MEMÓRIA JOÃO PESSOA
Informatizando a História do Nosso Patrimônio
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba-IPHAEP
LOGRADOURO: Av. João Machado, n° 348
BAIRRO: Jaguaribe
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura Civil
de Função Privada
O imóvel está localizado na confluência da Rua Cel. Antônio Soares com a Avenida
João Machado, esta última aberta no início do século XX, cujo nome homenageia o
presidente que governou o Estado de 1908 a 1912.
Há poucos dados relativos ao histórico do imóvel; inclusive o próprio IPHAEP, que
funciona no edifício não tem maiores informações sobre o mesmo.
Segundo entrevistas realizadas com pessoas conhecedoras da evolução urbana de
João Pessoa, o imóvel foi construído para servir de residência à família do jornalista e
folclorista José Rodrigues de Carvalho no início da década de 1920, não havendo, no
entanto, nenhum registro do início ou conclusão das obras.
O prédio apresenta-se como exemplar da arquitetura produzida naquela época para
famílias de classe média alta da capital paraibana, possuindo indicadores da linguagem Art
Nouveau, como as esquadrias e o gradil que arremata o muro frontal do imóvel.
Quanto aos usos porque passou, sabe-se que, após servir de residência, algumas
repartições públicas foram ali instaladas, entre elas a Secretaria de Planejamento do Estado.
Através do Decreto nº 8.709, de 19 de Setembro de 1980, foi declarado de utilidade pública
pelo Estado para efeito de desapropriação, com o fim específico de abrigar o IPHAEP. Nessa
época, o mesmo era de propriedade da Sra. Mirtes Fortes Ribeiro Coutinho.
O IPHAEP foi criado em 1971, mas só em 1974 começou a funcionar em caráter
provisório numa das dependências do Mosteiro de São Bento. Posteriormente, mudou-se
para o Sobrado Conselheiro Henriques à Rua Duque de Caxias, após a saída do conservatório
musical que ali se encontrava instalado; daí o Órgão foi transferido para o prédio em
questão.
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O edifício encontra-se tombado pelo IPHAEP por meio do Decreto nº 8.652, de 26 de
Agosto de 1980.

