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CACIQUE 

Brigue

Incorporação: 23 de agosto de 1833.

Baixa: 20 de agosto de 1838.

   (Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)

Navio de madeira, aparelhado a Brigue Barca e incorporado à Esquadra por Mostra de

Armamento de 23 de agosto de 1833.

Tinha as seguintes características: 100 pés de comprimento, 39,6 pés de boca, e 24,3

pés de pontal. Era artilhado com duas colubrinas de calibre 9 e 14 carenadas de calibre 18.

Entre agosto de 1833 e abril de 1834, depois de virar de carena, esteve em fabrico. Em 14 de

fevereiro  de  1834,  foi  nomeado  seu  comandante  o  Primeiro-Tenente  Joaquim  Marquês

Lisboa, futuro Almirante e Marquês de Tamandaré. Tinha entrado em um Cruzeiro a 10 de

janeiro. Fez-se de vela para o Pará a 18 de abril do mesmo ano, onde chegou a 2 de julho. Por
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Aviso de 23 de junho, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Antônio José Lopes

da Silva. 

Em 24 de outubro de 1834 seguiu para o Acará, sob o comando do Capitão de Fragata

J.  Guilherme  Inglis,  que  chefiava  uma  expedição  contra  um  grupo  de  insurgentes

capitaneados pelo Coronel Malcher. A 28 fundeou em frente à Fazenda do Acaré-Açú, onde

desembarcaram as Tropas Legais. Avançando sobre a Fazenda de Malcher, encontraram-na

abandonada.  Suspenderam novamente e,  a 29,  deram fundo na Fazenda do Goiabal.  Pela

madrugada desse dia a Expedição sofreu algum fogo das barrancas, sendo morto o Segundo-

Tenente  da  Armada  João  Wash,  da  guarnição  do  Cacique.  Continuou  a  expedição,  que

terminou com o aprisionamento do chefe rebelde Malcher e alguns dos seus seguidores, a 3

de novembro. Com o levante da Cabanagem, o Chefe Guilherme Inglis é assassinado a 7 de

janeiro de 1835. 

Em 24 de abril foi embarcado no Cacique  o Tenente Francisco Xavier de Alcântara.

Por Aviso de 13 de abril, voltou a comandá-lo Marques Lisboa. No dia 20 de setembro de

1836, pelas 11h da manhã, rompeu fogo sobre os rebeldes que ocupavam a Vila de Oeiras,

realizando, em seguida, um desembarque chefiado pelo Tenente Hermenegildo de Almeida e

Piloto William Mac Erving. Em 28 de julho de 1837, Marques Lisboa deixou o seu comando.

Em de novembro de 1837, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Manoel  F.  da

Costa Pereira, que foi substituído pelo Primeiro-Tenente Francisco Ferreira dos Santos, por

Aviso de 5 de janeiro de 1838. Tendo sido considerado incapaz de servir, o Aviso de 20 de

agosto do mesmo ano o mandou desarmar. Em abril de 1839, ainda figurava entre o material

flutuante da Marinha.


