
BELA MARIA

Escuna

Incorporação: 1827.

Baixa: Nada consta.

Escuna, adquirida  pelo  Governo Imperial  brasileiro  em 1827 e  artilhada  com duas

caronadas de calibres 12 por banda, um rodízio de 24 à vante. Conservou o nome que tinha. A

15 de agosto de 1827, assumiu o seu  comando o Primeiro-Tenente Guilherme Parker. Foi

incorporada à Esquadra em Operações de Guerra contra as Províncias do Rio da Prata. A 7 de

dezembro de 1827, participou do Combate de Punta Lara. 

A 29 de abril de 1828, assumiu seu  comando o Primeiro-Tenente Joaquim Marques

Lisboa, futuro Almirante e Marquês de Tamandaré. No dia 30 de maio daquele ano, colidiu

com o Brigue-Escuna argentino Ocho De Febrero, comandado pelo Capitão Tomás Espora.

Ambos os navios encalharam e durou a ação dez longas horas, lançando o vaso argentino

nada menos de 900 tiros contra o brasileiro. Na madrugada do dia 30, quando os militares

brasileiros  se  dispunham  à  abordagem,  rendeu-se  o  vaso  argentino,  entregando,  seu

comandante, sua espada à Joaquim Marques Lisboa.

De  16  de  setembro  de  1828  a  26  de  janeiro  de  1829  foi  comandada  pelo  futuro

Almirante Barroso, Barão do Amazonas. Entrou no Rio de Janeiro a 25 de dezembro de 1928.

A 29 de janeiro de 1829, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente João Nepomuceno de

Menezes. Entre fevereiro e março de 1829 esteve em fabrico. Zarpou a 20 de abril de 1829;

entrou a 12 de junho e saiu a 18 do mesmo; entrou a 8 de setembro e saindo no dia 25; entrou

a 6 de dezembro e partiu a 19; regressou a 9 de fevereiro de 1830; sofreu ligeiros reparos e

fez-se de vela a 25 do daquele mês. Esteve de volta no dia 13 de abril e zarpou a 6 de maio.

Entrou no Rio de Janeiro a 16 de julho e suspendeu a 1o de agosto voltando no dia 4 de

outubro. 

Em 4 de junho de 1831, deixou o comando da Escuna Bela Maria, o Primeiro-Tenente

João Nepomuceno de Menezes. Estava de volta a 25 de agosto, fez ligeiros reparos e zarpou a



10 de setembro. A 8 de dezembro dava fundo no Rio de Janeiro (RJ) para fazer-se ao mar a 1o

de março de 1832. Voltou a 12 de abril e fez-se de vela a 26 de maio; entrou a 16 de julho e

partiu a 7 de agosto; fundeou no Rio de Janeiro (RJ), a 16 de setembro, e zarpou a 22 de

outubro entrou a 18 de dezembro, e saiu a 15 de janeiro de 1833; entrou a 3 de fevereiro.

Entrou em reparos de março a dezembro de 1833. 

Em março de 1834, virou carena, terminando os reparos em julho. Foi-lhe passada a

Mostra de Armamento a 18 de julho desse ano, dia em assumiu seu  comando o Primeiro-

Tenente José Eduardo Wandenkolk. Fez-se de volta para o Pará a 1o de agosto de 1834. A 26

de setembro, estava em operações contra os  cabanos e assumiu seu  comando o Primeiro-

Tenente Jesuíno Lamego Costa. A 24 de outubro de 1834, seguiu para o Acará (PA),  em

companhia do Brigue  Cacique e três lanchões, sob a chefia do Capitão-Tenente James G.

Inglis. Tocou em Acará no dia 29 de outubro, na fazenda do Goiabal, onde os revoltosos,

chefiados  pelo Tenente-Coronel  de  Milícia  Félix  Clemente  Malcher,  abriram fogo,  tendo

ferido  três  praças  da  Bela  Maria.  No  dia  3  de  novembro,  Clemente  Malcher  foi  preso,

regressando a expedição. 

No dia 20 de fevereiro de 1835, auxiliou o bombardeio dos pontos ocupados pelas

tropas  do  caudilho  Francisco  Vinagre.  No  dia  seguinte  se  refugiou  na  Bela  Maria o

Presidente Clemente Malcher, sendo de seu bordo transferido para a Fortaleza da Barra, mas

foi assassinado em caminho.

Em 13  de  abril  de  1835  assumiu  o  seu  comando  o  Primeiro-Tenente  Felipe  José

Ferreira. A 10 de maio, recebeu ordem do Chefe Pedro da Cunha para postar-se em frente do

Arsenal  de  Marinha  do  Pará,  pronta  a  abrir  fogo  contra  as  Forças  do  governo  intruso.

Preparou-se também um contingente de desembarque, mas a  guarnição mal dava para sua

defesa.

A 20 de maio de 1835,  passou a  vigiar  o  Sítio  da Pedreira  (PA).  A 27 de  junho,

assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Oliveira Figueiredo. No dia 6 de fevereiro de 1836,

como capitânia  de uma expedição chefiada pelo Capitão de Fragata Bartolomeu Hayden,

seguiu para a Vila de Vigia (PA), ocupada pelos  cabanos.  Foi ocupada a posição, tendo os



rebeldes oferecido grande resistência. Tendo o chefe da expedição sabido que os sublevados

se encontravam nas Vilas de Porto Salvo (PA) e de Colares (PA), para lá seguiu. 

A Bela Maria com os seus certeiros fogos muito concorreu para a tomada dos referidos

pontos. No dia 13 de maio de 1836, atacou o Sítio da Pedreira (PA), concorrendo para que a

Capital Belém (PA) fosse abandonada pelos rebeldes. O seu  comandante,  à frente de um

contingente do navio e 40 praças do Exército atacou no dia 30 de maio, o Engenho Pontes

(PA), defendido por um grupo de cabanos, capitaneados por Raimundo Hilário. “O inimigo

tentou resistir mas, vivamente atacado, abandonou a posição, deixando em poder dos legais

três mortos e  oito feridos. No número dos últimos, se achava Hilário, que faleceu a bordo,

quarenta e oito horas depois”. 

Continuando no desempenho da missão que lhe fora ordenada – recolher as famílias

dispersas  no  distrito  de  Carnapijó  (PA)  –,  apoderou-se  do  engenho  desse  nome,  onde

encontrou uma caronada de 12 com todos os pertences e 35 balas, e pouco depois aprisionou

um  lanchão  que  os  revoltosos  tinham  em  Igarapé  (PA).  No  dia  22  de  junho  de  1836,

suspendeu  o  navio  para  explorar  o  Rio  Acará,  levando  a  seu  bordo  um contingente  do

Exército. No dia 24, pela madrugada, cercou um posto de observação dos cabanos em São

José (PA), aprisionando sete deles; no dia seguinte, pela tarde, sitiou o  Engenho de Turé

(PA), mas não encontrou rebeldes. No dia 30, aportou a Turi (PA), onde a Força desembarcou

e explorou as margens do rio, sempre acompanhada pelo navio. A 2 de julho de 1836, em

Itapena (PA), de dentro do mato, os cabanos fizeram uma descarga contra o navio, ferindo-

lhe um marujo. Desse ponto, regressou a Belém (PA). No dia 23 de agosto partiu, para a Ilha

do  Marajó  (PA)  para  bater  os  cabanos.  Em outubro  de  1837,  deixou  o  seu  comando  o

Primeiro-Tenente J. M. de Oliveira Figueiredo. Em 1837, era seu  comandante o Primeiro-

Tenente Carlos Augusto da Rocha Freire.  Também a comandaram os Primeiros-Tenentes

Gervásio Mancebo, José Segundino de Gomensoro, Manoel Lopes Pinhel, Carlos da Rocha

Freire. Em 1839 ainda fazia parte da Estação Naval do Pará.


