
OLINDA

Brigue Escuna 

Incorporação: 16 de fevereiro de 1843.

Baixa: 25 de fevereiro de 1859.

Navio de casco de madeira, de propulsão a vela, construído no Arsenal de Marinha de

Pernambuco, cuja quilha foi batida a 7 de março de 1842, de conformidade com o Aviso de

10  de  janeiro  desse  ano.  Tinha  as  seguintes  características:  deslocamento  de  138,9  t;

comprimento, 78 pés ingleses; boca de 11,5 m e pontal de 9,3 m. 

As madeiras empregadas em sua construção foram: amarilho, cedro, pau d’arco, pinho

e sucupira. Foi lançado ao mar a 16 de fevereiro de 1843, com o calado a ré 6,9 e a vante 5,3.

Foi aparelhado a brigue-escuna. Seu nome lembra uma das mais antigas cidades do Brasil,

local  de  recordações  históricas  do  estado  de  Pernambuco.  Representou  papel  saliente  na

Guerra dos Mascates e durante a dominação holandesa.

Assumiu interinamente seu comando, a 2 de março de 1843, o Primeiro-Tenente Marco

Antônio Evangelista, que o deixou a 8 de junho por desarmamento. Aportou ao Rio no dia 4

desse mês. Foi artilhado com um canhão de 12 e quatro do mesmo calibre. Foi-lhe passada

Mostra de Armamento, a 18 de setembro do mesmo ano, assumindo o seu comando, por

Aviso do dia 15, o Primeiro-Tenente Cândido José Ferreira. Saiu a cruzar de 6 de dezembro a

23; suspendeu a 13 de janeiro de 1844 para Santos, de onde regressou a 1o de fevereiro. A 24

de abril saiu a cruzar, e regressou a 28 de junho. Assumiu seu comando, a 3 de julho, o

Primeiro-Tenente Lourenço Araújo Amazonas Marcondes. Zarpou a 9 para o Rio da Prata, de

onde regressou a 21 de agosto. Partiu para o Rio da Prata a 19 de dezembro desse ano, e só

retornou ao Rio em 8 de setembro de 1846. Baldeou sua guarnição para a Escuna Legalidade,

por Aviso de 10 de setembro desse ano.

Sofreu vários reparos. Voltou ao Rio da Prata, de onde retornou ao Rio de Janeiro a 18

de outubro de 1849, com o Pavilhão do Chefe de Divisão Pedro Ferreira de Oliveira. Em

maio de 1851, encontrava-se na Bahia, em reparos; e, em agosto desse ano, empregado em



cruzeiros na costa de Pernambuco. Foi seu comandante o Primeiro-Tenente Francisco Pereira

Pinto. Em virtude do Aviso de 25 de fevereiro de 1859, foi desarmado na Bahia.


