MONUMENTOS
D. PEDRO II
1. Identificação:
1.1 – Espécie: Estátua
1.2 – Título: D. Pedro II
1.3 – Autor: Pasquale De Chirico
1.4 – Época: Iniciado em 1936 e
concluído em 20 de maio de 1937
1.5 – Origem: Desconhecido
1.6 – Propriedade: Prefeitura Municipal
do Salvador
2. Localização:
2.1 - Endereço: Praça Conselheiro
Almeida Couto - Nazaré
2.2 - Localização: Bairro de Nazaré, em
frente a Igreja N. Sra. Auxiliadora
3. Dados Técnicos:
3.1 - Material: Bronze e Granito de
Santa Luzia
3.2 - Técnica: Fundição
3.3 - Dimensões: Altura = 9,30, Base
(6,30 x 6,30m)
4. Descrição Sumária:
"O monumento tem a altura total de 9,30 m, ocupando uma área de 42,25 m², e foi
levantado sobre um alicerce de pedras, cimento e areia, com a profundidade de 1,25 m e
7,00 m em cada lado.
"O pedestal de granito branco de Santa Luzia tem 6,30 m de altura.
"A estátua de bronze de D. Pedro lI, fardado como aparece representado em uma grande
tela a óleo existente no salão nobre do Paço da Câmara Municipal desta cidade, tem
3,00 m de altura.
"Nos 4 ângulos da base do monumento, existem 4 grandes e artísticos candelabros de
bronze, com 5 globos de luz elétrica cada um.
"Na face do monumento que dá para a avenida Joana Angélica, na base há um grande
escudo de bronze com as armas imperiais.
"Na face oposta, há uma grande placa de bronze, com lavores artísticos contendo os
nomes dos 21 membros da comissão central do monumento a D. Pedro II.
"Nas faces laterais, em uma há um grande medalhão de bronze representando a
Imperatriz D. THEREZA CHRISTINA, cognominada - A MÃE DOS BRASILEIROS,
e na outra um grande medalhão de bronze representando a PRINCEZA D. ISABEL,
CONDESSA D'EU, denominada - A REDEMPTORA.
Pedro II (Rio de Janeiro,1825-Paris,1891), segundo e último Imperador do Brasil, Filho
do Imperador D. Pedro I e D. Leopoldina. Tendo D. Pedro I abdicado em 7 de abril de
1831, seu filho Pedro de Alcantâra, não podia governar porque tinha apenas cinco anos
de idade. Em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcantâra, foi proclamado maior,
antecipadamente e coroado em 18 de julho do ano seguinte, aos 15 anos de idade, D.
Pedro II iniciou um reinado que só terminou com a república em 1889.

