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DENOMINAÇÃO: Quartel da Polícia Militar
LOGRADOURO: Praça Pedro Américo
BAIRRO: Centro
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XIX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura Civil de
Função Pública

Localizado à Praça Pedro Américo, antigo Campo do Conselheiro Diogo, sua construção
foi iniciada em 1810 e concluída no ano seguinte, quando era Presidente da Província
Antonio Caetano Pereira.
O terreno onde se encontra o edifício pertencia a Irmandade do Senhor dos Martírios
que, com a perda deste recebeu em troca a concessão da Igreja do Bom Jesus, atual Igreja
de Lourdes. Para a sua edificação foram aproveitadas as paredes de um antigo recolhimento
ali existente, bem como materiais de construção de outras obras em execução na cidade,
sendo também valiosas as contribuições voluntárias recebidas.
De início aí funcionou o quartel da Força da Primeira Linha do Exército juntamente com
o trem de guerra e o hospital militar, e posteriormente, outras corporações do Exército,
sendo afinal adquirido pelo Estado ao Governo Federal, em 1903.
Desde então se instalaram neste local, por alguns anos, além do Quartel da Polícia, a
Assembléia Legislativa, a Inspetoria de Higiene, o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba
e, a partir de 05 de Janeiro de 1910, a Escola de Aprendizes Artífices.
Antes de aí se alojar, a Polícia Militar passou por vários aquartelamentos, a saber: no
antigo convento dos carmelitas de 1832 até 1846, depois numa casa alugada no centro da
cidade, situada provavelmente na Rua da Areia, e em 1850, no quartel do Gravatá.
Ao longo dos anos o edifício passou por várias reformas, havendo quase todos os
governos estaduais empreendido melhorias no mesmo: Walfredo Leal (1904/1908), João
Machado (1910/1911), Castro Pinto (1913/1914), Camilo de Holanda (1916/1920),
ocorrendo porém, a de maior vulto, no ano de 1931, na gestão do interventor Antenor
Navarro. Nessa oportunidade foram executadas obras de reconstrução e ampliação, sendo
acrescido mais um pavimento e transformadas suas linhas de referência neoclássica para o
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Art Déco, caracterizado pela movimentação da fachada, formada por panos de alvenaria
verticais e escalonados, que enquadram os vãos das aberturas.
Ainda hoje o Quartel da Polícia Militar funciona neste prédio, o qual se acha
tombado pelo IPHAEP, por meio do Decreto nº 8.633, de 26 de Agosto de 1980.

