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A l'Arxiu Diocesà de Girona, s'hi troba registrat que el dia 8 de juliol de 1323 el bisbe de Girona, atorgà un document que obliga al clergat blanenc a anar i
celebrar la missa a totes les capelles situades dintre la parròquia de Blanes, el dia de les festes dels altars de les mateixes.No indica el nom de les
Capelles; pero a l'any 1401,trobem que per la visita pastoral del bisbe Berenguer d'Anglesola a la nostra població, que la Capella de la Mare de Déu de
I'Esperanca, está ernplaçada IN PURTU, tocant a un port de la Vila de Blanes, per tant en el segle XIII, ja existia la Capella com a tal.
La capella estava situada als afores de les muralles de la vila, prop del port i era un dels llocs habituáls on es reunien els jurats de la Vila a deliberar.
El 25 de novembre de1650 se reunirén los Jurats i Singulars persones de la vila en la Capella de l'Esperanca i es feu vot solemne i perpetuo de fer festa en
semblant dia, prenent a Santa Catarina per protectora, a fi da conseguir per sa intercessió que no passés avant lo contagi de la pesta, ja que s'havia
presenta algún cas de pesta a la vila.El capellá que tenia cura de la Capella ensenyava en la mateixa la gramática a tots els infants de la població
gratuïtament.L´any 1675 es rep llicència per beneir la campana.La Capella de la Mare de Déu de l´Esperança no ocupava tot l'espai que avui veiem, sino
que era molt reduida o siguí que arribava fins a la reixa que separa l'altar i la nau; pero hi havia un gran porxo obert amb arcades al seu davant, que amb el
temps es paradaren formant un tot amb la Capella que coneixem avui. El mes d'agost de l'any 1924, l'arquitecte Francesc Folguera va fer un projecte de
restauració de la facana de la Capella, que consistía en aparedar, per dintre, les tres arcades de pedra, així com ara ho son per fora i refer l'arc central, que
es tragué per donar lloc a l'actual enquadrament de la porta, a base de treure'l d 'un dels que es conserven a la facana lateral que mira a garbí.Les imatges
que hi havia de la Verge i els Sants, d'un valor artistic formidable varen ser cremades, l'any 1936, quedant en peu sols l'edifici,que serví de magatzem
socialitzat per l'ús del ram de la construcció local i deixaren el retaule de l'altar de la Capella fet defusta noble com avui podem contemplar.
A l'any 1940 es va reposar la Imatge de la Mare de Déu de I'Esperança.L'any 1943, es va encarregar l´escultura de talla de Sant Antoni de Padua.
A I'any 1949 realitzaren la talla de Sant Telm, que es col.loca en el ninxo de l'Altar al costat de l'Evangeli. L'any 1955 es realitzar l'escultura
de talla de Sant Antoni Abat, que es col.loca en el ninxo de l'Altar al costat de l'Epístola.
Es tracta d'una capella de nau única rectangular, dividida en tres trams per sengles arcs, amb 16 m de largada i una amplada de
7'70 m a la nau principal i 3'25 m a la zona del presbíteri. L'alçada màxima és de 4'65 metres.
No podía faltar en una capella tan marinera unes boniques miniatures de vaixells i altres exvots que certifiquen l'estreta relació
de la capella i el mar. El seu dia de festa és el 25 de novembre de cada any.
El mot popular explica que tenia un petit far, un fanal adosat a la façana exterior servia de guia per els mariners i pescador de la
vila, com a senya quan volián arribar a terra.
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