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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Centro Educacional Dom Delfim 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Prédio em estilo que lembra o Art Déco, é local de reunião social, educacional e cultural. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir a depredação do patrimônio da cidade, estão sendo realizadas algumas ações de 

conscientização quanto à importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, 

que gerou bom resultado. 
Proprietário atual: Prefeitura Municipal de Muriaé 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 a edificação foi encontrada em bom estado de conservação, tendo sido 

recentemente reformada, inclusive com nova pintura da fachada  
Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do prédio. O prédio está atualmente sendo utilizado 

para diversos setores da Prefeitura que tem mantido sua conservação em ordem. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes e sempre que forem detectados problemas, procurar saná-los o mais depressa 

possível, por menores que sejam. 
Intervenções:  
 Diversas expansões foram feitas ao longo dos anos buscando adaptar o espaço para as novas demandas 

surgidas. A fachada principal pouco mudou desde o primeiro inventário exceto pela cor e pelas grades, 

discretas, acrescentadas às duas janelas do térreo. (Atualização de 2015). Algumas modificações internas foram 

realizadas para atender os diversos setores da prefeitura que estão dividindo o prédio (atualização de 2021) 
Dados Históricos: A região onde se encontra o Centro Dom Delfim era uma chácara que pertencia antigamente ao 

Italiano Januário Natal, tendo pertencido depois ao Sr. Francisco Corveto Napoleão. No livro Tópicos da 

História de Muriaé, volume 2 encontramos o seguinte trecho: “... o Sr. Raphael Barreto. Seu nome perpetua nos 

anais da história de Muriaé por sua participação quase anônima em várias entidades filantrópicas tais como a 

Sociedade São Vicente de Paulo. Teve participação decisiva na compra do terreno do Sr. Francisco Corveto 

Napoleão, adquirido pela quantia de dezoito contos de Reis, sendo a maior parte desse valor doado por ele. No 

local foi construído o Patronato Dom Delfim.” No acervo do Arquivo histórico encontramos uma 

correspondência datada de 1946, do então presidente da Fundação São Vicente de Paulo – Joaquim Ferreira 

Leite Jr. – referente à escritura da compra do prédio e terreno onde está instalado o Patronato Dom Delfim e 

solicitando isenção de impostos. O terreno em questão seria depois chamado de Chácara Ferreira Leite. 

Joaquim Ferreira Leite Júnior foi o primeiro presidente da Fundação São Vicente de Paulo, cujos estatutos 

foram aprovados e registrados em 1945 e neste ano deu início ao Patronato Dom Delfim e ao Abrigo Ozanam, 

destinados a menores desamparados ou órfãos e a mendigos. Objete a autorização do Bispo Dom Delfim para 

ocupar o prédio ao lado da Igreja da Barra e ali internou a primeira dezena de menores. Dona Iracema Marinho 

foi a primeira diretora interna. Em 1946 o maestro Sebastião Laviola criou a Banda do Patronato. Em 1947 

Joaquim Ferreira Leite Júnior deixa a direção por motivo de saúde mas continua colaborando e indicando os 

diretores posteriores. Assumiu o vicentino Elson Hastenreiter e logo depois o Sr. Mário Monteiro de Castro que 

acabou a construção da sede inaugurada perto de 1950 passando a assistir então 65 menores que recebiam 

educação religiosa, assistência médica e ensino primário administrado por duas professoras, uma custeada pelo 

Estado e outra pela própria instituição, sendo uma delas a professora Virgínia de Almeida Brito. (dados 

extraídos do Jornal de Muriaé nº 122 de 15 de junho de 1952). O Sr. Elson Hastenreiter voltaria à presidência 

logo após o Sr. Mário. Em maio de 1953 era novamente presidente da Fundação o Sr. Mário Monteiro de Castro 

e era diretor do Patronato o Sr. Abílio Matos que, já de idade avançada, não conseguia gerir a instituição à 

contento. Foram então contratados para dirigir o Patronato, por indicação do Cônego Ivo Sebastião da Cunha, o 

padre de origem alemã Martin Dostert e sua irmã Gertrudes Dostert. (Informação obtida no jornal Gazeta de 

Muriaé nº 62 de 03 de maio de 1953). 

Em 25 de janeiro de 1956 veio a Muriaé o Governador de Minas Gerais, Dr. Clóvis Salgado, para inaugurar a 

Granja Escola Dom Delfim, passando assim o Estado a assumir a instituição, bancando todos os gastos e 

atendendo cerca de 200 menores. Nesta instituição funcionavam diversas oficinas, algumas voltadas para a 

capacitação dos menores na área rural, mas também na área comercial e doméstica. Haviam oficinas de 

marcenaria, sapataria, alfaiataria, datilografia, serviços domésticos, etc, todas voltadas para a qualificação dos 

menores ali recolhidos ou em regime de escola em tempo integral. Foram pelo Estado nomeados os primeiros 

serventuários:  Eduardo Ferreira Alves Filho - Ecônomo;  Vicente Trota, Lincoln Ferreira da Silva, José 

Emiliano Sobrinho - Artícifes; Paulo Alvarez Pereira - Zelador; Sebastião Mendes Ventura - Encarregado de 

Oficina; Geraldo de Assis Pereira - Prático de Agricultura; Afrânio de Oliveira Paula - Auxiliar  de  Escritório;  

Maria da Conceição Soares de Oliveira - Auxiliar de Enfermaria; Israel Hastenreiter  de  Castro,  Raimundo 

Corrêa da Rocha, Martiniano Roberto da Silva, Nagib Rodrigues, Geraldo Abreu, Joaquim  Borges de Aquino e 

Rubens Raimundo - Guardas de Aluno; Alice Calcagno de Oliveira – Serviçal. Ao Padre Geraldo Zuim coube a 

direção do estabelecimento, sendo substituído pelo Sr. Ivan Antônio Duarte em 1960. Foram também diretores o 

Sr. Luiz Perdigão (1961), Antônio Cunha (1971) e outros. 

Havia também uma banda de música fundada por Sebastião Laviola que a regeu por 20 anos. Também foi 
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regente da então apelidada Banda da Febem o maestro Sansão (Hélio Teófilo dos Santos) que sempre se 

apresentava nos mais diversos eventos na cidade. O maestro Sansão aí permaneceu de 1957 até o ano de 1986. 

Com esse trabalho, tornado sua grande missão de vida, viabilizou o acesso ao pleno exercício da cidadania a 

mais de 500 crianças, antes marginalizadas pela sociedade. Ao longo desses tantos anos estes maestros 

formaram mais de 20 bandas de músicas, todas compostas por menores carentes internos desta instituição. A 

Escola também era conhecida pelos nomes Febem nos anos 70 e 80, por ali ter sido instalada a Fundação 

Estadual para o Bem-Estar do Menor, entidade assistencial que existia em muitos lugares no Brasil. Nos anos 90 

passou a se chamar Centro Educacional Dom Delfim. Por conta da falta de recursos estaduais e da grande 

rotatividade na direção da Febem, em 1992 a prefeitura resolveu, através da Secretaria de Ação Social, fazer 

uma grande renovação no local, com novo paisagismo, reativação da piscina, reforma e reequipamento das 

oficinas, contratação de vários monitores, implantação de uma horta com feirinha para vender a produção e 

várias outras melhorias que vieram a reabilitar o órgão que tinha grandes serviços a prestar na profissionalização 

de menores sem família. 

Em 1955 foi instalada uma fábrica de telas de arame que eram vendidas à população. Também foi formado entre 

os internos da Granja Escola um grupo de escoteiros e um time de futebol infanto-juvenil. Por muitos anos foi 

realizada na Granja a Festa de Santo Antônio, tradicional festa junina, com a colaboração de diversas pessoas da 

sociedade. Osmar Alves Sereno conta, no jornal Muriaé Em Ação de maio de 1992, que entrou como interno na 

instituição no ano de 1964 e a partir de 1977 se tornou monitor da sapataria e que gostava de lembrar dos bons 

tempos em que tinha 25 meninos trabalhando e produzindo 650 pares de tênis por mês. Muitos desses meninos 

se encaminharam para a vida, foram fazer tênis em outras cidades ou estados e, de vez em quando, ainda lhe 

mandam uma carta. A marcenaria que ficou um tempo parada, estava nesta época retomando as atividades com 

o novo monitor Mário Lúcio Rezende. Ainda segundo a matéria deste jornal: "O Patronato foi criado pelos 

vicentinos, liderados por Joaquim Ferreira Leite Júnior. Nas lutas e dificuldades iniciais destacaram-se a 

dedicação do casal Dayse e Renato Rabelo, Antônio e Laurindina Carneiro Garcia, a esposa de Ferreira Leite 

(Maninha), Lucy Hastenreiter (que lecionou gratuitamente durante cinco anos), Sebastião Laviola e Antônio 

Salgado (fundadores da primeira banda de música), Dona Iracema, Dona Candinha e Dona Clarinha Rogério 

de Castro (responsável pelas famosas festas de Natal dos meninos). Com cerca de 70 meninos então, a Granja 

entrou em dificuldades e foi socorrida pelo Departamento Social do Menor, criado no Estado por sugestão do 

deputado muriaeense Antonio Canêdo. Foram tempos de fartura e propriedade que começou a decair com a 

transferência das Febem estaduais para a Funabem, na década de 60. É que o Estado começou a enviar 

menores infratores em quantidade, os recursos foram se escasseando e a sociedade muriaeense começou a se 

afastar." 

O nome de Dom Delfim foi dado à instituição por ser ele nesta época o Bispo Diocesano de Leopoldina, a cuja 

diocese a cidade de Muriaé pertence. Dom Delfim foi Bispo Diocesano de 1943 a 1960 e constantemente vinha 

a Muriaé para os mais diversos eventos e inaugurações, fossem eles eventos religiosos ou não. Sua ligação com 

a cidade era muito estreita. Deu grande apoio na época da instalação da Escola Dom Delfim e por isso recebeu a 

homenagem com seu nome na instituição. 

Em 1956 foi neste prédio instalado o 4º Grupo Escolar de Muriaé que depois foi transferido para sua sede 

construída na entrada do terreno da Dom Delfim e passou a ser denominado Grupo Escolar Professor Mário 

Macedo, hoje denominada Escola Estadual Professor Mário Macedo.  Funcionou no prédio também, por um 

período de dois anos, o atual Memorial Municipal de Muriaé, hoje instalado no Paço Municipal, antiga 

prefeitura. 

Atualmente estão instalados nas dependências da antiga Granja Escola Dom Delfim diversos setores da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. São elas: Centro Educacional D. Delfim - Diretor Geral: Thiago Gabriel 

dos Santos Souza; CRAS-Barra - Coordenadora: Raquel Martins Pedrosa Costa; NAIS-Núcleo de Assistência e 

Integração Social - Coordenadora:  Heleni Ramos Silva; CRAS-Libras - Coordenadora: Juliana Rodrigues 

Amaral Souza e Fabiana Aguiar Braga Pacheco Martins; Centro de Treinamento - Diretora: Wanda Helena de 

Matos; Padaria e Gráfica Municipal - Fora de funcionamento em virtude da pandemia 

 
Outras informações:  
 Temos em andamento, também nesta área, o projeto do novo Estádio do Paulistano Futebol Clube. 

(Atualização de 2009) O estádio nunca foi terminado e o Paulistano não mais desenvolve nenhuma atividade, 

estando atualmente extinto, salvo nova informação (atualização de 2021) 
Situação atual: O prédio está sendo utilizado atualmente pela Prefeitura Municipal que faz sua conservação. Dos 

elementos originais ainda restam a fachada, o portão de ferro na entrada principal e os pisos em alguns cômodos 

como o da entrada onde conservaram o painel com as letras IHS no centro de um losango inserido dentro de um 

quadrado, feitos em granilite em tons avermelhados. As letras significam Jesus Salvado dos Homens (Iesus 

Hominum Salvator em latim). Em outras salas podem ser encontrados pisos em ladrilho hidráulico da época. 
Ano do inventário: 2006 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
Inventários anteriores: 

 

             

 
Atualização de 2009                                                                                             

 

   
Atualização de 2015 

 

Registro Fotográfico Atual: 

 

 
01/10/2021. Fachada frontal do edifício. (atualização de 2021) 

Autor: Everton Ribas Freitas 
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08/11/2021. Fachada frontal e lateral direita do edifício. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
08/11/2021. Vista da lateral esquerda do edifício. (atualização de 

2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
08/11/2021. Detalhe da porta original, a principal de acesso a parte interna 

da edificação. (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
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08/11/2021. Detalhe do oratório próximo a edicação, atualmente 

abandonado e em ruínas. (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
08/11/2021. Detalhe da cerâmica original, que pavimenta o piso de 

uma das salas. (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
08/11/2021. Detalhe no piso da recepção em granilite, com as 

iniciais “IHS”, uma sigla cristã para “Jesus Salvador dos 

Homens”, traduzida do latim Iesus Hominibus Salvatore. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
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01/10/2021. Thiago Gabriel, diretor Geral do Centro Educacional 

D. Delfim. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 

 
01/10/2021. Raquel Martins Pedrosa Costa, coordenadora CRAS - 

Muriaé. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
01/10/2021. Wanda Helena de Matos, coordenadora CRAS - 

Muriaé. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 



Página 112 de 189 

 

 

 
01/10/2021. Juliana Rodrigues Amaral Souza e Fabiana Aguiar 

Braga Pacheco Martins, coordenadoras CRAS - Libras. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas  

 

   
Dom Delfim inaugurando da Exposição Agropecuária de Muriaé em 1958 e vista aérea da antiga Granja Dom 

Delfim em fotografia de 1973 – fotos do acervo do Memorial Municipal de Muriaé  

 

 
Fotografia estampada no Jornal de Muriaé nº 122 de 15 de junho de 1952 – Acervo do Memorial 

Municipal de Muriaé. 
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Fotografia estampada no Revista Flâmula publicada em 06 de setembro de 1958 – Acervo 

do Memorial Municipal de Muriaé 

 

 
Fotografia da inauguração da Granja Escola Dom Delfim em 25 de janeiro de 1956 

com a presença do então Deputado Estadual Pio Soares Canêdo, o diretor Padre 

Geraldo Zuim, o Dr. João Noguejra de Rezende, Secretário do Interior do Estado ao 

microfone e o Governador de Minas Gerais Clóvis Salgado. 

 

 

 
1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 


