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Lista de Bens Tombados do Piauí 

 

v  AMARANTE  

»      Casa dos Azulejos (estadual) 

»      Casa Odilon Nunes ( estadual) 

v  AROAZES 

»      Fazenda Serra Negra (estadual) 

v  CAMPINAS DO PIAUÍ 

»      Fábrica de Laticínios (estadual) 

v  CAPITÃO DE CAMPOS  

»      Casa de Fazenda da Dona Alemã 

(estadual) 

v  ESPERANTINA  

»      Fazenda Olho D'água dos Pires 

(estadual) 

v  FLORIANO  

»      Usina Maria Bonita (estadual) 

v  JAICÓS 

»      Igreja Nossa Senhora das Mercês 

(estadual) 

v  JERUMENHA  

»      Igreja de Santo Antônio (estadual) 

v  JOSÉ DE FREITAS  

»    Casa Grande de São Domingos 

(estadual) 

 

 

 

 

 

 

 

v  OEIRAS 

»      Casa de Fazenda Canela (estadual) 

»      Casa do Visconde da Parnaíba 

(estadual) 

»      Casa do Cônego (estadual) 

»      Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

(estadual) 

»      Sobrado dos Ferraz (estadual) 

»      Sobrado Major Selemérico (estadual) 

v  PADRE MARCOS 

»      Casa do Padre Marcos (estadual) 

v  PARNAÍBA 

»      Casa de Simplício Dias 

»      Sobrado de Dona Auta (estadual) 

»      Porto das Barcas (estadual) 

v  PEDRO II 

»      Memorial Tertuliano Brandão Filho 

(estadual) 

v  PIRACURUCA  

»      Antiga Intendência de Piracuruca 

(estadual) 

v  PIRIPIRI 

»      Casarão do Embaixador (estadual) 

 

 

 



 

v  TERESINA 

»     Antiga Intendência de Teresina (nível 

estadual). 

»     Biblioteca Des. Cromwell de Carvalho 

(nível estadual e municipal) 

»     Casa da Dona Carlotinha (estadual) 

»    Casa do Barão de Gurguéia (estadual) 

»    Casa Prof. Walter Alencar (estadual) 

»     Cine Rex (estadual) 

»     Clube dos Diários (estadual) 

»     Companhia Editorial do Piauí - 

COMEPI (estadual) 

»     Edifício Chagas Rodrigues –DER 

(estadual) 

»     Escola Normal Antonino Freire (nível 

estadual e municipal) 

»     Estação Ferroviária (estadual) 

»     Floresta Fóssil do Rio Poti (estadual) 

»     Grupo Escolar Gabriel Ferreira 

(estadual) 

»     Grupo Escolar Mathias Olympio 

(estadual) 

»     Igreja São Benedito (nível Estadual e 

Federal) 

»     Museu do Piauí (estadual) 

»     Palácio de Karnak (estadual) 

»     Theatro 4 de setembro (estadual) 

v  UNIÃO 

»     Casarão da Praça Barão de Gurguéia 

(estadual) 

 

 

v  BENS REGISTRADOS NO PIAUI 

    MODO DE FAZER 

TRADICIONAL DA CAJUÍNA DO 

ESTADO DO PIAUÍ 

 

   PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE 

RELEVANTE INTERESSE 

CULTURAL DA RAÇA DE GADO 

PÉ-DURO DO ESTADO DO PIAUÍ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARANTE 



CASA DOS AZULEJOS 
 

 

Município: Amarante 

Localização: esquina da Av. Des. Amaral com a rua Mal. Floriano Proprietário: Sra. Ana de 

Moura Lopes (viúva do Sr. José Amâncio Lopes Vilarinho) 

Área construída: Uso atual: 

Decreto: Nº 6.774 de 21/07/86 Diário Oficial: Nº 144 de 31/07/86 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 07/08/86 Código: 11 

 

 

Edificação construída em 1870 por Alves Noronha. Possui planta característica da 

habitação piauiense, denominada “morada inteira”. Seus azulejos, que revestem as fachadas 

principal e lateral, foram colocados somente dez anos depois, em 1880, importados da 

Inglaterra. 

Nesta residência nasceu Dr. Dirceu Mendes Arcoverde, médico e político 

piauiense, que foi governador do Estado da República. 



CASA ODILON NUNES 
 

 

Município: Amarante 

Localização:. Às margens do rio Parnaíba Proprietário: Governo do Estado do Piauí Uso 

atual: Centro Cultural de Amarante Decreto: Nº 6.275 de 17/06/85 

Diário Oficial: Nº 109 de 19/06/85 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 20/11/85 Código: 08 

 

Imóvel construído na última década do século XIX, pelo Capitão da Guarda 

Nacional Gil José Nunes, pai do historiador Odilon Nunes, que nasceu nessa casa em 1889. 

Em 1930, Odilon Nunes fundou no local o Ginásio Amarantino, que funcionou 

também em regime de internato. 

Trata-se de um casarão de canto chanfrado, com teto em carnaúba e piso em lajota 

cerâmica. 

Atualmente, depois de restaurada, a edificação abriga o Centro Cultural de 

Amarante, com museu, biblioteca e espaço para cursos e exposições. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROAZES 



FAZENDA SERRA NEGRA 
 

 

 

Município: Aroazes. 

Localização: Entre Aroazes e Santa Cruz dos Milagres. Proprietário: Grupo Edson Queiroz. 

Uso atual: Residência. Decreto: Nº 12.135 de 15/03/06 

Diário Oficial: Nº 114 de 16/03/06 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 03/04/06 Código: 39 

 

A Fazenda Serra Negra é um exemplo vivo de arquitetura piauiense, sendo localizada 

na divisa de Aroazes e Santa Cruz dos Milagres, à 181 Km de Teresina. Era a mais 

importante das três fazendas que utilizavam escravos para seus serviços, quando em 31 de 

março de 1739, o bispo do Maranhão D. Manoel da Cruz criou a Freguesia de Nossa Senhora 

da Conceição, com sede no povoado da Missão dos Aroazes, implantada desde 1730. 

A Fazenda não só testemunhou as lendas aterrorizantes que embalam a imaginação de 

sua população. Um profundo sentimento de fé é externado pelos habitantes que gravitam em 

seu território e à sua volta. Na capela de Sant’Ana, comemora-se festivamente a data a Ela 

dedicada (27 de julho), com práticas religiosas e profanas, ocasião em que se transforma em 

importante centro religioso da região. 

A antiga casa possui quatorze cômodos e estruturalmente apresenta paredes em pedra 

com largura de 80cm. Possui também uma cobertura bastante característica da região com 

peças em carnaúba (caibros e linhas), e telhas largas, típicas da época, com planta de 

cobertura em quatro águas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPINAS DO PIAUÍ 



FÁBRICA DE LATICÍNIOS 
 

 

Município: Campinas do Piauí Localização: Praça Aldemar Rocha, nº 101 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí Área construída: 1.010m³ 

Uso atual: abandonada Decreto: Nº 7.294 de 26/01/88 Diário Oficial: Nº 18 de 02/02/88 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 05/01/90 Código: 16 

 

Edificação construída na segunda metade do século XIX, apresentando 

características neoclássicas. A fachada principal possui um frontão, óculo, cornija trabalhada 

e uma modenatura bem marcada com pilastras. Foi projetada pelo engenheiro alemão Alfredo 

Modrak. 

No local funcionou uma fábrica pioneira no nordeste, sob a direção do engenheiro 

Antônio José de Sampaio, que importou maquinário moderno da Europa. A manteiga, leite 

condensado e queijos lá produzidos eram considerados de excelente qualidade. 

A Fábrica funcionou até 1947. Atualmente o imóvel encontra-se abandonado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITÃO DE CAMPOS 



CASA DE FAZENDA DA DONA ALEMÃ 
 

 

Município: Capitão de Campos 

Proprietário: Municipalidade de Capitão de Campos Área construída: aproximadamente 

200m² 

Uso atual: creche municipal Decreto: Nº 8.686 de 06/07/92 Diário Oficial: Nº 126 de 

06/07/92 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 15/09/92 Código: 25 

 

Casa de fazenda exemplar, representante da arquitetura rural piauiense do final do 

século XIX. Sua edificação data do início das construções do antigo povoado que deu origem 

àquele município. 

A casa encontra-se em bom estado de conservação, mantendo suas características 

originais tanto interna quanto externamente. No local funciona atualmente uma creche 

municipal, estando, portanto sob a responsabilidade da prefeitura local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANTINA 



FAZENDA OLHO D´ÁGUA DOS PIRES 
 

 

Município: Esperantina 

Localização: a 18 km de Esperantina, na rodovia PI 117 Proprietário: Francisco Araújo 

Linhares 

Área construída: sede-533, 45m²; farinhada-69,37m²; engenho-87,00m² Uso atual: moradia 

Decreto: Nº 9.311 de 23/03/95 Diário Oficial: Nº 58 de 24/03/95 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 25/02/97 Código: 28 

 

O sítio histórico da Fazenda Olho D´água dos Pires, formada pela casa residencial 

casa de farinhada, casa do engenho, olho d´água e quintais cercados por muros de pedra, é um 

dos mais íntegros exemplares remanescentes da arquitetura rural do século XIX no Piauí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANO 



USINA MARIA BONITA 
 

 

Município: Floriano 

Localização: Av. Esmaragdo de Freitas, 263 Proprietário: Governo do Estado do Piauí 

(CEPISA) Área construída: 

Uso atual: Espaço Cultural Maria Bonita Decreto: Nº 6.276 de 17/06/85 

Diário Oficial: Nº 109 de 19/06/85 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 18/11/85 Código: 07 

 

A Usina Maria Bonita, inicialmente, foi uma pequena Capela de então Colônia de 

São Pedro de Alcântara. Localizada nos terrenos do Estabelecimento Rural, próximo a outro 

edifício onde funcionava a escola de artes e ofícios para filhos dos negros alforriados, a citada 

Capela compunha o conjunto arquitetônico conhecido como Área. 

Com a desativação da Capela e com a expansão do núcleo comunitário, já com 

foros de cidade, a área do Estabelecimento Rural não merecia tanto interesse por parte dos 

seus habitantes. 

A 06 de fevereiro de 1922 o Intendente Antônio Luiz de Área Leão celebrou com 

a Casa do Maranhão um convênio para a instalação de uma máquina geradora de luz elétrica 

para a cidade. Em 24 de fevereiro do ano de 1924, foi feita a inauguração da citada Usina 

Maria Bonita. Esse nome deve-se a existência de um motor anterior, de pouca potência, 

chamado “Lampião”. 

No frontispício do prédio foi colocado um relógio de duas faces e o mesmo 

funcionou até idos de 44/45. 

Atualmente o local sedia o espaço Cultural Maria Bonita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAICÓS 



IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 
 

 

Município: Jaicós 

Localização: Praça Padre Marcos Proprietário: Paróquia de Jaicós Área construída: 456,00m² 

Decreto: Nº 7.292 de 26/01/88 Diário Oficial: Nº 27/01/88 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 14/11/89 Código: 14 

 

A matriz de Jaicós, localizada na Praça Padre Marcos, teve sua construção 

iniciada em 1833 e foi concluída em 1839. Passou durante estes anos, por várias 

descaracterizações, mas, foi restaurada em 1988, voltando sua volumetria à forma original. 

A igreja marca a paisagem daquela cidade com o seu bonito jogo de detalhes e seu 

frontispício que apesar de não ter sido construído na época do movimento barroco, possui 

características deste estilo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERUMENHA 



IGREJA DE SANTO ANTONIO 
 

 

Município: Jerumenha Localização: Praça Santo Antônio Proprietário: Diocese de Floriano 

Área construída: aproximadamente 443m² Decreto: Nº 8.686 de 06/07/92 

Diário Oficial: Nº 126 de 06/07/92 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 14/09/92 Código: 21 

 

É uma das mais antigas edificações religiosas do Piauí, tendo sido construída por 

padres jesuítas em 1740. 

Trata-se de uma construção simples, toda de pedra, frontispício bem marcado, 

com larga porta de cantaria. É sóbria e despojada como os demais exemplares da arquitetura 

religiosa produzida no nosso Estado em séculos passados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ DE FREITAS 



CASA GRANDE DE SÃO DOMINGOS 
 

 

Imóvel: Casa Grande de São Domingos 

Município: José de Freitas. Distante 48Km da capital de Teresina Estado: Piauí 

Proprietário: INCRA 

Área construída: 710,50 m2 Uso atual: Sem ocupação 

Decreto: Nº 10.524 de 25/04/2001 Diário Oficial: Nº 

Data de inscrição no Livro de Tombo: 28/05/2001 Código: 37 

 

A história da Casa Grande São Domingos tem origem com a família Castelo Branco, 

envolve outras casas senhoriais, como a dos Almendra e a dos Souza Gayoso, alargando-se 

deste modo o patrimônio econômico, enriquecendo genealogias seculares. 

Provavelmente, o sítio São Domingos recebeu esta denominação em homenagem a São 

Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Frades Pregadores Dominicanos e da Ordem 

das Monjas Dominicanas, e, santo de devoção muito difundido na Península Ibérica. Devoção 

esta depois transferida para outras regiões colonizadas pelos espanhóis e portugueses. 

Campo Maior, no século XVIII, já era próspera graças às famílias aí radicadas, 

descendentes dos primeiros colonizadores que, atraídos pelas campinas abertas, as aguadas, 

as pastagens então abundantes e a beleza do local foram se fixando, instalando sítios e 

fazendas. No que diz respeito ao tratamento dado aos escravos pelos seus senhores, sabe-se 

que a Casa Grande São Domingos servia, muitas vezes, como lugar de refúgio para os 

escravos fugidos de outras fazendas em virtude dos maus tratos recebidos por seus senhores. 

E que na época da abolição os escravos e senhores comemoraram fraternalmente o episódio. 

A transformação dos valores rurais dos herdeiros de Lina Leonor e Jacob Almendra 

Freitas levou ao declínio a Casa Grande São Domingos. A Casa Grande foi desmembrada 

entre inúmeros herdeiros. 

 

 

O atual sítio coube por herança a Dulce de Almendra Gayoso Franco de Sá, 

permanecendo de sua propriedade até seu falecimento, em 1961. 

No dia 4 de dezembro de 1963 e no dia 9 de junho de  1965, respectivamente, o 

tradicional casarão reviveu momentos de grande significação, quando os descendentes de 

Jacob Almendra de Souza Gayoso e João Henrique de Souza Gayoso e Almendra 

comemoraram o centenário de nascimento dos 2 ilustres membros da Casa Grande, ali 

nascidos. Na oportunidade foram colocadas placas de bronze ladeando a porta de entrada da 

capela, alusiva aos acontecimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEIRAS 



CASA DE FAZENDA CANELA 
 

 

Designação: Casa de Fazenda Canela Município: Oeiras 

Estado: Piauí 

Data de Construção: aproximadamente 1880 (séc. XIX) Proprietário: Fundação Nogueira 

Tapety 

Área construída: 254,80 m2 Decreto: Nº 12.448 de 07/12/2006 Diário Oficial: Nº 

Data de Inscrição no Livro de Tombo: 28/12/2006 Código: 42 

 

A Casa do Canela, foi primitivamente, propriedade de um certo Luiz, de apelido Luiz 

Canela de Ferro. Construção sua e de, aproximadamente, 1880. O Canela de Ferro – daí o 

apelido, era o “Correio” da cidade. Transportava às costas, sempre, as malas postais, fazendo 

a pé todos os percursos necessários. De Luiz Canela de Ferro, o nome da Fazenda é, hoje, o 

do bairro – Canela. 

Há uns oitenta anos, comprou-a, o Sr. Antonio Nogueira Tapety para aí estabelecer 

uma de suas fazendas de gado, a principal. Já nessa época, era o lugar conhecido por Canela. 

Na Casa Grande de Fazenda, viveu seus últimos dias, o poeta Nogueira Tapety, que aí 

escrevera grande parte de seus sonetos. Talvez, o “Sonho Panteísta”, sua obra maior. A mais 

antiga fotografia da Casa do Canela, outrora “um recanto de Oeiras, aprazível, poético, 

remansoso”, é de 1914. O poeta faleceu em Canela em janeiro de 1918. 

No pátio da Casa Grande, existiu ainda nos tempos do Canela de Ferro, o Forca. Era, 

então, o Largo da Forca. 

Duas únicas reformas sofreu a velha casa. A primeira, ainda em fins do século 

passado. Referindo-se a ela, diz Posidônio Queiroz: “A Casa do Canela tanto que foi 

adquirida foi logo reconstruída”. “A segunda – um acrescentamento” na parte sul, é de 1960. 

É tudo o que guarda, do Canela, a memória do povo.(*) 



CASA DO CÔNEGO 
 

 

Município: Oeiras 

Localização: Praça da Vitória, S/N 

Proprietário: Maria do Espírito Santo Freitas de Carvalho Área construída: aproximadamente 

300,00m² 

Uso atual: Pousada 

Decreto: Nº 3.739 de 20/08/1980 Diário Oficial: Nº 164 de 28/08/1980 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 28/08/1980 Código: 02 

 

Antiga construção da praça da matriz de Nossa Senhora das Vitórias, data da 

primeira metade do século XIX. Foi construída sobre as fundações de uma velha edificação 

ainda setecentista no ano de 1836, pelo Brigadeiro Manoel de Sousa Martins, o Visconde da 

Parnaíba, para o filho que voltava padre e seria cura de Nossa Senhora da Vitória, futuro 

cônego João de Sousa Martins, depois vigário geral do Piauí ligado aos Bispos do Maranhão. 

Trata-se de excelente exemplar de construção de planta em “U” e grande parte em taipa, 

inclusive a sala de jantar. 

O imóvel foi restaurado e transformado  em pousada, uso que 

permanece nos dias atuais. 



CASA DO VISCONDE DA PARNAÍBA 
 

 

Município: Oeiras 

Localização: Praça Visconde da Parnaíba Proprietário: Zeno Lopes 

Área construída: 

Uso atual: Residência e comércio Decreto: Nº 6.611 de 26/03/86 Diário Oficial: Nº 60 de 

01/04/1986 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 22/04/1986 Código: 09 

 

A construção, datada do início do século XIX, possui grande valor histórico por se 

tratar de uma típica casa de morada do Piauí Colonial, e também por ter servido de residência 

ao Visconde da Parnaíba, que governou a Província do Piauí durante vinte anos. 

A casa é térrea com partido de morada inteira e puxado em “L”, limitando o pátio 

e separando-o dos quintais. Situada em nível superior à rua com escadarias de acesso à frente, 

hoje descaracterizada, apresenta na fachada equilíbrio entre os cheios e vazios. 

A casa hoje funciona como residência e comércio. 

Encontra-se atualmente descaracterizada no que diz respeito a algumas esquadrias, 

piso, etc. Porém se faz necessário a restauração do imóvel. 



IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
 

 

Município: Oeiras Localização: Largo do Rosário 

Proprietário: Diocese de Floriano/Oeiras Área construída: 356,00m² 

Decreto: Nº 6.612 de 26/03/86 Diário Oficial: Nº 60 de 01/04/86 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 29/04/86 Código: 10 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi edificada pelos padres Jesuítas, em 

época posterior a 1711 e anterior à matriz, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória. 

Desde 1697, os jesuítas atuavam em Oeiras e foram os padres Miguel e Tomé de 

Carvalho os responsáveis pela construção. 

A primeira transformação que a Igreja sofreu foi em 1937. Assim, dá-se início à 

reconstrução de uma nova igreja, só restando da primitiva a nave principal, ampliando-se a 

capela-mor e o arco cruzeiro. 

A estrutura do telhado é em madeira, composta por tesouras. 

No frontispício há quatro janelas de vergas retas, com duas folhas de madeira 

fichada. A porta principal é mais larga, possuindo também vergas retas. Nas laterais da igreja 

existem outras janelas, com duas folhas que não possuem ombreiras. 

A igreja atualmente não possui forro. Do forro original, restam apenas alguns 

resquícios que se encontram expostos no Museu de Arte Sacra de Oeiras. 

O piso da igreja é em ladrilho hidráulico. O piso do coro é de tabuado corrido e é 

possível que seja o primitivo. 



SOBRADO DOS FERRAZ 
 

 

Município: Oeiras Localização: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Oeiras Área Construída: 

Decreto: Nº 3.739 de 20/08/80 Diário Oficial: Nº164 de 28/08/80 

Data da Inscrição no Livro de Tombo: 28/08/80 Finalidade atual: Sede da Prefeitura 

Municipal de Oeiras Código: 01 

 

 

O prédio que hoje abriga o Círculo Operário de Oeiras é o Sobrado mais antigo da 

cidade. Em 1810 já figurava na “bisonha capital da Província” descrita por Francisco Xavier 

Machado. 

Foi construído para ser a Casa de Câmara e Cadeia, pelo governador Carlos César 

Burlamarqui logo no início do seu mandato. 

Trata-se, portanto da mais antiga Casa de Câmara e Cadeia existente em todo o 

Estado. 

Com a transferência da capital da Província para Teresina o prédio foi vendido ao 

Cel. João Batista Ferraz que o adaptou às novas funções entre os anos 80 e 90 do século 

passado. 

Nos primeiros anos na década de 50 foi adquirido pelo Padre Balduíno Barbosa 

que, em 1957 construiu o sótão com água furtada. Na década de 60 foram abertos os arcos do 

pavimento superior. 

Apesar de ter sofrido vários acréscimos e reformas, estas são perfeitamente 

identificáveis. 



SOBRADO DO MAJOR SELEMÉRICO 
 

 

Município: Oeiras 

Localização: Praça Mal. Deodoro, S/N Autor do Projeto: 

Proprietário: Governo do Estado do Piauí Área construída: 

Decreto: Nº 3.953 de 05/02/81 Diário Oficial: Nº 28 de 10/02/81 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 16/02/81 Código: 03 

 

Situado na praça Mal. Deodoro foi construído no ano de 1845 pelo então 

governador Zacarias de Góis e Vasconcelos que ao assumir, encontrou a sede do governo em 

casa alugada e resolveu dar a Oeiras um Palácio à altura da capital. 

Alguns anos após a mudança da capital para Teresina, em 1852, passou à 

propriedade particular e posteriormente, voltou às mãos do Estado. Foi restaurada em 1983 

para sediar o Instituto Histórico e Geográfico de Oeiras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE MARCOS 



CASA DO PADRE MARCOS 
 

 

Município: Padre Marcos 

Localização: Av. Anísio Bento de Carvalho, S/N Proprietário: Herdeiros do Sr. Antônio 

Anfrísio de Macedo Área construída: aproximadamente 280m² 

Decreto: Nº 8.686 de 06/07/92 Diário Oficial: Nº 126 de 06/07/92 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 15/09/92. Código: 23 

 

Edificação construída no século XVIII para funcionar como sede da Fazenda Boa 

Esperança, que posteriormente originou o município de Padre Marcos. 

Em 1820 a casa foi adaptada pelo Padre Marcos de Araújo para abrigar um 

colégio em regime de internato, um dos primeiros empreendimentos educacionais do Piauí 

Província. 

Este imóvel sediou inúmeros acontecimentos históricos decorrentes da atuação de 

Padre Marcos, figura de expressão da igreja e de toda a vida político- cultural oitocentista no 

Piauí. 

A antiga escola encontra-se atualmente um pouco descaracterizada de seu partido 

original, uma vez que passou por reforma e um trecho caiu por falta de reparo, trecho que 

abrigava a antiga varanda. 

A edificação retrata através de sua simplicidade construtiva e plástica a arquitetura 

produzida no século XVIII no Piauí, onde predominam na volumetria os cheios sobre os 

vazios, soluções técnicas empregando carnaúba, tijolos em adobe, esquadrias em madeira 

fichada, acarretando tudo isso em produto altamente simples e significativo da nossa cultura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARNAÍBA 



PORTO DAS BARCAS 
 

 

Município: Parnaíba 

Localização: às margens do rio Igaraçu, à direita da ponte que liga a cidade de Ilha Grande de 

Santa Izabel. 

Proprietário: Governo do Estado do Piauí Área construída: 10.000m² 

Uso atual: Centro Cultural Decreto: Nº 6.924 de 09/12/86 Diário Oficial: Nº 239 de 15/12/86 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 10/12/87 Código 13 

 

Localiza-se na cidade de Parnaíba, às margens do rio Igaraçu, à direita da ponte 

que liga esta cidade à Ilha Grande de Santa Izabel. 

Sua época de construção é do século XIX, de imensurável valor. histórico. 

È constituído de antigos prédios da alfândega; cais, pátios, velho dique, becos e 

vielas. 

A fachada principal é de composição neoclássica. Suas esquadrias externas 

possuem vergas retas, folhas duplas de madeira fichada, bandeiras fixas. Algumas dessas 

esquadrias foram entaipadas. As paredes são em pedra, sem reboco e a estrutura do telhado é 

em carnaúba. 

O conjunto foi restaurado e transformado em centro cultural. 



 

SOBRADO DE DONA AUTA 

 

Designação: Sobrado de Dona Auta Endereço: Rua Duque de Caxias, 614 

Município: Parnaíba. 

Estado: Piauí 

Data de Construção: Século XVIII-XIX Proprietário: Prefeitura Municipal de 

Parnaíba Área construída Total: 1.402,87 m2 

Área Pavimento térreo: 606,34 m2 Área Pavimento superior: 610,34 m2 Área 

mirante: 186,19 m2 

Decreto: 12.395 de 19/10/2006 
Diário Oficial: 

Data de Inscrição no Livro de Tombo: 28/12/2006 Código: 41 

 

O Sobrado de Dona Auta é um edifício colonial de dois pavimentos, possuindo 

mirante, figurando entre os cinco sobrados construídos na então Vila de São João da 

Parnaíba, na segunda metade do Século XVIII, a saber: Sobrado Vista Alegre, Casa Grande, 

Sobrado de Dona Auta, Sobrado do Porto Salgado e Sobrado do Porto das Barcas. 

Ele está localizado à atual Rua Duque de Caxias, esquina da Rua São Vicente de 

Paulo, no Centro Urbano, distando um quarteirão da Praça da Graça, antigo Largo da Matriz, 

no Centro Histórico de Parnaíba. 

Conserva seu típico aspecto colonial; a fachada principal apresenta beiral e seis 

janelas com sacadas de ferro; a parte lateral, à Rua São Vicente de Paulo, ostenta janelas do 

mesmo tipo e ouras singelas. 

O pavimento térreo tem sido ocupado por estabelecimentos comerciais, e o primeiro 

andar foi, no início, residência de Dona Auta Castelo Branco, primeira esposa de Francisco 

José do Rego Castelo Branco. 

A parte superior é constituída por amplas salas assoalhadas com tábuas corridas e largas, e as 

quatro primeiras salas são forradas. 

Serviu como residência; foi sede da Capitania dos Portos, e a seguir do Banco do 

Brasil S.A., primeiro estabelecimento bancário da cidade e a 23ª agência do BB no País. 

A Associação Comercial de Parnaíba sediou-se nesse edifício em 1927, e de 1938 a 1967, foi 

sede do Grupo Escolar Miranda Osório, durante três décadas. 



CASA DE SIMPLICIO DIAS 
 

 

 

Designação: Casa de Simplício Dias 

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas com rua Monsenhor Joaquim Lopes 

Município: Parnaíba 

Data de Construção: 1758 

Proprietário: Família do Senador Alberto Silva Área construída Total: 245,80 m² 

Uso Atual: Comércio 

Decreto: 13.337 de 29/10/2008 

Data de Inscrição no Livro de Tombo: 24/11/2008 Código: 43 

 

Um marco no nascimento da cidade de Parnaíba. Fundada pelo afortunado português 

Domingos Dias da Silva, o maior industrial de charque do Piauí: fazendeiro, 

lavrador, negociante a grosso, proprietário de avultada escravatura e de navios. 

Ganhou da realeza de Portugal o título de Fidalgo Cavalheiro da Casa Real; recebeu 

o hábito da Ordem de Cristo por suas ações filantrópicas. Participou do movimento 

pela independência do Piauí, sendo nomeado pelo imperador Dom Pedro I o 

primeiro presidente da província do Piauí. 

O sobrado era o principal símbolo de poder político e econômico, palco das 

principais decisões que afetavam o destino dos habitantes da Vila. 

Na mesma casa residiu o Coronel Simplício Dias, filho de Domingos Dias da Silva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO II 



MEMORIAL TERTULIANO BRANDÃO FILHO 
 

 

Município: Pedro II 

Localização: Praça da Independência Proprietário: Governo do Estado do Piauí Área 

Construída: aproximadamente 485m² Uso atual: Memorial 

Decreto: Nº 8.686 de 06/07/92 Diário Oficial Nº 126 de 06/07/92 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 15/09/92 Código: 24 

 

Edificação localizada no município de Pedro II. Foi construída na década de vinte, 

possuindo linhas neoclássicas marcantes, onde pode-se constatar a utilização de platibandas e 

ricas balaustradas em ferro trabalhado. 

O imóvel pertenceu à família do Deputado Milton Brandão, (já falecido), que 

manifestou desejo e legou através de instrumento pública de testamento, que a casa fosse 

doada ao Patrimônio Cultural do Piauí e utilizada como Memorial com o nome de seu pai, 

para abrigar em seus espaços o Centro Cultural de Pedro II. 

A fim de concretizar esse objetivo, no ano de 1987, a Secretaria de Cultura do 

Estado, promoveu a restauração do imóvel visando resguardar as características originais de 

tal patrimônio arquitetônico. Além disso, foi exposto à visitação pública um importante 

acervo de peças antigas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRACURUCA 



CASA DA ANTIGA INTENDÊNCIA DE PIRACURUCA 

 

Localização: Praça Irmãos Dantas, Nº 130 Proprietário: Prefeitura Municipal de Piracuruca 

Área Construída: 537m² 

Uso atual: abandonado Decreto: Nº 10.327 Diário Oficial Nº 139 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 02/10/2000 Código: 36 

 

A antiga Casa da Intendência foi a primeira sede do Governo Municipal de 

Piracuruca, quando de sua instalação em 23 de dezembro de 1823. Presume- se que o prédio 

tenha sido edificado pelo Padre Sá Palácio entre 1812 e 1823, tendo sido lá o local da leitura 

da Proclamação por Leonardo das Dores castelo Branco no ato de adesão da Piracuruca à 

Intendência do Brasil. 

Ao longo do tempo o prédio serviu a diversas atividades públicas e tornou-se 

residência, também, por várias ocasiões. 

   Na República Velha – foi Conselho Municipal e Câmara dos Vereadores 

Década de 20 – Clube de reuniões festivas da juventude local. Década de 

30 e 40 – foi patrimônio privado. 

   1947 – foi readquirido pelo Prefeito Luis de Brito Melo para sediar o 
Liceu Municipal Piracuruquense. 

   Posteriormente foi a Usina Elétrica da cidade, novamente sede da 
Prefeitura e Escola de Música. 

   Em 1992 foi doado pelo município ao Serviço Social da Indústria (SESI) 

   Atualmente o prédio encontra-se fechado, necessitando de reparos em 
caráter emergencial. 



IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 
 

 

Município: Piracuruca 

Localização: Praça Irmãos Dantas, S/N Data da construção: Século XVIII Proprietário: 

Diocese de Oeiras 

Uso atual: Culto religioso 

Tombamento: Processo Nº 224-T, Inscrição Nº 142, Livro Histórico, vol. I, fls. 23, e 

Inscrição Nº 287, Livro Belas-Artes, vol. I, fls. 49. 

Data: 15/08/1950 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, de construção do século XVIII (1743), 

possui um estimável valor histórico e artístico (Barroco tardio),em cantaria de blocos 

numerados vindos de Portugal. 

Nasceu de uma promessa dos irmãos portugueses Manuel e José Dantas Correia. 

De nave única, duas torres e duas capelas laterais, apresenta frontões de cantaria, 

sendo no portal central mais alto. Duas janelas de vergas retas, vedadas por venezianas. 

No interior, forro de nave abobadado, em madeira e piso de mosaicos. A capela-

mor, de forro abobadado e pintado, tem o retábulo do altar entalhado. 

Foi tombado a nível federal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRIPIRI 



CASARÃO DO EMBAIXADOR 
 

 

Município: Piripiri 

Localização: Rua Padre Domingos de Freitas e Silva, S/N Proprietário: Raimundo Holanda 

Sobrinho. 

Área construída: Uso atual: Decreto: Nº 9.818 

Diário Oficial: Nº 239 de 11/12/97 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 29/02/98 Código: 33 

 

 

Considerado o imóvel mais antigo do município, tendo sido erguido em 1888, 

para servir de residência da família Resende. Foi palco de importantes decisões para a história 

política de Piripiri. 

Em 1966 o casarão foi herdado pelo Embaixador Expedito Resende, que tudo fez 

pela preservação do mesmo. 

Trata-sede uma edificação exemplar da morada inteira, construção típica da 

arquitetura civil piauiense oitocentista, com planta em forma de “L” e que ainda conserva 

algumas pelas mobiliárias, também remanescentes desse período. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERESINA 



BIBLIOTECA ESTADUAL “DES. CROMWELL DE CARVALHO” 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça Demóstenes Avelino, S/N Proprietário: Universidade Federal do Piauí 

Área Construída: 1.408,57m² 

Uso atual: Biblioteca Pública Estadual Decreto: Nº 9.198 de 17/06/94 

Diário Oficial: Nº 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 26/02/97 Código: 29 

 

Trata-se de exemplar notável da arquitetura escolar realizada no início da década 

de 20 no Estado do Piauí. Sediou inicialmente o Grupo Escolar Abdias Neves . Em seguida, 

abrigou provisoriamente o Liceu Piauiense. 

A Faculdade de Direito do Piauí funcionou até meados de1948 em um dos prédios 

do conjunto administrativo que existia entre as Praças Rio Branco e a Marechal Deodoro, 

sendo transferida naquela data, após a federalização, para o prédio onde funciona a Biblioteca 

Estadual “Cromwell de Carvalho”. 



CASA DA ANTIGA INTENDÊNCIA DE TERESINA 

 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça Marechal Deodoro, Nº 900-Centro (esquina c/a rua Firmino Pires) 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Teresina Área Construída: Pav. Térreo: 1.026,33m² 

Pav. Superior: 183,49m² 

Uso atual: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAB Fundação Wall 

Ferraz 

Departamento Municipal de Estradas e Rodagens - DMER Decreto: Nº 10.247 

Diário Oficial: Nº 45 de 03/03/2000 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 22/03/2000 Código: 35 

Localizado na esquina da Rua Firmino Pires com a Praça Marechal Deodoro, o 

prédio da Intendência foi construído em fins do século XIX e início do atual, sofrendo 

reformas projetadas e realizadas pelo engenheiro Antonino Freire, quando foi adquirido ao 

Estado pelo Município de Teresina para sediar a administração local (Intendência e Conselho 

Municipal da Intendência). 

Edificado em estilo Neocolonial, teve suas fachadas alternadas com a implantação 

de elementos Neoclássicos por ocasião daquela intervenção, tendo mantido, contudo a 

estrutura original típica das construções de porão alto da arquitetura brasileira. 



CASA DA DONA CARLOTINHA 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça João Luis Ferreira - Centro  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Teresina Área Construída: 300m² 

Uso atual: Fundação Cultural Monsenhor Chaves Decreto: Nº 10.247 Decreto: Nº 8.686 

Diário Oficial: Nº 126 de 06/07/92 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 14/09/92 Código: 17 

 

Edificação localizada na Praça João Luis Ferreira, em Teresina. É característica da 

arquitetura implantada no Brasil na segunda metade do século XIX, sob inspiração do 

ecletismo, utilizando uma nova implantação da casa do lote, com jardim e entradas laterais. 

O imóvel possui ainda grande valor histórico por ter servido de residência do 

Dr.Anísio Brito, figura de muita importância no meio cultural piauiense, historiador, literato, 

diretor da Biblioteca, Arquivo e Museu do Piauí, da Escola Normal e do Liceu Piauiense. 

A edificação foi adquirida e restaurada pela Prefeitura Municipal de Teresina e 

passou a abrigar a sede da Fundação Cultural Monsenhor Chaves.



CASA DO BARÃO DE GURGUÉIA 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça Conselheiro Saraiva,Nºs. 324 e 326  

Proprietário: Arquidiocese de Teresina 

Área Construída: 

Uso atual: Casa da Cultura de Teresina Decreto: Nº 6.775 de 21/07/86 

Diário Oficial: Nº 144 de 31/07/86 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 08/08/86 Código: 12 

 

 

A casa do Barão de Gurguéia foi construída na última metade do século XIX 

(década de 70), por João do Rêgo Monteiro, o Barão de Gurguéia, para sua residência. 

Posteriormente ali funcionou o Colégio Pedro II. 

Casa de porão alto, pouco comum no restante do Estado, adotou também uma das 

novas tendências da arquitetura eclética de grande aceitação na região – o emprego da forma 

ogival e suas derivadas nos vãos das edificações. 

O imóvel foi cedido em comodato à Prefeitura de Teresina. Foi restaurado em 

1993, passando em seguida a sediar a casa da Cultura de Teresina. 



COMPANHIA EDITORIAL DO PIAUÍ - COMEPI 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça Marechal Deodoro, Nº 774  

Proprietário: Governo do Estado do Piauí Área Construída: 

Uso atual: Companhia Editorial do Piauí Decreto: Nº 4.706 

Diário Oficial: Nº 226 de 30/11/81 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 30/11/81 Código: 04 

 

 

Imóvel localizado no entro histórico de Teresina, na Praça Marechal Deodoro, A 

edificação foi construída por volta do ano de 1860, com a finalidade de abrigar o maquinário 

da oficina de fundição das embarcações a vapor do rio Parnaíba. Após a decadência da 

navegação fluvial, o prédio passou a abrigar a Companhia Editorial do Piauí. 

Passou por trabalhos de consolidação, contudo encontra-se ainda descaracterizado, 

no que diz respeito à sua volumetria original. 



CINE REX 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Praça Pedro II, Nº 1301  

Proprietário: David e Theresa Cortelazzi Área Construída: 819,84m² 

Uso atual: Clube 
Decreto: Nº 9.310 de 23/03/95 Diário Oficial: Nº 58 de 24/03/95 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 25/02/97 Código: 28 

 

 

Edificação inaugurada em 29 de novembro de 1939. Foi um dos primeiros 

cinemas da cidade. É um exemplar de Art Déco, caracterizado por uma tipologia 

geometrizante dos volumes, por linhas simples, sóbrias, proporções pesadas, fachadas pouco 

decoradas. 

Em 1973 sofreu sua primeira reforma, tendo mantida sua característica 

arquitetônica externa. 

Em 2005 foi reformado para funcionar com Casa de Show. 



CLUBE DOS DIÁRIOS 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Rua Álvaro Mendes  

Proprietário: Governo do Estado doPiauí Área Construída: 

Uso atual: Complexo Cultural  

Decreto: Nº 6.152 de 03/01/85  

Diário Oficial: Nº 02 de 03/01/85 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 20/01/85 Código: 06 

 

 

O Clube dos Diários foi clube de elite de Teresina, sendo palco de inúmeros 

acontecimentos sociais, políticos e culturais. Sua. Origem remonta bem antes da construção 

da sua sede própria, quando funcionava da maneira provisória na residência conhecida como 

Campina Modesta. Em 1925, o então governador Mathias Olympio doou o terreno de 

propriedade do Estado, adjacente ao Theatro 4 de Setembro, para a construção da sede 

definitiva, que teve início no mesmo ano, sendo executada pelo mestre de obras paraense B. 

Coelho. 

Após anos de abandono, no ano de 1996 a edificação foi restaurada e hoje abriga 

um espaço cultural, com áreas para exposições, oficinas, cinema de arte. 



EDIFÍCIO CHAGAS RODRIGUES - DER 
 

 

Município: Teresina 

Localização: Av. Frei Serafim, Nº 2492, esquina com a Av. Miguel Rosa  

Proprietário: Governo do Estado do Piauí 

Área Construída: 3.000m² 
Uso atual: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Piauí (DER)  

Decreto: Nº 9.312 de 23/03/95 

Diário Oficial: Nº 58 de 24/03/95 

Data da inscrição no Livro de Tombo: 24/02/97 Código: 26 

 

 

Imóvel edificado na década de 60 com a finalidade de abrigar a sede do 

Departamento de Estradas e Rodagens. O autor do projeto é o arquiteto Maurício Sued. 

Foi o primeiro prédio da cidade a apresentar características da arquitetura 

moderna,utilizando pilotis, painel trabalhado, escada helicoidal, panos rasgados de 

combongós 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENS REGISTRADOS NO PIAUÍ 

(Patrimônio Cultural Imaterial) 



 
 

NATUREZA DO BEM: MODO DE FAZER 

 

DATA DE REGISTRO E ÓRGÃO: 15/05/08 FUNDAC  

DIÁRIO OFICIAL DO PIAUÍ: N° 90 

NÚMERO DO DECRETO: 13.068 

 

DATA DE INSCRIÇÃO NO LIVRO: 16/04/12 

 

Bebida derivada do caju, tem origem étnica que remonta a história indígena. Era 

costume desses grupos a cauinagem, sendo um dos mais importantes rituais dessas 

populações. O “acaiu” ou açaí-ou ( nome tupi do que é conhecido como caju) era ainda 

componente importante em suas dietas e também no uso medicinal. Grupos indígenas foram 

os principais responsáveis pela difusão desse vegetal pelo nordeste ao mesmo tempo que 

impulsionou correntes migratórias 

MODO DE FAZER TRADICIONAL DA CAJUÍNA DO 

ESTADO DO PIAUÍ 



desses grupos para esta região do país. Devido ao contato interétnico, supostamente 

conflituoso, costumes ligados ao modo de fazer da bebida indígena foram parcialmente 

assimilados por populações não indígenas e em especial por família abastadas, que tinham 

como praxe oferecer a visitantes, constituindo em um ato de reafirmação de laços familiares e 

de amizade. É nesse contexto que a bebida passa a ser denominada cajuína. Outras 

atualizações são de cunho mercadológico e tem alterado traços significativos do modo de 

fazer tradicional da cajuína. 

Tal modificação que tem alterado desde os ingredientes utilizados para fazer a bebida 

ao modo como esta é preparada pode vim a afetar uma forma de saber que é um elemento 

importante na formação da identidade cultural piauiense. Essas mudanças tem impulsionado a 

necessidade de um plano de salvaguarda do modo de fazer cajuína. 



 
 

NATUREZA DO BEM: PATRIMÔNIO GENÉTICO  

DATA DE REGISTRO E ÓRGÃO: 

NÚMERO DO DECRETO: 13.765/09  

DIÁRIO OFICIAL DO PIAUÍ: N° 134 

DATA DE INSCRIÇÃO NO LIVRO: 16/4/12 
 

 

Os bovinos da raça Pé-Duro são remanescentes dos bovinos trazidos por 

colonizadores ibéricos. Levados para o interior do nordeste pelo Rio São Francisco e 

Parnaíba e se reproduzem livremente. Essa raça seria descendente direta da Mirandesa e, 

particularmente da variedade Beiroa, que, além de Portugal, é encontrada na província 

espanhola de León. O gado Pé-Duro é resultante de um processo de adaptação ao ambiente 

natural, no caso, o semiárido nordestino. 

PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE 

CULTURAL DA RAÇA DE GADO PÉ-DURO DO ESTADO DO 

PIAUÍ 



Na época do Brasil Império o Piauí chegou a ser o maior produtor de carne do Piauí, 

tendo o gado Pé-Duro com base dessa pecuária. 

Com a expansão do zebu no Brasil, a partir do século XX, o cruzamento do gado pé-

duro entrou em franco processo de extinção, o que ocasionaria, enquanto “memória genética” 

um dano a história brasileira, com a perda de informações contidas em suas estruturas 

genéticas. Ainda neste aspecto faz-se necessário o reconhecimento da capacidade de 

sobrepujar durante o decorrer de gerações de seleção natural as adversidades do meio 

ambiente. 



COORDENAÇÃO DE REGISTRO 

E CONSERVAÇÃO - CRC 

 

 

 

SECULT – SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA 


