
 

BONFIM 

Brigue 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: Nada consta. 

 

 Entre janeiro e março de 1811, foi lançado ao mar dos Estaleiros da Bahia um robusto 

brigue, de construção de madeira, que tomou este nome em honra da cidade e município 

daquele Estado. Senhor do Bonfim é também milagreira imagem que se venera com grande 

piedade nos arredores da Cidade do Salvador (BA). 

A 21 de junho de 1816 este brigue foi encontrado sob a direção do Mestre Cândido F. 

Sabino, velejando para Santa Catarina levando petrechos bélicos. Entrou arribado ao Rio de 

Janeiro a 6 de maio de 1817. Tinha antes, a 5 de fevereiro do dito ano, entrado no Rio de 

Janeiro sob o comando do Segundo-Tenente José da Fonseca Soares.  

Entrou no Rio de Janeiro a 16 de abril de 1819, sob o mesmo comando; zarpou a 28 de 

maio; regressou, procedente de Pernambuco, sob o comando do Tenente João Baptista Dutra, 

a 19 de outubro de 1822; fez-se de vela a 6 de setembro. Servindo de transporte, chegou à 

Bahia, comboiado pela Charrua Lucônia, em julho de 1823. A 14 de abril de 1824, fez-se de 

vela sob o comando do Segundo-Tenente Baltazar Victor Boisson. Em 17 de outubro, entrou, 

vindo de Pernambuco, sob o comando do Segundo-Tenente Antônio Lopes da Silva; zarpou a 

25 para Bahia e Pernambuco, levando como passageiro o Coronel Salvador Maciel, nomeado 

para a Junta Militar do Recife, que condenou à morte uma série de devotados brasileiros. 

Regressou a 21 de agosto de 1825, de Pernambuco, sob o comando do Primeiro-Tenente Luiz 

Ponthier; zarpou para o mesmo destino a 1
o
 de outubro, regressando a 2 de dezembro. 

 Partiu a 7 de fevereiro de 1826, para o Ceará, sob o comando do Primeiro-Tenente 

Antônio Joaquim, e retornou ao Rio de Janeiro, a 23 de abril. Fazia-se com ele a despesa 

mensal de 850$000. Sua tripulação constava de 30 praças. Em 11 de julho, regressava do 

Norte trazendo 94 recrutas. Saiu a 24 de outubro para Pernambuco, com o mesmo 

comandante. Em 29 de fevereiro de 1828, vindo do Pará com soldados e recrutas, sob o 



 

comando do Segundo-Tenente Justino Venâncio da Fonseca, bateu-se das 7 horas até ao 

meio-dia contra um corsário argentino. “Depois de estar com o pano todo cortado por balas e 

o costado muito arruinado; depois de ter acabado a munição de balas e ter feito fogo, 

carregando as peças com raspas, cavilhas, chavetas, estopares e taxas de bombas, e, 

finalmente, não tendo mais pólvora, rende-se o navio, que é saqueado pela tripulação do 

navio corsário.” “Tudo quanto era possível remover foi conduzido para o corsário, as peças 

lançadas ao mar, e só deixaram a giba, intimando o comandante que fizessem esforço para 

encalhar, pois, se de novo o encontrassem, incendiariam o navio”.  

No dia 4 de março, encontrou o Tenente Venâncio outro brigue corsário que o obrigou 

a encalhar e salvar a guarnição desembarcando-a. Depois de sofrer novo ataque, continuou 

sua derrota para o Rio de Janeiro, onde conseguiu chegar. Tinha uma guarnição de 33 

homens. 

Em abril de 1832 foi encontrado na Bahia, condenado. 

 


