
 

MARANHÃO 

Brigue  

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: 1832. 

 

Embarcação de casco de madeira e propulsão a vela aparelhada em brigue e artilhada 

com 12 peças em bateria que, já em 1815, figurava na Armada portuguesa com o nome de 

Infante D. Miguel, em homenagem a um dos filhos de D. João VI e D. Carlota Joaquina. 

O Brigue Maranhão, ex-D. Miguel foi o primeiro navio a ostentar esse nome na Marinha 

do Brasil em homenagem ao estado do Maranhão. 

O Brigue português D. Miguel achava-se no Maranhão, sob o comando do Capitão-

Tenente Francisco Salema Freire Garção, quando, em 28 de julho de 1823, chegou à Barra de 

São Luís a Nau Pedro I com o Almirante Cochrane a bordo e arvorando o Pavilhão 

português. A tripulação do Brigue D. Miguel, supondo que a nau fosse portuguesa, foi ao seu 

encontro, tendo sido imediatamente aprisionada. O Almirante Cochrane mandou avisar a 

Junta Governativa que toda a Esquadra Imperial estava ao largo. Além da D. Miguel, foram 

capturados uma escuna e oito lanchões artilhados que compunham a Força Naval portuguesa 

ali estacionada. O Almirante Cochrane, após conter o levante na cidade, trocou o nome do 

Brigue para Maranhão, em homenagem à província libertada, tendo seu comandante sido 

substituído pelo Capitão-Tenente John Pascoe Grenfell. 

Sob o comando do Capitão-Tenente John Pascoe Grenfell, seguiu para o Pará, onde 

chegou no dia 10 de agosto de 1823, repetindo a manobra realizada com a Nau Pedro I pelo 

Almirante Cochrane, ou seja entrou no Porto arvorando o Pavilhão português para iludir a 

resistência. Nessa investida, capturou uma fragata ali estacionada. Participou do movimento 

pelo reconhecimento da Independência do Brasil, dispensando grupos de revoltosos e 

abafando o motim de 17 de outubro de 1823. 

Em 22 de junho de 1824, no Rio de Janeiro, foi incorporado à Esquadra, tendo o 

Segundo-Tenente Victor Santiago Subrá passado o comando para o Primeiro-Tenente George 
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Manson. Participou do Bloqueio de Pernambuco, em agosto de 1824, seguindo 

posteriormente para o Rio da Prata, a tomar parte da Campanha contra a Argentina. Em 

janeiro de 1826, deu caça a um corsário. 

O futuro Almirante Francisco Manuel da Silva Barroso assumiu o comando do Brigue 

Maranhão em 21 de agosto de 1827, recebendo-o do Capitão-Tenente Manuel de Siqueira 

Campello. Em 29 de outubro de 1828, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Guilherme 

Parker. 

Até o ano de 1832, o Brigue Maranhão figurava na Esquadra brasileira. 

 


