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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição 
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 de importância social e religiosa para o bairro da Barra, possui vitral antigo em sua fachada 

ainda bem conservado 
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: Arquidiocese de Leopoldina  
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 o edificação foi encontrada passando por uma reforma total com troca de 

telhados, modificação da porta na fachada frontal sendo diminuído seu tamanho, troca de telhado, tintura e outras modificações externas e 

internas. 
Fatores de Degradação: Como se trata de local de grande tráfego de pessoas diariamente, muitos elementos podem se deteriorar como a 

pintura, portas e janelas e a falta de manutenção constante pode provocar a deterioração do prédio. 
Medidas de Conservação: fazer revisões na pintura, piso, portas e janelas mais constantes  
Intervenções: Depois da última atualização (2015) as foi modificada a porta principal, que ocupava toda a extensão entre as duas torres e 
passou a ocupar apenas um vão central de 3 metros apenas. O telhado foi trocado e pretende-se colocar um forro, segundo informações do 

administrador. 
Dados Históricos:  
 Por iniciativa do Sr. Antônio Laviola e do Sr. João Lourenço Franquini, dois abastados comerciantes de 

café do bairro da Barra, foram arrecadados fundos para a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição. 

(Atualização de 2003) 
 Na Rua São João (atual Benedito Valadares) residiam, exatamente na esquina da Rua Dr. José 

Eutrópio, o Senhor João Lourenço Franquine e, na esquina das ruas Lincoln Marinho e Benedito Valadares, o 

senhor Antônio Laviola, dois importantes comerciantes que, pela situação econômica e financeira se destacavam 

– eram os líderes na comunidade. Sentindo que os fiéis reclamavam um templo para o culto, tiveram iniciativa 

de circular uma lista para arrecadação dos recursos, nestes termos:  
  “Sendo de grande necessidade que se levante uma capela ou igreja invocada a N.S. da Conceição, na rua da 

Barra, nesta cidade, pede-se a todos os fiéis que quiserem concorrer com o seu óbolo, para assinarem o seu 

nome e a importância na lista, certos de que da mesma senhora, receberão a verdadeira recompensa. São 

diretores da obra: Antônio Laviola e João Lourenço Franquine. São Paulo do Muriaé, 31 de julho de 1882.”  
 O local escolhido para a construção foi a pequena colina, ao lado do suntuoso Palacete Laviola com 

sacadas artísticas, vidros coloridos, escada em caracol, assoalho de pinho de Riga, vigiado por dois leões de 

mármore, onde residia o senhor Antônio Laviola, exatamente no local onde se ergue a atual Igreja.  
 À nova Matriz (construída em 1952) foram ofertados: o altar-mor, em mármore, por iniciativa da 

Família Múglia; o Altar de Santo Antônio, em mármore, doado pelo Senhor José dos Santos; a Pia Batismal, 

também em mármore, pelo Senhor Antônio Cavalier, o Vitral do Frontespico da Igreja doado pelo Dr. Renato 

Rabelo e o Sacrário pelo Senhor José Lepori.  O Altar-mor obedeceu ao projeto do Arquiteto Braz La-Gatta e 

teve sua construção iniciada em julho de 1970 e seu término em 1971 quando Vigário da Barra o Reverendo Pe. 

José Turkenburg.  
 Em 21 de setembro de 2001 a Matriz da Barra abre novamente aos fiéis com uma nova modelagem 

interna, onde se vê a ampliação e reforma do altar-mor. Obra que iniciou com o Pe. Luiz Otávio Gomes 

Gouveia e teve sua conclusão com o Pe. Luiz Maurício Teles da Silva, tendo como Engenheiro Arquiteto 

Regina Maria da Silva Pereira e Pedro Paulo Rodrigues Pereira. O vitral é obra de Rogério Pereira da Silva, o 

altar-mor de Francisco Assis Freitas, com a ajuda da comunidade através de campanhas, dízimo e doações. 

(Atualização de 2009) 
 O construtor da igreja de 1952 foi o Sr. João Luiz Braga. (Atualização de 2021) 

O Pároco atual é o Padre Carlos Roberto Moreira de Oliveira, que iniciou aí seu trabalho em 2016. O Vigário de 

217 a 2020) foi o Padre Agnaldo dos Reis Ferraz. Atualmente o Vigário é o Padre Elcione Leite de Paula que 

iniciou seu trabalho nesta paróquia em 2021. (atualização de 2021) 

 
Outras informações: Na atualização de 2003, a descrição do edifício foi melhor formulada: 
  “O prédio, de planta retangular, é composto por 03 volumes: um corpo principal formado pela nave 

central, com duas naves laterais, e 02 torres de seção quadrada, sendo a da direita duas vezes mais alta que a da 

esquerda. Esta torre maior possui, além de duas janelas em formato circular, duas finas janelas em arco pleno 

postas lado a lado. Na parte superior da torre há um relógio quadrado em cada face encimado por outras três 

janelas em arco pleno, também postas lado a lado, sendo a do meio mais alta. A outra torre repete a maior até a 

altura do telhado central, sendo ambas as torres acabadas em dentilhos de alvenaria e telhado de quatro águas. O 
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corpo principal é composto por vestíbulo frontal entre as torres, protegendo a porta principal, pelas naves 

(principal e laterais) e pelo altar, sendo cobertos por telhado de duas águas. Acima temos um vitral de formato 

semicircular dividido por duas colunas. Temos ainda uma janela central circular e uma cruz de metal trabalhado 

na cumeeira e na torre mais alta.” 
 A capela original foi substituída em 1952 pela nova igreja, que em 2000 sofreu nova ampliação. 

(Atualização de 2003). Na reforma de 2001 foi aberta toda a extensão de torre a torre, formando uma grande 

porta horizontal. Na reforma de 2021 esta grande porta foi fechada e feita somente uma ao centro.   
Situação atual: A igreja passa por uma reforma completa, tendo sido desocupada por inteiro. Na fachada principal, 

o vão de entrada está sendo diminuído, passando de uma grande porta de correr a uma porta de duas folhas, 

entre duas paredes. O vitral da fachada frontal foi retirado e passa por restauração. O telhado foi trocado e está 

sendo colocado um forro na igreja. As atividades da igreja foram transferidas para o salão paroquial, assim 

como a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A imagem de Santo Antônio foi colocada numa das 

salas na lateral do pátio da matriz, junto a outras imagens. (Atualização de 2021) 
Ano do inventário: 2001 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
Inventários anteriores: 
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Registro Fotográfico Atual: 

 
07/10/2021. Detalhe da edificação e seus acessos a via pública. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
07/10/2021. Detalhe da fachada frontal do imóvel. (atualização de 

2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 

 

 
08/11/2021. Detalhe da alteração da porta de 

acesso a edificação. (atualização de 2021). 

Autor: Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Detalhe dos óculos (rosácea), 

existentes na fachada. (atualização de 2021). 

Autor: Breno Zamboni Silva 
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08/11/2021. Detalhe do relógio na 

torre maior da fachada. (atualização 

de 2021). Autor: Breno Zamboni 

Silva 

 08/11/2021. Detalhe do crucifixo 

existente no topo da fachada. 

(atualização de 2021). Autor: Breno 

Zamboni Silva 

 

 
07/10/2021. Vista interna, no sentido do altar. (atualização de 

2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
07/10/2021. Detalhe interno, com vista do vitral existente na fachada 

frontal. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 
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08/11/2021. Detalhe interno do teto, durante a instalação do forro. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
Imagem do vitral existente na fachada frontal, que foi retirado para restauro. Fonte: acervo do 

Memorial Municipal 

 

 
Detalhe do vitral existente na fachada frontal, que foi retirado para 

restauro. Fonte: acervo do Memorial Municipal  
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Detalhe do vitral existente na fachada frontal, que foi retirado para 

restauro. Fonte: acervo do Memorial Municipal  

 

 
07/10/2021. Atual vigário, Padre Elcione Leite de Paula. Autor: 

Everton Ribas Freitas 

 

 
A antiga Igreja da Barra em foto de 1932. Fonte:  acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé 
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A Igreja da Barra construida em 1952 com as 3 portas frontais que 

foram sendo modificadas ao longo dos anos. Fonte: acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé 
 

1ª Atualização: Fábio Almeida Vieira Data: maio de 2003 
2ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
4ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 

 

 

 


