
 

BRAGANÇA 

Barca 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: 15 de novembro de 1831. 

  

Por decreto de 21 de janeiro de 1817, o governo de D. João VI concedeu a Guilherme 

Spencer e a Samuel Carlos Nicoll, negociantes ingleses, o privilégio exclusivo, por 14 anos, 

para a navegação por meio de embarcações a vapor dentro do Porto do Rio de Janeiro. Em 9 

de junho de 1820, Correia da Serra, embaixador português junto ao Governo dos Estados 

Unidos da América do Norte, escrevia, da Filadélfia, ao Ministro Vilanova Portugal: “Já lá há 

de ter chegado um navio de vapor de Nova Iorque, do qual mudaram o nome de Swift 

(Rápido) para o de Bragança. É de uma Companhia de Nova Iorque que empreendeu de lá, 

alcançar privilégio exclusivo de navegar em alguma parte do Brasil, estimarei que não 

alcance tal…” 

Chegou de fato ao Rio de Janeiro, a referida barca a vapor, que era de casco de madeira 

e acionada a rodas; e parece que fora adquirida pelos sócios acima nomeados, pois, em abril 

de 1821, acompanhou até a Ilha Rasa o Monarca e sua corte. Comandava-a o Capitão Samuel 

C. Nicoll e transportava passageiros. 

A 28 de dezembro do mesmo ano, zarpou para Santos, sob o comando de John 

Thompson. Em 1822, foi à Vila de Santos com uma deputação a fim de acompanhar o Dr. 

José Bonifácio de Andrada e Silva ao Rio de Janeiro. Deu fundo, de volta, a 16 de janeiro. 

Em fevereiro, auxiliou o transporte das tropas rebeldes portuguesas do General Avilez para a 

Praia Grande (Niterói). Continuou a fazer viagens para o Porto de Santos. Foi-lhe imposto o 

nome de Bragança, tomado do da família reinante em Portugal desde 1640. O primeiro duque 

deste nome foi D. Afonso, filho de D. João I, que casou com a filha de D. Nuno Alvares 

Pereira. 

O Governo Imperial adquiriu esta barca a vapor, incorporando-a à nossa Esquadra. Foi, 

assim, o primeiro navio deste tipo que figurou no material flutuante brasileiro. O Decreto de 



 

15 de novembro de 1831 mandou suprimir a despesa que com ela se fazia e ordenou que a 

arrendassem ou vendessem. 

 


