MEMÓRIA JOÃO PESSOA
Informatizando a História do Nosso Patrimônio
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Associação Comercial do Estado
LOGRADOURO: Rua Maciel Pinheiro, Nº 02
BAIRRO: Varadouro
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura Civil de
Função Privada

Localizado no início da Rua Maciel Pinheiro, o edifício onde funciona a Associação
Comercial do Estado foi construído com o fim específico de constituir a sede da referida
instituição, a qual teve sua pedra fundamental lançada em 22 de janeiro de 1918. Sua
inauguração se deu a 17 de julho do ano seguinte pelo presidente da República, Epitácio
Pessoa, quando da sua visita a este Estado. A instituição, já criada desde 16 de dezembro de
1889, a fim de solucionar as graves dificuldades que o comércio experimentava àquela
época, começou a operar a partir do dia 21 do mesmo mês e ano, não havendo, contudo,
notícias do local onde teria funcionado até a construção da atual sede.
Edificado em terreno doado pelo Estado, o prédio de autoria do arquiteto
Hermenegildo Di Láscio apresenta características ecléticas, com forte influência da
arquitetura produzida à época na Argentina, país onde o profissional tivera formação.
O edifício apresenta dois pavimentos, além de um porão habitável, o qual outrora era
utilizado para a exposição de máquinas agrícolas. Possui ainda em uma de suas
extremidades uma parte com um só pavimento, que serviria de elemento de ligação a uma
ampliação posterior que, no entanto, nunca se verificou.
O imóvel ainda conserva sua volumetria e fachada inalteradas. Entre 1981 e 1983,
quando estava à frente da instituição João Batista Tavares de Melo (1981-1983), o prédio
passou por significativas obras de recuperação.
Este imóvel acha-se tombado pelo IPHAEP por meio do Decreto nº 8.661, de 26 de
Agosto de 1980.
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Conteúdo elaborado a partir das referências bibliográficas disponíveis no link Acervo Patrimonial.

