
 

FORTE DE COIMBA 

Barca-Escuna 

Incorporação: 31 de março de 1866. 

Baixa: 25 de agosto de 1889. 

 

Navio de madeira movido a vapor, construído no Arsenal de Marinha da Ilha das 

Cobras (Rio de Janeiro), sob os planos do Engenheiro Napoleão Level. Sua quilha foi batida 

em fins de 1865.  

Tinha as seguintes características: deslocamento 338 t; comprimento 36 m; boca 7,15 

m; pontal 2,70 m. Dispunha de uma máquina de força de 60 cv que lhe dava velocidade de 

8,5 milhas. Foi artilhado com um morteiro de 13 polegadas e dois obuseiros de 30, em 

bateria, e classificado como bombardeira. Esta bombardeira dispunha, além de sua propulsão 

a vapor, de três mastros para envergar pano, sendo classificada como barca-escuna. 

 Por Aviso de 24 de março de 1866, foi lhe imposto o nome de Forte de Coimbra e o 

distintivo n
o
 106. Foi lançada ao mar em 17 de março de 1866 e teve sua Mostra de 

Armamento em 31 de março daquele ano. Foi uma das construções mais rápidas feitas pelo 

Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras (três meses e 17 dias). Sua dotação era de 50 praças 

em 11 de abril de 1866. 

A denominação que lhe deram foi em homenagem à defesa que a guarnição do Forte de 

Coimbra sustentou contra o assalto paraguaio, em dezembro de 1864. O Forte contava com 

157 defensores, sob o comando do Tenente-Coronel Hermenegildo de Albuquerque Porto 

Carrero. Depois de dois dias de resistência contra os canhões de cinco vasos de guerra e de 

3.000 paraguaios comandados pelo Coronel Vicente Barrios, o Forte foi evacuado em. Os 

paraguaios desmantelaram completamente a fortificação, que foi substituída e melhorada em 

1870. 

A Bombardeira Forte de Coimbra, sob o comando do Primeiro-Tenente Joaquim 

Cândido dos Reis, seguiu para o Prata em 9 de abril de 1866, a reboque do Transporte 

Oiapoque. A mais de vinte milhas de Maldonado, com vento rijo, rebentou por duas vezes o 



 

reboque. Perdendo-a de vista, o Oiapoque rumou para Montevidéu, onde entrou em 17 de 

abril daquele ano. Já a bombardeira Forte de Coimbra, comandada pelo Primeiro-Tenente 

Joaquim Cândido dos Reis apenas entrou no porto de Montevidéu no dia 19 de abril de 1866. 

Seguiu para o Paraguai, onde prestou serviços. Em 4 de setembro de 1866 bombardeou 

Curupaiti, em 8 de janeiro de 1867 entrou na Lagoa Pires compondo a Divisão do General de 

Brigada Francisco Mamede de Brito Filho e bombardeou Boqueirão do Sauce. Em 2 de 

fevereiro de 1867 bombardeou pelo lado do Rio Paraguai o Forte de Curupaiti.  

No dia 4 de julho de 1867 participou da escolta do trem que conduziu a tropa retirada 

do Curuzu para o Passo da Pátria. Em 11 de agosto, seu comandante, desembarcando em 

Curuzu acompanhado de duas praças foi atacado por uma força de 12 paraguaios, mas resistiu 

matando um inimigo e ferindo outros quatro. Em 15 de agosto de 1867 participou do 

bombardeio de Curupaiti, em 10 de abril de 1868 bombardeou Humaitá e em 19 de novembro 

bombardeou Angostura. 

Depois da guerra, esteve algum tempo no Mato Grosso. Em 1875, esteve em Santa 

Catarina em serviço, sob o comando do Capitão-Tenente Francisco Goulart Rolim. Foi 

desarmada em 5 de outubro de 1877. Em 1883, comandava-a o Capitão-Tenente Irineo J. da 

Rocha. Voltou a Mato Grosso. Por Aviso de 18 de dezembro de 1884, o Inspetor do Arsenal 

de Mato Grosso foi autorizado a desarmá-la, pois estava condenada. Por Aviso de 25 de 

agosto de 1889, foi lhe mandada passar Mostra de Desarmamento, que aconteceu em 31 do 

mesmo mês em presença do Vice-Almirante Diogo Ignácio Tavares, Encarregado do Quartel-

General da Marinha.  

 


