, Aghata Martins conquistou o 2º lugar 
e a rainha eleita pelos jurados foi Ana Júlia Marinato.

A Festa é o resgate da cultura, o encontro das 
famílias, o momento de celebrar o aniversário de criação 

da Redação

São 98 anos de história, e a cidade de 
Iconha está em festa

ICONHA 98 ANOS
do município que já viveu glórias e dores. Que o seu 
povo traz memórias e recordações. 

Domingo, 03, os alunos das escolas municipais 
estarão desfilando com o tema: Iconha, conheça e 
apaixone-se e a programação segue o dia todo. A festa 
de 98 anos só encerra na segunda-feira 04. 

“Esta é uma festa comemorativa, são os 98 anos de 
criação do município de Iconha, onde vamos resgatar 
a cultura, levar nosso nome para outros ligares, vamos 
resgatar também nosso turismo. É uma festa que envol-
ve as comunidades, o comércio local, as atrações são 
regionais, muito mais artistas de Iconha do que artistas 
de fora. Hoje vai ter o desfile do 2º Concurso da Garota 
Iconhense. Nós planejamos o concurso para trazer de 
volta a cultura do desfile que a cidade já teve. Tem o 
desfile cívico no domingo, onde as escolas todas do 
centro e do interior estarão fazendo esta homenagem 
ao município. A festa está muito linda, muito agradável 
com segurança, uma ampla e uma decoração voltada 
para a história do município”, ressaltou a secretária de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Bárbara Volponi.  

CONCURSO GAROTA ICONHENSE
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“INCONHO“, ou seja, “morro ligado a outro existente 
na margem do rio”. Ainda há uma teoria de que Padre 
José de Anchieta ao visitar a pedra do Frade e a 
Freira, denominou toda a região de “ICONO“, que 
em espanhol significa “montanhas com aspectos hu-
manos”. Por fim, a teoria de que “I-CONY`YA” significa 
“morada entre duas montanhas”.

“I-CONY`YA”

Da redação

O que se sabe, entretanto, é que a 
cidade de Iconha é escrita por muitos 
imigrantes que vieram em busca que 

oportunidade de trabalho e foram muito bem 
acolhidos pelos nativos

M
uitas são as teorias da origem do 
nome da cidade de Iconha: primei-
ro, devido à turfa existente no vale 
do Orobó, Piúma, que se inflama 

facilmente que em indígena quer dizer “ICOON“, 
que significa “água a arder”. Lembrar que Piúma 
era distrito de Iconha e já foi a sede.

O nome também teria sido originado da palavra 



Empoderadas 

SÁBADO
02 DE JUNHO 2022

05

eram assinados como Município de Piúma. Com a Lei Estadual 
n. 1428, de 03 de julho de 1924, o município de Piúma passou a 
denominar-se Iconha

Pois bem, passaram-se 98 anos e Iconha está em festa para 
comemorar a luta de um povo que rompeu as dificuldades, con-
quistou o progresso e o desenvolvimento. Um povo que valoriza 
as suas raízes e tem orgulho da sua história.

“Estamos comemorando 98 anos de história, a dois do cen-
tenário que será festejado em 03 de julho de 2024. O que estamos 
fazendo é resgatando a história do município através dos contos, 
musicais, de uma forma que hoje se fala do centenário, a história das 
colonizações, italiana, portuguesa, inglesa. Temos uma rica história 
que temos contado a população, principalmente, as nossas crianças. 
A Casa da Cultura tem feito vários eventos voltados para este cente-
nário. Estamos lembrando na nossa festa das nossas raízes como o 
padre Assis, que por aqui passou e foi o pároco por mais de 50 anos, 
Santo Antônio, nosso padroeiro. Iconha é terra dos caminhoneiros, 
da banana e do café, é terra 
da polenta, enfim, nós temos 
uma história riquíssima aqui”, 
ressaltou o prefeito Gedson 
Paulino.

Iconha que tem uma 
das melhores bandas de mú-
sica do país sendo campeo-
níssima em vários concursos 
brasileiros, a 13 de Junho. 
Iconha das mais lindas e 
variadas serras e picos, ca-
choeiras e espelhos d’água, 
das nascentes e das matas.  
“Iconha do povo ordeiro e 
trabalhador que eu tenho 
orgulho de estar prefeito. 

HISTÓRIA
Da redação 

Iconha já se prepara para comemorar o 
centenário daqui a dois anos, o prefeito 

destaca a importância do resgate histórico

V
iajantes do início do século XIX falaram em 
Itapemirim e Benevente, citaram o Monte Aghá, 
mas não se reportaram a Piúma e muito menos 
a Iconha. Em meados da metade do século, um 

inglês, Cavaleiro da fortuna, empresário que atuava em Campos, 
no Rio de Janeiro, juntamente com o Barão da Lagoa Dourada, 
Thomaz Dutton Júnior, conseguiu uma sesmaria na região, fez um 
trapiche em Piúma e ganhou um bom dinheiro exportando toras 
para a Europa.

As madeiras desciam em balsas, manejadas por índios puris, 
mas, no afã de colonizar a área, Dutton trouxe, de sua terra, famílias 
de colonos, entre os quais se registram Jayme Waak, Francis Pacca, 
Thomaz Oenes, John Ombre e Jorge Percival Burke, entre outros.

Em 1886, o bispo do Rio de Janeiro, dom Pedro Maria de 
Lacerda, em visita pastoral a então Província, encontrou-se com 
Dutton disse ser conhecido do ótimo católico Diogo Andrew, escla-
rece, todavia, o prelado que tanto Dutton, como seus colonos eram 
protestantes. 

Posteriormente, os portugueses José Gonçalves da Costa 
Beiriz e Antonio José Duarte formaram uma firma que entrou 
em conflito judicial contra o inglês, tendo os lusitanos vencido a 
pendência e introduzido famílias italianas na área, que passou a 
chamar-se Iconha, talvez em virtude das serras gêmeas que contor-
nam o rio e a vila. Vieram também libaneses, como comerciantes.

Até 1924, a sede do município era Iconha, mas os documentos 
Gedson Paulino, prefeito 
do município de Iconha



Agenor Miranda. “Estou muito feliz em receber esta 
Comenda que traz o nome do meu pai, me sinto muito 
honrado”, frisou José Emanoel.

HONRADO
Por Luciana Maximo

Comenda Danilo Monteiro de Castro será 
entregue ao filho, o escritor José Manoel 

Monteiro de Castro

O 
escritor,  presidente do Inst i tuto 
Histórico e Geográfico de Iconha, 
José Manoel Monteiro de Castro, au-
tor da obra “Iconha origem e história”, 

casado com Catarina Bianchi estará recebendo das 
mãos dos vereadores de Iconha, no próximo dia 04, 
a Comenda Danilo Monteiro de Castro, na sessão 
solene de entrega de Títulos.

Professor, agricultor, José Manoel também já foi 
eleito vereador de Iconha. Atuou como secretário mu-
nicipal por 9 anos. Chocolateiro há 8 anos, proprietário 
da Chocolates Espírito Santo.

O escritor é um dos cinco filhos do médico 
humanitário que deu nome ao Hospital de Iconha, 
dr. Danilo Monteiro de Castro, cuja Comenda é em 
reconhecimento a todo o trabalho prestado ao povo 
do município.

DR. DANILO
Dr. Danilo foi médico, daqueles que antigamente 

montava a cavalo e ia ao encontro do paciente, onde 
este estivesse. Foi prefeito de Iconha/Piúma por três 
mandatos e deputado estadual por três mandatos. 
Dr. Danilo foi casado com Wandira Serrão de Castro. 
Tiveram 5 filhos: Danilo Júnior, Dulcino, Daniel Roque, 
José Manoel e Cássio. Trabalhou a vida toda para 
construir um hospital em Iconha, mas infelizmente veio 
a falecer pouco antes da inauguração.

Dr. Danilo tinha muita influência na política de 
toda região. E sempre teve grandes amigos em Piúma. 
Fez um prefeito de Iconha um residente de Piúma, 
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A 
voz dele encanta onde é ou-
vida, emociona na Europa ou 
na América, pôr onde passa, o 
cantor lírico, Iconhense Ausente 

Inárley Carlete, estará sendo homenage-
ado no próximo dia 04, na Sessão Solene 
na Câmara de Vereadores da sua terra 
natal.

Cantor lírico e maestro, Inárley é 
formado em canto lírico pela faculdade 
de música do ES com extensão em inter-
pretação de ópera na Itália e em Polifonia 
na Espanha, bacharel em Regência 

Por Luciana Maximo

O cantor e maestro Inárley Carlete 
volta a sua terra para receber o título 

ICONHENSE 
AUSENTE

Orquestral pelo Conservatório Brasileiro 
de Música no Rio de Janeiro e mestrando 
em Regência Orquestral em Viena – 
Áustria, Comendador da Ordem Maurício 
de Oliveira pelo Governo do Estado do ES. 
Destacou-se no campo musical através de 
musicais premiados. 

O maestro confidenciou ao Jornal 
que iniciou sua vida profissional aos 18 
anos regendo o coral Italiano Honório 
Bonadimam de sua cidade Iconha, ao qual 
se orgulha muito por ter recebido essa 
oportunidade.

“Feliz pela honraria, pois iniciei 
em Iconha minha vida profissional antes 
mesmo da minha formação. O município 
sempre valorizou meu trabalho e minha 
arte, e por isso sou imensamente grato!”, 
disse.

Inárley é Iconhense 
Ausente 2022



Por Luciana Maximo
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A 
música está para ele, 
como ele está para 
a música. É uma es-
treita relação que 

faz de sua vida uma melodia de 
todos os dias. Gabriel dos Santos 
Maroni receberá das mãos dos ve-
readores, nesta segunda-feira, 04, 
a Comenda “DIÓGENES DE PAULA 
COSTA” em reconhecimento à sua 
dedicação e comprometimento 
com a música. 

Com um curriculum invejável 
o jovem Gabriel tem uma história 
de amor com a música que começa 
na infância. Reconhecendo a sua 
vocação, seus pais iniciaram os 
seus estudos aos 7 anos de idade 
com professor Francis em Iconha.

Logo logo Gabriel ingressou 
na Fanfarra da Escola Coronel 
Antônio Duarte, onde estudou com 
o maestro Eliésio Marques, e tão 
logo já estava na Banda Musical 13 
de Junho, onde iniciou os estudos 
com o saxofone com o maestro 
Agnaldo Mendes. 

Atua profissionalmente como 
saxofonista desde os 16 anos, 
inicialmente tocando com a Banda 
BANUPD de Piúma, em seguida 
passou por diversas bandas como 
Banda Astral, MC6, Banda Abalô, 
Banda 10, Tiurbano, Banda All Night, 
atualmente atua como músico e 
produtor da Banda Mex, Musical 
Tálamo e Orquestra Maratimba.

Licenciado em Música - 
Claretiano, o maestro possui inúme-
ras especializações desde Gestão 
das Políticas Sociais, é formado em 
Direito, contudo, apaixonado por 
música. É Regente de Bandas e 
Fanfarras, Música Civis entre outras. 

Sabe compor e escreveu no 
ano passado o hino do centenário 
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MAESTRO 
GABRIEL 

Gabriel dos Santos Maroni merecidamente 
receberá a Comenda Diógenes de Paula Costa 

de Iconha.
Atualmente é maestro titular 

e coordenador da Banda Municipal 
de Iconha, Banda Musical “13 
de Junho”, e também maestro 
Banda Jovem Sul/ES e assistente 
Pedagógico no Programa Música 
na Rede/ Projeto Bandas nas 
Escolas - FAMES/FAPES/SEDU, 
desde 2020. É também maestro 
da Banda da Escola Estadual 
Presidente Luebke de Vargem Alta 
e assistente pedagógico do Projeto 
Música nas Escolas em Presidente 
Kennedy.

Compôs e venceu o Concurso 
de Marchinhas “Raul Sampaio” 

em Cachoeiro de Itapemirim. 
Conquistou o segundo lugar em 
2018 no concurso de Marchinhas 
“José Nogueira” em Itapemirim. 

Maroni é coautor de com-
posição finalista do Concurso 
Nacional para Escolha do Hino 
do Colégio Militar de São Paulo 
em 2020 e coautor vencedor do 
concurso para escolha do hino do 
município de Jaguaré neste ano, 
coautor vencedor do concurso 
para escolha do Hino do muni-
cípio de Viana edição 2022. O 
curriculum do maestro é merece-
dor da Comenda e muito extenso 
para uma página de jornal. 



C
omemorar 98 anos de criação do 
Município de Iconha é celebrar a vida 
e agradecer pelas muitas mãos que 
ajudaram a construir esse município, 

adianta a secretária da cidade, Carmelita Lapa. 
“Todos os eventos estão sendo preparados 

com muito carinho, mas o Desfile Cívico Escolar é 
especial. Especial por promover o resgate da cultura, 
o patriotismo, o civismo e a cidadania.  O Desfile 
traz como tema: Iconha, conheça e apaixona-se. 

Por Luciana Maximo

O Desfile Cívico Escolar de Iconha está 
marcado para as 7h30 deste domingo, mais 

de mil alunos vão participar

ICONHA: 
CONHEÇA E APAIXONE-SE

Tema que conta toda história e evolução da cidade 
representada pelos nossos alunos. Isso nos faz acre-
ditar que a educação exerce um papel fundamental 
como guia de conhecimento para estimular, valorizar 
e respeitar a diversidade cultural, social, política e 
econômica do nosso município”, ressaltou Camelita 
quem conduz a educação em Iconha. 

O Desfile Escolar conta com a participação 
de 1.204 alunos das redes municipal, estadual e 
Pestalozzi. Tem também a participação de 174 pro-
fessores, diretores, pedagogos, coordenadores, 
secretárias escolares, assistentes de sala, monitores 
de transporte e motoristas escolares. A secretaria 
envolveu todos os profissionais da educação nesse 
grandioso evento que faz refletir a importância de 
conhecer a história no passado para compreender o 
presente.

DESFILE CÍVICO 
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A 
formação política de Iconha surgiu com 
o desenvolvimento do comércio, em 
especial, da Casa Comercial Duarte 
Beiriz por volta de 1879. O escritor 

Aldieris Braz Amorim Caprini, autor do livro “O Coronel 
e o comércio” narra com detalhes esta história.

Grandes transformações econômicas, políticas 
e sociais ocorreram em Iconha e Piúma, devido ao 
povoamento do interior, à cultura do café e o desen-
volvimento da Casa Comercial Duarte Beiriz, nas duas 
últimas décadas do século XIX.

Instalado na região e detentor de posses, 
emergiu como poder político, o coronel Antônio 
José Duarte, sócio da referida casa comercial, e que 
através do comércio alcançou e mantém o poder, 
interferindo no processo de urbanização da vila de 
Iconha a partir das relações comerciais.

Aldieris destaca na obra que até 1879, quatro ou 
cinco famílias habitavam a região que hoje compreen-
de Iconha e essas eram tidas como forasteiras, pois 
todas viviam da agricultura de subsistência. Nesse 
ano, Antônio José Duarte, imigrante português abriu 
a casa comercial na referida vila e logo recebeu como 
sócio o comerciante José Gonçalves da Costa Beiriz, 

Por Luciana Maximo Com base no texto: Comércio, Urbanização e Poder Político 
em Iconha (1879-1915) /// CAPRINI, Aldieris Braz Amorim

DUARTE & BEIRIZ
que possuía negócios na vila de Piúma, denominando-
-se Casa Comercial Duarte e Beiriz.

A casa comercial dos sócios tornou-se uma das 
maiores do estado e foi responsável pela transforma-
ção de uma região praticamente desabitada em um 
município com infraestrutura. “Os sócios da firma, espe-
cialmente, Antônio José Duarte, tornaram-se grandes 
chefes políticos locais, tanto é, que tinham o título de 
coronel. No entanto, esse desenvolvimento comercial 
não ocorreu por acaso ou sorte, nem as obras públicas 
realizadas pela firma foram fruto da caridade, bem 
como, o poder político obtido pelos comerciantes foi 
resultado de seus méritos espontâneos nas urnas”. 
Se, em 1879 a Região de Iconha era completamente 
desabitada, os comerciantes tinham um claro objetivo 
ao investir na abertura da Casa Comercial, pois como 
observa Aldieris, não era lucrativo na época. Entretanto, 
Duarte e Beriz focavam o futuro. Terras boas para o 
plantio era uma boa proposta para quem quisesse inves-
tir pelas bandas de cá. O problema era como pagar. Os 
dois detinham a posse das terras e em 1877 chegaram 
imigrantes italianos em busca de terra para o plantio do 
café. Visionários e empreendedores, os comerciantes 
compraram as terras que hoje compõem o município 
e dividiram em grandes lotes. Quando os imigrantes 
chegaram esses lotes eram vendidos com a condição 
de pagarem através das futuras colheitas de café.

Casa Comercial 
Duarte Beriz 
responsável pelo 
crescimento de 
Iconha



P
aralelo ao desenvolvimento comercial 
de Iconha, o coronel Antônio Duarte 
foi ganhando espaço político. A vila 
de Iconha pertencia ao município de 

Piúma, mas com seu crescimento tornou-se a sede do 
poder municipal e tinha no coronel a sua força maior.

O terreno para que fossem feitas ruas, cemité-
rios, igrejas e escola, foi doado pelos sócios, Duarte 
e Beiriz. Inclusive, o coronel Antônio Duarte fundou 
a biblioteca municipal. Para dar suporte ao poder 
público, foi construída a delegacia, prefeitura e posto 
do correio. Quanto mais se desenvolvesse a vila, a 
população aumentaria atraída pela infraestrutura e as 
possibilidades de trabalho.

“Assim, automaticamente haveria mais compra-
dores para a casa comercial e as obras realizadas na 
cidade pelo Duarte criavam uma imagem do benfeitor 
que deveria ser recompensado nas urnas. Desse 
modo, o coronel conseguia manter-se como o chefe 
político do clã eleitoral. Seu poder político advinha 
também da dependência dos imigrantes com a casa 
comercial, pois quem não estivesse com o coronel 
não tinha para quem vender a produção e teria as 

Por Luciana Maximo

A POLÍTICA E O 

CORONELISMO
dívidas cobradas. Assim, em época de eleições, a 
população conduzia seu voto conforme as necessi-
dades econômicas. O poder político era construído a 
partir das necessidades da sociedade, uma vez que 
não havia outra alternativa, todos estavam presos ao 
coronel”, salientou Aldieris Braz.

A casa comercial polarizava a vida da vila, “era 
o vendeiro que, por estar próximo do produtor e ser 
o único com instrução, estabelecia os vínculos com 
as pessoas. Ele era o responsável por dar conselhos, 
ajuda econômica e apadrinhar. Como o comerciante 
também era o político, arrumava empregos públicos 
e fazia as leis do município”.

O comércio foi o sustentáculo de poder político à 
medida que através dele o coronel manteve a socie-
dade atrelada à sua casa comercial e, portanto, deve-
ria retribuir por meio do voto, afirma Caprini no artigo. 
“A firma financiava as obras que, para a população 
dominada, era um ato de bondade, mas simbolizava, 
na verdade, o poder do coronel na região”.

A escalada ao poder foi resultado das condi-
ções de dependência de imigrantes para com um 
coronel na aquisição das terras, na falta da ação do 
governo estadual e federal na construção de obras 
públicas que deu espaço para o poder privado 
apropriar-se e torna-se o senhor do município. Isto, 
sem citar pormenores que mereceriam um estudo 
aprofundado.
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O escritor Aldieres Braz Amorim destaca 
como se deu o desenvolvimento de Iconha

O coronel 
acabou se 
tornando o 

mandatário do 
município de 

Iconha



O povo de Iconha é um povo feliz, ordeiro 
e trabalhador. Um povo que não esmorece 

frente às dificuldades. Que se une diante das 
intempéries, barreiras ou percalços. Que ao 

longo da história vem quebrando paradigmas 
em busca do melhor para si, sua família e 

consequentemente para sua comunidade. Que 
descobre entre as ameaças, as oportunidades 
e entre os pontos fracos, os fortes, e em tudo 

se conscientiza que é capaz de ir adiante 
porque tem fé e confia em si mesmo.

Você já parou para refletir sobre nossa 
terrinha? Este lugar abençoado por Deus e 
situado em uma ótima posição geográfica 
ficando a apenas 15 km do litoral e 30 das 
montanhas? Ao decidirmos o local o qual 

queremos visitar, não precisamos nos apressar 
muito, pois o destino está logo ali. A maior 

BR do Brasil passa aqui e a maior parte da ES 
375, está em nosso território possibilitando 
o transporte de cargas, o escoamento da 

produção e o nosso agroturismo, sendo que 
milhares de turistas passam por aqui todos os 

anos.
Iconha é a terra para onde vieram os 

imigrantes de todas as nações, raças e credos.
Iconha é um dos maiores exemplos de 

reforma agrária do Brasil, pois os portugueses 
que aqui se instalaram venderam aos 

imigrantes italianos pequenos terrenos 
fazendo com que não tenhamos latifúndios e 

a maioria das famílias um pedaço de terra para 
plantar.

Iconha é a terra do café, da banana, do 
granito e mais recentemente dos cítricos, 

verduras e legumes. Iconha da CafSul. Iconha 
dos caminhões e carretas.
Iconha dos vales e montanhas, 

Iconhas dos padres e pastores, Iconha dos 
compradores de café, dos bananeiros, Iconha 
que tem uma das melhores bandas de música 

do país sendo campeoníssima em vários 
concursos brasileiros.

Iconha das mais lindas e variadas serras 
e picos, cachoeiras e espelhos d’água, das 

nascentes e das matas e das escolas. 
Iconha completa 98 anos de uma 

história muito rica construída a muitas mãos 
de Iconhenses e de cidadãos que adotaram 

nosso município como sua segunda casa. Viva 
Iconha!!! (Texto sintetizado)

ICONHA 
É ASSIM

por José Alberto Valiati
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