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Brigue-Escuna  

Incorporação: 1827. 

Baixa: 2 de novembro de 1831. 

 

Navio de casco de madeira, aparelhado a brigue-escuna, construído nos Estados 

Unidos, adquirido pelo Governo Imperial em fins de 1827, para suprir a perda do anterior 

Duquesa de Goiás. Era artilhado com 14 canhões e guarnição de 120 homens. 

Em 16 de janeiro de 1828, seguiu para o Rio da Prata, com o Capitão de Fragata F. 

Bibiano de Castro. Entrou no Rio de Janeiro, em 20 de abril daquele ano, sob o comando do 

Capitão-Tenente Thomas Hayden. Zarpou em 3 de maio e regressou em 22 daquele mês e 

ano. Nele embarcou o Segundo-Tenente Felipe José Ferreira.  

No dia 9 de janeiro de 1829, comandado pelo Segundo-Tenente Carlos Watson atacou 

o Brigue-Escuna pirata Empreendedor, armado com 14 peças. O combate terminou com a 

fuga do navio-pirata, aproveitando-se da escuridão e favorecido por um forte aguaceiro. 

Em 28 de abril de 1829, era seu comandante, o Primeiro-Tenente Sena de Araújo, que 

o deixou em setembro. O navio foi desarmado em dezembro desse ano. Assumiu o seu 

comando em 13 de março de 1830, o Capitão-Tenente Francisco da Silva Lobão. Em 13 de 

outubro, nele embarcou o Primeiro-Tenente Silva Beltrão e, em 7 de abril de 1831, embarcou 

o futuro Almirante Barroso. 

Em 2 de novembro de 1831, foi-lhe passada Mostra de Desarmamento. Recebeu o 

nome de Olinda, por esse tempo. Em 2 de março de 1832, assumiu o seu comando o Capitão-

Tenente George Broom. Seguiu viagem para Pernambuco, de onde regressou em 19 de 

setembro daquele ano, com escala na Bahia. Em 22 do mesmo mês, Broom deixou o 

comando. Em novembro, o navio foi mandado pôr em praça pública, ordem que foi logo 

suspensa, entrando em reparos. Em maio de 1835, estava pronto de calafeto. Foi condenado, 

passando a servir de guarda aos navios de comércio. Em 1836 estava desarmado. 


