MEMÓRIA JOÃO PESSOA
Informatizando a História do Nosso Patrimônio
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
LOGRADOURO: Av. Epitácio Pessoa, n° 208
BAIRRO: Torre
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura civil de
função privada
Localizado à Avenida Epitácio Pessoa, onde outrora existia o sítio Cruz do Peixe,
pertence à ordem religiosa da Imaculada Conceição. Esta se estabeleceu na cidade de João
Pessoa no dia 2 de Março de 1940 e nesse mesmo mês fundou o Colégio Nossa Senhora de
Lourdes, que a princípio, funcionou em um prédio localizado à Rua Monsenhor Walfredo
Leal.
A construção do atual edifício foi iniciada no ano de 1941, em terreno doado em
parte pelo Interventor Rui Carneiro, seguindo o projeto trazido pela Madre Maria
Evangelina, primeira diretora deste educandário, e esteve a cargo dos construtores Carmelo
Ruffo e Lourival Miranda Freire. Aquela época, esta área encontrava-se na periferia da
cidade, havendo inclusive dificuldades para o mesmo ai se instalar.
De início, o prédio constava apenas do corpo central com uma extensão menor que a
atual e possuía um só pavimento. Entrou em funcionamento no ano de 1943, tendo aí se
estabelecido a residência das irmãs da congregação e o colégio.
No ano de 1947, com o crescimento do número de alunos, houve a necessidade de
ampliação do prédio. Assim, o seu corpo central foi alongado para o lado direito, sendo este
trecho acrescido do pavimento superior que se prolongava até a portaria. A partir desta
cabeceira, foi construído um novo bloco, perpendicular ao primeiro, e possuindo dois
pavimentos. Em 1953, passou por uma nova ampliação, semelhante a anterior, só que desta
vez no lado esquerdo do corpo central, tornando assim o edifício simétrico.
Mais tarde, foi construído o pavilhão de recreio e cantina e adquiridas algumas casas
vizinhas que possuíam suas fachadas principais voltadas para a Rua Marechal Deodoro, a fim
de se instalar o refeitório e outros cômodos privativos das irmãs.
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A 11 de Fevereiro de 1955, foi lançada a pedra fundamental da capela-auditório
projetada pelo arquiteto Florismundo Lins, tendo sido as obras iniciadas apenas em 1960 e
concluídas em 1973. Entre os anos de 1984 e 1985, foi edificada a quadra coberta de
esportes e feitas outras ampliações surgindo novas acomodações para a congregação, mais
isoladas das atividades escolares.
Neste prédio, funcionou durante alguns anos a Faculdade de Filosofia, Ciência e
Letras do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, fundada em Setembro de 1953 pela
Associação das Damas Hospitaleiras, que havia se instalado a princípio em edifício próprio,
no Bairro de Tambiá.
Até o presente mantém sua função escolar não havendo modificações significativas
no edifício que conserva suas fachadas e volumetria.

