
PARÁ

Brigue-Escuna

Incorporação: julho de 1823.

Baixa: Nada consta.

Embarcação de construção em madeira com propulsão a vela,  aparelhada a brigue-

escuna e com uma artilharia composta por oito peças. Originalmente  Emília, pertencente à

Marinha portuguesa, lotava uma guarnição de, aproximadamente, 60 homens. 

Integrou a Esquadra portuguesa do Chefe de Divisão Félix dos Campos, durante os

anos de 1822-1823, nas ações contra a Independência, na Bahia. Ainda Emília, tomou parte

no bloqueio ao porto de Recife junto aos Brigues portugueses Audaz e Promptidão e tantas

outras embarcações menores. No dia 8 de dezembro de 1822, atacou navios brasileiros que

levavam suprimentos para tropas imperiais, sendo então repelida pela flotilha do Segundo-

Tenente João Francisco de Oliveira Bottas, Patrão-Mor da Capitania dos Portos. 

Em 2 de julho de 1823, integrando um comboio português com mais de 70 navios

mercantes e 17 vasos de guerra, deixou a Bahia rumo a Portugal. Entretanto, destacou-se da

Esquadra portuguesa e seguiu com mais alguns transportes para o Maranhão.  No dia 26 de

julho desse mesmo ano, por ocasião da chegada do Primeiro Almirante Lord Cochrane, a

bordo da Nau  Pedro I, àquela Província, tomou ele conta de todas as embarcações que se

encontravam  no  porto  de  São  Luís,  inclusive  o  Brigue-Escuna  Emília, que  foi  logo

incorporado à Força Naval brasileira sob o nome de Pará, em homenagem à província mais

setentrional do Império. 

No ano de 1824, teve como seus comandantes os Primeiros-Tenentes Francis Clare e

Guilherme Eyre e ainda aquele que seria o Visconde de Inhaúma, Joaquim José Inácio. No

ano seguinte, após período de reparos, deixou a Bahia e seguiu para o Sul a fim de integrar a

Esquadra em Operações no Rio da Prata, sob as ordens do Vice-Almirante Rodrigo Ferreira

Lobo,  que  estabelecia  um bloqueio  aos  portos  da  região  de  Buenos  Aires  e  Colônia  do

Sacramento. Ainda nesse contexto, a 9 de fevereiro de 1826, integrando a Primeira Divisão



da Esquadra em Operações, o  Pará tomou parte na Batalha de Corales, sob o comando do

Segundo-Tenente  José  Antônio  de  França  Ribeiro.  Na  sequência,  foi  determinado  que

partisse para Colônia do Sacramento junto ao Brigue Real Pedro e às Escunas Conceição e

Liberdade  do  Sul,  onde,  ainda  nesse  mês,  tomaria  parte  nos  combates  contra  Forças

argentinas que, sob o comando do Almirante Brown, empreenderam ataques àquela praça. A

26 de março, o Almirante oficiava o Ministro informando que o Pará estava encalhado e que

dele havia sido retirada a guarnição, explicando ainda que, caso não estivesse arruinado, seria

armado novamente, caso contrário, seria empregado para obstruir o canal. Pouco depois foi

vendido a Domingos Soriano.

   

 


