
 

CACHOEIRA 

Escuna 

Incorporação: 1823. 

Baixa: Nada consta. 

  

Navio de madeira aparelhada a Escuna, construído no Arsenal de Marinha da Bahia em 

1810. 

Fazia parte da Esquadra portuguesa estacionada na Bahia em 1822. Logo que o 

movimento de Independência começou a manifestar-se no Recôncavo, foi esta Escuna, que 

tinha o nome de Lusitana, mandada estacionar, por ordem do General Madeira de Mello, no 

Porto de Cachoeira, importante Vila sobre o Rio Paraguaçu, sob o comando do Primeiro-

Tenente Domingos Fortunato do Vale.  

No dia 10 de junho de 1822 o Primeiro-Tenente Domingos Fortunato do Vale foi 

substituído por outro oficial. Este novo oficial consentiu que a guarnição de seu navio, 

armada de pistolas e espadas, desembarcasse na vila, provocasse e maltratasse seus pacíficos 

habitantes. Se não fora a calma e sensatez do antigo comandante do navio, estalaria grande 

conflito.  

No dia 25 do mês de junho, reuniram-se os patriotas na Câmara da Vila para 

aclamarem festivamente D. Pedro de Alcântara como Regente Constitucional, Protetor e 

Defensor Perpétuo do Brasil. Houve, no dia seguinte solene Te-Deum para festejar-se tão 

conspícuo acontecimento. O indigno comandante da Escuna de guerra, apesar de ter dado por 

duas vezes sua palavra de honra de que não se oporia aos desejos dos patriotas, mal terminou 

a festividade, mandou bombardear a Vila. Por felicidade, a maré estava baixa e a metralha foi 

encravar-se nas ribanceiras do rio. Pelas 8h da noite, seguiu-se segundo bombardeio. Afinal, 

o povo não se conteve, e pelas 8h da noite do dia 28, atacou valentemente por abordagem a 

Escuna inimiga. Depois de três horas de louco batalhar, caiu ela nas mãos dos brasileiros, 

com o seu comandante ferido e 28 homens da sua equipagem. 



 

À instância do Major Souza Lima, defensor de Itaparica, foi a Escuna Lusitana 

batizada com o nome de Cachoeira, para ali mandada por ordem da Junta interina de 

Governo, em fevereiro de 1823. Em Itaparica, foi convenientemente reparada, recebendo o 

seu comando o Primeiro-Tenente adesista Francisco José de Souza Castro. Recebeu uma 

guarnição de 109 praças. Fazendo parte da famosa Flotilha de João das Botas, prestou 

excelentes serviços na Campanha Naval da Independência.. 

 

 

 


