
 

BEAUREPAIRE 

Brigue-Escuna 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: Nada consta. 

  

Navio de construção de madeira, aparelhado a brigue escuna, chamado originariamente 

Rio Ave. Comprado e artilhado pelos revolucionários da Confederação do Equador, em 

Pernambuco, no ano de 1824, deram-lhe o nome de Constituição ou Morte. Foi nomeado seu 

comandante o Piloto maltês João Metrowich, e imediato deste o guarda-livros português João 

Guilherme Ratcliff. Aparelhou-se o navio, que foi mandado ao Porto das Pedras apresar um 

brigue e espalhar proclamações em Alagoas. 

No Porto das Pedras foi encontrá-lo a Corveta Imperial Maria da Glória, sob o 

comando do Capitão-Tenente Theodoro de Beaurepaire que, a 25 de julho de 1824, o 

apresou. Disse que Ratcliff, ao aproximar-se da corveta, quis empenhar combate, mas a 

tripulação do brigue amedrontou-se. Tentou então lançar fogo ao paiol de pólvora, no que foi 

obstado por um sargento. Os dois oficiais revolucionários, Metrowich e Ratcliff, foram 

enforcados no Rio de Janeiro, a 17 de março de 1825. 

O Governo Imperial, por determinação de 10 de outubro de 1824, mandou dar ao 

brigue aprisionado o nome do seu apresador Beaurepaire. O Comandante Theodoro de 

Beaurepaire transferiu-se com a família para Lisboa, onde seu filho seguiu carreira naval. 

Adotou a nacionalidade brasileira, com a Independência. Alcançou o posto de vice-Almirante 

e faleceu a 2 de novembro de 1849. 

De 27 de julho de 1824 a 24 de fevereiro de 1825, o Beaurepaire, foi comandado pelo 

Primeiro-Tenente Balthazar Victor Boisson. A 1
o
 de novembro de 1824, nele teve embarque 

o Segundo-Tenente Lourenço de Araújo A. Marcondes. A 30 de junho de 1825, entrava no 

Rio sob o Comando do Capitão-Tenente Justino Xavier de Castro; zarpou para Pernambuco, a 

16 de agosto; regressou ao Rio de Janeiro, a 18 de fevereiro de 1826; velejou para 

Pernambuco, a 28 do mesmo mês. Na vinda, comboiou a Barca inglesa Anne com 493 



 

recrutas daquela província. Vinha a bordo um Alferes, A. Balesteros, que tentou levantar a 

gente. Entrou de novo, no Rio de Janeiro, a 23 de abril de 1927. Saiu, em comissão, a 8 de 

janeiro de 1828, sob o comando do Capitão-Tenente Antônio Alberto dos Santos Lopes; 

entrou, a 28, e tornou a sair no dia seguinte; entrou a 4 de fevereiro e saiu a 7; entrou a 12, 

sob o comando interino do Segundo-Tenente Francisco Romano da Silva. Saiu a 14 e entrou a 

17, para sair a 28. Regressou a 21 de março e tornou a sair a 2 de abril, para recolher-se ao 

porto a 30, e de novo fazer-se ao mar a 21 de maio. 

A 20 de outubro de 1828, salvou a equipagem do Brigue Pampeiro, naufragado na 

barra de Vitória, no Espírito Santo. 

Assumiu seu comando, em desarmamento, por Aviso de 27 de outubro do mesmo ano, 

o Primeiro-Tenente Manoel Francisco da Costa Pereira e nele se conservou até 19 de agosto 

de 1830. Em abril de 1832, encontrava-se no Rio de Janeiro, servindo de Posto Alfandegário. 

Ia ser posto em hasta pública, mas a ordem para isso foi suspensa a 15 de novembro do 

mesmo ano. Comandou-o, de 8 de janeiro a 27 de setembro de 1834, o Primeiro-Tenente J. 

Henrique de Carvalho e Mello. Passou a servir de vigia à Ilha de Santa Bárbara, depósito de 

inflamáveis. Ainda em 1836, encontrava-se desarmado no Porto do Rio de Janeiro. 

 


