
ONZE DE JUNHO

Vapor Auxiliar / Navio-Hospital

Incorporação: 1865.

Baixa: 11 de maio de 1877.

 

Embarcação construída em madeira, com propulsão a vapor, de tambores laterais que

conferiam à sua máquina força de 30 CV, e artilhada com duas peças de calibre 12. Foi

adquirida a mando do Almirante Tamandaré, na cidade argentina de Buenos Aires, em 1865.

Serviu de capitânia ao referido almirante durante as operações de cerco a Uruguaiana e no

Rio Paraná, sendo posteriormente convertida em navio-hospital. 

O Vapor Auxiliar  Onze de Junho, ex-Era, foi a primeira embarcação a ostentar esse

nome, em homenagem à Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida no contexto da Guerra do

Paraguai, em 11 de junho de 1865. Em 22 de agosto desse ano, seguiu de Riachuelo para

Uruguaiana transportando feridos, onde atracou a 31 de agosto do mesmo ano, ostentando o

Pavilhão de Tamandaré. Sob o comando do Primeiro-Tenente Francisco José Coelho Neto, a

25 de setembro, nela embarcou o Imperador a fim de seguir até Itaqui, onde desembarcou a

26. Ocasião em que foi escoltada pela Canhoneira Tramandaí.

A 8 de fevereiro de 1866, suspendeu de Buenos Aires sob o Pavilhão do Almirante

Tamandaré, acompanhada das Canhoneiras Parnaíba e Lindoia, e fundeou nas proximidades

das Ilhas Hornos. Fez-se ao mar novamente no dia 9, quando passou a ser rebocada pela

Parnaíba até o dia seguinte, quando encontrou o  Barroso.  No dia 21, chegou a Corrientes,

suspendendo a 17 de março. Em fevereiro de 1867, assumiu seu comando o Piloto Sebastião

Pinto Bandeira Guimarães e, a 1o de março do mesmo ano, o Primeiro-Tenente Manuel de

Araújo Cortez, ambos interinamente. A 4 desse mês, foi exonerado do comando o Primeiro-

Tenente Francisco José Coelho Neto e nomeado o Capitão-Tenente Pedro Thomé de Castro e

Araújo.  Em  dezembro,  passou  a  comandá-la  o  Piloto  Claudino  José  Raposo  e,  no  ano

seguinte, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Antônio J. Moreira Marques. 



Por Aviso de 16 de abril de 1875, foi mandado eliminar do serviço, por imprestável,

aproveitando-se o material; e, por Aviso de 11 de maio de 1877, autorizou-se o Inspetor do

Arsenal de Marinha do Ladário a pô-la em leilão público ou a mandar desmanchá-la. 


