MONUMENTOS
J. J. SEABRA
1. Identificação:
1.1 – Espécie: Estátua
1.2 – Título: J. J. SEABRA
1.3 – Autor: Antônio Caringi
1.4 – Época: 1948
1.5 – Origem: Brasil
1.6 – Propriedade: Prefeitura
Municipal do Salvador
2. Localização:
2.1 - Endereço: Praça da Inglaterra –
Comércio
2.2 - Localização: Av. Estados
Unidos c/ Rua Miguel Calmon
3. Dados Técnicos:
3.1 - Material: Bronze e Granito
3.2 - Técnica: Fundição
3.3 - Dimensões: Altura (total) =
10,50m,
Base
=
33,20m
(Circunferência)
4. Descrição Sumária:
Monumento que consiste em construção de blocos de granito composta por pirâmide
central, dois pedestais retangulares e quatro ordens de degraus na base; sobre os
pedestais, na parte frontal, estátua de J.J.Seabra e na posterior figura feminina
simbolizando a Democracia, ambas em tamanho natural, de bronze. Afixadas a
pirâmide, placas em relevo, no mesmo material representativo das realizações do
homenageado.
Político baiano, Jose Joaquim Seabra (Salvador,1855-Rio de Janeiro,1942). Formou-se
na Faculdade de Direito do Recife, em 1877. Foi catedrático da Faculdade de Direito do
Recife, deputado baiano à constituinte, deputado federal por três vezes, ministro da
Justiça e Negócios Interiores no governo de Rodrigues Alves e ministro da Viação e
Obras Públicas no governo de Hermes da Fonseca.
Jose Joaquim Seabra, foi eleito a 28 de janeiro de 1912 e empossado a 29 de março do
mesmo ano. Apesar das lutas político-partidárias seu governo foi tranqüilo.
Elaborou um vasto programa de obras pelo qual se iniciou a remodelação da cidade do
Salvador. Criou a Imprensa Oficial, remodelou o Hospício dos Alienados, contribuiu
para a fundação do Hospital das Crianças, propôs a reforma da Constituição e criou o
Tribunal de Contas, nos moldes do Tribunal Federal.
Em parceria com o prefeito da cidade do Salvador, Júlio Brandão, inaugurou a nova
Avenida 7 de Setembro e construiu a Escola Normal de Feira de Santana.
Em prédio construído pelo seu governo, à Rua da Misericórdia, instalou a Imprensa
Oficial.
Realizou um vasto programa de obras de urbanização na cidade do Salvador.
Governou por dois mandatos, sendo o primeiro de 29.03.1912 a 28.03.1916; e o
segundo de 28.03.1920 a 28.03.1924.

