MONUMENTOS
ANTONIO DE LACERDA
1. Identificação:
1.1 – Espécie: Medalhão
1.2 – Título: MEDALHÃO
ANTONIO DE LACERDA
1.3 – Autor: Desconhecido
1.4 – Época: Séc. XX
1.5 – Origem: Bahia - Brasil
1.6 – Propriedade: Prefeitura
Municipal do Salvador.
2. Localização:
2.1 - Endereço: Praça
Municipal, Centro
2.2 - Localização: Elevador Lacerda
3. Dados Técnicos:
6.1- Material: Bronze
6.2- Técnica: Fundição
3.1 - Dimensões: Largura: 0.40m e Comprimento: 0.50m
4. Descrição Sumária:
Medalhão em bronze em homenagem a Antonio Lacerda que construiu, em 1869, a
firma societária Antonio Lacerda e CIA, mais conhecida como companhia de
transportes urbanos, propondo-se a instalação do elevador hidráulico da conceição, no
local do antigo guindaste da Praça.
O engenheiro Antonio de Lacerda (1834-1885), no início de 1844, aos nove anos de
idade, foi enviado para a Suíça a fim de estudar. Em 1850 regressou da Europa, e no ano
seguinte seguiu para os Estados Unidos, onde em Troy, no condado de Renssealaer, no
Estado de Nova York, frequentou uma escola para engenheiros, o Renssealaer
Politechnic Institute. Em 1856, aos vinte e dois anos, retornou à Bahia.
Sócio da Companhia de Transportes Urbanos, que se notabilizara com a instalação de
linhas de bondes puxados a tração animal na parte alta da cidade do Salvador,
consagrou-se com a construção de um elevador hidráulico, que interligaria a parte baixa
e a parte alta da cidade. A obra, mais tarde deu lugar ao novo elevador, que recebeu o
nome de Lacerda em homenagem ao seu primeiro construtor e passou a integrar a
paisagem urbana de Salvador.
Pouco antes da inauguração do elevador foi nomeado, pelo Imperador Leopoldo II,
Cônsul Honorário da Bélgica na Bahia, posto que ocupou até janeiro de 1884, mas o
qual assumiu após haver concluído a instalação do elevador da Conceição (atual
elevador Lacerda), em dezembro de 1873.
Participou da Diretoria da Companhia de Navegação a Vapor Baiana, chegando, por
algumas vezes a ocupar, interinamente, a sua Superintendência.
Em janeiro de 1874 foi eleito para assumir a Junta Diretora da Associação Comercial da
Bahia. Faleceu no dia 2 de agosto de 1885.

