
GUIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO



Este guia se apresenta a todos como ins-
trumento de orientação sobre o legado his-
tórico-cultural de nossa cidade.

Seu conteúdo possibilitará ao leitor um 
conhecimento mais profundo da vida de Ita-
jubá, trazendo a consciência de que a His-
tória e a Cultura são elementos dinâmicos, 
que dependem da ação de cada um de nós 
para serem preservados e que servirão de 
base para a construção do nosso futuro.

Comecemos, pois, a nossa caminhada!
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As legendas abaixo estarão presentes nas imagens dos patrimônios histórico, artístico e cultural do guia 
com o objetivo de identificar a tipologia dos mesmos:



Patrimônio signifi ca a riqueza comum que 
herdamos como cidadãos e que vai sendo 
transmitida de geração em geração. Corres-
ponde à identidade do nosso povo.

O Patrimônio Histórico e Artístico Municipal 
é constituído pelo conjunto dos bens materiais 
(móveis e imóveis) e imateriais (saberes, ofícios, 
modos de fazer, celebrações, formas de expres-
são cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas) exis-
tente no Município de Itajubá, cuja conservação 
é de interesse público, seja por sua vinculação 
a fatos memoráveis da história de Itajubá, quer 

por seu valor arqueológico, etnográfi co, biblio-
gráfi co ou artístico.

Uma das maneiras de preservação e valori-
zação do patrimônio é através do tombamento, 
que é o instrumento legal que reconhece e pro-
tege o legado histórico e artístico do Município 
de Itajubá.

Todos os cidadãos são responsáveis pelo pa-
trimônio histórico, cultural e ambiental da nos-
sa sociedade, devendo, pois, zelar para que ele 
seja preservado e valorizado.

O que é Patrimônio Histórico e Artístico

O CODPHAI foi criado através da Lei Munici-
pal nº 2185/1998, com o objetivo de zelar pela 
preservação do patrimônio histórico e artístico 
do Município.

O Conselho é um órgão de assessoria da Se-
cretaria de Turismo e Cultura de Itajubá e está 
formado por representantes de 09 entidades 
da sociedade civil e do poder público. O man-
dato tem validade de 02 anos e a Diretoria é 
composta pelo Presidente e pelo Secretário.

Responsável atualmente por 18 tombamen-
tos municipais realiza diversas ações em defe-
sa da preservação da história, da cultura e da 
identidade do Município de Itajubá.

As reuniões acontecem na última terça-feira 
do mês, às 16h na sede da Associação de Enge-
nheiros e Arquitetos de Itajubá (AENAI), sendo 
a presença aberta ao público e a participação 
livre.

Conselho Deliberativo de Patrimônio
Histórico e Artístico de Itajubá
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Localizada na Praça Wenceslau Braz, foi 
construída no início do Século XX e pertenceu 
ao Presidente Wenceslau Braz Pereira Gomes 
(1914-1918).

Possui estilo arquitetônico eclético com be-
los ornamentos presentes nos palacetes do 
final do Século XIX. Toda a estrutura, portas 
e janelas, são originais, assim como parte de 
seu mobiliário. Suas paredes internas exibem 
pinturas em afrescos, realizadas pelo artista 
Luiz Teixeira e ainda conservam suas cores 

originais. O teto é elaborado em madeira e 
finamente acabado.

Devido a sua grande importância para a 
História do Brasil, a residência é tombada 
pelo IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais), através 
da Deliberação CONEP 06/2008, em 30 de ju-
nho de 2008.

Foi tombada pela deliberação CONEP 
001/2008 de 28 de julho de 2008.

Casa do Presidente Wenceslau Braz - Casa Rosada
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Fundado em 1897 o prédio é uma réplica do 
Petit Trianon, do Palácio de Versalhes, na Fran-
ça, sendo que no Brasil só existem duas outras 
construções com fachadas similares a do nosso 
clube: o Palacete Higienópolis, em São Paulo e a 
Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

Em 1927 foi construída uma escada de madei-
ra em leque, pelo marceneiro João Hermenegil-
do, que ainda se encontra em perfeito estado de 
conservação, assim como toda a parte de esqua-
drias (portas e janelas) em madeira de encaixe.

No fi nal da década de 50, o artista holandês 
Henk Asperlagh pintou painéis utilizando os 

mesmos modelos de fi guras de anjos e santos 
usados na decoração da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Soledade, porém seminus, o que le-
vantou protestos da sociedade conservadora da 
época. Estes painéis não existem mais.

Ao longo de mais de um século de existência 
a sede social recebeu várias personalidades, en-
tre políticos e artistas, sendo palco de diversos 
eventos culturais na nossa cidade.

Localizada na Praça Theodomiro Santiago, nº 
126, foi tombada pelo Decreto Municipal nº 4576 
de 29 de outubro de 2012.

Prédio da Sede Social do Clube Itajubense
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Mansão construída pelo Coronel Antônio José 
Rennó. Em 1894 tornou-se Casa Paroquial e em 
1912 foi vendida para o Dr. Theodomiro Carnei-
ro Santiago para abrigar o Instituto Eletrotécnico 
e Mecânico de Itajubá - IEMI.

O conjunto arquitetônico é formado pelo ca-
sarão da Rua Coronel Rennó e dois prédios em 
anexo, inclusive com laboratório termo hidrelé-
tricos. Cada prédio possui características arqui-
tetônicas distintas, o qual se destaca no casarão 
ornamentos, beirais e janela de guilhotina carac-
terísticas da arquitetura colonial.

A instituição de ensino foi fundada em 23 de 
novembro de 1913. Em 1968 transformou-se na 
EFEI – Escola Federal de Engenharia de Itajubá - 
e em 2002 foi elevada ao status de Universidade 
- UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá.

Como homenagem ao fundador da Unifei, foi 
construído no casarão o mausoléu de Theodo-
miro Santiago, o qual abriga seus restos mortais.

Localizado na Rua Coronel Rennó, nº 07, foi 
tombado pelo Decreto Municipal nº 4274 de 23 
de novembro de 2010.

Prédio Central da UNIFEI
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Foto: Dr. Aldo Gonçalves



O Palácio foi projetado pelo arquiteto italia-
no Moises Luigi e segue as características da 
arquitetura eclética, sendo um belo exemplar 
desta linguagem arquitetônica e das antigas 
casas de porão alto.

A fachada possui ampla varanda com ba-
laústres e quatro colunas que estão assen-
tadas em pedestais retangulares e terminam 
coroadas por capitéis coríntios.

Merecem atenção, também, os gradis e 
o portão, ambos forjados em ferro fundido, 

com linhas retas e sinuosas, formando delica-
do desenho rendilhado.

O imóvel foi adquirido, em 1940, pelo então 
Prefeito Alcides Faria e tornou-se prédio da 
administração itajubense até 1982.

Recebeu o nome de 26 de fevereiro em ho-
menagem a data de nascimento do Presiden-
te Wenceslau Braz.

Localizado à Praça Adolpho Olinto, nº 67, foi 
tombado pelo Decreto Municipal nº 3093 de 
20 de março de 1998.

Palácio 26 de Fevereiro
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Construído em 1920, com três pavimen-
tos, possui características da arquitetura 
eclética.

O prédio possui a fachada com inúme-
ras janelas com fechamento em guilhoti-
na. Em seu interior encontramos reves-
timentos de mármores, frisos, colunas 
com capitéis e pilastras. A decoração é 
refinada, composta por guirlandas, frisos, 
lustres, tulipas e outros ricos ornamen-
tos.

O Grande Hotel hospedou grandes per-
sonalidades do meio artístico, político e 
esportivo nacional, especialmente entre 
as décadas de 1950 a 2000.

Imóvel localizado na Praça Theodomiro 
Santiago, nº 11 e tombado pelo Decreto 
Municipal nº 4202 de 07 de maio de 2010.

Grande Hotel de Itajubá
Também conhecida como “A Casa 

Centenária” foi a segunda casa a ser 
construída com tijolos em Itajubá.

Localizada em um ponto elevado, 
próxima à Paróquia de Nossa Senhora 
da Soledade, possui estilo eclético do 
início do Século XX, com diversas jane-
las altas em madeira, pé-direito alto e 
porão habitável. Contém, ainda, a mar-
ca “R.R” (Rennó e Rennó) na fachada, 
em referência aos proprietários da ola-
ria Cel. Rennó e Filhos.

Imóvel localizado na Rua Coronel 
Rennó, nº 55, tombado pelo Decreto 
Municipal nº 4207 de 19 de maio de 
2010.

Casa Rua Coronel Rennó
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O prédio foi inaugurado em 24 de outu-
bro de 1925 e ampliado em 1972. Em 15 
de novembro de 1964 foi lançada a pedra 
fundamental para a construção do prédio 
novo.

O projeto, em estilo eclético, é de au-
toria do arquiteto Moises Luigi. Os três 
blocos de frente possuem portas origi-
nais e sacadas com balaustradas, que se 
interligam por varandas amplas em que 
se notam belas colunas. No telhado ob-
servamos duas belas cúpulas de formato 
original.

Imóvel localizado à Avenida Cesário 
Alvim, nº 632 e tombado pelo Decreto 
Municipal nº 4129 de 03 de dezembro de 
2009.

Prédio Principal da Santa Casa 
de Misericórdia de Itajubá

Inaugurado em 21 de abril de 1955, 
apresentando estilo arquitetônico mo-
derno, passou a ser chamado popular-
mente de “Postinho da Rua Nova”, conhe-
cido como um dos menores postos de 
gasolina existentes.

Funcionando com a bandeira ESSO, foi 
desativado em 2011 por determinação 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(FEAM), por não se adequar as exigências 
ambientais atuais.

Imóvel localizado entre as Ruas Coronel 
Carneiro Jr, Presidente Roosevelt e Praça 
Pereira dos Santos (“Praça do Soldado”), 
s/n, tombado pelo Decreto Municipal nº 
4886 de 31 de outubro de 2013.

Posto de Gasolina da Socieade 
dos Motoristas do Sul de Minas
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Foto: Dr. Aldo Gonçalves



Construída em 1930, no auge do trans-
porte ferroviário no Brasil, constituiu im-
portante eixo de ligação do sistema ferro-
viário do Sul de Minas e São Paulo.

Todo o conjunto possui formato retan-
gular, guarnecido de colunas até o teto. 
Suas portas são de aço, terminadas com 
ferro e vidro. O piso é feito de ladrilho hi-
dráulico. Na parte posterior encontramos 
a plataforma que servia de embarque e 
desembarque, coberta por lajes e susten-
tada por 11 pilares de alvenaria.

Hoje é a sede do Museu Municipal Wen-
ceslau Braz.

Imóvel localizado à Praça Dr. José Braz, 
s/n, tombado pelo Decreto Municipal nº 
3093 de 24 de março de 1998.

Estação Ferroviária

A estátua de bronze, em tamanho na-
tural, encontra-se localizada no Cemitério 
Paroquial, em frente ao Mausoléu da fa-
mília.

A estátua foi inspirada numa foto de 
1918 da Senhora Gabriela de Moura Fon-
seca e encomendada por seu filho Eu-
clides de Moura Fonseca ao importante 
artista francês Antoine Sartori. A foto foi 
tirada por ele de maneira espontânea, 
uma vez que sua mãe não gostava de ser 
fotografada.

A estátua chegou ao Brasil em 1925, 
sendo tema recorrente nas artes munici-
pais, como literatura e um filme.

Patrimônio tombado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 4462 de 06 de janeiro de 2012.

Mulher de Bronze e seu
Mausoléu
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Antigo prédio do Fórum abriga, atualmen-
te, a Câmara Municipal de Itajubá.

Construída em estilo eclético foi projetada 
pelo arquiteto italiano Moises Luigi e ergui-
da entre os anos de 1910 - 1911. Em 1952 foi 
destruída por um incêndio e reerguida com 
verbas concedidas pelo Deputado Estadu-
al Euclides Pereira Cintra e pelo Governador 
Juscelino Kubitschek. Foi finalizada em 28 de 
janeiro de 1961.

A obra possui dois pavimentos, sendo que 
no térreo existem três portas de madeira al-
mofadadas, de duas folhas, encimadas com 
bandeiras de vidro. Em todo o seu interior 
são visíveis os ricos detalhes ornamentais.

Localizada na Praça Amélia Braga, nº 45, foi 
tombada pelo Decreto Municipal nº 3095 de 
20 de março de 1998.

Câmara Municipal de Itajubá
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Escola Estadual Wenceslau Braz
Preservando sua edifi cação de estilo eclético, a 

escola está inserida em uma grande área verde. 
Possui inúmeras e extensas arcadas em seu ex-
terior e em seu interior vemos o chão em tábua 
corrida, janelas altas com formato arredondado 
e escadaria em madeira. Seu acesso é feito, tam-
bém, por uma alameda central, ladeada de árvo-
res e palmeiras-imperiais. Sua fachada é compos-
ta por traços da arquitetura colonial brasileira.

A casa foi sede da Fazenda Modelo, fundada 
em 1910, pelo Governador Wenceslau Braz. Pos-
teriormente foi transformado no Instituto Dom 
Bosco, um dos pioneiros no campo assistencial 
aos fi lhos dos imigrantes e às crianças carentes 

de Itajubá e região.
Em 1929 foi lançada a pedra fundamental para 

a construção do prédio atual, em 1931 iniciaram 
as atividades da Escola de Horticultura, sendo 
inaugurada em 1933. Durante muitas décadas, 
visitar a “Escola de Horticultura”, era passeio co-
mum para os itajubenses, devido a grande diver-
sidade de plantas lá encontradas.

Atualmente abriga a Escola Estadual Wences-
lau Braz.

Imóvel localizado na Rua Olegário Maciel, nº 1, 
tombado pelo Decreto Municipal nº 3094 de 20 
de março de 1998.
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Cruzeiro

Foi o primeiro grupo escolar de Itajubá. Criado em 
1º de janeiro de 1911, a construção teve início em 
1913 e foi concluída em 1917. Em 1918, antes de ser 
inaugurado, o prédio serviu de hospital, sob os aus-
pícios da Sociedade São Vicente de Paulo, para as 
vítimas da Gripe Espanhola ou Influenza Espanho-
la, terrível epidemia que se abateu nas trincheiras 
no final da 1ª Guerra Mundial e que se alastrou por 
todo o mundo.

Possui muitas janelas em madeira e platibanda 
longitudinal características das construções do iní-
cio do Século XX. Apesar de reformas e ampliações 
ocorridas ao longo do tempo, conservou sua arqui-
tetura original no prédio principal, inclusive o seu 
pátio interno.

Seu primeiro diretor foi Jorge Tibiriça de Boucher-
ville.

Imóvel localizado na Praça Getúlio Vargas, s/n, foi 
tombado pelo Decreto Municipal nº 3108 de 24 de 
abril de 1998.

Escola Estadual Coronel 
Carneiro Júnior

A palavra Anhuma em tupi significa 
ave preta. O horto florestal Anhumas 
possui área de 22 hectares e conserva 
grande diversidade da flora como o an-
gico, o jacarandá mimoso e o pau-fer-
ro; e também da fauna como o sabiá, o 
pica-pau e a juriti.

Foi criado em 1983 e inaugurado em 
1987. Em 2003 passou por ampla refor-
ma, com participação do Poder Públi-
co e empresas privadas, melhorando 
a sua infraestrutura e as condições de 
acomodação para os visitantes.

Conjunto paisagístico localizado na 
Rua Brasópolis s/n, tombado pelo De-
creto Municipal nº 4392 de 29 de agos-
to de 2011.

Horto Florestal Anhumas
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Na década de 30, o imigrante italiano Antônio 
Deliami, originário da região da Catânia, na Sicília, 
mudou-se de São Paulo para Itajubá com a família e 
fundou em 23 de janeiro de 1948 a primeira indús-
tria de fundição de ferro gusa da região.

A nova sede da indústria foi construída em 1950, 
na Rua Major Belo Lisboa, 325/319. Em sua história 
preservou a técnica de obtenção de ferro fundido 
inalterada, sendo considerada uma indústria fami-
liar. Antônio Deliami Dastre faleceu em 1958 e dois 
de seus filhos, Alderico e Felipe, prosseguiram com 
a empresa, até encerrar suas atividades em 1977. 
Para divulgar o trabalho da fundição e identificar 
o imóvel fez-se confeccionar uma calçada em ferro 
fundido, com reentrâncias e com destaque em re-
levo FUNDIÇÃO DASTRE LTDA.

Muitos transeuntes se detêm para admirar e fo-
tografar esse patrimônio de Itajubá.

Patrimônio confeccionado em 1972 e tombado pelo 
Decreto Municipal nº 4887 de 31 de outubro de 2013.

Calçada da Fundição Dastre Ltda

Uns o chamam de pastel de fubá, 
outros de pastel de angu. Para nós é 
pastel de milho. A receita é especial, 
itajubense, diferenciada. Tudo nele 
atrai: sua cor, formato de meia lua, o 
tamanho, a crosta sequinha e o sabor 
saudável e puro do milho que se casa 
perfeitamente com o recheio de carne.

Presença constante nas nossas cozi-
nhas, nas quermesses e festas juninas, 
merece uma comemoração especial 
em Itajubá, todo mês de setembro, 
desde 2013, com a Festa do Pastel de 
Milho.

Bem imaterial registrado pelo Decre-
to Municipal nº 4283 de 14 de dezem-
bro de 2010.

Pastel de Milho
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A obra foi pintada em óleo sobre tela 
pelo artista Luiz Teixeira.

A tela mostra a cena posterior à da 
instituição da Eucaristia, quando Judas 
sai para entregar Jesus. Ao centro, o 
Mestre, aureolado com resplendor, tem 
diante de si o Pão e o Vinho consagra-
dos. Ao redor, os apóstolos perplexos 
com a notícia da traição.

O patrimônio encontra-se no Museu 
Municipal Wenceslau Braz.

Bem móvel tombado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 4526 de 05 de junho de 2012.

Quadro da Santa Ceia
Francisco Nisticó nasceu em Cardi-

nale, Itália, no dia 02 de dezembro de 
1879.

Foi célebre músico, maestro e pro-
fessor. A flauta transversa, instrumen-
to de sua grande predileção, foi doada 
ao Museu Municipal Wenceslau Braz, 
onde é exposta como preciosa relíquia 
do maestro que tanto engrandeceu a 
cultura de Itajubá.

Bem móvel tombado pelo Decreto 
Municipal nº 4207 de 19 de maio de 
2010.

Flauta do Maestro Nisticó
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Pintado pelo Dr. José Ernesto Coelho 
em 1968, o quadro traz o retrato do 
fundador de Itajubá, Padre Lourenço da 
Costa Moreira. O homenageado usa tra-
je talar comum aos sacerdotes e exibe 
um semblante sereno e firme.

Pintado na técnica de óleo sobre tela 
encontra-se em exposição no Museu 
Municipal Wenceslau Braz.

Bem móvel tombado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 4207 de 19 de maio de 2010.

Retrato do Padre Lourenço
da Costa Moreira
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Na parte posterior da Paróquia de 
Nossa Senhora da Soledade, próxima a 
escadaria, pode-se observar os azulejos 
pintados com tinta cerâmica do artista 
itajubense professor Luiz Teixeira, e quei-
mado em forno para cerâmica.

A obra é composta de 50 azulejos de 20 
x 20 cm e colocada no local na década de 
1950. A imagem retratada é da cidade de 
Itajubá no final do Século XIX.

Bem móvel tombado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 3748 de 10 de abril de 2006.

Azulejaria



O bem é caracterizado por uma cruz em 
ferro construída pela empresa de Bruno 
Mandolesi, na então Rua da Fábrica, atual 
Rua Dona Maria Carneiro.

Em 03 de setembro de 1961, o Santo 
Cruzeiro, já bento, partiu da Paróquia de 
Nossa Senhora da Soledade em procis-
são pelas ruas de Itajubá com destino ao 
Morro dos Canudos, onde foi instalado. A 
partir desta data o bairro começou a ser 
chamado como Cruzeiro, o qual foi oficia-
lizado pela Câmara Municipal em 1992.

Bem móvel localizado no final da Rua 
Comendador Dr. Antônio Rodrigues d’Oli-
veira, na Praça Joaquim de Souza, foi tom-
bado pelo Decreto Municipal nº 5817 de 
27 de novembro de 2015.

Santo Cruzeiro



I - Secretaria Municipal de Planejamento
Titular - Vanessa Naves Costa 
Suplente - Viviane Alves           
 
II - Secretaria Municipal de Educação 
Titular - Valéria Aparecida dos Santos  
Suplente - Harley David Vieira dos Santos    
 
III - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Titular - Massoud Nassar Neto 
Suplente - Denise Maria Ferreira 
 
IV - Ordem dos Advogados do Brasil 
Titular - Newton Marques da Motta 
Suplente - Luiz José Donizete Campos 

V - Academia Itajubense de História 
Titular - Eunice Pereira dos Santos Silva 
Suplente - Antonio Claret Consoli 
 
VI - UNOPAR 
Titular -  José Márcio de Melo Costa 
Suplente - Ulisses Magno Cantuária 

VII - Setor Cultural 
Titular - Celiana Maria D. Dastre 
Suplente - Tarcisio Paes 
 
VIII - Associação Comercial e Industrial de Itajubá - ACIEI  
Titular - Celiano de Oliveira Rosa 
Suplente - José Maurício Carneiro 
 
IX - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itajuba - AENAI  
Titular - Paulo José Braz Rosas  
Suplente - Fredmarck Gonçalves Leão

Conselho Deliberativo de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Itajubá 


