
 

COLONEL ALLEN/BAHIA 

Brigue 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: janeiro de 1824. 

  

Este navio tinha o casco de madeira, era o mesmo Bergantim inglês Colonel Allen que, 

sob o Comando do Capitão R. Masa de Leux, zarpou de Londres a 4 de agosto de 1815 e, 

depois de procurar infrutiferamente tentar prover-se de víveres na Ilha de São Sebastião, 

rumou para Buenos Aires, onde permaneceu apenas dez dias, velejando a 4 de dezembro do 

mesmo ano, com destino ao rio Colúmbia, China, etc. No fim daquele mês, deu fundo no 

porto da Ilha La Mocha, onde encontrou três navios do corsário argentino Guilherme Brown, 

que pediu ao seu Comandante para que, se entrasse em algum porto da costa, nenhuma 

notícia transmitisse da sua presença (dele, Brown). Partiu a 31, juntamente com os três navios 

referidos, aportando no dia 4 de janeiro de 1816 a Valparaíso. Em setembro do mesmo ano, 

vindo do Pacífico, tocou no Rio Grande do Sul e, em seguida, encaminhou-se para o Rio da 

Prata.  

Em julho de 1818, encontrava-se no Porto do Rio de Janeiro, de onde, a 14 do dito mês, 

fez-se de vela para o Porto de Londres. A este navio se referem o historiador argentino R.R. 

Caillet Bois, em Nuestros Corsarios Brown y Buchardo, e o chileno J. Toribio Medina, em 

La expedición de corso del Comodoro Guilherme Brown, etc. 

O Colonel Allen, quando a Esquadra brasileira, às ordens de Cochrane, partiu para o 

bloqueio da Bahia, ficou no Porto do Rio de Janeiro, recebendo munições de guerra e 

marinhagem para a Esquadra. Chegou ao Morro de São Paulo (BA) no dia 14 de junho de 

1822, sob o mesmo comando. O Almirante Cochrane incorporou, então, o navio à Esquadra, 

dando-lhe o nome de Bahia, em honra à província que se batia contra os portugueses na 

campanha da Independência. Seu comandante, Bartolomeu Hayden foi, a 3 de julho, 

comissionado como Capitão-Tenente da Armada brasileira.  



 

Em perseguição ao comboio português, com os demais navios da Esquadra, saiu o 

Veleiro Bahia, sendo que só a ele coube apressar as Galeras inimigas Ulisses, Incomparável, 

Deus te guarde; Brigues Carvalho VI, Nova Sociedade, Santo Antônio Diligente, Amitié, 

Alexandre; Brigue-Escuna Dois Amigos e Sumaca Santo Antônio Ventura. Auxiliou, ainda, a 

Corveta Maria da Glória a amarinhar a Charrua Conde de Peniche. Estas presas, e outras 

mais, foram encaminhadas para o Porto do Recife, onde ficaram sob a guarda do Brigue 

Bahia. 

Aos 13 de março de 1823, aportava à Baía de Guanabara, sob o comando do Capitão de 

Longo Curso Bartolomeu Hayden, o Brigue Mercante Colonel Allen, procedente do Porto de 

Valparaíso, República do Chile. A seu bordo, como passageiros, vinham, além de outros, o 

Vice-Almirante Thomas Alexandre Cochrane, convidado para assumir o comando da 

Esquadra brasileira, e seus companheiros de campanha e de triunfos Thomaz Sackville 

Crosbie, João Paschoe Grenfell, James Scheperd e Estevam Carlos Clewley.  

Em janeiro de 1824, seu comandante o Capitão-Tenente Bartolomeu Hayden oficiou ao 

Almirante Cochrane, Comandante em Chefe da Esquadra, informando-lhe que se tramava 

uma rebelião na Província, e que os conjurados tinham o intento de se apossarem do seu 

navio; como ele, comandante, não se quisesse submeter, seria tratado como pirata. 

Rebentando de fato a revolução conhecida por Confederação do Equador, o Bahia fez-se de 

vela e recolheu-se ao Rio de Janeiro. Entrou em reparos, mas, considerado incapaz para o 

serviço, teve baixa. 

 

 


