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IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Antigo Colégio Arquidiocesano Pio XII
LOGRADOURO: Praça São Francisco, n°16
BAIRRO: Centro
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura civil de
função privada
Situado em um lote de esquina à Praça São Francisco, para a qual a principio estava
voltada a sua entrada principal, este não foi o primeiro prédio a abrigar o referido colégio.
No ano de 1894, quando foi criado por D. Adauto, o mesmo se instalou com o
seminário e a residência episcopal no palacete do Barão do Abiahy, localizado à Rua das
Trincheiras, sendo depois transferidos, a 26 de Abril do mesmo ano, para o convento de São
Francisco.
Em 1897, devido à necessidade de melhores acomodações para a residência
episcopal, foram adquiridas e remodeladas para este fim, três casas localizadas à Praça de
São Francisco, onde hoje se encontra o prédio em questão, o qual só veio a abrigar o colégio
quando da mudança da residência, em 1906, para o recém-concluído Palácio Episcopal, na
Praça do Carmo.
Não se sabe ao certo quando foi iniciada a construção do prédio que se destinou ao
colégio, tendo-se notícia, apenas, que em 1910 este já se achava concluído, havendo
obedecido ao projeto elaborado pelo engenheiro paraibano Dr. Mateus de Oliveira. No
entanto, em fotografia do acervo Walfredo Rodriguez do ano de 1903, nota-se que tais obras
já haviam sido iniciadas apesar da residência episcopal ainda se encontrar instalada no local.
(RODRIGUEZ, s.d.)
Ao longo dos anos, apesar de ter passado por várias reformas que alteraram seu
espaço interno, o prédio não sofreu modificações substanciais que viessem a alterar sua
forma primitiva nem tampouco a modificar suas fachadas.
Embora tenha pertencido sempre a Diocese esteve sob a direção dos Irmãos Maristas
por dois períodos: o primeiro, de 1926 a 1934 e o outro de 1942 a 1952; e ainda, neste
ínterim, sob a administração da ordem holandesa do Sagrado Coração de Jesus, entre os
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anos de 1939 e 1942. Excetuando estes períodos, coube aos padres da própria Diocese dirigilo.
Tendo a princípio se denominado “Colégio Diocesano Pio X”, passou depois para
“Colégio Arquidiocesano Pio XII”, em virtude dos Maristas, que a essa altura já o haviam
deixado definitivamente, haverem fundado o seu próprio estabelecimento de ensino com o
nome de “Colégio Pio X”, à Praça da Independência.
O prédio em questão abrigou o Colégio Arquidiocesano até o final da década de 1990
quando foi desativado, sendo então ocupado pela Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba, fundada em 2002.

